Cestou
Šli cestou, šli pěšky, mysleli na smrt na kříži, život jim zdál se příliš
těžký, náhle jim kdosi cestu překříží. Byl to Pán a nepoznán šel s nimi
cestami tesklivými, a ten král vzal jim žal a místo něho radost dal.
Jdem cestou, jdem pěšky, neseme balvan potíží, život nám zdál se někdy
těžký, náhle nám kdosi cestu překříží. Je to Pán a nepoznán jde s námi
cestami necestami, a ten král vzal nám žal a místo něho radost dal.
(Křesťanský song - text Zdeněk Svoboda, hudba Luboš Svoboda)
Sestry a bratři, vážení přátelé,
oslovujeme Vás ve stále trvajícím nelehkém období pandemie
nemoci Covid-19, jež se začala v našich zemích šířit před rokem.
Z vládních kruhů i od epidemiologů postupně přicházela mnohá omezující
opatření a nařízení ve snaze zabránit nárůstu nemoci. Obchody,
restaurace, školy, sport, kultura, ale také církev tím byly a stále jsou
zasaženy – od mírnějších doporučení až k uzavírání či zákazům, dokonce
k zákazu zpěvu. Ale my jako křesťanské společenství nemůžeme zcela
mlčet. Usilujeme stále sloužit Bohu i věřícím, a to ve formě přenášených
bohoslužeb, od tohoto roku již každou neděli. Můžeme slyšet Boží slovo,
můžeme se modlit za svět, nemocné, umírající, zemřelé a vzájemně se
sdílet. Byť uzavřeni ve svých domovech, jsme si blízcí.
Stojíme před prahem největších křesťanských svátků – Velikonoc.
To nám připomíná úvodní písňový text Cestou, který napsal náš nedávno
zesnulý farář Zdeněk Svoboda (5. 7. 1927 Slavkov u Uherského Brodu –
19. 2. 2021 Zlín), charismatický, dobrosrdečný člověk, spisovatel, básník,
překladatel, s nímž jsme se rozloučili v sobotu 27. 2. v evangelickém
kostele ve Zlíně. I my jako emauzští učedníci jsme zneklidněni, ba
zahlceni strachem, i nám se zdá život příliš těžký. Ale připomeňme si, že
setkání se Vzkříšeným jim navrátilo naději, obnovilo víru v to, že v nesení
křížů nejsme sami. On kříž nesl ke golgotskému popravišti na svých
bedrech, On prolil za nás svou krev, On třetího dne vstal, aby ukázal, že
ani zlo ani smrt nemají poslední slovo. Proto je každé setkání s ním
sváteční. I v tomto čase. On nese naše bolesti a kříže, odnímá náš žal a
místo něj je dárcem radosti. Držme se proto naděje proti rozrůstající se
beznaději, která se šíří kolem nás. Apoštol Pavel to krásně vyjádřil v Listu
Římanům: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani
přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani
co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Ř 8, 38-39

Tímto dopisem přinášíme aktuální informace. Na prvém místě
chceme našim členům i sympatizantům připomenout březnové sčítání
lidu, v němž je také umístěna otázka náboženské příslušnosti. Přikládáme
k tomu pastýřský list bratra biskupa Juraje Dovaly.
I nyní vyvíjí církev mnoho aktivit. Upozorňujeme na webové
stránky Církve československé husitské www.ccsh.cz, kde po rozkliknutí
ikony Církev v období koronaviru můžete najít aktuální informace o
dění v církvi, duchovní zamyšlení, odkazy na náboženské pořady a
bohoslužby, které jsou přenášeny z mnohých náboženských obcí včetně
našich ze Zlína.
Doporučujeme také sledovat webové stránky naší náboženské obce
www.ccshzlin.cz, kde jsou vřazovány informace a také odkazy na online
bohoslužby, které můžete sledovat jak v aktuálním čase, tak podle Vašich
možností a času i později. Bohoslužby jsou přenášeny z velkého sálu
evangelického kostela ve Zlíně, kde je umístěna technika. Upozorňujeme,
že až do rozvolnění platí nařízení vlády omezující účast na bohoslužbách
10% kapacity sálu. Proto se nyní může zúčastnit bohoslužby 25 účastníků.
Vzhledem k stávající situaci nekonáme zatím nedělní školu pro
děti (každou první neděli při songové bohoslužbě), také se do odvolání
nemohou konat setkání v domovech důchodců, v Křesťanském kulturním
centru, nekonáme ani biblické hodiny. Prosíme, sledujte aktuální vývoj na
našich webových stránkách www.ccshzlin.cz
Neváhejte také telefonovat (pro případ návštěvy nemocných,
rozhovoru apod).
Nedělní bohoslužby se konají v 8 hod., každou první neděli v měsíci
kromě prázdnin songová liturgie v 11 hod.
Upozorňujeme, že ze soboty 27. 3. na neděli 28. 3. 2021 se mění čas na
letní – posouvá se o 1 hodinu dopředu.
Velikonoce 2021 v naší náboženské obci:
Květná neděle 28. 3. v 8 hod. – Kristův vjezd do Jeruzaléma
Velký pátek 2. 4. – pobožnost křížové cesty v přírodě – Velíková,
odjezd MHD č. 4 z Dlouhé ve 14.38, příjezd na Velíkovou v 15.03 hod.
(terén schůdný pro děti i seniory, všichni vítáni)
Bílá sobota 3. 4. vigilie Hodu Božího velikonočního v 19.22 hod.
Neděle velikonoční 4. 4. v 11 hod. – Hod Boží, slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

Hod Boží svatodušní v neděli 23. 5. v 9.30 hod. – společná ekumenická
bohoslužba s farním sborem Českobratrské církve evangelické, naše
bohoslužba v 8 hod. se nekoná.
Noc kostelů 2021 je plánována na pátek 28. 5. – pokud dojde k uvolnění,
sešli bychom se opět v Křesťanském kulturním centru ve Zlíně
s programem: songová bohoslužba, večer věnovaný odkazu zesnulého
bratra faráře Zdeňka Svobody aj.
Církev je připravena posloužit Vám i členům Vašich rodin při
různých životních událostech – 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.
Jsme Vám vděčni za úhradu členských příspěvků, které vzhledem k tomu,
že již nejsou k dispozici složenky, můžete zaplatit bankovním převodem
z Vašeho účtu, příp. osobně předat při našich shromážděních. Děkujeme
i 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, kvůli zatékání bude nutno
opravit střechu. Upozorňujeme také na zvýšené náklady za pronájem
kostela, protože od adventu 2020 konáme bohoslužby ve velkém sále, což
zejména v zimním období je finančně náročné kvůli elektrickému
vytápění. Proto jsme vděčni za Vaše dary. V případě finančního
sponzorského daru vystavíme darovací smlouvu pro daňové účely.
Sestry a bratři,
vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání, přejeme zdraví
a těšíme se na každé setkání s Vámi v rodině církve (i při online
vysílaných bohoslužbách).

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
JARO 2021
Lide, v každý čas v něho doufej,
vylévej před ním své srdce!
Bůh je naše útočiště.
Žalm 62,9

Radana Váňová,
předs. rady starších

Šárka Sladkowská,
finanční zpravodajka

Zdeněk Kovalčík,
farář

