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Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,

zdravíme vás a zveme k setkáním v našem sboru – ke svátečním 

velikonočním i k těm všedním. V dopise najdete i pozvánky na mimořádné 

akce, které chystáme. 

    Přejeme vám požehnaný postní čas

Vaše staršovstvo 

Mocní, mocnější, bezmocní a Bezmocný

 Ježíš zemřel také proto, že se stal obětí hry mocných. Pilát, zbabělý provinční 

úředník, o Ježíšově vině přesvědčen není, má moc ho zachránit, ví co by měl udělat. 

Ale lekne se, když slyší, že by si na něj mohli někde výš stěžovat, kdyby někdo 

donesl do Říma, že snad není přítel císařův. Vynese rozsudek smrti a ani mytí rukou 



ho z toho nevyváže. Prototyp tragické postavy, která má moc, má ji užívat k prosazení 

spravedlnosti, ale nedělá to, protože se bojí. 

 Další mocnář, Herodes, je ve skutečnosti spíše směšný žoviální kníže, liberální 

milovník umění, zábavná ozdoba večírků palestinských snobů. Jenže právě tváří v tvář 

případu Ježíše se tahle neškodná zábavnost odhaluje jako zvrácená a nakonec se 

spolupostará o jeho smrt. Herodes si umí udržet svůj cynismus a pečuje hlavně o to, 

aby neztratil lehkost bytí. Konfrontace s Pravdou - to je mu cizí. A odpovědnost - cizí 

slovo. A přece to mohl být i on, kdo by Ježíše od rozsudku smrti mohl uchránit. 

 V krizových časech se vyjasňují a vyostřují lidské postoje. Také v závěru Ježíšova 

života, protože Ho (s tím vším, co k němu patří) nelze ignorovat. Ukazuje se tam, že 

většině mocných jde především o jejich vážnost a reputaci, jde jim o zachování 

jejich stylu zbožnosti, váhu jejich úřadu, o jejich vlastní autoritu a koryto. Najednou 

vůdci Židů prohlašují, že jim jde o blaho římské říše     , že prý Ježíš rozvrací národ 

a pobuřuje. Římský politik se bojí a toho dovedou využít i všichni jeho protivníci 

a tlačí ho, jenom aby se zbavili Krista, který všechny vyrušuje a zneklidňuje.

 Dokonce „ se toho dne Herodes a Pilát stali přáteli; předtím totiž bylo mezi nimi 

nepřátelství“. Zavilí nepřátelé spolu mluví, ano dokonce pohan a Žid spolu uzavírají 

opoziční smlouvu, voják a ctitel umění se spojují za účelem odstranění Boha ze 

scény. Lidstvo aktivizuje všechny schopnosti k likvidaci Pravdy a k zadušení Božího 

království. 

 Před Pilátovým palácem vidíme, jak velkou moc má dav. Dav, který se dá 

ovlivnit, dav uprostřed kterého se dá těžko křičet, co si myslím, když většina je proti. 

Dav, se kterým vlastně ani diskutovat vůbec nejde. Dav, který jménem revoluční 

spravedlnosti ztluče a lynčuje, věší na pouliční lampy, vyhání z domova. A jednotlivci, 

co v tom davu byli, když se jich pak za pár dnů zeptáte, tak říkají: „Já vůbec nevím, 

proč jsem to dělal.“ 

 Pilát a vůdci náboženství, Pilát a dav - prototyp všech scén, kdy mocní zavírají 

oči a nechají na nějaké komunitě, ať si problémy vyřeší mezi sebou - na cele, v ghettu, 

ve třídě. A jak to dopadne, když je moc přenechána davu, neregulované veřejnosti, 

kde vládne právo silnějšího?

 Pojďme dál. Ježíšovi strážci mají moci málo. Ale přesto to málo moci, co mají, 

ve chvíli, kdy je Ježíš v jejich kompetenci při chvíli čekání, využijí, aby se bavili 



pokořující hrou na jeho účet. Někteří na něj počali plivat, zakrývali mu obličej, bili 

ho po hlavě a říkali mu: „Prorokuj!“ A sluhové ho tloukli do tváře. Někteří říkali: 

„Hádej, mesiáši, kdo tě udeřil?“ Téměř jistě šlo o variantu tradiční hrubé „hry“, 

kterou popisují např. ti, co byli ve vězení. Muži, který je odsouzen k tomu, aby zaujal 

roli oběti, se zakryjí oči a je bit. Když uhádne, kdo ho udeřil, je osvobozen a na jeho 

místo jde ten, jehož rána byla odhalena. Tuto krutou hru popisují zprávy z vězení 19. 

i 20. století, ale ukazuje k ní i malůvka na jednom z egyptských náhrobků z let cca 

2000 př. Kr. 

