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… když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo ne-
otevře … Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je ne-
může zavřít. (Zjevení 3,7-8)

Apoštol Pavel se Silasem (a zřejmě i Lukášem) chtěli kázat
evangelium v  Bythinii, v Asii. Ale Duch svatý jim v tom zabránil.
Místo toho je vyslal do Makedonie. Tam potkali skvělé lidi a zalo-



žili  Pavlův  nejmilejší  sbor  ve  Filipech.  Vida!  Když  nejde,  co
bychom chtěli, podaří se zas něco jiného.

Ptal jsem se snoubenců, proč se rozhodli pro církevní sňa-
tek. Prý proto, že radnice odmítla oddávat ve všední den. Jedny
dveře se zavřely. Pak jsme si povídali o Bohu, o víře, o lásce. Na-
šli jsme společnou řeč. Druhé dveře se otevřely. Na svatbu se
moc těšíme, dobře, že to takhle dopadlo.

Tohle se děje pořád. Že si něco naplánujete, a když se to
nepovede, jste nejdřív zklamaní, jenže pak se to v dobré obrátí.
Čím to je? Člověk musí  zůstat otevřený,  vnímavý.  Nesmí hned
házet flintu do žita.

Bůh před námi zavírá a otvírá dveře. Kde moc chceme, tlačí-
me na pilu, je to ukoptěné a tak nějak vynucené. Kde nečekáme
mnoho,  objeví  se příjemné překvapení.  Jakoby naši  cestu řídil
někdo jiný než my. Až na semaforu blikne zelená, bude to ono!

Může na nás před prahem podzimu padat úzkost. Zatím je
teplo, netopíme, ale jak to bude v zimě s plynem a elektřinou? S
fakturami? S inflací? S válkou? Se světem? Bude se měnit kli-
ma? Bude dost vody pro lidi, pro stromy, na polích?

I naši předkové si kladli podobné otázky. Byl hlad, epidemie,
neúroda … Ptejme se po otevřených dveřích, po tom, co se daří!

Učíme se skromnosti. Neplýtvat. Šetříme vodou, zhasínáme.
Objevili  jsme,  že  i  Češi  dokáží  přijmout  statisíce  uprchlíků.
Semknout se a rozhoupat k akci. Paseky po kůrovci se zelenají
malinami  a malými stromečky.  Improvizace,  kterým nás naučil
odcházející covid, se hodí. A snad i na válečné zločince dojde a
spravedlnost je dostihne.

Po prázdninách se vracíme do škol, do práce i do kostela.
Budeme se opět víc potkávat.  Máme jedni druhé. Všímejme si
nouze, do které se mohou lidé kolem nás dostávat. Buďme citliví
na sociální dopady krize. Senioři, mladé rodiny, deprese, potíže
firem. Drahota udeří i na sbory. Bude těžké stavět domy, naku-



povat nové věci. Řada dveří se zavře. Ale otevřou se i nové! Hle-
dejme je kolem sebe, nebojme se do nich vstoupit. Asi nám ne-
hrozí, že bychom museli hrát člověče, nezlob se při svíčce ve
třech  svetrech,  jak  sýčkují populisté,  ale  i  kdyby.  Dědeček
chodil kopat do lesa pařezy a prožil šťastný život.

Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já
v hodině zkoušky. (Zjevení 3,10)

staršovstvo a farář

Modlitba za Ukrajinu

Někdy je obtížné poslouchat a číst zprávy.
Když se však týkají tváří, které známe
a hlasů, jež jsou nám blízké,
bývá to ještě těžší.
Pane Bože,
prosíme tě, uchovej ukrajinský lid hluboko ve svém srdci.
Chraň je, modlíme se:
před násilím, před politickými hrátkami,
před využíváním a zneužíváním.
Daruj, modlíme se:
národům světa odvahu a moudrost,
aby se postavily za spravedlnost,
a stejně tak odvahu,
aby se dovedly postarat a být štědří.
Pane, ve svém milosrdenství
od nás všech vzdaluj naše sklony,
které hledají, jak by vládly ostatním.
Zbav nás těch vlastností,
které vedou k prosazování vlastních potřeb a přání
před přáními a potřebami druhých.
Uč nás, jak žít v lásce a důstojnosti
a v respektu – podle tvého příkladu.
Ve tvém jménu a skrze tebe,
Amen.



