JARNÍ DOPIS 2022

Z nového zpěvníku
Vážení členové a přátelé sboru,
přijměte jarní dopis s biblickým slovem, informacemi o sborovém dění a chystaných
setkáních. Srdečně zveme k velikonočním bohoslužbám bez omezení, která jsme podstupovali
v minulých letech. Radostné prožití svátků kalí válka v nedaleké Ukrajině. Dává však povstat
i novým aktivitám, mnohotvaré pomoci, novému promýšlení hodnot, o které se můžeme
v životě opřít.
Přejeme Vám srdečně dobré a požehnané Velikonoce!
Za staršovstvo
Radek Bedřich, Kamil Vystavěl
kurátor
farář

Biblické slovo
„Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ – Matouš 26,52
Tuto větu vyslovil Ježíš ve chvíli, kdy byl zatýkán a adresoval ji svému věrnému příteli, který
jej chtěl před zrádným Jidášem a ozbrojenými strážci ochránit. Napadla mně nad ním řada
Farní sbor ČCE v Prostějově
nám. U Kalicha 1
796 01 Prostějov

+420 775 025 617
prostejov@evangnet.cz
www.prostejov.evangnet.cz

otázek a pokusím se na ně odpovědět. Můžete spolu se mnou klást své otázky a hledat své
odpovědi.
1. Otázka: Jak se to dělá, „chápat se meče“? Překladatelé si jistě dali práci, aby našli
k řeckému slovesnému tvaru nejpříhodnější český tvar. Snad bychom mohli, spolu s Kralickými,
větu říci o dost jasněji: Všichni, kdo berou meč (do ruky), mečem zahynou.
2. Otázka: Jaké je základní poselství tohoto přísloví? Mávat mečem proti jiným lidem se
nevyplácí, protože se pak i oni začnou podobným způsobem ohánět proti mně. Je docela
zajímavé porovnat toto přísloví o meči s tzv. zlatým pravidlem: Jak byste chtěli, aby lidé jednali
s vámi, tak vy jednejte s nimi (Matouš 7,12).
3. Otázka: Co když mám po ruce jinou zbraň než meč? Platí totéž přísloví také o noži, pušce,
nebo třeba o bojovém umění? Když si proti někomu pomůžu ostrým slovem, urážkou, či
posměškem, kdo ví, jestli mi to jednou někdo podobným způsobem nevrátí? Možná že ten
meč v onom přísloví je symbolem pro násilí a nezáleží na tom, jakým způsobem to násilí
provádím. A pak bychom mohli to přísloví přetlumočit zhruba takto: Každý, kdo se uchyluje
k násilí, ten násilí sám zakusí.
4. Otázka: Proč asi Ježíš nepřijal meč k vlastní obraně? Užívat násilí při sebeobraně, to přece
je něco legitimního, protože v tomto případě nejde o zneužití moci, nýbrž o ochranné užití síly.
Ježíš však meč nepřijal ani jako nástroj k sebeobraně a zdůvodnil to takto: Každý, kdo se chápe
meče, mečem zajde. Zanechal nám tím náročný odkaz. Násilí – to zjevné, fyzické, i to méně
zjevné, slovní a psychické – plodí další násilí, hrozba vyvolá další hrozbu, nátlak nutně vyvolá
protitlak. Touto cestou se patrně k dobrému cíli dojít nedá. Existují mnohem lepší cesty.
Kristus byl přesvědčený, že ve světě nemusejí hrát hlavní roli lidé ozbrojení meči, že svět by
se bez mečů a jim podobných věcí mohl obejít. A tak zkusme místo našich mečů, urážek,
posměšků a dalšího harampádí najít a používat něco lepšího. Představujme si svět bez násilí,
bez hrozeb, bez nátlaku a nezůstávejme jen u představ.

