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Proč hledáte živého mezi mrtvými. Není
zde, byl vzkříšen.
(L24, 5b.6a.)
Já jsem Alfa i Omega, první i poslední,
počátek i konec. Kdo žízní, ať přistoupí;
kdo touží, ať zadarmo nabere vody
života.
(Zj 22,13.17b)
Milé sestry, bratři, přátelé v Kristu!
Žijeme ve vykloubené době. Doufali jsme, že pandemie, kterou jsme prožili minulý rok, je za námi.
A ono se ukázalo, že může být hůř. Podstatně hůř… Naše životy se změnily v permanentní
improvizaci. Improvizuje se v zaměstnání, na úřadech, školách, nemocnicích, v divadlech i v církvi.
V době, kdy píši tyto řádky, nevíme, co bude koncem března. Ve světě se objevují nové a nové mutace
koronaviru COVID-19. Část z nás žije v oprávněném strachu a obavách. O své zdraví, zdraví svých
blízkých, o své zaměstnání…
Jsme již unaveni, mnohým dochází síly. Vědomí, že se v poměru mrtvých a nakažených na počet
obyvatel pravidelně propadáme na nejhorší místa, obavy prohlubuje. Pomalé očkování vede u
mnohých k frustraci a deprivaci.
Prosím, neberte výše uvedené řádky jako snahu šířit beznaděj a ještě větší obavy. Je to jenom popis
stavu, který mnozí zažívají. Snad nikdy od konce druhé světové války nebyla naše společnost tak
paralyzována. Zásluhou uplynulého roku si však začínáme uvědomovat, že hmotný majetek, krásná
dovolená, nové auto či kariéra v práci jsou hodnoty naprosto pomíjející. Že existují hodnoty daleko
vyšší. Penězi neocenitelné. Najednou na aktuálnosti nabývají slova Ježíše: „NEUKLÁDEJTE SI
POKLADY NA ZEMI, KDE JE NIČÍ MOL A REZ A KDE JE ZLODĚJI VYKOPÁVAJÍ A KRADOU.
UKLÁDEJTE SI POKLADY V NEBI, KDE JE NENIČÍ MOL ANI REZ A KDE JE ZLODĚJI
NEVYKOPÁVAJÍ A NEKRADOU. NEBOŤ KDE JE TVŮJ POKLAD, TAM BUDE I TVÉ SRDCE.“ (Mt
6, 19-21)
Ano, najednou se začneme dívat na velikonoční zvěst z úplně jiného úhlu. Jeví se nám daleko
syrověji, naléhavěji. A ten, kdo si projde duchovně svatým týdnem a prožije Zelený čtvrtek
s ustanovením večeře Páně, Velký pátek, pašije o ukřižování Ježíše, Bílou sobotu s očekáváním jeho
vzkříšení a Boží hod velikonoční, kdy slavíme Kristovo vzkříšení, najednou objeví nečekanou
hloubku Velikonoc. V Kristově smrti a vzkříšení dostáváme nový život. Život, který
získáváme již nyní, a jehož naplnění se nám dostává, až nás Hospodin povolá do svého království.
Možná vás zarazilo, že v úvodu dnešního dopisu jsou uvedena slova z knihy Janova zjevení.
Z apokalyptické knihy, která popisuje to, co nastane na konci věků. V této knize je však řečeno, čím
bychom se měli ve svých životech řídit. Kristus je vskutku Alfa i Omega, počátek i konec. Je
pramenem života věčného. A v tomto světě pak pramenem lásky, naděje, radosti, pokoje, posily,
milosti, věrnosti a milosrdenství.
Přeji Vám, abyste na Hod Boží velikonoční mohli v nitru slyšet a svým srdcem vyznat starobylý
pozdrav:
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D: Khristós Anésti!
Christos voskrese!
Kristus vstal z mrtvých!
O: Vpravdě vstal z mrtvých!
Pokoj, radost a Boží ochranu vyprošuje
Vratislav Jan Marša
farář
březen 2021
BOHOSLUŽBY
Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 8:30 hod. za dodržení všech
hygienických nařízení.
1. 4. 2021 v 16:30 hod - Zelený čtvrtek bohoslužba s vysluhováním večeře Páně.
