velikonoční dopis
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farního sboru
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Milý členové a přátelé
farní sboru v Třebenicích,
přijměte tento dopis jako velikonoční pozdrav.
"To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš?
Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme
zaslouženou odplatu, ale on nic zlého
neudělal."
(Lukášovo evangelium 23,39-41)

promluva
Velikonoce
jsou
bezesporu
největším křesťanským svátkem.
Objevujeme v nich skryté poselství
Boží
k člověku:
tady
můžeš,
člověče, pochopit, že veškeré tvé
viny a chyby, kterých se v životě
nevyvaruješ,
tě
nemusí
tížit.

Protože je tu ten, který je bere na
sebe a tím ti uvolňuje ruce, abys
mohl žít život svobodně a
odpovědně. Takové poselství je
vtisknuto
do
velikonočního
příběhu a může se stát lidskému
životu zásadním sdělením.

nespravedlivý trest

tajemství slova

Tíha trestu, který Ježíš vytrpěl, se
může
zdát
zvrácená
a
nepřiměřená tomu, co dělal a
říkal. Vždyť hlásal, že Bůh je blízko
a že se přiblížilo jeho království,
lidem na okraji společnosti a tem,
kdo se cítili opuštění, nabízel
společenství – nezdá se, že by
jeho skutky a postoje zasluhovaly
odsouzení. A přesto místní vládce
zneklidnilo, když viděli, jak se
uznávané a zavedené hodnoty
začaly
otřásat
a
že
jsou
zpochybněny…
Pod křížem pochopil jen
jediný (spíše mu to bylo dáno
pochopit): římský důstojník. Vyznal
víru a rozpoznal, že tenhle
ukřižovaný byl „syn Boží“. Tam,
kde
náboženští
hodnostáři,
vládcové a odpovědní selhali,
tam
se
pohrdaný
cizinec,
nenáviděný nepřítel, jenž ani
neměl právo vstoupit do chrámu,
stává věřícím.
Na kříži Bůh otřásá všemi
našimi jistotami. O Bohu a o jeho
moci mluvíme právě v souvislosti
s Ježíšovou smrtí – a toto vyznání
je kritikou našeho světa, jeho
hodnot, moudrosti, toho, co
považujeme za nejkrásnější a
nejlepší.
Přijímáme-li
víru
jako
očekávání divů, zázraků a moci,
kříž nám takové pochopení
důkladně zpochybní.

`Ježíši, pamatuj na mne, až
přijdeš do svého království.
Ježíš
mu
odpověděl:
Amen,
pravím ti, dnes budeš se mnou
v ráji.´
Lze se obrátit na poslední chvíli?
Nebo kvalita života jednou
provždy určuje, jak to s námi
bude a na konci už není
odvolání? Důvěřovat tomu, co
přinesl a žil Ježíš, to je rozhodující.
Ta důvěra musí být upřímná, od
srdce. V tom je tajemství božího
přístupu k nám lidem, že on umí
odhadnout
hodnotu
našeho
vyznání a přiznat se i k našemu
opožděnému vyznání, osvobodit
nás od tíhy našeho života…

svs
Tato tajemná zkratka provází život
sboru rok co rok a neznamená nic
jiného, než: sborové výroční
shromáždění. Takové setkání je
obdobou valné hromady, na
které se má sejít veškeré členstvo
patřičného
společenství
a
hodnotit to, co se událo, stejně
tak i to, co má být. Sborové
výroční shromáždění se má
scházet jednou ročně (do konce
března běžného roku) a v našem
sboru to bylo letos 15.3. během
pravidelných bohoslužeb.

co letos svs projednalo:
Zprávy o životě sboru, jsou
k dispozici
na
http://trebenice.evangnet.cz.
Dále hospodaření sboru, to
je přístupno všem členům na
nástěnce v kostele, na požádání
lze nahlédnout do účetnictví,
které vede s. Hartová (za což jí
patří veliký dík).
Sborové
shromáždění
doporučilo výměnu oken a
čerpání půjčky ze stavebních
fondů
ČCE
(Jeronýmova
Jednota) ve výši 120 000,- Kč.
Staršovstvo
FS
ČCE
v Třebenicích
zvolil
nového
kurátora. Stal se jím Jan Zalabák,
Třebenice.
Dlouholetému br. kurátorovi
Jaromíru Křivohlavému patří za
jeho práci veliký díky.

Sborové
shromáždění
schválilo vyhlášení zvláštní sbírky
na výměnu oken na faře.
Dary do sbírky je možné
odevzdávat
na
faře
v
Třebenicích, nebo s. pokladní
Hartové
v Sulejovicích.
Dary
budou zaznamenány na arch a
lze je započítat do darů církvi
snižující daňový základ dárce.
Sbírka potrvá 6 měsíců. Za
vaše dary předem děkujeme.

patřím do sboru
Být členem evangelického
sboru… Co to vůbec znamená? To
první, co je nutné si v této souvislosti
uvědomit
je,
že
sborové
společenství není společenstvím
akcionářů či přispěvatelů, není to
společenství, do kterého člověk
vstupuje jen na základě svého
rozhodnutí. Je to společenství, do
kterého je člověk zván Bohem. Slyší
ve svém životě pozvání k Bohu.
Vnímá, že platí i pro něj a chce do
něj patřit. Pak vyhledá společenství
církve.
Církevní řády všude více či
méně určují, co to znamená být
členem či kdo je člen sboru.
Všeobecně platí, že člen sboru má
být aktivní a nést za fungování
společenství
sboru
i
hmotnou
odpovědnost. Podporuje ho, aby
mohl fungovat. Ale dovedu si
představit i jiné členství. A tak jsou
lidé, kteří sboru věnují nemalé
finanční částky, lidé, kteří sboru
věnují osobní práci, lidé, kteří tvoří
společenství jednotlivých setkání a
také lidé, kteří se ze společenství
„jenom“ těší, nebo třeba lidé, kteří
se cítí být součástí sboru, ale
z různých důvodů nemohou přijít
nebo přispět. Ti všichni jsou členy
sboru. Jedni sloužíme druhým, tak
jak je nám dáno, tak to má být, říká
i bible.
Buďme
tedy
především
společenství, které tomuto světu říká
něco o obsahu toho, v co doufá a
čemu důvěřuje.

sborové ozvěny
Pravidelný program sboru
•
•
•
•
•

Bohoslužby:
• Třebenice 8:30, Lovosice 10:15
• 1. a 5 neděli DD Libochovice 15:00
S dospělými nad biblí: úterý 19:00
S dětmi o křesťanství: úterý 14:15
Consonare – pozouny: čtvrtek 18:00
S mládeží: pátek 19:00 (Ltm)

Dovoz na bohoslužby na požádání na
faře rádi zajistíme. Všechny setkání jsou
otevřena jakémukoli zájemci.

Kontakty
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

Vánoční program ve sboru
10.4. Velký Pátek
• 17:00 čtení pašijí (Třebenice)
12.4. Velikonoční neděle
• 8:30 bohoslužby s večeří Páně
Třebenice
• 10.15 bohoslužby s večeří Páně
Lovosice

sbírka slovenských
korun
Do konce března sbíráme na
faře do kasičky drobné slovenské
měny. Tyto peníze poslouží
středisku Diakonie ČCE
v Soběslavi na pořízení nového
dopravního prostředku pro
klienty.
Pokud chcete již neplatné
peníze proměnit v účelnou
pomoc, můžete je odevzdat na
MěU v Třebenicích (pí.
Patrovská), nebo na faře.

