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PODZIMNÍ DOPIS 2021

Milé sestry, milí bratři,

posíláme vám dopis, který vám vedle biblického slova připomene, co se ve sboru právě
teď  děje  a  na  co  se  v nejbližší  době  připravujeme.  Dostáváte  jej  v době,  v které  si
připomínáme sto let osamostatnění prostějovského evangelického sboru v září 1921. O rok
později  se  k Prostějovu  připojila  kazatelská  stanice  ve  Vyškově  a  v Lipové  si  místní
ustavili  baptistický  sbor,  který  se  později,  v poválečném  období,  stal  také  součástí
prostějovského sboru. Máme se za čím ohlížet, ale ještě více vyhlížíme kupředu. Obstát do
budoucna jako samostatný sbor není samozřejmostí. Chceme o to spolu s vámi usilovat
a k tomu, s pomocí Boží, napřít své síly. Před očima máme nápisy v našich modlitebnách:
„Oslavujte  Hospodina,  neboť  dobrý jest.  Zpívejte  Hospodinu píseň novou“.  „Království
Boží je jako hořčičné zrno, které někdo zasadil a ono roste…“, „Pane, ke komu bychom šli,
Ty máš slova věčného života.“

Prosíme, předejte tento dopis také Vašim blízkým, zvláště považují-li se za členy našeho
sboru.

Za staršovstvo

Radek Bedřich (kurátor), Dan Ryšavý (místokurátor), Kamil Vystavěl (farář)

1. Výroční sborové shromáždění

se  bude  konat  v  neděli  24.10.2021  po  bohoslužbách  v Prostějově  –  prosím,
přijďte! 

Stejně  jako  loni  se  z  důvodu  koronavirových  omezení  pravidelné  výroční  sborové
shromáždění  (VSS)  i  letos  koná  až  na  podzim.  Sejdeme  se  k  němu,  včetně  členů
z kazatelských stanic, v Prostějově, jak je u nás zvykem.

Vedle běžného programu rekapitulujícího život sboru v uplynulém období a prostoru
pro  diskusi  se  budeme  letos  zvlášť  bavit  o  budoucnosti  naší  sborové  budovy
v kazatelské stanici Lipová.  Staršovstvo zvažuje možnost budoucího prodeje tamního
kostela a fary. Jde ovšem o velmi závažné téma, které musí nejprve projednat shromáždění
členů  sboru  (VSS).  A  v  tomto  případě  je  podmínkou  zvažovaného  prodeje  i  další
schvalování  v  rámci  církve.  V kazatelské  stanici  Lipová  řešíme  otázku  potenciálně
finančně nákladných oprav tohoto velkého sborového domu za situace, kdy dlouhodobě
neroste  již  tak  nízký  počet  aktivních  členů  v  této  malebné  vesnici  na  Drahanské



vrchovině. Více si o tom řekneme právě na VSS, kde budeme vděčni za vaše příspěvky
k diskusi, ale i za odpovědné rozhodování, které není vždy snadné.

Radek Bedřich

2. Slovo z evangelia

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko
špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo
a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září.

Lukáš 11,34-36

„Oko  čisté“  a  „oko  špatné,“  podle  Bible  kralické  čteme:  „oko  sprostné“  a  „oko
nešlechetné.“ Koukám oknem ze své kanceláře do slunného dne a napadá mne: Světlem
tvého bytu je okno. Jelikož okno vpouští do domu světlo. A přestože venku svítí slunce, na
lidech uvnitř záleží, jestli ho pustí dovnitř v plné síle, nebo přes záclonu, malými škvírami
mezi žaluziemi, nebo si raději v domě pořádně zatemní.  Světlem tvého těla je oko. Ježíš
nevede řeč o očních vadách, ani chorobách, nýbrž o tom, že lidské oči mívají zevnitř (tedy
uvnitř v hlavě) podivné záclonky, závěsy, žaluzie
a špínu.

Kde se ty překážky čistého vidění berou? Pod
vlivem svých vnitřních úsudků a názorů hledím
kolem  sebe  a  vidím  svět  tak  trochu  zkresleně.
Každý přece máme oči  pro něco jiného – když
kráčíte ulicemi města, nač obvykle upíráte zrak?
A které  věci  a  které události  Vašim očím často
unikají? Někdy se jeden nestačí divit,  jak velice
odlišné mohou být pohledy různých lidí na totéž
dění. Zdalipak se právě můj pohled dá označit za
čistý,  sprostný?  Anebo  je  na  něm  něco
nešlechetného či špatného?

