Velikonoční dopis 2008
členům a příznivcům Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Třebenicích
Vážení přátelé farního sboru ČCE v Třebenicích, letos
nám liturgický rok nedá vydechnou a po nedávných
Vánocích se kvapem blíží Velikonoce. V souvislosti
s nimi Vás chceme pozdravit tímto dopisem a pozdravem:
"Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a
zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali,
zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen."

Z obsahu:

Velikonoční rozvažování

Velikonoce vyprávějí o smrti a
novém životě. Jsou to svátky jara
nového života. Tak jako se v lidové
představě topí či upaluje zima. Tak se i
v křesťanské věrouce připomíná smrt
starého člověka. Tahle smrt má svůj
bytostný význam. Člověk tu žije jako tvor spjatý se zlem a prvním lidským
hříchem. Bibličtí autoři to vyjádřili tak, že v člověku žije starý Adam, tedy
ten, kdo má v tom pochybení prsty.
Bohu však není jedno, že si to tu v životě
takhle packáme. Že se necháváme zmítat
zlem. Bůh se rozhodl člověku ukázat, že život
lze žít i nově. Právě Kristův pozemský život nám
to zřetelně postavil před oči. Pokud chce
někdo namítnout: co mu to bylo platné (Kristu)
vždyť stejně skončil na kříži, tak jakýpak příklad,
ten nečte evangelium až do konce. Bůh
ukázal, že život nekončí lidskou smrtí. Že smrt
člověka neznamená jeho zánik a vynulování
všeho, co se stalo na obou stranách lidského
účtu. Bůh ukázal, že u něj jde život dál, za smrt
a i tam se počítá všechno, co bylo dřív. V Kristu ovšem ožívá nový
člověk, nový Adam, a právě k němu se můžeme přihlásit a přehlasovat
tak Adama starého. V Kristu je pak našemu životu nabídnuto víc, než si
zatím umíme představit. Tahle velikonoční zpráva tu zní každý rok, ba
každý den a je dost dobré vzít ji vážně.
Štěpán Brodský
-
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O Velkém pátku
V církevním kalendáři je Velký Pátek den památky ukřižování Ježíše
Krista. Ježíšovo utrpení a jeho smrt byly rozpoznány jako to
nejdůležitější v životě Ježíšově, ačkoli zprvu způsobily zklamání.
Ostatní novozákonní spisy (mimo evangelia) je kromě faktu Ježíšovy
smrti zachyceno jen málo podrobností; usiluje se v nich spíše o výklad
těchto událostí. Ohledně dne Ježíšovy smrti vznikají určité historické
potíže. Byl to jistě pátek, ale nevíme zda 14. nísanu, jak to tvrdí
evangelista Jan, nebo 15. nísanu, jak tvrdí ostatní evangelia.
Jisté je, že tento den je prvním vrcholem velikonočních událostí.
Ten druhý poté následuje na velikonoční neděli, kdy byl objeven
prázdný hrob. Velký pátek tak vymezuje hranice Ježíšova
pozemského působení. Vzkříšený Kristus pak vtiskuje tomuto prvnímu
vrcholu nový smysl a věroučný obsah, který vede ke zvěsti, že Bůh se
přihlásil k onomu násilím umlčenému Božímu synu a každému, kdo mu
důvěřuje, poskytuje stejnou ochranu. Tak se smutek Velkého pátku
proměňuje ve vítězství, které přesahuje rozměry našeho chápání.

Velikonoční texty
V poledne nastala tma po celé
zemi až do tří hodin. Kolem třetí
hodiny zvolal Ježíš mocným
hlasem:
"Eli,
Eli,
lama
sabachtani?", to jest: `Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil?´
Když to uslyšeli, říkali někteří z těch,
kdo tu stáli: "On volá Eliáše." Jeden
z nich hned odběhl, vzal houbu,
naplnil ji octem, nabodl na tyč a
dával mu pít. Ostatní však říkali:
"Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde
Eliáš a zachrání ho!" Ale Ježíš
znovu vykřikl mocným hlasem a
skonal. A hle, chrámová opona se
roztrhla v půli odshora až dolů,
země se zatřásla, skály pukaly,
hroby se otevřely a mnohá těla
zesnulých svatých byla vzkříšena;
vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení

vstoupili do svatého města a
mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s
ním střežili Ježíše, když viděli
zemětřesení a všechno, co se
dálo, velmi se zděsili a řekli: "On
byl opravdu Boží Syn!"
(Matoušovo evangelium 27, 45-54)