Podzimní kalendárium
11. 9. potáborové setkání v 9,30
17. 9. piknYk YMCA v 15,00 pod gymnáziem
18. 9. v Hradci káže Michal Vogl, po bohoslužbách krátké

povídání o východomoravském seniorátu
21. 9. modlitební setkání s pomáhajícími organizacemi u

nás v 18,00
23. - 25. 9. Sjezd (nejen)evangelické mládeže  v Ostravě „Ve

víru víry“
25. 9. sborový zájezd do Písku a Let
7. 10. benefiční koncert YMCA Jakoubek pro Hospic sv.

Kleofáše, 19,00, Divadelní sál, zámek
9. 10. rozloučení s bratrem vikářem Janem Lukášem
19. 10. mše svatá za  pomáhající  organizace u  katolíků  v

18,00
12. 11. konvent jihočeského seniorátu v Písku
26. 11. výroba adventních věnců v YMCA centru na Vajga-

ru od 14 hodin
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Kavárnička
Kavárnička na faře funguje vždy první čtvrtek v měsíci. 

Sborový zájezd
V neděli 25. září vyrazíme do Písku a k pietnímu místu romského
holocaustu v Letech.

Večeře Páně
Večeři Páně budeme slavit při  bohoslužbách: 4.  9.  (Jindřichův
Hradec, Valtínov),  9. 10. (Žirovnice, Jindřichův Hradec), 27. 11.
(Žirovnice, Jindřichův Hradec).

Rodinné služby Boží
11. 9. potáborové setkání v Jindřichově Hradci, káže Jan Blažek.

Díkčinění za úrodu
9. 10. s večeří Páně v Žirovnici a v Jindřichově Hradci. Káže Jan
Lukáš.

Pravidelná setkání ve sboru
 bohoslužby v Jindřichově Hradci  –  neděle od 9,30 hodin.

Zároveň probíhá nedělní škola pro děti rozdělená do 2 sku-
pin podle věku dětí. Nejmenší děti si mohou hrát v kancelá-
ři,  rodiče  přitom  mohou  poslouchat  přenos  bohoslužeb  z
kostela.

 Biblické  hodiny  –  ve  čtvrtek  v  17  hodin  na  faře.  Čteme
Skutky apoštolů. Nabízíme odvoz.

 Kavárnička 1. čtvrtek v měsíci. Otevřeno od 9,30, začátek
od 10 hodin, konec v 11,30 hodin. Nabízíme odvoz.

 Třicátníci většinou 1. pátek v měsíci (od října) od 20 hodin
podle domluvy po domácnostech. 



 Mládež 1x měsíčně v sobotu od 19 hodin na faře dle domlu-
vy.

 Schůzky konfirmandů – podle rozvrhu, zatím v jednání
 Mladší a starší děti – podle rozvrhu, zatím v jednání
 V Kardašově Řečici se konají biblické hodiny vždy 2. úterý v

měsíci od 18 hodin u sestry Vodrážkové či Hanušové.
 Bohoslužby ve Valtínově se konají 1. a 3. neděli v měsíci v

kostele od 11 hodin.
 Bohoslužby v Žirovnici se konají 2. a 4. neděli v měsíci od 8

hodin v budově městského úřadu v Cholunské ulici.

Bohoslužby s pomáhajícími organizacemi
21. 9. u nás, 19. 10. u katolíků, 16. 11. u nás, 21. 12. u katolíků,
vždy v 18 hodin.

YMCA Jindřichův Hradec
11. 9. potáborové setkání YMCA v kostele ČCE od 9,30 do 16

hodin.
17. 9. od 15 hodin piknYk - sousedské posezení u jídla a pití -

louka pod gymnáziem
Na  sídlišti  Vajgar  funguje  krásně  rozšířené,  novotou  zářící
YMCA Centrum (v areálu 5. ZŠ, vchod od Trojstřediska). Nabízí
různá  setkání  místním  dětem  i  dospělým.  Zveme  i  Vás!  Kvůli
předpokládané  rekonstrukci  objektu  budou  schůzky  na  ná-
hradních místech. Více na www.ymca-jh.cz.



Jan Fiala Děkujeme za rok s fotografiemi!
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