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Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru, 
zdravíme vás  na   začátku  postní   doby.  Kromě   bohoslužeb  a  dalších  pravidelných     setkání   vás
chceme   upozornit   na   mimořádné   akce,   které   se   chystají.   Rozbíhá   se   obnovená   ekumenická
spolupráce v podobě  dvou přednášek, které  chystáme spolu s římskokatolickou farností.  V roce
2017 si  nejen evangelíci připomínají  500. výročí  počátku světové  reformace. Při  této příležitosti
bude přednáška v Českých Budějovicích. Pokračují projekce dokumentárních filmů festivalu Jeden
svět, jsou připraveny akce pro děti, konfirmandy a mládež, vyřizujeme také pozvání na akce YMCA
a spolku Zikaron. V postní  době si dáváme půst od výtěžku nedělních sbírek a chceme podpořit
pomoc tam, kde potřeba. Při sborovém shromáždění bude volba nového staršovstvo našeho sboru.
Srdečně vás zveme také na sváteční velikonoční shromáždění 

S přáním Božího požehnání 
staršovstvo sboru

Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka,
ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim,
vždyť  nevědí,   co  činí."  O  jeho  šaty   se   rozdělili   losem. Lid  stál  a  díval   se.  Členové   rady   se  mu
vysmívali a říkali: "Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli Mesiáš, ten vyvolený Boží." Posmívali
se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet a říkali: "Když jsi židovský král, zachraň sám
sebe." (L 23,3237)

Je   to   vlastně   hodně   překvapivé,   že  Ježíš   těm,   kteří   ho  křižují,   nenadává.  Nespílá   jim,
neproklíná je, ale naopak se za ně modlí. Neprosí o to, aby byli za své činy potrestáni. Ale ohledně
nich  prosí o odpuštění. Lukáš ještě podtrhne, že se tak děje uprostřed posměchu. Posměch, který
svou krutostí  a nespravedlností  dokáže zatvrdit lidské srdce. Člověk vystavený  posměchu trvale
může časem i zanevřít na život, na celý svět.

Na druhé  straně  ovšem posměch může přivést člověka k tomu,  že posměvači  pohrdne a
nadobro je odepíše. A sotva by se kdo mohl divit, kdyby Ježíš oněm posměváčkům vynadal, pohrdl
jimi nebo na ně aspoň v duchu nezanevřel. Anebo se o ně prostě nestaral. Jenže na křižovaného



Ježíše je posměch krátký. Nedaří se mu přimět ho, aby své nepřátele proklel nebo alespoň vnitřně
odepsal. Ježíš se o ně naopak stará, zcela nepochopitelně mu na nich záleží, když na kříži volá:
„Otče odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Otče, ať se tyto hřeby posměchu, toto poslední slovo lidí
nad  Synem   člověka,   nestane   i   tvým   posledním  slovem.   Nezůstávej   u   toho   !  Odpusť   jim   to   a
nepočítej to, vždyť by to bylo přece vítězství hříchu. Já jsem nepřišel proto, aby se lidé tím, jak ke
mně přistupují, sami odsoudili. Já je přišel zachránit. Proto jsi mě Otče poslal, a tak buď stále tím,
kdo vysílá záchranu, i když teď ji zrovna dočista všichni odmítli. Možná by si někdo myslel, že po
této   Ježíšově   prosbě   o   odpuštění   pro   své   vrahy,   se   lidé   kolem změní,   že  půjdou  do   sebe.  Nic
takového. Ta modlitba ještě ani nedozněla a už losují, komu připadne Ježíšův šat. Ta prosba se
ještě vrací ozvěnou a už slyšíme, jak se mu kolemstojící jeden po druhém posmívají: členové rady,
vojáci, i zločinec na vedlejším kříži. A lid stál a díval se.

Od té doby se scéna nijak výrazně nezměnila. Lidé stojí a dívají se. Někdo se posmívá, jiný
se dere o kořist, řada je lhostejných, jiní opovrhují a nakonec všichni pokrčí rameny: „Hm, k čemu
nám je takový Mesiáš? Chleba levnější nebude, nemoci nás budou trápit pořád, a nakonec stejně
brzy umřeme.“ Málokdo žasne nad tím, že Kristus svým posledním odpuštěním přemohl poslední
útok nenávisti, která by ho také ráda měla v seznamu svých uživatelů.