Modlitba
Bože, tvůrce pokoje,
otevírej moji mysl, abych poznal, kde a jak ubližuji – lidem kolem sebe, přírodě, sobě.
Veď národy cestou, na níž překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože,
cestou, na které se lidé již nebudou muset cvičit v boji.
Kamil Vystavěl

Hospodaření sboru, sbírky
Výroční sborové shromáždění konané v neděli 20.3. 2022 přijalo zprávu o hospodaření
sboru za rok 2021 a souhlasilo s navrženým rozpočtem pro letošní rok. Pro představu uvádíme
strukturu hospodaření. Účetní rok 2021 skončil poměrně výrazným kladným hospodářským
výsledkem (více než 130 tisíc Kč), který bude dle rozhodnutí výročního shromáždění použit na
výdaje v dalších letech. Ke kladnému výsledku přispěly vyšší příjmy, ale také nižší výdaje na
opravy, než jsme očekávali.
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2021







382 590 Kč – salár
108 176 Kč – nedělní sbírky určené na činnost sboru
109 860 Kč – další dary
170 201 Kč – pronájem bytů a garáže
32 195 Kč – podpora z církevního grantového systému (projekt Rozvoj práce s dětmi)
38 809 Kč – ostatní příjmy
Příjmy celkem: 841 831 Kč

Vedle uvedených příjmů se ve sboru konala řada sbírek na podporu jiných institucí
a projektů, konkrétně pro: školy Evangelické akademie, Diakonii ČCE, činnost Jeronýmovy
jednoty, charitativní sbírky, solidaritu sborů. Při těchto sbírkách bylo vybráno a odesláno
84 442 Kč. Následuje přehled výdajů.





209 167 Kč – energie
28 438 Kč – údržba a opravy
243 932 Kč – povinné odvody vč. příspěvků na plat faráře
111 635 Kč – nákup spotřebního materiálu a zboží (v tom 35 920 Kč náklady grantového
projektu)
 38 516 Kč – služby
 16 411 Kč – cestovné
 61 400 Kč – daně, poplatky, odpisy a ostatní náklady Výdaje celkem: 709 499 Kč
Schválený rozpočet pro rok 2022 činí po zaokrouhlení na straně příjmů i vydání 920 tis. Kč.
Počítáme s rekonstrukcí kuchyňky v suterénní místnosti v Prostějově, domluvena je oprava
varhan, přibližně o 40 tis. vyšší je také příspěvek na plat kazatele atd. Na úpravu kuchyňky
a příslušenství se nám podařilo získat grantové prostředky z ústředí církve. I ony zvyšují celkový
rozpočet sboru.
Dík patří všem vám, kteří myslíte na společenství evangelického sboru v Prostějově, Vyškově
a Lipové a podpořili jste jej finančně, svojí prací, tou či onou službou, praktickou pomocí
bratřím a sestrám, modlitbami či jinak. Právě v těchto dnech znovu poznáváme, jak
nesamozřejmá je možnost scházet se a sdílet, mít svého faráře atd. Pokladní sboru svou zprávu
zakončila větami: Není to samozřejmé a je pro to třeba něco obětovat. Když každý v rámci
svých možností přispěje a třeba i přidá…, věřím, že je to ta nejlepší investice. Vždyť všechno, co
máme, máme od něj. K němu se upínáme a jeho prosíme…

Financování sboru prakticky
V posledních letech nemine rok, který nepřinese zvláště silný důvod k mimořádné sbírce.
V loňském roce pomoc s odstraněním následků po ničivém tornádu, na přelomu roku podpora
tzv. milostivého léta, jež tisícům lidí pomohla vzdálit se dluhové pasti, v současné době potřeby
těžce zkoušené Ukrajiny a jejích obyvatel doma i na útěku atd. Staršovstvo se těmito výzvami
opakovaně zabývalo, obracelo se na vás s žádostí o přispění, případně vyčleňovalo peníze ze
sborových příjmů. Při tom všem nezapomínalo na zodpovědnost za zajištění fungování sboru
v Prostějově a kazatelských stanicích i sbor seniorátní a celou ČCE. V loňském listu jsme
připomněli výzvu 5 % a hlavu vzhůru (www.hlavuvzhuru.e-cirkev.cz) a doporučení věnovat
tento díl čistých příjmů potřebám církve. Hospodaření mnoha domácností citelně zasáhly
zvýšené platby za energie aj. Věříme, že se svým sborem počítáte i letos. I tříprocentní
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příspěvek je v souhrnu znát. Nejvhodnější formou je trvalý příkaz, ať už měsíční či např.
čtvrtletní. Nabízí se však i řada dalších způsobů, jak mnozí z vás ví.
Dan Ryšavý
Přispívat sboru lze několika způsoby:
a) Bezhotovostně, jednorázově, či trvalým příkazem na účet
sboru (ČSOB) 162 282 485/0300. Do poznámky je vhodné uvést
jméno dárce a účel daru (např. salár, Jeronýmova jednota, dar
sboru, postní sbírka Diakonie...).
b) Hotovostí předanou do sborové pokladny.
c) Existují také nefinanční možnosti, jak lze sboru přispívat.
Příkladem toho může být např. bezplatné poskytnutí
(profesionální) služby, účast na brigádě, spolupráce s farářem
na organizaci pravidelných / nepravidelných setkání apod.

