JARNÍ DOPIS 2021
Vážení členové a přátelé sboru,
zasíláme Vám čerstvé informace o sborovém dění. V dopise naleznete slovo z evangelia,
zprávu o hospodaření sboru a některých sbírkách, informace o setkáních, která se konají nebo
chystají a pozvání k velikonočním bohoslužbám.
Sborový dopis z části zastupuje zprávy z výročního sborového shromáždění, které obvykle
bývá v březnu a jehož konání je podobně jako jako v loňském roce odloženo na časy družnější,
zpěvnější a bezpečnější.
Přejeme Vám srdečně dobré a požehnané Velikonoce!

Za staršovstvo
Radek Bedřich, Kamil Vystavěl
kurátor
farář

1. Z před-velikonočního poselství – o poslední večeři
Velikonoce jsou úzce spojeny s Kristovou hostinou, tzv. poslední večeří. Kdy jindy ji
připomínat a slavit, když ne v tomto čase? Obřadem večeře Páně ukazujeme a dostáváme pod
kůži fakt, že Ježíšova závěrečná večeře, jež se udála kolem roku 30 n.l., je zároveň začátkem
nových věcí, sil a událostí, které od té doby hýbou a ještě budou hýbat světem.
Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s
vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Nebo ť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud
vše nedojde naplnění v království Božím." Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a
podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy,
dokud nepřijde království Boží." Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto
je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." A právě tak, když bylo po
večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás
prolévá."
Lukáš 22,14-20
Podle vyprávění při poslední večeři jedli velikonočního beránka. Taková hostina má svůj řád,
je to bohoslužebné, rituální jídlo s předem danými modlitbami, chody, gesty a několika kalichy
vína. Při židovské hostině beránka má každý pokrm na stole svůj význam, svoji symbolickou
hodnotu, něco připomíná, něco důležitého stolujícím sděluje. Evangelisté nám podávají zprávu
ve vší stručnosti toliko o tom, co na této tradiční hostině bylo netradiční, neobvyklé, nové. Náš
Pán Ježíš už tak významem nabité jídlo ještě o něco obohatil.
První kalich: Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti
z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Ježíš očekává velké změny: „nebudu už pít ani
kapku vína, dokud nepřijde Boží vláda.“ Vzhledem k tomu, že Boží království už dobré dva
tisíce let nepřichází, dalo by se to chápat jako slovo o trvalé abstinenci. Abstinence, vykázání
alkoholu a jemu podobných věcí z domu, může být velmi prospěšné rozhodnutí jak pro tělo, tak
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pro mysl a pro dobré mezilidské vztahy jakbysmet. Ale Pán Ježíš to patrně myslel ještě trochu
jinak. Vyslovil naději, očekávání, že jednoho dne nastane Boží kralování a možná to ani nebude
trvat příliš dlouho. Ježíš a jeho přátelé usrkávají z kalichu víno na znamení, že je všechny čeká
v budoucnosti velká hostina. Hostina, na které bude hodně míst, hostina, na které spravedlivě
všem bude nalito čisté a lahodné víno, hostina radostná a krásná, bez pachuti stresů, děsů,
trapasů a výčitek. Vyhlídka dobré a veselé budoucnosti, to je smysl večeře Páně – ne sice jediný
smysl, ale byla by škoda, kdybychom právě na něj zapomínali.
Lámáni chleba: Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim… Chléb náš vezdejší, to základní, to
nezbytné, to, co nás udržuje při životě – a z něj kousek pro mne, kousek pro Tebe, kousek pro
dalšího. Večeře Páně je pobídkou, aby jídlo bylo pro všechny dostupné. A aby to bylo
opravdické jídlo! Ne zbytečnosti, ne škodliviny. Vydáno na pospas byznysu se jídlo nenápadně
mění v cosi jiného a neodvažuji se říci, v co.
Za vás vydán: … a dával se slovy: Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Mnoho staletí se křesťané přeli o to, co, jak a kdy se mění na Kristovo „tělo“. V Janově
evangeliu se však na místo večeře Páně vypráví o tom, jak Ježíš všem svým blízkým umývá
nohy (Jan 13,1-20). Tím máme jednoznačně určen směr, o co šlo především: Ježíš dává jiným
svůj čas, své síly, své schopnosti, daruje (něco ze) sebe ve prospěch druhých. A to by také mohl
být klíč k výkladu slov při lámání chleba. Ježíš se vším všudy, čím byl, chce být nejen pro sebe,
ale hlavně pro nás, nám ku prospěchu. A my můžeme u něj přijímat, čerpat, inspirovat se,
převzít dary, dát se ovlivnit, jít podobným směrem. Při večeři Páně se učíme přijímat Ježíše
jako vzácný a hodnotný dar.
Druhý kalich: Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Jaká
smlouva? V evangeliu se toto slovo vyskytuje jedině v tomto oddílu! Pomůže Starý zákon, který
zná hned několik velkých smluv: jedna s Noem a se všemi tvory na zemi (viz Genesis 9), další
s Abrahamem (Genesis, kap. 15 a 17) a nejčastěji zmiňovaná je smlouva s Mojžíšem a lidmi
vysvobozenými z nelidského způsobu existence. Všechny tyto dohody vytvářel Hospodin.
Proroci pak očekávali ještě jinou, novou Boží smlouvu s lidmi: smlouvu vepsanou lidem do
srdce, smlouvu pokoje a odpuštění, smlouvu věčnou a nezrušitelnou (viz např. Jeremjáš 31,3134; Ezechiel 34,25 aj.). Kalich večeře Páně je znamením této nové smlouvy, kterou Ježíš všem
lidem vyhlásil a nezrušitelně zpečetil na Golgotě.
Sdílení: Večeře Páně se dost dobře nedá dělat v soukromí, o samotě. Stále znovu se v ní
opakuje jeden princip – princip sdílení. Princip velkorysého rozdávání a vděčného přijímání:
Od Boha k lidem, od člověka k člověku. Snad ten princip může růst ještě dále: od národa
k národu, od jedné církve k druhé církvi, od jedné kultury k jiné, od lidí k dalším tvorům.
Večeře Páně jako praktický a ducha plný nácvik rozdávání a přijímání darů.
Kamil Vystavěl