K Velikonocům neodlučitelně patří
celé vyprávění pašijního příběhu.
Zachycuje ho každé ze čtyř
evangelií, která najdeme v bibli.
Ve sboru si tohle vyprávění
připomínáme nejen během roku,
ale jednou do roka, na Velký
pátek, také souvisle. Čtením a
přemýšlením nad jeho významem
dnes. Je to zvláštní vyprávění, budí
hrůzu i údiv. Přijďte si ho letos
poslechnout spolu s námi.

Ze života sboru
I letos Vás chceme informovat o tom, co se ve sboru událo v loňském
roce. Jednou za rok se k tomu vyjadřuje sborové výroční shromáždění,
kde se hodnotí nejen co bylo, ale také plánuje, co bychom rádi. Letos je
sborové výroční shromáždění naplánováno na neděli 16. 3. 2008 v rámci
bohoslužeb v Třebenicích. Všichni členové sboru jsou zváni k aktivní účasti.
Co jsme nabídli a udělali?
- každý týden pravidelné sborové
akce (bohoslužby, setkávání
nad biblí, setkání dětí a
mládeže)
- koncert komorní hudby
- účast sboru na městských
akcích (Jarmarky a Dětský den)
- vánoční divadlo, loni velmi
vytančené
- letní pobyt pro děti a mládež
- setkání pozounistů – jednou
týdně
- nemalou částku na církevní a
společensky potřebné sbírky a
akce

Hudební soubor De profundies, advent 2007
v Muzeu Českého granátu

Je spousta věcí, které by se ve sboru mohli dít, jedna potíž je zájem lidí,
druhá finance. Ani jedna z nich nám ovšem nechce být konečnou
překážkou. A často nebývá. Chci poděkovat všem, kteří do života sboru
aktivně přispívají i všem, kteří ho podporují finančně. Díky.

Jeronýmova Jednota
Jeronýmova Jednota je poněkud obstarožní, leč užívaný, název pro
finanční fondy, které podporují stavební aktivitu sborů ČCE. Každoročně
je do nich vypisována sbírka. Na velikonoční neděli se vybírá tzv. hlavní
dar, který je vždy určený na zvláštní vybraný speciální projekt. Letos to je
sbor ČCE v Suchdole nad Odrou.
Druhou část tvoří tzv. sbírka darů, která se vybírá až do konce května
a její výnos se rozděluje na základě žádostí, které si sbory podávají. Pokud
chcete přispět na opravu církevního majetku nezapomeňte na tuto
sbírku. Dar si můžete odečíst od daňového základu.

Modlitba
Bože, zázračný ve svém světle,
oslavením svého Syna,
jsi porušil hranice mezi světem tam a
tady,
mezi nebem a zemí,
mezi časem a věčností.
Ať s ním překonáme všechny hranice
a překážky
a žijeme z jeho Ducha.
Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše
Krista,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí
na věky věků.
Přejeme Vám, ať umíte zaslechnou
dobrou zprávu, která k nám o
Velikonocích zní, ať vás hřeje a vede
vás, když na člověka dopadá smutek,
samota a zklamání.

Kontakty
Pokud máte zájem navštívit
bohoslužby, ale nemůžete se dostat na
stanovený čas, neklesejte na mysli. Stačí se
ozvat na faru a Váš dovoz i odvoz
zařídíme. Nemějte obavy, ani ostych,
považujeme to za službu, která ke sboru
patří a nás těší, když je nás víc.

FS ČCE v Třebenicích
farář: Štěpán Brodský
Sokolská 89, 411 13 Třebenice
IČO: 46768882
tel.: 416 594 106, 604 927 175
trebenice@evangnet.cz
http://trebenice.evangnet.cz
číslo účtu: 1002726379/0800

Velikonoční program sboru
16.3.
21.3.
Velký Pátek
23.3. neděle
vzkříšení

8:30 Tř květná neděle
bohoslužby + SVS
17:00 čtení pašijí
(Třebenice)
8:30 Tř bohoslužby s VP
10:15 Lo a pozouny

