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ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Zůstaňte v mé lásce... Jan 15:9

VÍRA STÁLE OČEKÁVÁ, ALE LÁSKA UŽ VÍ
Láska se nedá přikázat, to musíš cítit, jinak
to není opravdová láska, musíš být
šťastný, aby to byla láska… Leckde se
setkáte s podobnými řečmi o tzv. pravé
lásce, při níž se přece musíte cítit
v pohodě. Ježíš však mluví o lásce jako
o příkazu. Je to nejvyšší pravidlo pro život. Totiž bez lásky k druhému, bez lásky
vzájemné, se ani odvážná víra nedobere
odpovědi kudy dál.
Zůstaňte v mé lásce… opakuje během
poslední večeře Mistr svým učedníkům
několikrát. Vůbec o zůstávání Ježíš podle
Janova evangelia mluví na desítkách míst
– prostě je to pro něj důležité slovo.
Zůstávat. Pobývat. Být doma tam, kde je
láska. Zdržovat se láskou, zdržovat se
s ní a u ní a kvůli ní. Být přítomen
a vydržet.
Je to jakýsi protipól křesťanskému
zdůrazňování víry a věření, které je
samozřejmě úhlavně důležitým biblickým
pojmem. Víra – ta abrahamovská víra
jako vyjití pryč, ven ze sebe, ze zajištěnosti, vydání se na cestu. Víra jako
otevřenost vůči budoucnosti i světu.
Tuhle víru Ježíš v Janově evangeliu téměř
až nahrazuje opačným existenciálním
pohybem. A neméně důležitým. Je to
pohyb dovnitř. Učinit příbytek – říkávalo

se staročesky. Pohyb směrem domů, až
nehybné setrvávání, zůstávání doma,
zůstávání v lásce. Snaha vytrvat, čekat,
snaha zůstat tím, kým jsem a tam, kde
jsem s druhými. Nikoliv nutně objevování
jiných míst a třeba i jiných lidí.
Zůstávejte ve mně, setrvejte v lásce,
nerozběhněte se z domu lásky hnedka,
nevybírejte si k němu rychle nové a další
alternativy. Zachovejte lásku jako největší přikázání.
Milovat a věřit se samozřejmě nemusí
většinou vylučovat. A snad by ideálně ani
nikdy nemuselo. Avšak jisté napětí v bytí
křesťanem mezi vírou a láskou může
vznikat a není asi účelné ho popírat.
Láska připoutává naši pozornost spíše
k přítomnosti. Víra hledí vstříc nadějné
budoucnosti. A nedá se vyloučit, že se
člověk někdy dostává do situací lecjakého sváření nároku víry a nároku lásky.
Tlaku mezi pohledem kupředu a pohledem na to, co se děje tady a teď. Tlaku
mezi nutností prásknout do bot, vyjitím
vstříc nové zkušenosti, a na druhé straně
naléhavostí vydržet tady a teď, až mě
komplikovaná přítomnost přivede k hlubšímu porozumění svému místu v životě.
Víra objevuje. A my jistě v životě
potřebujeme do určité doby objevovat

nové vztahy a nové zkušenosti i nová
místa. Láska ráda zůstává. Láska nepotřebuje další a další možnost realizace.
Láska se naopak ráda vzdává více a více
věcí a možností. Protože láska poznává
a jednou jistojistě dospěje do stádia, kdy
naprosto neochvějně ví, kde je doma.
Poznává druhé a pak ví, kde zakotvit.
Dal jsem vám poznat všechno, co jsem
slyšel od svého Otce – říká Ježíš – proto
vás nenazývám svými služebníky, nýbrž
svými přáteli. Kdo miluje, postupně
poznává a pak jednou prostě ví, kam
patří. Dokonce ví, jaký je Bůh. Kdo
nemiluje, neví ani za mák, jaký je Bůh.
Možná věří a možná i dovede říct, jaký
má být správný křesťan. Ale k tomu
nejhlubšímu porozumění, které je
v našem světě vůbec možné, docházíme
skrze lásku. Ne skrze víru. Jen v lásce je
možno říct, že už víme.
TV

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA 05/2021
o V kostele od druhé květnové neděle
funguje nová lepší kamera, která přenáší
naše bohoslužby ve vysoké kvalitě
obrazu a zvuku na Youtube.

