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Velikonoce 2015
Členům a příznivcům
evangelického sboru v Třebenicích

Mazané pomazání
Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.
(Mk 14,8)
Ježíš se nachází na hostině. Kolik
už takových bylo? Ale tato hostina je
jiná. Velikonoce jsou za dveřmi.
Atmosféra houstne. V Jeruzalémě se
kují pikle. Ježíš tuší, co jej čeká.
V příštích dnech bude zážitek Božího
království prohlouben vydáním a
utrpením.
Ale, zajímá to vůbec někoho? Ježíš
má ve tváři úsměv z radostné
hostiny, ale srdce má zsinalé z obavy,
co bude dál. Pochopí někdo, co se
chystá udělat, kam až má v Boží věci
zajít? Pochopí někdo, co znamená
obětovat se pro druhé? Vždyť tohle není hostina, ale rozlučka! I jeho
nejbližší, učedníci, zdá se, tuto rovinou nechápou.
A vtom se to stalo. Třísk! Nějaká žena přistoupila k Ježíši, rozbila
lahvičku a vylila mu na hlavu drahocennou voňavku. Nepadlo ani slovo.
Hostina utichla.
Proboha, taková škoda, mohla se prodat a dát peníze chudým. Učedníci
stále nic nechápou. Tady jde však o něco jiného. Ta žena Ježíše
rozpoznala. Vytušila Ježíšův smutek a zsinalost a náhle jí všechno
do sebe zapadlo.
Ano, vždyť od začátku jeho působení se království Boží naplňuje.
Nemocní jsou uzdravováni, slepí vidí, chudým se otevírá království boží.
A to se právě děje. I při stolování na hostinách se všemi těmi, co by

si spolu za jeden stůl nikdy nesedli. Boží království je už zde, jak bylo
předpovězeno. Jen o patro níž, než by člověk čekal. Tady, na zemi,
v překvapivé jinakosti všedního dne. Tak zvláštně působí moc toho
zvláštního Ježíše. Tak nač ještě čekat? Pomažte ho proboha někdo. On je
mesiáš, Kristus!
Voňavka Ježíšovi stéká po tváři. Potřeboval potěšit, potřeboval uznání,
že někdo chápe, o co mu jde. Byl jako v kleštích, že věc Boží bude
po jeho smrti zapomenuta. Teď to zažil. Ta žena jej chápe. Moc se mu
ulehčilo. Bude vydán na smrt, ale už před smrtí se cítí jako
znovuzrozený.
Obyčejná žena chápe víc. Víc, než písmák či klerik. Srdcem poznala, že
tu jde o Boží království. Takové lidi s takovou inteligencí srdce máme
mezi sebou. Každý člověk má v nitru uloženu schopnost Boha poznat a
vyznat. A pak se stane, že lidské srdce v náhlém prozření rozpozná Boží
velikost uprostřed všednosti a bídy obyčejného dne.
Vůně naplnila celý dům. Neznámá žena rozpoznala Ježíše a zaopatřila
jej k pohřbu. Ona nám dodává naději, že rozpoznáme střípky působení
božího království okolo sebe. Její drahocenná mast provoní těžké úseky
života, i ty nejtěžší. Měl je před sebou Kristus, má je před sebou každý
z nás. Její mast je obživující víra. Je to vůně života k životu.
Filip Ženatý, farář
obraz - Anthony Falbo: Ježíšovo pomazání v Betanii

Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2014
Jádrem života sboru jsou nedělní
bohoslužby. V roce 2014 jsme se
každou neděli setkávali a slavili
bohoslužby v Třebenicích v sále
ČCE a v Lovosicích v Mírovém
kostele v ulici Karla Maličkého.
Sešli jsme se 53x s průměrnou
účastí 25 v Třebenicích a 7
v Lovosicích.
Od
října
2014
administruje farář Filip Ženatý uprázdněný sbor v Krabčicích. Z tohoto
důvodu jsou vždy alespoň jedny bohoslužby v měsíci vedeny hostem.
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Při bohoslužbách děti před kázáním odcházejí do tzv. nedělní školy,
kde mají svůj biblický program. „Nedělka“ se konala ve školním roce
téměř každou neděli a vedly ji rodiče dětí.
Ve sbírkách při bohoslužbách se nám podařilo vybrat nemalé částky,
které pomohly potřebným ve společnosti i v církvi, např. na Ukrajině a
v Sýrii.
Slavíme také rodinné bohoslužby. Děti
do nedělní školy neodchází, ale zůstávají
spolu s dospělými. Program je pro ně
upraven. Slavení rodinných bohoslužeb se
ustálilo na pravidelném intervalu jednou
za dva měsíce.
Nad textem Bible se setkáváme
při biblické hodině. V roce 2014 jsme
probírali Ježíšova podobenství z Lukášova
evangelia a Ježíšovo Kázání na hoře
z evangelia Matoušova. Scházeli jsme se
na faře pravidelně každé úterý celkově
26x s průměrnou účastí 8 lidí.
Aby na biblickou hodinu mohly přijít i
rodiče dětí, podařilo se několikrát uspořádat tzv. rodinnou biblickou
hodinu. Při ní se dospělí věnují Bibli, zatímco pro děti jsou připraveny
hry.
Setkání dětí s biblickými příběhy probíhá každé pondělí
v Třebenicích na faře. S dětmi jsme minulý rok probírali příběhy praotců
a příběh o vyvedení Izraelců z Egypta, zpívali jsme a hráli hry.
Do letních prázdnin se scházela i skupinka předškolních dětí, kterou
vedli manželé Klinečtí. Od září se schází jen jedna skupinka školních
dětí, kam některé z těch menších dorostly. Za rok 2014 se dětí
při 30 setkáních scházelo průměrně 9.
Z pravidelného týdenního programu je třeba zmínit nový trubačský
soubor Consonare Třebenice. Schází se od listopadu 2014 jedenkrát
týdně a nacvičuje písně pro bohoslužby i veřejné hraní. Více na str. 7.
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Co se ještě za rok 2014 podařilo ve sboru uspořádat? V létě jsme
připravili ve spolupráci se sborem v Chotiněvsi letní dětský tábor
v krušnohorském Jáchymově. Z našeho sboru se zúčastnilo pět dětí.
Při dvou koncertech v předvánočním
období
se
v třebenickém
sále
rozezvučely struny kytar. Nejprve
v říjnu vystoupil evangelický písničkář
Slávek Klecandr a úštěcký Rosťa
Čurda. O již tradiční adventní
koncert se postaral Jaroslav Hutka.
Připomněl nám 25 let od Sametové
revoluce 1989. V sále bylo plno.
O vánocích připravily děti tradiční vánoční hru, tentokrát s poněkud
netradičním příběhem o putování do Betléma českou historií.
Společné ekumenické bohoslužby jsme v roce 2014 slavili hned
třikrát. V lednu to byly společné bohoslužby s baptistickým sborem
Petra Chelčického, jenž se schází v Třebenicích. V březnu a v červenci
jsme v Lovosicích slavili společné česko-neměcké bohoslužby
s lutherským sborem z německého Coswigu. Přátelé z Německa přijeli
jednou s trubačským, podruhé s pěveckým sborem.
Z dalších akcí pořádaných ve sboru
v roce 2014 je třeba ještě zmínit čtvero
promítání dokumentárních filmů
(leden – duben) a přednášku o starých
ovocných odrůdách (únor).
Co se týká stavebních úprav, probíhá
na faře stále budování nové místnosti
pro děti. Spodní toalety jsou již obě
funkční, zbývá dotáhnout detaily.
Na schodišti přibude nové zábradlí.
V létě nám byl ukraden měděný znak
nad vchodem do modlitebny. Řešením
se stal keramický znak zhotovený
ve věznici v Bělušicích. Více na str. 6.
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Navštivte naše nové internetové stránky (trebenice.evangnet.cz). Je
možné na nich najít některá kázání, nebo starší sborové dopisy.
Plánujeme také postupně rozšiřovat fotoarchiv i o starší fotografie.
Děkujeme všem, kdo se podílejí na životě sboru, kdo do společného díla
vkládají svůj čas a energii. Děkujeme všem, kdo sbor podporují finančně.
Děkujeme všem, kdo nás nesou svými modlitbami. Výslovně děkujeme
sestře Mironě Hartové za její obětavou práci pokladní sboru.
Staršovstvo sboru

Hospodaření sboru za rok 2014
Hospodaření sboru skončilo s drobným přebytkem. Tradičně největším
výdajem sboru je platba za faráře, tzv. personální fond. Na příští rok je
stanovena na 85200,-. Zbytek platu faráře je zatím stále hrazen z dotace
státu. Je možné, že částka bude tento rok o něco menší, protože nám
na ní přispěje Krabčický sbor, který náš farář dočasně administruje.
Celocírkevní a seniorátní repartice tj. platby na chod církve jsou 9000,-.
Tradičně velké náklady na energie se nám díky postupnému zateplování
podařilo udržet na 53000,-. S příchodem faráře nám logicky stouply
náklady na cestovné, jež za rok 2014 činilo 12500,-. Údržba majetku nás
stála za minulý rok 52624,-. Tato částka je spojená hlavně s rekonstrukcí
WC. Na letošní rok jsme naplánovali utratit 43000,-. Pokud vše dobře
dopadne, neutratíme částku celou a zbytek převedeme do fondu
na údržbu. V budoucnu nás čeká investice do topení a do nových
vstupních dveří.
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Na straně příjmů, máme pouze tři položky: salár 135000,-, sbírky a
příspěvky 77000,- a příjmy z pronájmů 44000,-. Přál bych si, aby se nám
obětavost členů podařila udržet, i když je jasné, že to bude čím dál tím
obtížnější.