Modlitba
Hospodine, náš Stvořiteli a Vykupiteli, nechal jsi vyrůst obilí a hrozny, které jsou proměněny skrze
lidskou práci v chléb k životu a víno k oslavě. Učiň je pro nás znamením, že chceš i jinde proměňovat svět.
Pošli svého Ducha do našich srdcí, aby nás pomocí tohoto pokrmu proměňoval: Z lidí, kteří žijí na úkor
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druhých, v lidi, kteří si navzájem pomáhají. Z lidí, kteří za sebe nechávají umírat jiné, v lidi, kteří žijí
jeden pro druhého. Z lidí, kteří spotřebovávají jiné životy, v lidi, kteří se za jiné životy nasazují.
(Úryvek z modlitby Gerda Theissena)

2. Hospodaření sboru, sbírky
Staršovstvo srdečně děkuje všem, kdo jste podpořili společenství evangelického sbor
v Prostějově, Vyškově a Lipové, ať už finančně, svojí prací, službou při bohoslužbách,
modlitbou, praktickou pomocí bratřím a sestrám či jinak. Bez Vašich darů, ochoty, zájmu,
věnovaného času a úsilí by se mnohé dobré věci, setkání, události vůbec nemohly stát. Ještě
jednou Vám patří vřelý dík!

Přehled příjmů a výdajů za rok 2020
Hlavním zdrojem příjmů pro sbor jsou pravidelné roční dary členů farního sboru (tzv. salár),
nedělní sbírky a další dary od členů a přátel sboru. V roce 2020 činily 77 % veškerých příjmů
sboru.
•
•
•
•
•

320.934 Kč – salár
97.826 Kč – nedělní sbírky určené na činnost sboru
63.489 Kč – další dary
135.719 Kč – pronájem bytů a garáže
9.662 Kč – ostatní příjmy
Příjmy celkem: 627.630 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, povodně, charitativní sbírky, solidaritu sborů. Při těchto sbírkách bylo vybráno
a odesláno více než 70 tisíc Kč. Následuje přehled výdajů.
•
•
•
•
•
•
•

141.696 Kč – energie
176.473 Kč – údržba a opravy, z toho 155.146 Kč za úpravy kazatelského bytu
175.288 Kč – povinné odvody vč. příspěvků na plat faráře a administrátora
61.202 Kč – nákup spotřebního materiálu a zboží, z toho 28.052 Kč materiál na novou
podlahu v Lipové (práce byly prováděny brigádnicky)
18.125 Kč – služby
14.155 Kč – cestovné
25.741 Kč – ostatní náklady
Výdaje celkem: 612.680 Kč

Kladný hospodářský výsledek 14.950 Kč staršovstvo hodlá použít na výdaje v dalších letech.