 Druhou ponižující hru s Ježíšem hráli římští vojáci následujícího dne, když ho 

prohlásili za krále. Dali mu jakoby královský plášť, upletli mu trnovou korunu, do 

ruky mu dali rákos jako žezlo, klekali před ním a posmívali se mu: 

„Buď zdráv, židovský králi.“ Kde všude se hrají takové ponižující hry! Někdo má jen 

trochu moci a využije ji proti tomu, kdo má moci ještě o něco méně. Nemluví se o tom. 

Oběti se totiž o tom, co zažily, mluvit stydí. Ty chvíle chtějí nadobro vymazat z paměti. 

O bezdůvodném bití pro zábavu by mohli mluvit vězňové všech věků, kteří se 

museli účastnit her dozorců nebo starších či silnějších spoluvězňů. O šikaně by 

mohli mluvit vojáci i obyvatelé dětských domovů a internátů. U dětí by se řeklo, že 

„je to jen taková hra“. Neformální šéf třídy o někom řekne, že je smraďoch a kdo že 

se ho dotkne, tak smrdí. A ostatní děti se s dotyčným přestanou bavit, třeba 

napořád. A dokonce se spojí i ti, co by se jinak spolu nebavili, někteří hlavně z úlevy, 

že obětí nejsou oni. Kolik je takových her, ve kterých je jasné, že kdo má moc, může 

si dovolovat, třeba na své podřízené, co mají strach o práci. A těžko je tomu, kdo se 

neúčastní oněch her a nepsaných pravidel (že se teď musí s námi opít, vyplatit se, 

nechat si jako nováček líbit uvítací „rituál“)... 

 Ježíšův život a smrt jsou tak lidské ! Součástí pašijního utrpení byl i posměch a 

ponížení, kterých se mu dostalo v krutých hrách. A tak když Ježíš jde na kříž, když 

umírá, tak se tak děje v duchovní jednotě a solidaritě se všemi těmi:

- co narazili ve svém životě na dosazeného úředníka, který, protože se bál o své 

místo, radši rozhodl lživě, jen aby udržel svou moc,

- co trpěli, protože ti, co měli svěřenu moc, se věnovali své zábavě jako Herodes,

- o jejichž osudu rozhodl dav, se kterým není řeč (ať už to byl dav, co lynčuje, 

nebo závodní schůze, která jednotně hlasuje),



- ze kterých si druzí udělali šaška a otloukánka, se všemi šikanovanými, pro 

které škola je jen černá můra, kteří od té doby, co byli ponižováni ve vězení, na 

vojně, v práci v pozici posledního začali pochybovat o ceně své osoby. 

Také za všechny ty a spolu s nimi Ježíš umírá. Aby skrze něho a spolu s ním mohli mít 

naději. 

Akce YMCA

7.3. Pamatuj !

 vzpomínková akce k uctění památky obětí holocaustu

 16.00 společný zpěv jindřichohradeckých pěveckých sborů na náměstí 

   Míru

 16.30 promítání filmu v bývalé synagoze (dnes kostel CČSH) v Kostelní 

   ulici

22.-24.4. Brigáda na Vlčici 

12.5.  Výlet kavárničky do Třebíče

 Odjezd   8

soben seniorům, jak náročnost tak tempo.

28.5. Vlčický triatlon družstev

12.6.  YMCA odpoledne 

 na sídlišti Vajgar od 14.00

Další pozvánky
10.4.  koncert pěveckého sboru Lumen (evangelický kostel) od 14.00 

11.4. přednáška Václava Dolanského „Sakrální památky Jindřichohradecka“

 přednáškový sál muzea (Štítného ul.), začátek v 19.00

Noc kostelů

Noc kostelů je již po několik let akcí, při které se otevírají kostely ve všech koutech 
naší země. Také do našeho kostela zavítalo při Noci kostelů již mnoho návštěvníků. 
Přemýšlíme, jaký letos v našem kostele nabídneme program. Máte nějaký nápad? 
Divadlo, hudba, přednáška, promítání? Nebo něco úplně jiného? Pokud máte 
nějaký tip, obraťte se na Hanu Noskovou či Jaroslava Hojného, příp. na kohokoliv 
ze staršovstva.



