Zdánlivě obyčejný život nepostrádá svou velikost, krátký okamžik
neztrácí na své důležitosti a smrt není konec.
Sally Readová: Zářivá temnota noci
Sestry a bratři, vážení přátelé,
zdravíme a oslovujeme Vás v nelehkém období druhé vlny pandemie
nemoci COVID-19, která zasáhla do našich životů a omezila mnohé
aktivity včetně náboženských. Přišla Druhá vlna a druhá šance. Tak
nazval svůj úvodník v Českém zápase č. 42 z 18. 10. 2020 bratr farář
Lukáš Bujna. Můžeme číst tato slova: „Kdo se účastní bohoslužeb naší
církve, ten si v této souvislosti vybaví moudrá slova z Farského liturgie.
Pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. Po krátkém
oddechu se vzedmula druhá vlna koronaviru. Zastihla nás nepřipravené,
takže se není co divit, že pociťujeme strach, úzkost a podrážděnost. Život
však nám nabízí druhou šanci ke ztišení, k odložení nesmyslných
názorových střetů, k ponoření se do pramene a sestupu ke kořenům. Aby
se naše vztahy uzdravily, a pokud chceme, aby se uzdravily, je nutné
přijímat život v celistvosti. Utrpení a nemoci jsou zlé, zvláště pokud nám
berou lidskou důstojnost. Zlo zůstane zlem, ale odpověď na zlo může být
dobrá. Teprve odpověď ukáže, co v nás vězí, čemu věříme, v co doufáme a
co milujeme.“ A to je pro nás nadějeplné. Vznášíme proto společně Bohu
prosby za svět, za naše blízké, nemocné, umírající, zemřelé. Byť uzavřeni,
jsme spolu v myšlenkách, v modlitbách, a takto jsme si stále blízcí. Držme
se proto naděje proti rozrůstající se beznaději, která se šíří kolem nás.
Věříme, že se budeme moci opět brzy setkávat ve sboru věřících.
Přinášíme Vám informace o životě v naší náboženské obci.
Pohlédněme do nedávné minulosti
Na jaře přišla první vlna nemoci koronaviru. V neděli 15. 3. jsme
naposledy sloužili bohoslužbu v omezeném počtu účastníků. Přišly zákazy
návštěv v domovech důchodců, tedy ani služba tamním seniorům
v podobě bohoslužeb, pobožností, povídání se zpíváním se nemohla
konat. Nemohli jsme v plnosti slavit Velikonoce. Ale neskládali jsme ruce
v klín a nepodléhali malomyslnosti. Na každou neděli jsme připravovali
domácí pobožnost, na Bílou sobotu 11. 4. jsme sloužili online vigilii,
stejně tak 3. května online songovou liturgii. Církev vyvíjela na mnoha
místech velké aktivity, svědectvím toho je i rubrika na webových
stránkách církve www.ccsh.cz (ikona Církev československá husitská
v době koronaviru). Bohoslužby a další aktivity byly obnoveny od neděle

