KVĚTEN 2021
ZPRAVODAJ
FARNÍHO SBORU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Šťastní ti, kteří nebyli u toho, a přesto žijí z víry. Jan 20:29b

NEVĚŘÍCÍ VĚŘÍCÍ… TŘEBA TOMÁŠ
Když se mě kdosi zeptá, jestli se může
do kostela přijít podívat na bohoslužby,
i když je nevěřící, tak odvětím, jak to
na něm bude poznat, že je nevěřící?
A někdy řeknu, že nevěřících nás tam
možná bude v neděli většina. Ve své víře
nevěřící a ve své nevíře věřící – všichni
dohromady tu jsme. A je to tak správně.
Víra je vztah důvěry. A jako jakýkoliv
jiný vztah i vztah k Bohu prochází výšinami důvěry a nížinami pochybností. Co já
vím, kde zrovna dneska kdo z vás je
na své túře životem? Jestli právě šplháte
do prudkého kopce, či padáte do propasti, nebo oddychujete chvíli po rovné
přímé cestě, než přijde další zákruta.
Copak tehdy po vzkříšení Ježíše bylo
těch (bez Jidáše a Tomáše) zbylých 10
učedníků věřících? Takhle to vypadá, když
věříte a když jste se před týdnem setkali
s živým Kristem? Píše se, že byli zase
uzamčeni uvnitř. Zas se báli.
Přitom se tváří v tvář setkali se vzkříšeným Ježíšem, mohli se opřít o tuto bezprostřední zkušenost vidění a setkání. Co
potom my? Jak silná důvěra se očekává
od nás, když první svědkové živého Krista
zůstali i po jeho uklidňování – dokonce
i po vdechnutí Ducha svatého – ustrašení
a schovaní? On je vysílá do světa s poko-

jem a odpuštěním pro všechny lidi. A oni
zůstávají tam, kde byli.
Tomuhle měl apoštol, tzv. „nevěřící“
Tomáš, uvěřit, když se mezi ně vrátil?
Tohle ho mělo strhnout k víře a zbavit
pochybností? Tomáš nevěří jim – apoštolům, ne, že nevěří Ježíši Kristu. Když se
setká s ním samotným, tak vystřihne
vyznání víry, jako nikdo před ním! Tomáš
pochybuje o víře, která se projevuje tak,
jak je vidět na nich, na křesťanech.
Známe to moc dobře. Mnozí pochybují
ani ne tak o Ježíši, o víře v Boha, nýbrž
o církvi, třeba o tom, co na nás vidí.
A nám nezbývá než potvrdit tyto pochybnosti nad křesťany a nad církvemi,
včetně té naší, a odkázat lidi na víru
v Boha, víru v Ježíše Krista. Neobhajovat
se, neclonit.
Jak to pěkně udělali ustrašení apoštolové, když jim Tomáš vyjádřil své pochybnosti. Znovu ho po týdnu mezi sebou přivítali. Nehádali se s ním, nehájili se, neřekli
mu: Tak běž pryč, když ti nejsme dost
dobří. Sami byli totiž na své túře životem
zrovna ve fázi prudkého sešupu dolů.
Strach je silnější. Tehdy byl silnější i než
pokoj od Krista a než Duch svatý – nemohl proniknout do jejich uzavřenosti
napoprvé, ani napodruhé. Tomáš na nich

žádnou radost ze setkání se Vzkříšeným neviděl.
Jestliže tedy setkání
se vzkříšeným Ježíšem, pak s tím, do nějž
jsou krvavě obtisknuta
traumata mého světa.
Jedině tenhle Kristus
bude můj Pán. Zraněný, děravý, nevratně poškozený Bůh.
Bůh, který pocítil jaké je to, když
milosrdenství a laskavost lidé nechají
zemřít a její zbytky utěsní kamenem
v hrobce.
Jestli se něco jako vzkříšení mohlo stát,
pak muselo vyjít z ruin našeho světa.
Žádné zázraky, žádná bezbolestná řešení.
Kvůli zázrakům není nikde Ježíš titulovaný
jako Bůh. Nýbrž kvůli utrpení!
Neptejte se Tomáše, jestli věří v Boha,
který je větší než utrpení a smrt. Bůh,
který by se ukázal jako nesmrtelný a lidskou bolest by dokázal umně předstírat,
by nikdy nepoznal, co znamená být se
vším všudy člověkem.
Vzkříšený povstává k životu z toho
nejhoršího, co my lidi dokážeme jeden
druhému udělat; povstává z mučení a válek; z hladu a nemocí. Nás samých se
dotýká v našich neštěstích a na nás vidí
otisky hřebů tohoto světa. Pokládá svou
poraněnou ruku na náš zármutek a strachy; a pak teprve do nás vdechne znovu
svůj uzdravující pokoj.
Kontakt s traumaty světa, která berou
lidem víru, je setkáním se znameními
Ježíšova vzkříšení. Nechat si položit zjizvenou Boží ruku na své zranění… Teprve
tehdy se začne ztrácet strach a rodí se
nová víra.
TV

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA 03/2021
o V postním období budou online meditace
nad Biblí, pakliže bude zájem, budeme
pokračovat i po Velikonocích – vždy ve
čtvrtek od 18h.
o Děti a konfirmané se setkávají pravidelně
k online schůzkám s dobrou účastí, online
pro mládež organizuje seniorátní mládež.
o Staršovstvo schválilo kandidaturu s. farářky Kristýny Kupfové na další období
od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2025.

o Výroční sborové shromáždění nelze
v současnosti konat. Hospodaření a rozpočet prozatím schválilo staršovstvo.
Výroční shromáždění bude s největší
pravděpodobností 5. 9. společně s volbou s. farářky.
o Objednali jsme 150 kusů nových zpěvníků. Po 50ti letech (!) vychází náš nový
zpěvník, který bude obsahovat cca 2/3
písní ze stávajících 3 zpěvníků a 1/3
nových a převzatých písní. Zpěvník k zakoupení ve sboru bude za nákupní cenu
490 Kč. Mimo sbor bude ke koupi o 20%
dražší. Budeme je mít před Vánocemi.
o Na Kavčím plácku probíhá generální
rekonstrukce toalet a koupelny v posledním patře domu.
o Staršovstvo souhlasí s usídlením svépomocného zaregistrovaného spolku psychiatrických pacientů v domě na Kavčím
plácku.

