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POZDZIMNÍ SBOROVÝ

kostel 
ve Valtínově



Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,

na počátku nového školního roku Vás zdravíme a zveme k účasti na životě našeho 

sboru. Přáli bychom si, aby náš sbor byl prostorem pro přemýšlení o těžkostech 

a složitostech života i prostorem k radování se z toho dobrého. A to vše před tváří 

Nejvyššího. Zveme Vás k setkání a také k bohoslužbám Díkčinění, které dávají 

naší vděčnosti konkrétní výraz. 

      staršovstvo sboru

 Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato 

nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme 

zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale 

nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. (2 Kor 4,7-9)

 Podle Bible má člověk ve světě mimořádné postavení - je božím obrazem. 

Na druhou stranu zní také dosti jasně, že byl stvořen z prachu země. A o kus dál 

zazní: "Prach jsi a v prach se navrátíš."  

 Obojí platí - sláva i možnosti člověka, který je Bohem pověřený správou 

země, člověka, který zrcadlí Boha a je jeho obrazem. Velká důvěra. Velké 

možnosti. Velká čest. Ale také velká odpovědnost. 

 A zároveň platí: život máš po omezenou dobu, veškeré tvé možnosti 

jsou omezené. V hebrejštině to i zazní - země se řekne "adámá" a člověk 

"adám". Člověk je ze země, Adam z Adamy.  

 Naším údělem i úkolem je žít v tomto silovém poli: "Člověče jsi božím 

obrazem" a zároveň: "prach jsi a v prach se navrátíš". To první chrání člověka, 

aby nepropadl malomyslnosti a neměl o sobě moc nízké mínění, že není víc než 

červ nebo hlemýžď, že je jen náhodný shluk molekul. Není. Člověče, můžeš být 

dokonce ve vztahu s Nejvyšším. To druhé chrání člověka před příliš vysokým 

míněním o sobě a svých možnostech, chrání ho před pýchou a pocitem, že 

všechno můžu, zvládnu, jen mít ty správné pilulky (a budu nesmrtelný), signál 

všude (a budu vševědoucí), optimální spalování benzínu (a budu 

všudypřítomný) a výchovu ve správné ideologii (a budu dokonalý). 



 Žijeme v silovém poli těchto dvou výroků. Nejsme ani červ, ani bůh. I náš 

bližní je obrazem božím, a tudíž ubližováním jemu zarmoutíme autora obrazu 

- Boha samotného. Stejně tak - kdyby nás snad někdo tak uchvátil a fascinoval, ať 

už skvělý řečník nebo kazatel, sportovec nebo finanční magnát, nebo kráska, 

vězte, že i když se tváří jinak - nesmrtelně, vševědoucí, dokonalí, takže také oni 

se navrátí v prach.

 V podobném silovém poli mezi bídou a slávou žijeme i jako křesťané. To 

vyjadřuje apoštol Pavel, když mluví o tom, že tento poklad máme v hliněných 

nádobách. Pokladem je evangelium, víra. Že víme o Pánu života, který nás drží, 

že víme o dobrém směru pro život, že víme o Bohu, který je milujícím otcem, že 

jeho kralování je i nám blízké. Konkrétně z toho vyplývá také, že: "Na všech 

stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme 

v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale 

nejsme poraženi." To je ono. Že Boží moc nás přes všechna zklamání, 

neúspěchy a životní tragédie stále znovu pozvedá. Život i nám dává rány, ale 

nemůže nás porazit. Protože Hospodin je s námi. To je opravdu k nezaplacení. 

 Tento poklad však máme v hliněných nádobách, které nejsou určeny 

k vystavení do vitríny, nepije se z nich pouze nedělní káva. Víra v Krista také není 

něco svátečního, ani nic, čím by se člověk mohl zablýsknout ve vyšší společnosti. 

Víra je tu pro život, k běžnému používání, tak jako obyčejný hliněný kastrol.

 Je skvělé, že poklad víry není v trezoru, v nějakém přísně střeženém 

muzeu. Poklad víry není ani v soukromé sbírce, kde se s ním může seznámit jen 

hlouček vyvolených. Nic takového. Ten poklad je v hliněných, obyčejných, každo-

denních formách. To je velké zklamání pro mnohé, co čekají něco bombastického 

a exkluzivního, co čekají zásvětno a tajemno, co mají radí show a něco extra. 

Těm asi biblická víra nebude dost zajímavá a efektní, bude se jim zdát příliš 

všední. Ano, chatrná forma pro poklad evangelia může budit otazníky.

 Třeba církev - všelijaká, ohrožená, často tak příliš lidská, až to šokuje, je 

hliněnou nádobou, křehkou, a přece věříme, že skrývá svěřený poklad. (a že 

jsme i přes svou hliněnost božím lidem).



 Také Bible - Slova proroků a apoštolů, zápisy těch, kdo zachytili ústní 

vyprávění, Bible s dlouhými a složitými dějinami vzniku, s napětím mezi 

jednotlivými autory - a přece ty popsané stránky obsahují poklad, totiž 

svědectví o nekonečné boží lásce k člověku a stávají se Slovem života.