Tento rys Ježíšova velikonočního příběhu je pro nás aktuální právě v době, kdy se někteří 
snaží rozdmýchat nenávist a získat k ní co nejvíc lidí. Smíme vědět, že náš Pán se ani v nejtěžších 
chvílích nenechal získat ani do služeb nenávisti ani posměchu.  

Velikonoční svátky

13.4. Zelený čtvrtek  18.30  čtení pašijí podle Marka  
20.00  sederová (židovská paschální) večeře

14.4. Velký Pátek   9.30 bohoslužby s Večeří Páně v J. Hradci
11.00 bohoslužby s Večeří Páně ve Valtínově
18.30  promítání filmu Ježíš z Montrealu

16.4. Vzkříšení   8.00 bohoslužby s VP v Kamenici n.L. (D.Matějka)
  8.00 bohoslužby s Večeří Páně v Žirovnici
  9.30 bohoslužby s Večeří Páně v J. Hradci
11.00 bohoslužby s VP ve Valtínově (Jan Blažek)
17.00 koncert PS Jakoubek (kaple Máří Magdaleny)

                

oslavy 110 let sboru 28.9.2016



Postní sbírky
12.3. pro památník židovských obyvatel Jindřichova Hradce, kteří zemřeli za 2. světové války
19.3. pro Hospic sv. Kleofáše v Třeboni
26.3. pro práci Diakonie v uprchlických táborech v Myanmaru/Barmě
2.4. pro práci s dětmi s postižením v Diakonii Rolnička v Soběslavi 
9.4. pro finančně slabší sbory jihočeského seniorátu ČCE

Kavárnička na jaře
6.4. Co jsme se dozvěděli o člověku díky psychologickým experimentům
4.5. Kořeny charitativní práce
1.6. Kavárnička skoro letní

Bohoslužby s Večeří Páně
14.4., 16.4. a 4.6. 
Večerní nešpory s Večeří Páně budou 21.5.

Pečuj doma a s námi 
Mnohým z nás se stalo, že nám z nemocnice vrátili našeho blízkého nesoběstačného, mnozí z nás 
chtějí pečovat o své  nemocné blízké doma, doprovodit je a být jim na blízku  na konci jejich života. 
Právě proto  pořádá Diakonie ČCE cyklus kurzů pro nás, laické pečující. Abychom věděli jak na to. 
Během sedmi setkání se seznámíme se základními ošetřovatelskými postupy, dozvíme jak správně 
pacienty polohovat, jak je umývat apod. Sociální pracovnice nás seznámí se sociálně právním 
minimem. V neposlední řadě pak získáme několik rad, jak doprovázet našeho blízkého v jeho 
posledních hodinách.
Na letošní cyklus Pečuj doma vás zveme ze dvou důvodů:  pečování o blízkou osobu se nevyhne 
většině z nás a proč být tedy nepřipraven. A za druhé – přednášky se konají v našem městě (přímo 
v naší sborové místnosti) a jsou zdarma. Účastníci také obdrží soubor příruček k pečování a DVD 
s instruktážními videi.

8.4.   1016 Ošetřovatelský kurz, Petra Opršalová
21.4.  915  Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová  
22.4. 1016  Fyzioterapeutický kurz, Mgr. František Vaňous
12.5. 1016  Praktický nácvikový kurz, Petra Opršalová
19.5. 1016   Pečování v závěru života, Mgr. Milada Štojdlová
26.5. 1016  Pečování o člověka s demencí, Zdeňka B. Juchelková
27.5. 1016  Kurz komunikace, Zdeňka Beránková Juchelková

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte přihlášku (k dispozici na faře).
____________________________________________________________________

Informace o letních akcích pořádaných ústředím ČCE (rekreace, kurzy a letní tábory) jsou na 
nástěnkách v kostele a ve farní kanceláři můžete získat přihlášky. 