V neděli 6. 6.
v kostele při bohoslužbách
vzpomeneme na zesnulou sestru
Věru Klimeckou.
o Na sborovou neděli 13. 6. s hostem
synodním seniorem Danielem Ženatým
uvítáme Vaše moučníky k pohoštění
ke kávě.
o Výroční shromáždění s volbou s. farářky
Kristýny Kupfové na další 4 roky bude
v neděli 5. září po bohoslužbách. Od 23.
8. do 5. 9. bude možno volit na dálku
obálkovou metodou – do seznamu voličů
na dálku se však musíte nahlásit předem.

o Na neděli 12. 9. plánujeme konfirmační
slavnost.
o Na začátku října plánujeme tradiční
autokarový výlet.
o Děkujeme všem dárcům, kteří již přispěli
ve sbírce na Jeronýmovu jednotu – sbírka
trvá do konce května.
o Staršovstvo souhlasí se slevou na nájemném pro nájemníka kavárny ve Švehlově ulici. A dále bylo informováno
o výměně plynových spotřebičů v domě
na Švehlově a o plánu prací na zahradě
tamtéž.
o Výjezdní zasedání staršovstva bude 15.16. 10. 2021.
o Staršovstvo bylo informováno o rozhovorech v sousedních sborech o záměru
sloučení v jeden větší regionální sbor.

INFO
 Sbírka do kasičky u východu z kostela je
od 23. 5. do 27. 6. určena na podporu
Speciální základní školy Diakonie ČCE,
pobočku v Hradci Králové – školy, které
jsme jako sbor partnerem a v níž slouží
i naše farářka.
 V sobotu 19. 6. se těšíme na vodu
na Orlici a pak na zahradní párty u Valců!
 V druhé půlce června je na programu
několik zahradních pikniků, abychom se
po covidu opět lidsky potkali…
 V kostele je ke koupi za 120 Kč kniha
Hradecké století obsahující textové
i obrazové ohlédnutí za 100 lety existence
samostatného sboru ČCE v Hradci Králové.

Těšíme se též na dětský letní pobyt,
který se tentokrát odehraje v krásné
přírodě vysočinských lesů, na faře
ve Veselí u Dalečína, v termínu
od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
Přihlašujte děti 6-15 let.
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3. 6. 2021 18:00 meditace nad Biblí online
7. 6. 2021 14:00 setkání dětí naživo
1. neděle po Trojici
Katka Krylová
6. 6. 2021 9:00
Kristýna Kupfová
večerní bohoslužby se sv. večeří Páně
6. 6. 2021 18:00
Tomáš Vítek
8. 6. 2021 18:00 konfirmandé 1+2 naživo
9. 6. 2021 18:30 otevřený večerní rozhovor na faře o stínu (v nás)
10. 6. 2021 18:00 meditace nad Biblí online
19:00 hodně bláznivá a trochu strašidelná noc na faře
11. 6. 2021
-8:00 (přespávací setkání dětí)
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9:00

David Urban
Zdeňka Šťastná

bohoslužby se synodním seniorem
Jiří Pellar
Vojta Esterle
Ivana
Šafková
Daniel Ženatý
beseda s hostem synodním seniorem Danielem Ženatým
mládež naživo
výjezdní biblická hodina v Boharyni
závěrečné setkání dětí
setkání dětí a rodičů

10:00
18:30
17:00
14:00
15:00
sobota 19. 6. 2021 jednodenní voda Orlice
3. neděle po Trojici
Martin Novák
Vojta Esterle
9:00
Radka
Fialová
Kristýna Kupfová
17:00 staršovstvo naživo
9-17 Pečuj doma – seminář s nácvikem manipulace s nemocným
18:00 piknik babince a dámského klubu
18:00 meditace nad Biblí online
18:00 konfirmandé 1+2 naživo
4. neděle po Trojici
Martin Zetek
Katka Krylová
9:00
Marie
Rybářová
Tomáš Vítek
18:00 otevřený zahradní piknik
Nedělní škola proběhne 13. 6.
Po každých bohoslužbách jste zváni ke kávě
a k rozhovorům na faru či na zahradu.
Máte–li mobilní bankovnictví,
 můžete rychle přispět do sbírky.
Děkujeme.

V létě…
3.–7. 7. sborová dovolená
Janské Lázně
25.–31. 7. dětský pobyt
ve Veselí
a v srpnu voda

Sborový zpravodaj je vydáván měsíčně výlučně pro vnitřní potřebu Farního sboru ČCE v Hradci Králové. Texty, obrázky a fotografie v něm uvedené jsou z archivu sboru a jejich veřejné šíření je možné jen se souhlasem majitele.
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