O financích v duchu Písma
Dovoluji si zmínit dva biblické motivy k tématu materiálního zajištění církve.
1. Izraelci u hory Sinaj uspořádali jednorázovou sbírku na výrobu zvláštního místa,
přenosného stanu pro setkávání lidí s Hospodinem. Během sbírky měl Mojžíš na rtech tato
slova: Každý ať ze srdce dobrovolně přinese … peníze, potřebný materiál a kdo je šikovný, ať
přiloží ruku k dílu (viz Exodus 35,4-10). Srdečná dobrovolnost a ochota je základem vší lidské
spolupráce na Božích věcech. V podobném duchu se nesla sbírka, kterou organizoval apoštol
Pavel ve prospěch chudých křesťanů v Jeruzalémě, svědčí o tom část 2. dopisu Korintským, kap.
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8-9. V oddíle bychom nalezli například tato slova: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci
rozhodl, ne s nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. (9,7)
2. Ke křesťanské víře patří přesvědčení, že veškeré materiální zdroje jsou Božím vlastnictvím
a my je máme pouze dočasně svěřeny ke spravování. Tuto myšlenku nalézáme hned v prvních
biblických příbězích o stvoření světa, v němž lidé dostali za úkol Bohem vytvořenou zemi
obdělávat a střežit (Genesis 2,15). Ještě jasněji to vyjadřuje Žalm 24, který začíná slovy:
Hospodinova je země se vším, co je na ní. A v novozákonní části Bible se objevují tytéž myšlenky,
například v podobě sugestivních otázek: Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se
chlubíš, jako bys to nebyl dostal? (1Kor 4,7) Jestliže tedy ze svého rozdáváme, dáváme to, co nám
samotným bylo darováno. A jestliže část ze svých příjmů dáváme ve prospěch Kristovy církve,
můžeme to dělat jako výraz vděčnosti za dobrodiní, která nám Bůh štědře uděluje na každý
den.
Kamil Vystavěl

Financování sboru prakticky
Tak jako starý Izrael zajišťoval ty, kteří sloužili v chrámu, má i naše společenství
zodpovědnost za fungování sboru a podstatným způsobem přispívá na plat kazatele. Po
finanční stránce je pro nás rok 2021 rokem mnoha neznámých. Víme ovšem určitě, že
s „novým“ kazatelem letos odvedeme do tzv. personálního fondu přibližně o 80 tis. Kč více než
v roce 2020. Nechceme-li zanedbávat údržbu našich budov či omezovat aktivity, znamená to
zvýšit v tomto roce částku, kterou sboru věnujeme na darech či saláru přibližně o jednu
šestinu.
Naše církev přišla s výzvou 5 % a hlavu vzhůru (www.hlavuvzhuru.e-cirkev.cz) a doporučuje
věnovat tento díl čistých příjmů potřebám církve. U čistého příjmu 12 tis. Kč měsíčně jde
o částku 7.200 Kč ročně (či 600 Kč/měsíc trvalým příkazem), při příjmu 24 tis. Kč měsíčně pak
o 14.400 Kč za rok (1.200 Kč/měsíc). „Každý a ť ze srdce dobrovolně přinese…“, četli jsme výše.
A tak buďme vděčni za mnoha obdarování, přemýšlejme, jak můžeme přispět sami, a konejme.
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.

Postní sbírka Diakonie ČCE
Staršovstvo sboru se připojuje k postní sbírce Diakonie ČCE. Rozhodlo zaslat 2.000 Kč na
podporu vzdělávání dětí v Libanonu, tj. ve státě, který čelí hluboké ekonomické krizi. Jestliže
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by se mezi členy a přáteli našeho sboru vybralo víc na tento účel, pošleme víc. Více informací
o sbírce na www.postnisbirka.diakonie.cz.

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. Je to dobrý způsob, jak evangelíci v ČR mohou vzájemně spolu nést zodpovědnost za
církevní budovy. Přispět můžete svým darem i Vy prostřednictvím našeho sboru. Minulý rok
jsme na fond JJ vybrali 13.720 Kč. Další informace o JJ naleznete v přiloženém letáku.

3. Setkání uplynulá a budoucí
Když se ohlédneme za rokem 2020 v našem sboru, vkrádají se na první místo dopady
pandemie na aktivity našeho společenství. Přitom je na místě začít vděčností. Sbor zůstal jen
krátkou dobu neobsazen a už v březnu se na opravenou faru stěhovali Vystavělovi. Dlouho
a rádi budeme vzpomínat na zářijovou slavnost uvedení kazatele na prosluněné farní zahradě.
I přes různá omezení se našemu faráři daří navštěvovat a seznamovat se s mnohými z vás. Už
umíme vysílat bohoslužby, propojit se při biblických hodinách a udržovat kontakt mezi sebou
v nových okolnostech. Za toto i za mnohé další dění jsme vděčni.
Dan Ryšavý