 Anebo svátosti - lidské úkony - polití vodou, jedení chleba a pití vína, 

a kolik kolem toho člověčiny - vzrušených debat, odpírání a zakazování, a přece 

uvnitř je poklad, boží ujištění: Člověče jsem s tebou, neboj se znovu být se mnou 

a s bližními. Zažij to na vlastní kůži. 

 A vůbec člověk - tak křehký, porušený, hledající, pochybující, obyčejný, 

prach, co se v prach navrátí. Ten má být nositelem pokladu? Tomu je svěřeno 

nést a vyřizovat boží slovo? Není to nerozum ze strany Boha, že dal evangelium 

do tak nejistého opatrování, do hliněných nádob? Ne, není to omyl, říká Pavel. Právě 

tohle je boží způsob - Bůh se dává poznat právě skrze slabé, nízké obyčejné lidi.

 Uvědomujeme si svou křehkost a rozbitelnost lidskou i církevní. S Boží 

pomocí však můžeme, smíme odhlédnout od naší hliněnosti a křehkosti, od 

obyčejné i problematické formy, a soustředit se na poklad. O ten jde. Ono totiž 

nakonec vůbec nejde o nás, o lidskou dokonalost či krásu. Jde o to, co v sobě 

neseme, co nám bylo svěřeno. To má cenu, nezničitelnou, zazáří to jako poklad 

nebo zavoní jako výborná polévka, která živí a zahřeje. Jestli přitom trochu 

kulháme nebo koktáme, nevadí. O to víc vynikne fakt, že to skutečně důležité, 

nejsme my, ale poklad, který jsme dostali. 

Kavárnička
Termíny a témata na podzim jsou následující:

1. října  Johann Sebastian Bach I. část 

5. listopadu Johann Sebastian Bach II. část

3. prosince Adventní kavárnička 

S kavárničkou souvisí výzva: budeme rádi, pokud by někdo z vás mohl 

nabídnout tématický program. Může jít o povídání o zajímavé knize či postavě, 

o aktuální události nebo vyprávění z cest. Vychází na něj obvykle hodina.

Zveme na setkání účastníků Kavárničky na faře a Kavárničky YMCA s nemocničním 

kaplanem Benjaminem Krausem ve čtvrtek 8. října v nemocnici. Sraz v 9.45 u 

hlavního vstupu do nemocnice (u kruhového objezdu).



Večeře Páně
Neděle, kdy budeme slavit Večeři Páně při dopoledních bohoslužbách jsou: 

11.října a 29.listopadu. Budeme pokračovat v konání občasných shromáždění v neděli 

večer s vysluhováním Večeře Páně. Plánovaná data: 20.září a 8.listopadu. 

Začátek v 18.30 hod.

Sborový výlet do Valtínova
Od začátku příštího roku bude Valtínov kazatelskou stanicí našeho sboru. Proto 

jsme se rozhodli uspořádat tam v neděli 18. října sborový výlet. Srdečně vás zveme.

Program:

11.00 bohoslužby ve valtínovském kostele

po bohoslužbách posezení u kávy a čaje, prohlídka fary, kostela, příp. oběd z vlastních 

zásob

cca 12.30 - 15.30 procházka okolím Valtínova (zhruba 8 km)

cca 15.30 - 17.00 táborák na farní zahradě ve Valtínově, možnost pouštění draků 

.... 

Dopravíme se auty. Těm, kdo nemají auto, dopravu zajistíme. S sebou: jídlo, 

oblečení na podzimní vycházku, příp. draky, míč apod. Domácí špekáčky k táboráku 

zajistí valtínovští. 

Díkčinění v roce 2014



Vzdělávací kurz 
V letech 2008-2011 probíhal v našem sboru seniorátní vzdělávací kurz. Ač byl 

předně určen pro ty, kdo se připravují ke službě výpomocných kazatelů, 

účastnili se ho i mnozí další členové našeho sboru. Někteří jen tak ze zájmu, 

mnozí z těch, co v mládí neprošli konfirmační přípravou si rádi udělali přehled 

biblických znalostí církevních dějin apod., jiní si pochvalovali, že jim nabyté 

znalosti pomůžou při přípravě nedělní školy. Od ledna 2016 by měl být otevřen 

další běh tohoto tříletého kurzu. Setkání jsou 8x ročně, zhruba jednou za měsíc. 

Tentokrát bude tento seniorátní kurz probíhat v Českých Budějovicích. Všichni 

jste zváni k účasti, pokud byste měli zájem se kurzu zúčastnit, přihlaste se ve 

farní kanceláři, kde se dozvíte také další informace.  

konfirmandi 2015 a br. farář David Balcar



YMCA centrum
Od února 2014 začalo na sídlišti Vajgar fungovat YMCA centrum. Je výborné, že 

je i v této části města možné nabízet různá setkání místním dětem i dospělým. 