2. 4. 2021 v 16:30 hod. - Velký pátek v 16:30 hod. – Pašije.
4. 4. 2021 v 8:30 hod. - Boží hod - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, v rámci které
proběhnou svátosti křtů.
Záznamy z bohoslužeb jsou k dispozici:
YOUTUBE: husité maloměřice
FACEBOOK: https://www.facebook.com/husitemalomerice/
Kázání je možno si přečíst či stáhnou do počítače na našich webových stránkách
www.ccshmalomerice.cz
INFORMACE O NÁBOŽENSKÉ OBCI
Život náboženské obce je poznamenán epidemií COVID-19. Daří se nám konat pravidelně
bohoslužby. Zbývající aktivity byly zastaveny (kluby pro děti atd.) nebo převedeny na sociální sítě,
např. Setkávání nad Biblí, které probíhá na platformě Skype, kde kontakt na faráře najdete pod
heslem marsavr3.
Duchovní služba
Duchovní služba bratra faráře není usnesením vlády dotčena. Bratr farář proto poskytuje
individuální duchovní službu každému, kdo o to požádá. Týká se to svátostí, jako jsou svátost smíření
(osobní zpověď), útěcha nemocných nebo přípravy na svátosti křtu či manželství. Stejně tak se
nezastavila pastorační činnost. Bratr farář se snaží být v kontaktu se všemi a to buď telefonicky,
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e-mailem a na vyžádání osobně. Bratr farář pravidelně dochází do našeho sborového domu a je
možno si s ním domluvit osobní schůzku. Kdo potřebuje rozhovor, modlitbu či se ocitne v osobní
krizi, může bratru faráři zatelefonovat na tel. č. 776 032 149.
Odbor sociální péče při náboženské obci
Kdo by se dostal do situace, kdy potřebuje pomoc v jakémkoliv směru, nechť kontaktuje sestru
Miladu Čapkovou - 728 988 894.
Sborový dům
Vzhledem k epidemii byly veškeré naplánované opravy sborového domu odloženy. Realizují se pouze
úpravy v interiéru – zhotovení kazatelny, posouvací dveře mezi kancelářemi.
Církevní příspěvek
Výše církevního příspěvku zůstává stejný a to 500,- Kč/rok. Tento příspěvek je možno zaplatit buď
osobně v úředních hodinách nebo před či po bohoslužbách, poštovní poukázkou či převodem na
bankovní účet naší náboženské obce č. 2500863696/2010. Víme, že se každý nachází v jiné
sociální situaci. Proto je možno tento příspěvek uhradit ve splátkách nebo uhradit takovou výši,
která je pro vás přijatelná. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „CP 2021“. Ten, kdo má již
církevní příspěvek uhrazen, může přiloženou složenku použít k případnému poskytnutí daru. V tom
případě uveďte do zprávy pro příjemce „DAR 2021“.
Hospodaření náboženské obce
V této době máme ve sboru k dispozici výsledky hospodaření náboženské obce. Kdo by měl zájem se
seznámit s tímto materiálem, může navštívit sborový dům každou neděli po bohoslužbách.
Výroční shromáždění
Výroční shromáždění bude svoláno tehdy, až to protiepidemická opatření dovolí.
Rada starších
Rada starších se nemůže scházet ke svým jednáním. Situace je řešena v souladu s jednacím řádem
rady starších, který schválilo výroční shromáždění v roce 2020, a to formou hlasování per rollam, či
prostřednictvím telefonického hlasování.
Volba patriarchy
Minulý rok měla proběhnout volba patriarchy. Uskutečnilo se vyhledávací řízení, ze kterého vzešli
dva kandidáti, a to Mgr. Lukáš Bujna a ThDr. Tomáš Butta. Volba patriarchy se z důvodu epidemie
neuskutečnila. Po vypršení období, na které byl zvolen patriarcha, byl Církevním zastupitelstvem
pověřen vedením církve ThDr. Tomáš Butta jako správce církve.
Bratři a sestry, prosíme vás, spojme se v modlitbách. Modleme se za všechny, kteří pomáhají
k zvládnutí pandemie, modleme se za naši zem, za sebe navzájem.

Drahomíra Kumpoštová v. r.
předsedkyně rady starších

Vratislav Jan Marša v. r.
farář
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