Jak vznikají on-line bohoslužby
S živým přenosem bohoslužeb přes Facebook (FB) jsme začali 13.12.2020. Koupili jsme levný
mikrofon a kameru, naučili se plánovat událost a spouštět živé vysílání na FB, br. farář zařídil
drobné vylepšení internetu ve sborovém domě. K 21.3. máme za sebou již 16 vysílání. Po
technické stránce se o ně zatím staráme s Danem Markem.
Tři až čtyři dny před bohoslužbami obvykle dostaneme od br. faráře kousek biblického textu
z kázání a vytváříme tzv. Událost na FB. Prostě aby všichni předem věděli, že bohoslužby budou
a že je možné se k nim připojit. A kdo jsou ti všichni? Na FB má náš sbor 193 sledujících a ten
počet stále roste. Navíc obsah se zobrazí i dalším a publikujeme ho neomezeně, tj. dostat se
k němu může kdokoliv kdekoliv.
Pro mne je každé vysílání trošku stres. Ráno, hned jak vstanu, probouzím také notebook, aby
ho pak při přenosu pokud možno nic nebrzdilo. Do modlitebny se snažím dorazit o 30 min.
dříve, aby se případně daly řešit technické problémy. Obvykle se něco nečekaného vyskytne.
Jednou se dobře nepřipojí kamera / mikrofon, jindy je mikrofon ztlumený, někdy jsou
problémy s internetem. V 10h je ale vše většinou vyladěné a ručně přenos spouštíme. To
nejsložitější je za námi, ale i během přenosu se občas vyskytnou problémy. Naštěstí ne tak
často. Holky doma mi napíšou na mobil, zda je zvuk dobře slyšet a pak se již jen občas podívám,
že všechno běží a kolik zařízení je připojených. Zatím jsem viděl nejvyšší číslo 18. To není vůbec
málo a to je pro mne ta největší odměna. Že to má smysl a že můžeme být aspoň takto spolu.
Navíc to, co děláme, je jen technická stránka. Důležité je to přenášené slovo, které pro nás
připravuje téměř výhradně br. farář – děkujeme.
Radek Bedřich
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Co mi přináší biblická hodina on-line?
Společenství lidí podobně uvažujících o smyslu a naplnění lidského života a to v čase, který
osobním setkáním nepřeje. Tato setkání vede náš milý pan farář - pokud použiji politický
slovník – demokraticky, můžeme přinášet vlastní podněty k tématům jednotlivých hodin
a diskuze jsou velmi otevřené. A výklad Bible, ať už SZ či NZ můžeme přirovnat ke studnici
vody živé. Vždyť všichni se potřebujeme občerstvovat a současně nesejít ze správné cesty.
Petra Veverková

Setkání střední generace bude… ale kdy?
Nově se v našem sboru začnou konat schůzky střední generace. V únorovém průzkumu
zájmu jsem oslovil část členů sboru, konkrétně ty, u nichž mam k dispozici email. Ozvalo se
celkem 12 zájemců o setkání, počínaje „dvacátníky“ až po „šedesátníky“. Jakmile to bude
možné, začneme se setkávat – samozřejmě hygienickým a bezpečným způsobem! Určitě nic
nebrání tomu, aby se přidali další případní zájemci
Kamil Vystavěl

Nový evangelický zpěvník
Letos na podzim vyjde nový evangelický zpěvník. Staršovstvo žádá členy sboru, aby zvážili
zakoupení zpěvníků do osobního vlastnictví. Při jarní hromadné objednávce bude zpěvník za
zvýhodněnou cenu cca 400-500 Kč/ks. Další informace o zpěvníku a možnost objednání na
sborovém webu (www.prostejov.evangnet.cz/objednavka) nebo u br. faráře Vystavěla.

4. Pozvání na velikonoční bohoslužby
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek se v našem sboru bohoslužby konat nebudou.
•
•

Doporučujeme Vaší pozornosti nahrávky pašijových příběhů z různých sborů ČCE
dostupné na www.soundcloud.com/search?q=pasijove
Na Velký pátek 2. dubna od 10 h vysílá Česká televize přímý přenos bohoslužby
z evangelického sboru v Ostravě na programu ČT2. Bohoslužbu povede Ewa Jelinek.

Velikonoční neděli 4. dubna oslavíme bohoslužbou s večeří Páně:
8.30 – Vyškov
10.00 – Prostějov s online přenosem
17.00 – Prostějov

Nedělní bohoslužby se konají v omezeném počtu
účastníků. Prosíme, svůj zájem oznamte br. faráři
Vystavělovi (pro Prostějov, 775 025 617), nebo
Vikovým (pro Vyškov, 739 679 330).

V Lipové bude bohoslužba s večeří Páně na Velikonoční pondělí 5. dubna od 9 h v kostele,
ve velkém sále – bude tam sice chladno, ale zároveň snad dostatek prostoru pro všechny
zájemce, ať už z Lipové a okolí, či Prostějova.
Součástí velikonočních bohoslužeb bude celocírkevní sbírka s názvem Hlavní dar lásky
Jeronýmovy jednoty. Touto sbírkou bude podpořen projekt sboru v Brně-Židenicích, statické
zajištění budovy kostela.
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