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Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na
sebe.  Což není  život  víc  než pokrm a  tělo  víc  než oděv? Hledejte
především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude
přidáno. 

(Mt 6 ;25+33)
Milí  bratři  a  milé  sestry,  milí  přátelé,  nedělejte  si  starosti.
Tohle  je  rozhodně  jeden  z  nejdůležitějších  a  nejhůř
splnitelných Ježíšových výroků.
Je vůbec možné se nestarat? Nemyslet na budoucnost? Kdo
není  krátkozraký,  myslí  na  zadní  kolečka,  plánuje  a
propočítává jako šachista několik tahů dopředu - to je přece
člověk pro dnešní nejisté časy.
Starosti k člověku patří. Kde budu bydlet? Jak najdu práci?
Jak si udržím životní standard? Jak obstojím? A mé děti? A
mí vnuci? Co když onemocním? Letos se všechny ty starosti
ještě zvýraznily a zahustily.
„Nemějte  starost  o  život  a  hledejte  především  Boží
království.“  Co tedy Ježíš myslí  svým výrokem? Provokuje
anebo ho nemáme brát  zase tak vážně? Zkusme nejprve
vstoupit do Ježíšových slov pomocí dvou obrazů, které nám
předkládá:
„Pohleďte  na  nebeské  ptactvo.“  -  Obraz  ptáků  kroužících
modrou oblohou. Jaká nádhera! Až se člověku chce zastavit,
vylézt z auta a nadechnout se čerstvého vzduchu. Zvednout
hlavu. Když si dopřejeme ten luxus, bezděky nás napadne
modlitba díků za život. Za jeho nádheru.
„Pohleďte na polní lilie.“ - To je druhý obraz, který nám Ježíš
nabízí. Divoké prosté květinky. Když si je chci prohlédnout,
musím  pokleknout  a  žasnu  nad  tajemstvím  stvoření,  nad
divem, který nelze popsat. Nad krásou. Nad Boží péčí. Ježíš
svými slovy  nemějte starosti  o zítřek  netvrdí,  že se máme
přestat  zaobírat  budoucností,  nepracovat,  zrušit  životní
pojištění a nechat si spadnout střechu na hlavu. Taky 

netvrdí,  že se máme chovat jako ptáci nebeští  nebo polní
lilie.
Říká jen „Pohleďte.“ -  Odhlédněte, aspoň někdy, od svých
starostí, neutápějte se v nich a odevzdejte svůj život do Boží
péče. Nestrachujte se tolik o budoucnost, protože to, co je
nejdůležitější si stejně neumíme obstarat. Svůj život. Životní
cestu.  Lásku. Pokoj.  Staráním si  život  neprodloužíme ani o
píď,  ba  právě  naopak.  Ani  nezajistíme  dobrý  směr  naší
cesty, protože přehnaná starostlivost o život, o živobytí, se
stane  velmi  rychle  a  nenápadně naším pánem,  který  nás
otročí a trápí tolik, že ztrácíme nadhled a výhled dál. Nedá
nám pokoj, nedá nám spát.
Ty nejdůležitější  věci  přichází  do našeho života nečekaně,
aniž bychom si to zasloužili.  Jako milost.  Jako dar. Jen je
hledat. Jen je vidět. S životem se dá podniknout mnoho, ne
jenom  urvat co  nejvíc  pro  sebe,  pro  své  zajištění.  Třeba
přinést chléb někomu, komu se nedostává. Dát napít tomu,
kdo  opravdu  žízní.  Navštívit  nemocného.  Potěšit
zarmouceného. Být  druhému blízko.  Být  bližním. A brát  to
jako luxus. Jako dar.
Hledat Boží království – stávat se bližním - je nejlepší lék na
to,  jak  se  nenechat  zotročit  strachem  o  život,  o svou
budoucnost.  Sestry a bratři,  milí  přátelé,  přejeme Vám, ať
navzdory všem starostem, které tento rok přinesl, je adventní
a vánoční čas naplněn tolik potřebnou nadějí a ujištěním, že
Bohu na nás záleží a že k nám poslal svého Syna, aby nás
zachránil.



DĚNÍ VE SBORU

Sborový  život  v  tomto  roce  zásadně  poznamenala  pandemie
Covid-19.  V lednu jsme ještě stihli  uspořádat  besedu o Indii  s
religionistou Josefem Bartoškem, sešla se také střední generace,
jejímž hostem byl imunolog Kamil Musílek. To jsme ještě netušili,
jak aktuální téma jsme zvolili. Na jaře byly kostel i modlitebna v
Opočně na dlouhých 8 týdnů uzavřeny, bohoslužby jsme slavili
buď v  rodinách podle  připravovaných podkladů,  nebo jsme se
zúčastňovali  bohoslužeb,  přenášených  online  z  jiných  sborů.
Setkání  v  týdnu  se  částečně  přesunula  na  internet,  to  se  ale
neobešlo  bez velkých kompromisů.  Nejvíce jsme si  nezvyklost
celé  situace  uvědomovali  během  Velikonoc,  které  jsme  také
museli  strávit  doma.  Na  Velký  pátek  jsme  připravili  video,
sestávající  z  četby  Pašijí,  písní,  obrazů,  úvah a  pozdravů.  Za
vytvoření videa patří velký dík Michalu Špačkovi. 

Když jsme se v půlce května mohli  opět vrátit  do kostela,  cítili
jsme velkou radost a vděčnost – pandemie nám připomněla, že
to, co jsme považovali  za samozřejmost,  je vzácným projevem
Boží milosti. Také další sborový život začal postupně rozkvétat –
s  dětmi  jsme oslavili  konec  školního  roku  nocováním na faře,
během léta  jsme se několikrát  setkali  kolem ohně na sborové
zahradě. V květnu jsme se po roce sešli k ekumenické slavnosti u
Božích muk v Opočně.  Mládež ze seniorátu vyrazila  na puťák
Českomoravskou  vrchovinou.  Bohužel  jsme  museli  odročit
návštěvu  našich  přátel  z  Church  of  Scotland,  která  se  měla
uskutečnit v září.

