Zamyšlení kazatele
I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do
země, kterou ti ukážu...“ (G 12, 1)
Říkáme rádi, že Abram je naším otcem víry. Ano, je prototypem židovsko-křesťanské víry,
která znamená následovat Boha, aniž víme přesně, co nás čeká. Je to dobrodružství založené
na důvěře v toho, kdo nás povolává. Takhle bychom mohli svoji víru učebnicově definovat.
Abram uposlechl Boha a vydal se na cestu se svojí ženou Sáraj a svým synovcem Lotem.
Vyšel z jistoty do nejistoty, ze známa do neznáma. Netušil, co ho čeká, ale věděl, s kým má
tu čest a to bylo pro něho rozhodující.
V době odluky, která nastává, ale viděná s důsledky a nároky, které na nás klade, můžeme
rovnou říct, že už nastala, stojí za připomenutí, kde že ta naše cesta víry začala. Je čas
inventury cesty Božího lidu, aspoň pro Česko. Jestli jsme se doposud nudili, odluka znamená
konec nudy, jestli jsme byli usazení a zabydlení falešně v nějakých jistotách, odluka
znamená konec jistoty a začátek skutečného dobrodružství. Obrazně řečeno chodit do
restaurace nasytit se jídlem, které platí někdo jiný, by dokázal každý (milý český křesťane!)
a lákat lidi na jídlo zdarma (milý český duchovní!) to dokáže také každý. Jenže ono to
zdarma není, někdo to musel dotovat. Ovšem, duchovní pokrm je opravdu zadarmo, ale ty
omáčky kolem toho vyžadují hodně potu. Je třeba zaplatit aspoň barmany a nájem
restaurace.
Doposud jsme chodili do té restaurace z víry v dobro s tím, že je to pro nás životně důležité.
Co bude teď, když si už musíme platit aspoň barmany a nájem? Zůstaneme a setrváme s tím
svým přesvědčením, nebo začneme couvat a vykládat, že my to vlastně nepotřebujeme?
Teprve teď se ukáže, jak silná je naše víra, jak silné je naše odhodlání jít do neznáma, ale za
důvěryhodným Pánem Bohem.
Abram, Sáraj, Lot, domov, jmění atd. To jsou motivy pro nás velmi aktuální. Nechme
stranou, že dotace nebyla dotace v pravém slova smyslu a možná jsme měli právo na víc.
Dotace byla jakousi dividendou za náš kapitál. Ovšem berme fakt, že nám stát vrací kapitál a
musíme se poradit sami. Takhle odešel Abram se svým jměním, ale také se ženou a
synovcem a také služebnictvem. Takže Abram odešel z otcova domu nejen s kapitálem, ale
také se starostmi. Víra není bezstarostné putování za Bohem.
Konečně, Česko, české křesťanství, konečně vycházíš z otcova domova a vydáváš se na
vysněnou cestu. Už bylo na čase. Odlukou se církev stává hostem ve vlastní zemi.
Koneckonců církev představuje určitou menšinu. Jak říká s nadsázkou pan profesor Jan
Štefán, jednou možná budeme chráněnou menšinou. Jednou... zatím jsme menšinou
nechráněnou, v očích společnosti nezajímavou, nepřínosnou a neprospěšnou. Známe sami
svoji hodnotu a svůj přínos? Jsme necháni svému osudu, svému Bohu. Vzhůru, za
samostatností, za svobodou víry, za poslušností Bohu, který zve do neznáma. „Vírou
chodíme, ne viděním!“
Leonardo Teca, farář sboru