Aktuální pozvánky a další informace o životě sboru najdete na webových stránkách 
jindrichuvhradec.evangnet.cz



Jarní kalendárium

7.3. Pamatuj !    vzpomínková akce k uctění památky obětí holocaustu 
16.00 společný zpěv jindřichohradeckých pěv. sborů na nám.Míru
16.30 promítání filmu Děti Antonína Kaliny v bývalé synagoze

(dnes kostel CČSH), Kostelní ul.            (pořádá YMCA)

8.3. Pan Theodor Mundstock
od 18.00 divadelní představení v rámci akce Pamatuj! 
v býv. synagoze, dnes kostel CČSH v Kostelní ul. (Pořádá Zikaron)

15.3. Stvoření světa napříč Starým zákonem
přednáší Adam Mackerle z teologické fakulty JU v Č.Budějovicích
od 18.30 v přednáškovém sále Muzea Jindřichohradecka
pořádá evangelický sbor a římskokatolická farnost

19.3. „Zde stojím a nemohu jinak“
  Lutherův zápas o evangelickou zbožnost

přednáška Jaroslava Vokouna 
při příležitosti 500. výročí světové reformace 
od 15 hod v kostele v Českých Budějovicích

19.3. promítání dokum. filmu festivalu Jeden svět (od 18.00)
Co se nenosí  (Estonsko 2015, 58 min)
Téma: Ekologie, zodpovědná spotřeba, životní styl 

26.3.  po bohoslužbách bude sborové shromáždění

31.3.2.4.  Víkend bez rodičů v Kaplici
      Zveme děti z nedělky či náboženství od 1. do 5. třídy
      Pojeďte s námi za dobrodružstvím a rodiče nechejte doma!

31.3.2.4.  Kappa víkend
      akce v Praze pro konfirmandy a mladší mládež (1217 let)
      pořádá jihočesky a pražský odbor mládeže

7.9.4.       Brigáda na táborové základně YMCA na Vlčici 

9.4.           Promítání dokum. filmu festivalu Jeden svět (od 18.00)
     10 miliard – co máte na talíři (Německo 2015, 102 min)
     Téma: Ekologie, zodpovědná spotřeba, životní styl 

21.23.4.  Jihočeské seniorátní dny mládeže v Táboře 

11.5.       Kavárničkový výlet do Novohradských hor
     Odjezd   8.15 parkoviště u MŠ pod gymnáziem

  8.30 u Merkuru na Vajgaře
     Příjezd kolem 18.00 , cena 200 Kč
     Program přizpůsoben seniorům, jak náročnost tak tempo.



12.14.5.  Výlet seniorátní mládeže Českou Kanadou

14.5.      Promítání dokum. filmu festivalu Jeden svět (od 18.00)
       Sonita (Írán, Německo, Švýcarsko, 2015, 91 min)

      Téma: Migrace, porušování lidských práv

17.5.      Víra a moc v Jindřichově Hradci mezi léty 15501630
     přednáší historik Josef Hrdlička z filozofické fakulty JČU
     od 18.30 v přednáškovém sále Muzea Jindřichohradecka
     pořádá evangelický sbor a římskokatolická farnost

21.5.       Rodinná neděle (bohoslužby pro děti i dospělé)

27.5.      Vlčický triatlon družstev (na tábořišti YMCA na Vlčici)

2.4.6.      Sborový víkend na Vlčici

4.6.      Svatodušní neděle bohoslužby s Večeří Páně

9.6.       Noc kostelů

11.6.       YMCA odpoledne na Vajgaře (od 14 hodin)

16. 18.6.  Sborová voda 

30.6. 4.7. Letní voda mládeže 

víkend bez rodičů, jaro 2016

Kontakt:  Bratrská 129/IV, 377 01 
telefon:  384 363 195 (fara), 777 032 221 (farář David Balcar), 

   777 029 560 (pastorační pracovnice Blanka Nová) 
Email: jindrichuvhradec@evangnet.cz; 
web:     http://jindrichuvhradec.evangnet.cz/  
bankovní účet č.: 155 664 768/0300 

http://jindrichuv-hradec.evangnet.cz/
mailto:jindrichuv-hradec@evangnet.cz