Navzdory pohnutým okolnostem se letos udály dva křty – novými
členy našeho sboru se stali Vilém Kužel a Michaela Brožková. V

září  zde  měli  svatbu  Ester  Kuželová  a  Tomáš  Kopecký,  které
oddával farář Jakub Keller. V lednu jsme se naposledy rozloučili s
paní  Jitřenkou  Žabkovou  a  v  květnu  se  v  kostele  konala
vzpomínka  na  zesnulého  Adama Hrabinu.  Radostnou  událostí
bylo narození dcery Naděje manželům Lavickým – na faře teď už
bydlí celá rodina, což ji činí zas o něco veselejším místem.

Největší  „stavební“  akcí  letošního  roku  byla  instalace  nové
kuchyňské linky a spotřebičů ve farním bytě. Linku zhotovil pan
Kamil  Falta,  doprovodné  práce  dobrovolnicky  provedli  Josef
Hovorka,  Michael  Špaček  a  rodina  Lavických.  Všem  srdečně
děkujeme!  Od  léta  zdobí  stěny  kostela  zlaté  nápisy,  které
vytvořila Barbora Veselá. Tím byla snad završena jeho dlouhá a
náročná rekonstrukce – doufáme, že náš krásný kostel bude v
tomto stavu sloužit  mnoha generacím evangelíků.  Pořídili  jsme
také nový koberec od renomované firmy Kres-Tábor. Plánujeme
rovněž koupi podsedáků do lavic. Na tyto účely byla vyhlášena
účelová sbírka, která trvá do konce roku. Své příspěvky do této
sbírky  můžete  buď posílat  na  sborový  účet,  nebo je  odevzdat
naší pokladní Iloně Havlíčkové.

Sborový život byl podruhé zásadně narušen v říjnu s příchodem
druhé vlny koronaviru. Situace je teď prakticky stejná jako na jaře
– bohoslužby probíhají v domácnostech, podklady s kázáním je
možné obdržet e-mailem nebo do schránky, případně je stáhnout
na webových stránkách sboru klaster.evangnet.cz Na této adrese
naleznete také informace o probíhajících online setkáních - výuce
náboženství,  biblických  hodinách  a  nedělních  setkání  u  kávy.
Pokud byste chtěli informace dostávat e-mailem, přihlaste se na
adrese jan.lavicky@evangnet.cz
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VÝHLED DÁLE

V tuto chvíli nedokážeme předvídat, jak se situace bude vyvíjet a
zda bude možné adventní a vánoční bohoslužby konat obvyklým
způsobem.  Proto  zde  tentokrát  nenaleznete  tabulku  s
programem. Prosíme, sledujte webové stránky sboru a vývěsky.
Vzhledem  k  prodloužení  nouzového  stavu  je  krajně
nepravděpodobné,  že  budeme  letos  schopni  s  dětmi  nacvičit
vánoční hru. Zatím není jasné, jak budeme tuto komplikaci řešit.
Od října se měly na faře začít setkávat maminky s dětmi – také s
touto  bohulibou  aktivitou  ale  budeme  muset  počkat  na
příhodnější situaci. O začátku těchto setkání budeme informovat
ve sborových oznámeních.

Uvědomujeme si, že ekonomické následky krize dopadají také na
členy našeho sboru. Přesto Vás prosíme, abyste pamatovali na
salár  –  příspěvek  na  činnost  sboru.  Výše  příspěvku  je
dobrovolná,  naše  církevní  zřízení  nicméně  doporučuje  pro
zajištění  finanční  samostatnosti  darovat  na  salár  5%  čistého
ročního příjmu. Doporučená částka je spočítaná tak, že když ji
většina  členů  sboru  s  vlastním  příjmem (tj.  včetně  důchodců)
daruje, tak náš sbor bez problémů zvládne zvyšující se finanční
zatížení,  vyplývající  z odluky od státu.  Z vybraných prostředků
přispíváme na plat kazatele, financujeme provoz a údržbu budov,
pořizujeme vybavení pro výuku dětí  apod. Církev Kristova jistě
dokáže zvěstovat evangelium i bez toho všeho, může to pro ni
být ale dost těžké. Své příspěvky můžete zaplatit buď bankovním
převodem na č.ú. 2600386516/2010 (nezapomeňte do poznámky
uvést  své  jméno  a  účel  platby) nebo  v  hotovosti.  Rádi  vám
vystavíme  potvrzení  o  daru  kvůli  odpočtu  daně.Na  závěr  Vás

chceme pozvat k modlitbám – za náš sbor, za lidi v tíživé situaci,
za  ty,  kdo  nesou  břemeno  zodpovědnosti,  za  sebe  navzájem.
Pokud víte o někom, kdo naléhavě potřebuje pomoc – ať už jde o
lidskou blízkost,  ochotné  ruce,  nebo peníze,  kontaktujte  faráře
nebo kurátora sboru – pokusíme se přijít na to, jak můžeme jako
sbor pomoct. „V modlitbách buďte vytrvalí“, pohotoví ke skutkům
milosrdenství a zůstávejte v pevné víře, že záchrana nepřichází
od lidí,  ale  od našeho Spasitele,  Ježíše Krista.  Jeho cesty  se
držme a jeho očekávejme.

Za staršovstvo sboru

Daniel Havlíček, kurátor Jan Lavický, farář