Sbírka darů Jeronýmovy jednoty
Každý kalendářní rok od ledna do května se koná sbírka na dílo Jeronýmovy jednoty
(zkratkou JJ), tj. fondu, který pomáhá farním sborů ČCE financovat jejich stavební opravy
a investice. Přispět můžete svým darem i Vy prostřednictvím našeho sboru. Další informace
o JJ naleznete v přiloženém letáku.

Sbírka na podporu Ukrajiny
Stále probíhá mimořádná sbírka vyhlášená staršovstvem v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Dvojí ohlédnutí za rokem 2021
Ze zprávy faráře výročnímu sborovému shromáždění 20. března 2022
Milé sestry, milí bratři,
dovolte mi, abych svoji promluvu začal slovy z evangelia podle Matouše, ze závěru
9. kapitoly, kde je zaznamenána Ježíšova stručná výroční zpráva z jeho dosavadní činnosti.
Cituji: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň!"
1. Ježíš pravil: žeň je velká. Jinými slovy, urodilo se, dařilo se a dobré úsilí přineslo své plody.
Ano, tak nějak podobně pohlížím, vděčně pohlížím na minulý rok. Jelikož navzdory všelijakým
omezením se událo tolik povzbudivého, tolik mimořádných setkání… Díky vám všem, že jste
dobrovolně dávali ve prospěch jiných své síly, zkušenosti, svůj um, čas i peníze. Díky Bohu,
který rozdával ze svých pokladnic evangelium, radost, naději, útěchu a osvěžení. Žeň je velká.
2. Ježíš pravil: dělníků je málo. To je trochu jiný pohled na věc. K tomu, co se vydařilo, Ježíš
přidává další zásadní hledisko: podívejme se na to, co by se vydařit mohlo, rozhlížejme se po
tom, jaký potenciál naše společenství má. Ježíš zřejmě vnímal, co dobrého by se dalo dělat, ale
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sám na to nestačil. Jsou tu možnosti, nové příležitosti, které stojí za to chytit za pačesy.
Otevírají se obzory, rýsují se cíle, k nimž má smysl kráčet.
Ježíšovo slovo – dělníků je málo – nesmíme chápat jako nějaký smutný povzdech
o nedostatku ochotných spolupracovníků. Spíš je to první krok k pokračování a rozšíření
působnosti. Protože hned v následujícím oddílu Kristus přizve a přibere ke svému dílu dvanáct
učedníků. Takže mi z toho vychází: Je dobře, že jsou v našem sboru nové příležitosti. Znamená
to, že to tu žije! Znamená to, že je mezi námi prostor pro další lidi, kdo by chtěli také přiložit
ruku k dílu. Naše společenství má vnitřní potenciál, Boží duch vane a zve na další cestu k dobré
budoucnosti.
3. Ježíš řekl: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Je tu úroda a je tu
potenciál. S modlitbou na rtech se můžeme spolehnout, že Bůh s církví v Prostějově, Vyškově
a Lipové počítá. Pán dozajista má s naším společenstvím dobré úmysly a dobré plány.