17. 5. V neděli 24. 5. se uskutečnilo výroční shromáždění náboženské
obce a v sobotu 30. 5. se v Brně sešlo odložené diecézní shromáždění, při
kterém byl do druhého funkčního období zvolen biskupem bratr Juraj
Dovala. Hod Boží svatodušní jsme slavili ekumenickou bohoslužbou
s věřícími Českobratrské církve evangelické a Bratrské jednoty baptistů.
V pátek 12. 6. jsme pořádali v Křesťanském kulturním centru Noc kostelů
s programem, který byl věnován 100. výročí založení naší církve:
songová bohoslužba, poslech křesťanských songů Luboše Svobody,
přednáška bratra Marcela Sladkowského o počátcích církve v našem
regionu a osobní vzpomínky bratra Františka Navrátila. Na počátku
července jsme při bohoslužbě připomněli odkaz věrozvěstů Cyrila a
Metoděje i M. Jana Husa. Prázdninový čas prozářený sluncem byl
příhodný pro dovolené a dětské tábory. Nadále jsme se scházeli při
bohoslužbách, sloužili jsme seniorům v domovech důchodců, případně i
v domácnostech. V pátek 7. 8. jsme se rozloučili s naší věrnou sestrou a
členkou rady starších Helenou Bačinovou. V září jsme obnovili
pravidelnou činnost bohoslužbami, songovými bohoslužbami, biblickými
hodinami, setkáními v domovech důchodců, Křesťanském kulturním
centru i setkáními při kontemplativní modlitbě. V neděli 4. 10. při
slavnosti Díkůvzdání za úrodu přijala poprvé svátost večeře Páně Amálka
Sladkowská. Během října však přišla vládní opatření, která mnohá
setkávání zase omezila.
Jaká je přítomnost?
Na neděli 18. 10. jsme připravili a v písemné podobě rozeslali domácí
pobožnost. Tuto pobožnost a další aktuální informace můžete vyhledat na
www.ccshzlin.cz
Oznamujeme Vám, že připravujeme online bohoslužby, které můžete
sledovat na internetu (zasíláme s odkazy na připojení na našem Youtube
účtu):
Neděle 25. 10. v 11 hod.:
https://youtu.be/WJhRagr4tT8
Neděle 1. 11. v 11 hod. (Slavnost mučedníků a svědků Páně):
https://youtu.be/u9Amfkc0jLg
Pondělí 2. 11. v 18 hod. (Památka zesnulých):
https://youtu.be/S4CoZHij5xU
Při listopadových bohoslužbách vzpomeneme na zesnulé. Prosíme, hlaste
jména Vašich drahých k zapsání do obětinkového věnce. Účast na těchto
bohoslužbách může být jen do šesti osob včetně faráře a varhaníka.

A co je před námi?
Pokud dojde k uvolnění, obnovíme bohoslužby s plnou účastí, tedy:
1. neděli v měsíci s nedělní školou pro děti v 11 hodin, další neděle
v 8 hodin, biblické hodiny ve čtvrtek v 17 hodin.
29. 11. vstoupíme do adventu ekumenickou bohoslužbou v 9.30 hod.
Protože neznáme vývoj epidemiologické situace, neuvádíme prozatím
termíny vánočních bohoslužeb. Sledujte laskavě informace k Vánocům,
Novému roku a dalším akcím na webových stránkách náboženské obce.
Budou také zveřejněny v Magazínu Zlín na prosinec 2020. Neváhejte
telefonovat (pro případ návštěvy nemocných apod.).
Církev je připravena posloužit Vám i členům Vašich rodin při
různých životních událostech, jako je KŘEST, SVATBA,
MANŽELSKÉ JUBILEUM, ÚTĚCHA NEMOCNÝCH, SMUTEČNÍ
ROZLOUČENÍ. Prosíme, abyste s námi zůstávali v kontaktu, nahlásili
nám případnou změnu bydliště, telefonních čísel, případně mailovou
adresu. Ohlaste nám laskavě také úmrtí členů Vašich rodin – členů
církve, pokud se neuskutečnilo církevní rozloučení.
Děkujeme Vám za úhradu členských příspěvků, které vzhledem k tomu,
že již nejsou k dispozici složenky, můžete uhradit bankovním převodem
z Vašeho účtu, příp. osobně předat při našich shromážděních. Děkujeme
také za Vaše dary pro sborové společenství na rok 2021. Číslo našeho
bankovního účtu u Poštovní spořitelny: 238480235/0300. Sdělujeme
Vám, že zajišťujeme drobné opravy na faře, zakoupili jsme nový počítač
s monitorem pro kancelář, byly provedeny terénní úpravy v zadní části
farní zahrady. Proto jsme vděčni za Vaše finanční dary. V případě
sponzorského daru Vám vystavíme darovací smlouvu pro daňové účely.
Znovu připomínáme, že aktuální informace najdete na našich webových
stránkách www.ccshzlin.cz

Sestry a bratři, vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání,
přejeme pevné zdraví a těšíme se na každé setkání s Vámi
v rodině církve (i při online vysílaných bohoslužbách).
Radana Váňová,
předs. rady starších

Šárka Sladkowská,
finanční zpravodajka

Zdeněk Kovalčík,
farář

Náboženská obec
Církve československé husitské
ve Zlíně
Štefánikova 6305, 760 01 Zlín
Telefon: 577 439 597, mobil faráře 737 475 945
E-mail: noccsh.kov@seznam.cz
Web: www.ccshzlin.cz

Pastorační dopis
PODZIM 2020
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,
co ani člověku na mysl nepřišlo,
připravil Bůh těm, kdo ho milují.
1. List apoštola Pavla Korintským 2, 9