Podrobná Finanční zpráva je zveřejněna na našem webu v sekci dopisy.
Pokud jste dosud fungování evangelického sboru nepodpořili a rádi
byste přispěli, můžete tak učinit buďto osobně faráři, kurátorovi či
pokladníkovi, nebo na účet našeho sboru 243684830/0300.
Jan Zalabák, kurátor

Nový znak nad evangelickým sálem v Třebenicích
V úterý 10. února předali zástupci věznice Bělušice
nový znak. Emblém představující kalich a otevřenou
Bibli vznikl v tamní keramické dílně.
Původní měděný znak visel nade dveřmi sálu od roku
1939, než byl v létě 2014 ukraden. Materiální hodnota
byla zanedbatelná. To zjistil jistě i pachatel. Zato
hodnota duchovní se dá stěží vyjádřit řečí peněz. Znak doprovázel
několik generací věřících po 75 let.
Jsme proto moc rádi, že nový znak vznikal právě v bělušické věznici.
Pachatele se sice dopadnout nepodařilo, avšak pachatel odsouzený
za úplně jiný čin vzal práci na sebe. Znak vyrobil a ztrátu nám tak
nahradil. Alespoň symbolicky tedy dochází k nápravě tohoto (zlo)činu.
Děkujeme.
Filip Ženatý
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Consonare Třebenice
Trubky a pozouny, žestě, prostě plechy. Každý týden v pondělí je
přikládá k ústům pětice trubačů v amatérském trubačském sboru
Consonare. Snaží naplnit význam latinského slova consonare, jež
znamená souzvuk. Základ jejich repertoáru leží v oblasti církevní hudby
starých i novějších, známých i méně známých mistrů, přesahuje ovšem i
do světského swingu a jazzu.
Pokud jste hudby milovní, máte chuť a v pondělí od půl páté čas,
zavítejte mezi nás do evangelického sálu. Klidně s trubkou, co máte
doma. Hudba má sílu spojovat lidi. Souzvuk v uších dělá souzvuk
v nitru. Přijďte se přesvědčit na velikonoční jarmark 28.3. v Třebenicích.
Filip Ženatý

Plánované akce
• Setkání pro rodiny s dětmi v Děčíně
Sobota plná her a zážitků pro děti a
beseda pro dospělé.
Pořádá seniorátní odbor
pro rodiny s dětmi
so 25. 4. 2015
FS ČCE Bezručova 90/4, Děčín
• Výlet – Obere Schleuse (Horní splav)
Čarokrásná soutěska na staré česko-saské
hranici v samém srdci národního parku.
Lze jí projet na lodičkách nebo jít pěšky.
Do výchozího města Hinterhermsdorf
se dopravíme auty. Více informací přibude
na webových stránkách sboru.
so 18. 4. 2015
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Zveme
• Film - Milujte své nepřátele
Tomáš Škrdlant, ČR, 2006 / 76 min.
Přemysl Pitter a Olga Fierzová zachránili po druhé
světové válce přes 800 židovských a německých dětí
z německých a českých internačních táborů.
Po filmu diskuse s hostem
so 28. 3. 2015, 17h,
sál ČCE Třebenice
• Přednáška - Pozvěte květiny do zahrady,
do města, do obce.
Zahrádka plná květin nemusí dát tolik práce. Jak
na to, o minulosti a budoucnosti trvalek, bude
mluvit pracovník Výzkumného ústavu pro krajinu a
okrasné zahradnictví v Průhonicích a milovník
květin Ing. Adam Baroš.
so 14. 3. 2015, 17h
sál ČCE Třebenice

Sborová setkání o Velikonocích
29.3. Květná neděle
Bohoslužby
8:30 Třebenice, sál ČCE, ul. Sokolská
10:15 Lovosice, Mírový kostel, ul. Karla Maličkého
3. 4. Velký pátek
Bohoslužby se čtením pašijí
17:00 Třebenice, sál ČCE, ul. Sokolská
5. 4. Boží hod velikonoční.
Bohoslužby s Večeří Páně
8:30 Třebenice, sál ČCE, ul. Sokolská
10:15 Lovosice, Mírový kostel, ul. Karla Maličkého

Kontakt
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebenicích
adresa:
Sokolská 89, 411 13 Třebenice
telefon:
411 130 103
email:
trebenice@evangnet.cz
web:
http://trebenice.evangnet.cz/
číslo účtu:
243684830 / 0300