Ze zápisu pro sborovou kroniku
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí. (Římanům 12,12)
Nouzový stav vyhlášený v říjnu 2020 skončil až po Velikonocích 2021. V tuto dobu jsme se
scházeli v omezeném počtu a prostřednictvím online přenosů bohoslužeb, později i biblických
hodin pro dospělé. Omezení se dotkla i četnosti vysluhování večeře Páně a jeho způsobů. Když
nebylo možno se scházet v uzavřených prostorách, utíkali jsme se do přírody, na výlety do
okolí Otaslavic, k Ondratickému lomu, na Ježův hrad. Od května se díky rozvolňování restrikcí
život osobní i sborový vracel do normálních kolejí. K nim patří i jarní úklid modlitebny
a Dolničky, již tradiční Noc kostelů, ale i nové aktivity. Po letech jsme obnovili sborový
prázdninový pobyt. Na chatě Kyselka v Hraničných Petrovicích se všem účastníkům moc líbilo.
Chceme se tam letos znovu vypravit. Nejen v Kyselce jsme k doprovodu písní a k dovádění dětí
užili nové hudební nástroje a hry pořízené z grantu pro rozvojové a diakonické projekty naší
církve (DaRP). Zavedení internetu do Dolničky se zúročilo např. při schůzích staršovstva, které
se od podzimu opět konaly on-line či v hybridní formě.
Po širší rozpravě jak na schůzích staršovstva, tak posléze na říjnovém výročním shromáždění
byl vysloven souhlas s návrhem vyjmout budovy a pozemky v Lipové ze seznamu tzv.
nezcizitelných nemovitostí. Potvrzení rozhodnutí sboru konventem Moravskoslezského
seniorátu otevřelo celou řadu možností, jak s budovou a pozemky naložit. Modlitebna
s přilehlým domem pro kazatele byla vybudována právě před 100 lety.
Jsme vděční za setkávání dětí (v Klubíku s Lenkou Vystavělovou, v náboženství s Kamilem
Vystavělem) a mládeže, byť se často nejedná o velké počty účastníků. Nově bratr farář vede
setkání dětí nad biblickými příběhy na ZŠ v Lipové.
Prostějovská Dolnička ožívá nejen sborovými aktivitami. Nabídli jsme zázemí službě
Diakonie ČCE Pečujdoma.cz, která podporuje lidi pečující o nemohoucí členy rodiny.
Intenzivněji využívala naše prostory od září 2021 do března 2022 skupina rodičů s dětmi při
domácím vzdělávání.
Podzimní měsíce v našem sboru ovlivnila další vlna pandemie, ať už šlo o nižší účast na
pravidelném koncertu Daniela Juna či rozhodnutím nekonat v plném rozsahu připravovaný
Dobrotrh. Přesto mohl být výtěžek z prodeje výrobků a produktů poukázán na podporu
mobilního hospice „Nejste sami“ v Olomouci. Museli jsme se obejít i bez tradičního vánočního
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koncertu pěveckého sboru EXAUDI. Globální dosah pandemie, ale také ničivé záplavy nám
připomněl opožděný dopis od našeho adoptivního syna Remy Pascala Mugabo z farnosti
Gikondo v hlavním městě Rwandy Kigali. Těší nás jeho odhodlání k dalšímu studiu.
S anděly coby posly dobrých zpráv jsme se setkali při Dětské vánoční slavnosti na čtvrtou
adventní neděli, z níž byl pořízen záznam. To jsme ještě netušili, jaké zprávy a poslové nás
čekají v roce 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině. V Prostějově a v Lipové našli zatímní
útočiště dvě rodiny. Apoštol Pavel nás v listu Židům nabádá slovy: „Bratrská láska ať trvá“
a pokračuje: „s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za
hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí,
vždyť i vás může potkat utrpení.“ (Židům 13, 1-3)
Dan Ryšavý s využitím zprávy Dany Vincúrové

Pozvání na velikonoční bohoslužby
Zelený čtvrtek (14.4.):

Prostějov (18:00)

Velký pátek (15.4.):

Vyškov (8:30), Prostějov (10:00) - s večeří Páně

Velikonoční neděle (17.4.):

Vyškov (8:30), Prostějov (10:00) - s večeří Páně

Velikonoční pondělí (18.4.):

Lipová (9 hodin) - s večeří Páně

Pravidelnou součást velikonočních bohoslužeb představuje celocírkevní sbírka s názvem
Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Touto sbírkou bude podpořena dostavba sborového
domu v Chrástu u Plzně (projekt Útočiště; http://chrast.evangnet.cz/tema/utoci-te).

Co se chystá:
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 10.4. Koncert pěveckého sboru
EXAUDI
 5.6. Sborový den s far. Mikulášem
Vymětalem a besedou na téma
Ježíš na okraji
 10.6. Noc kostelů
 10.-11.6. Biblické postavičky - dílna
 24-30. července 2022 pro sborový
pobyt
 18. září koncerty Daniela Juna v Lipové a v Prostějově atd.

K čemu je taková cesta, která nevede k chrámu?
(Tengiz Abuladze: Pokání)
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