Vzdělávací kurz 

Jihočeský seniorát znovu pořádá tříletý vzdělávací kurz s názvem Základy 

křesťanství. Jeho první běh se úspěšně konal v letech 2008-2011 v Jindřichově 

Hradci, tentokrát budou místem konání České Budějovice. 

Setkání budou vždy druhou neděli v měsíci 18.00-21.00 hod. Jste zváni se zúčastnit 

třeba jen některého setkání podle ohlášených témat.

Bohoslužby s Večeří Páně
25.3, 27.3., 15.5. a 12.6.
večerní nešpory s Večeří Páně 24.4.

Sborové shromáždění

Překvapila nás v minulém roce nízká účast při sborovém shromáždění. Vnímáme 

ne jako zátěž, ale jako privilegium, že můžeme o věcech našeho sborového života 

svobodně hovořit a rozhodovat sami. Zdá se nám to také přiměřené svědectví 

Bible. Duch svatý nebyl seslán jednomu kazateli, ale skupině učedníků, ze kterých 

vznikl první sbor. Zveme vás tedy na neděli 20. března, abychom se po skončení 

bohoslužeb společně ohlédli za minulým rokem sborového života, plánovali ten 

další a projednali náměty a návrhy, které z řad členů sboru přicházejí a které 

můžete před nebo při sborovém shromáždění také vy navrhnout.

staršovstvo sboru
Modlitba 

Kriste, 
nepředstavitelná je tvá cesta
vedoucí porážkou a prohrou. 

Nepředstavitelná je smrt
nečekaně obklíčená životem.

Nepředstavitelné je,
že poslední jsou první 
a míň že může být víc.

Nepředstavitelný je velbloud
deroucí se uchem jehly. 

Nepředstavitelný je bezdomovec
na svatební hostině. 

Nepředstavitelná je víra.
Děkuji.



Velikonoční kalendář2016
sboru Českobratrské církve evangelické v Jindřichově Hradci

Velikonoční svátky 

24.3.  Zelený čtvrtek 
  18.30  čtení pašijí podle Lukáše  
  20.00  sederová (židovská paschální) večeře

25.3.  Velký pátek 
   9.30  bohoslužby s Večeří Páně v Jindřichově Hradci
  11.00  bohoslužby s Večeří Páně ve Valtínově

27.3.  Neděle vzkříšení 
  8.00  bohoslužby s Večeří Páně v Kamenici nad Lipou (D. Matějka)
  8.00  bohoslužby s Večeří Páně v Žirovnici
  9.30  bohoslužby s Večeří Páně v Jindřichově Hradci
  11.00  bohoslužby s Večeří Páně ve Valtínově (J. Blažek)

  17.00  koncert pěveckého sboru Jakoubek (kaple Máří Magdaleny)

Jarní kalendárium sborových a seniorátních akcí

20.3. po bohoslužbách bude sborové shromáždění

20.3. presbyterní konference 
 od 17 hod v kostele v Českých Budějovicích (28.října 28)
 „… byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou“
 O své zkušenosti vězeňské kaplanky bude přednášet sestra Mlada 
 Šipanová, vězeňská kaplanka ve vazební věznici v Českých Budějovicích

3.4. promítání dokumentárních filmů, Téma: O mladých
 od 16.00  film Putinovy děti
 od 18.00  film Piráti ze Salé

10.4. bohoslužby, host farář Michal Kitta z Hronova

8.-11.4. pobyt konfirmandů v Praze

8.-10.4.  seniorátní dny mládeže v Českých Budějovicích 

15.-17.4. víkend bez rodičů ve Volyni
 Zveme děti z nedělky či náboženství od 1. do 5. třídy
 Pojeďte s námi za dobrodružstvím a rodiče nechejte doma!

24.4. 9.30  rodinné bohoslužby
 18.30  večerní nešpory s Večeří Páně

15.5.  svatodušní neděle, bohoslužby s Večeří Páně

3.-5.6.  sborový víkend na Vlčici

10.6.  Noc kostelů
 jindřichohradecké kostely budou otevřeny po celý večer

17.-19.6. sborová voda 

21.-23.6.  Dny dokumentárních filmů 

30.6.-4.7. letní voda mládeže 

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

Informace o letních akcích pořádaných ústředím ČCE (rekreace, kurzy a letní 

tábory) jsou na nástěnkách v kostele a ve farní kanceláři. 

Aktuální pozvánky a další informace o životě sboru najdete na webových 

stránkách jindrichuv-hradec.evangnet.cz