Milé sestry a milí bratři,
po zimě nezimě se blíží jaro, doufejme, že alespoň to bude opravdové. Chtěla bych vás
informovat o tom, co se v našem sboru děje a co se plánuje.
Začnu biblickými hodinami. Od loňského října jsme se my, dospělí začali scházet k
biblickým hodinám 1x měsíčně, vždy některou sobotu v některé z rodin. Účast je úžasná,
vždy se nás sejde mezi 11 až 20. Tématem biblických hodin je 5. a 6. kapitola Matoušova
evangelia – kázání na hoře, které postupně probíráme, diskutujeme, náš farář Leonardo Teca
vždy připraví kratší či delší teologický a historický úvod. Po biblické se většinou ještě posedí
a diskuse se často protáhne. Vzhledem k času kdy se biblická koná, následuje po ní i
společná malá večeře, každý něco donese, hostitelé něco připraví. Pokud se koná biblická
mimo Rokycany, ti automobilizovaní nabízejí odvoz tam i zpět těm, co auto nemají.
Následující biblická bude 22.3, v 17,00 u Neumannů v Volduchách – přijďte, budete jistě
spokojení, ba nadšení.
Koncem minulého roku jsme začali uvažovat o budoucnosti sboru, v těchto úvahách a
návrzích samozřejmě budeme pokračovat. V rámci bohoslužeb, rodinných nedělí i jindy.
V listopadu a lednu proběhly dvě úžasné rodinné neděle. Úžasné proto, že k odpolední
besedě přijali pozvání dva muži, jichž si nesmírně vážíme a jejichž přednášky byly velmi
hluboké. Prof. Jakub Trojan hovořil o Janu Palachovi, jeho činu a jeho smrti. Prof. Jan Sokol
v lednu uvažoval o cestě naší společnosti od sametové revoluce k dnešku. Účast i z řad
veřejnosti byla veliká.
Březnová rodinná neděle bude s besedou cestovatelskou, dozvíme se o tom, jaké to je
procházet pěšky Island. Besedovat budou manželé Kalousovi z Holoubkova.
V rámci prohloubení spolupráce se Střediskem Diakonie Západ jsme začali postupně zvát
pracovníky jednotlivých služeb vždy některou neděli po bohoslužbě, aby nám danou službu
představili a přiblížili svoji práci. A tak se třeba domlouváme na formách pomoci. Co může
sbor pro Diakonii udělat a jak.
V prosinci začal v prostorách sboru fungovat Mateřský klub. Maminky s malými dětmi se
scházejí vždy v úterý dopoledne v 10 hodin.
V lednu proběhly ekumenické modlitební večery, nyní v březnu se sejdeme ke Světovému
dni modliteb.
Pokračovali jsme a budeme dále pokračovat v pořádání kulturních akcí pro rokycanskou
veřejnost. Od podzimu jsme začali s novou akcí – divadelní odpoledne pro děti. Započali
jsme spolupráci s divadlem Jitule a Dádule – dvě mladé pedagožky připravují pro děti
pohádky v poněkud méně tradičním pojetí. V únoru pak přijelo z Prahy Divadlo Minaret s
veselým muzikálem o třech prasátkách. Naším úmyslem je pokračovat dále, protože zájem
ze strany veřejnosti je poměrně velký.
Tradičně chystáme na duben a květen hudební festival „ Jaro v evangelickém kostele“.
Proběhnou čtyři koncerty. Program je k dispozici ve sboru i na našich webových stránkách.
Zahrají hudebníci mladí a začínající, ale i již věhlasní a slavní.
V pátek 23. května proběhne v celé střední Evropě další Noc kostelů. I náš sbor se opět
zúčastní, budou připraveny koncerty, divadlo, výstava, prohlídky kostela, ale i ztišení,
modlitby a společné zpívání.
Teď k pracím a opravám. Byly konečně poraženy staré břízy na farní zahradě, které byly již
natolik proschlé, že při větším větru hrozilo zlomení a pád větví, možná i celých stromů. Na
zahradě bude proveden úklid, ale na jaře bude potřeba i brigáda.
Došlo k nepříjemné situaci – opět se ukázalo, jak nevýhodné jsou rovné střechy, tentokrát

zateklo do místnosti archivu. Archiv jsme vystěhovali, snad se podaří vysušit a zachránit
archiválie, střechu budeme muset opravit, podali jsme žádost na dotaci na Plzeňský kraj.
O tom všem i o mnohém jiném budeme moci všichni diskutovat poslední březnovou neděli
30.3. na Výročním sborovém shromáždění, na které jsou všichni členové a příznivci sboru
srdečně zváni.
Začíná postní období, přeji vám všem, abyste si mohli najít čas pro zklidnění a ztišení, k
němuž právě tento čas vybízí.
Vendula Gutová, kurátorka

BŘEZEN 2014 V EVANGELICKÉM SBORU
neděle 9. března 9,30
Rodinná neděle, bohoslužby se společným obědem
14,00

ISLAND S BATOHEM NA ZÁDECH
Beseda s manželi Kalousovými
čtvrtek 20. března v 17,30
Divadlo pro děti
JITULE A DÁDULE O SMOLÍČKOVI
sobota 22. března v 17,00
Biblická hodina pro dospělé
Volduchy, u Neumannů
neděle 30. března v 9,30
Bohoslužby spojené s
VÝROČNÍM SBOROVÝM SHROMÁŽDĚNÍM
(pozor na změnu času)
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