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA 04/2021
o Od Adventu pravidelně každou neděli
přenášíme bohoslužby přes internet na
kanále Youtube. Aktuálně sleduje přenos
naživo do 25 lidí a pak ho během týdne
shlédne cca 40 dalších lidí. Varhanní
doprovod zatím nelze technicky přenášet
v přijatelné kvalitě, proto zařazujeme

kytarové písně, které interpretuje velmi
pěkně br. Vojta Esterle – díky!

o Schválen pořad velikonočních bohoslužeb (čt, 2x pá, 2x ne). Bude připravena
i křížová cesta v hradeckých lesích.
o Díky těm, kteří pomohli s roznosem velikonočních dopisů.
o Staršovstvo schválilo návrhy povolací
listiny, nájemní smlouvy a dalších ujednání s f. K. Kupfovou a požádalo SR o vydání pokynu k volbě. Volba proběhne 5. 9.
Čtrnáct dní dopředu bude možné volit
na dálku obálkovou metodou.
o Staršovstvo schválilo s. farářce možnost
sloužit bohoslužby občas v bílém taláru
se štolou.
o Staršovstvo schválilo záměr sloučení
sborů v HK, Semonicích, Černilově a Novém Bydžově – chce tak umožnit
rozvinout další jednání mezi sbory, které
by vedlo k personální podpoře farářské
služby ve všech sborech a zároveň
k propojení života sborů v některých
setkáních.
o Staršovstvo schválilo kavárně ve Švehlově ulici další slevu na nájemném –
tentokrát za 4Q roku 2020 slevu 50%.

však poslat svůj dar i převodem na sborový účet a napsat do poznámky jen
zkratku „dar JJ“. Děkujeme.
 Máte–li mobilní bankovnictví, můžete
velmi rychle přispět pomocí QR kódu
do sbírky nebo i na Jeronýmovu jednotu –
kódy jsou vytištěny po poslední straně
tohoto zpravodaje.
 Květnové večerní bohoslužby se svátostí večeře Páně budou 2. 5. od 18h
v kostele.

 V sobotu 19. 6. bude jednodenní voda
na Orlici a pak podvečerní piknik – již
počtvrté! Přihlaste se nejpozději do 4. 6.
u Josky Valce.
 Věříme, že v září bude situace s omezeními kvůli nemoci covid-19 již dobrá
a budeme moci mít výroční shromáždění
s volbou farářky sboru Kristýny Kupfové
na další 4 roky. A pak dojde konečně i na
konfirmační slavnost, která byla ze stejných důvodů několikrát odložena – avšak
konfirmandé se pilně připravují na online
videokonferencích.

SBOROVÁ NEDĚLE

INFO
 Sbírka do kasičky u východu z kostela
pokračuje do 16. 5. na podporu Domova
důchodců Diakonie ČCE ve Dvoře Králové
nad Labem. Od 23. 5. do 27. 6. pak bude na
Speciální základní školy Diakonie ČCE,
pobočku v Hradci Králové – školy, které
jsme jako sbor partnerem a v níž slouží
i naše farářka.
 Do konce května přispívejte na Jeronýmovu Jednotu, což je celocírkevní
solidární fond na podporu staveb a rekonstrukcí sborových objektů. V kostele je
vzadu listina pro seznam dárců, můžete

s br. synodním seniorem
Danielem Ženatým
13. ČERVNA 2021 (od 9h)
bohoslužby a pak beseda
V létě bude sborový pobyt pro všechny
generace v Janských lázních od soboty
3. 7. odpoledne do středy 7. 7. rána.
Těšíme se!
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.
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4. po Velikonocích
Vojta Esterle
Kristýna Kupfová
večerní bohoslužby se sv. večeří Páně
Kristýna Kupfová
meditace nad Biblí online
setkání dětí
5. po Velikonocích
Vojta Esterle
Tomáš Vítek
konfirmandé 1+2
svátek Nanebevstoupení Páně
Vojta Esterle
Tomáš Vítek
setkání dětí
6. po Velikonocích
Vojta Esterle
Tomáš Vítek
pastorální konference
staršovstvo
mládež
meditace nad Biblí online
setkání dětí
Svatodušní se sv. večeří Páně
Vojta Esterle
Kristýna Kupfová
konfirmandi 1+2
setkání maminek s malými dětmi
babinec
meditace nad Biblí online
setkání dětí
NOC KOSTELŮ
Neděle sv. Trojice
Katka Krylová
Tomáš Vítek

Ivana Součková

Joska Valc

Martin Zetek

Petr Kvoch

Týden otevřených
kostelů

Ne

Anna Šnoblová

Nedělní škola pro děti až do odvolání není.
Setkání u kávy a čaje na faře až do konce června
není, je možné se setkat venku na farní zahradě.
Máte–li mobilní bankovnictví,
 můžete rychle přispět do sbírky
nebo na Jeronýmovu jednotu. 
Děkujeme.
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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