A protože náš sbor s Ymcou velmi úzce spolupracuje, zveme vás na tyto akce, na 

které můžete pozvat i své známé a přátele z Vajgaru.

Úterý    9.00  - 11.00 Mateřské centrum (pro rodiče s dětmi)

 14.00 - 15.00 Biblický kroužek (pro děti od 1. do 9.třídy)

středa    9.30 - 11.00 Mateřské centrum

 15.30 - 17 00 Hravé poznávání (pro děti od 4 do 7 let)

čtvrtek    9.30 - 11.30 Kavárnička pro střední a starší generaci (2.čtvrtek v měsíci)

 16.00 - 18.00  Klub (8-13 let)

Sobota 15.00 - 18.00  Mateřské centrum (1. a 3. sobota v měsíci)

Spolek Zikaron zve na slavnost pro děti a dospělé     

SUKOT svátek stanů
v neděli 20. září 2015 v kavárně FotoCafé a parku v Muzeu Fotografie a MOM

14.00  Vítejte! Šalom! (park MF a MOM)

14.30  přednáška „Židovský rok aneb svátky v životě Židů“ 

  (Husův sbor - bývalá synagoga)

14.30  stavba suky (park MF a MOMO)

  ochutnávka tradiční židovské kuchyně (kavárna FotoCafé)

16.00 - 17.00 kapela Schimmerle Klezmer (kavárna FotoCafé)

Odvoz autem na bohoslužby
Mrzí nás, když se dozvíme, že někteří z členů našeho sboru se nezúčastňují 

bohoslužeb, protože je pro ně kvůli zdravotním obtížím cesta do kostela příliš 

dlouhá či náročná. Proto znovu nabízíme odvoz autem na bohoslužby všem, 

kdo byste měli zájem. Při množství aut i ochotných řidičů není problém vás před 

bohoslužbami vyzvednout a po bohoslužbách odvézt domů. Pokud byste měli 

o odvoz zájem, stačí zavolat br. faráři (777032221) anebo pastorační pracovnici 

(777029560).



Podzimní kalendárium
sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci

Kontakt: 

Sbor Českobratrské evangelické církve v Jindřichově Hradci

Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefony: 384 363 195 (fara), 777 032 221 (farář David Balcar), 777 029 560 (pastorační 

pracovnice Blanka Nová)

E-mail: jindrichuv-hradec@evangnet.cz

Webové stránky: http://jindrichuv-hradec.evangnet.cz/ 

Účet č.: 155 664 768 / 0300

Pravidelná setkání
* Bohoslužby v J. Hradci, neděle v 9.30 

 Zároveň bohoslužby pro děti - nedělka. Možnost poslechu přenosu 

 bohoslužeb v kanceláři pro rodiče s nejmenšími dětmi. Rodinná Neděle 

 bude 13.9., 8.11. a 20.12. 

*  Biblické hodiny - společné čtení bible a rozhovory nad ní - středa v 17.00 na 

 faře. Nabízíme odvoz autem tam i zpět. 

*  Kavárnička - vždy první čtvrtek v měsíci. Otevřeno od 9.30, začátek 

 programu v 10.00, ukončení v 11.30. Odvoz je k dispozici. 

*  Náboženství na 2. ZŠ bude v pátek od 12.45 (děti od 1. třídy).

    Náboženství na faře bude v pátek 14.30-15.30 (4.-6.třída).

    Přihlásit se a o termínu domluvit můžete s pastorační pracovnicí Blankou 

 Novou.

*  Setkání konfirmandů bude v pátek na faře od 16.00.

*  Mládež - v pátek v 18.30 na faře.

*  Třicátníci - první pátek v měsíci ve 20.00 podle domluvy po domácnostech. 

*  V Kardašově Řečici se bohoslužby konají o svátcích a dle domluvy. 

 Jednou měsíčně se koná Setkání (nejen) nad Biblí podle domluvy.

*  V Žirovnici jsou bohoslužby 2. a 4. neděli v měsíci od 8.00 v budově 

 městského úřadu (Cholunská ul.)

*  V Kamenici nad Lipou jsou bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci od 8 hodin 

 v modlitebně u autobusového nádraží. Biblické hodiny jsou jednou 

 měsíčně od 9 hod podle domluvy.

18.-20.9. víkend konfirmandů (Soběslav)

11.10.  díkčinění (nejen) za žně - bohoslužby s Večeří Páně

18.10.  sborový výlet v okolí Valtínova

16.-18.10. seniorátní víkend pro konfirmandy (Kaplice)

30.10-1.11. seniorátní dny mládeže ve Strmilově

8.11.  rodinná neděle

  svatomartinské odpoledne (od  15 hod)

14.11.   konvent jihočeského seniorátu v Kaplici 

  13.30 Presbyterní konference tamtéž. Téma: Autorita

28.11.  společná výroba adventních věnců (od 15 hod)

29.11.  1. adventní neděle - bohoslužby s Večeří Páně