„Oko  čisté“  a  „oko  špatné“  mne  dále  vede
k přemýšlení o mezích a bezmoci člověka. Vždyť
tím oknem z kanceláře se nikdy nepodívám, co se
asi děje na farní zahradě, i kdybych stokrát chtěl.
Stejně tak naše vidění má omezenou perspektivu.
A  nadto  podléháme  rozmanitým  náladám,
myšlenkám a silám. O tom, jak mohutný vliv na
náš  zrak  mají  omamné látky,  hlasitá  hudba,  únava,  zamilovanost,  deprese,  nebo  třeba
vztek, myslím, netřeba psát. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk je někdy vůči takovým
vlivům bezmocný – zatažené žaluzie na okně se zasekly a nedaří se mi s nimi pohnout. A

2



kromě  toho  zatemněný  pokoj  se  může  z  různých  důvodů  jevit  výrazně  příjemnější,
uklizenější a útulnější než místnost plná světla.

Hleď, aby světlo v tobě nebylo tmou. Je dobré vědět, že venku není tma a není ani šero!
Kolem  nás  a  kolem  našich  domů  září  slunce,  slunce  spravedlnosti  (slovy  písně
Evangelického zpěvníku, č. 209), světlo světa, které tma nedokáže pohltit (slovy prologu
evangelia podle Jana). A je dobré mít na paměti, že lze okna umýt a rolety odstranit. Kéž ta
jasná teplá záře je mocnější než naše ospalost. Kéž nás přitahuje ta možnost vidět čistě,
pravdivě, plně. Kéž máme přátele a pomocníky, kteří by nám ochotně pomáhali vyčistit
oči a mysl od nánosů špatnosti, protože někdy na to jeden prostě nestačí.

Bože, dárce světla, veď mne po cestě pravdy a upřímnosti! Kriste, slunce spravedlnosti,
zachraň nás před zmatkem temnot!

Kamil Vystavěl

(obraz namaloval Bohuslav Reynek, zdroj: https://www.galerieubetlemskekaple.cz/katalog-del/okno-1/)

3. Ze sborové kroniky

o tom, jak se z kazatelské stanice Prostějov před sto roky stal samostatný farní sbor:

„Schůze  hlasovných  údů,  dne  3.  července  1921,  s nadšením  a  jednomyslně  se  pro
samostatný  sbor  rozhodla  a  potřebné  kroky  k osamostatnění  učinila.  Akce  byla
korunována úspěchem a dne 25. září 1921 byla kazatelská stanice Prostějovská prohlášena
sborem samostatným.

Dosavadní duchovní správce žádá drahému sboru Prostějovskému, aby rostl a prospíval
Bohu ke slávě, bratřím a sestrám k mnohému požehnání a duchovnímu obohacení a Sionu
našemu a vlasti naší k ozdobě.

V Olomouci, v září 1921. Fr. Prudký, farář“

4. Pravidelný program ve školním roce 2021/22

Bližší informace o většině pravidelných aktivit naleznete na webových stránkách sboru:
prostejov.evangnet.cz.  Tamtéž  je  také  aktuální  kalendář  s  konkrétními  daty,  časem
a místem jednotlivých setkání.

 Biblická hodina  pro dospělé,  úterý 17 h – setkání probíhá on-line přes ZOOM
a zároveň na faře v Prostějově.

 Dětský klub pro děti 3-7 let, čtvrtek 15 h, v Prostějově v dolničce.

 Nábožko pro děti 8-14 let, čtvrtek 15 h, v Prostějově, ve sborové kanceláři a v okolí
sborového domu.
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 Zkouška pěveckého sboru Exaudi, čtvrtek 18 h, v prostějovské modlitebně.

 Kroužek  Biblické příběhy pro mladší školní děti v ZŠ Lipová, pátek 13 h, 1x za
14 dní.

 Pravidelné nedělní bohoslužby v Lipové 8:00, Vyškov 8:30, Prostějov 10:00. 

Vedle sborových aktivit se ve sborovém domě v Prostějově pravidelně schází  skupina
dětí  v  domácím vzdělávání a  jejich  rodičů  –  každé  pondělí  a  úterý.  Náš  sbor  tuto
činnost neorganizuje, ale podporuje ji tím, že pronajímá skupině své prostory a zařízení.

Kamil Vystavěl

5. Kalendář akcí – pozvánky

10.10. Slavnost díkuvzdání za úrodu, bohoslužba s večeří Páně,  v Prostějově rodinná
bohoslužba, po bohoslužbě posezení v dolničce

24.10. Výroční sborové shromáždění 10 h Prostějov

7.11. Koncerty Daniela Juna (duo klavír a trombón) v Lipové od 15 h a v Prostějově od
19 h

27.11. Dobrotrh ve sborovém domě v Prostějově od 17 h

19.12. v Prostějově:  dopoledne  vánoční  dětská  slavnost,  odpoledne  vánoční  koncert
pěveckého sboru Exaudi

6. Závěrem

Ať je vždy práce pro tvé ruce,

ať máš vždy jednu či dvě mince.

Ať slunce vždy svítí do oken a ještě

ať duha se objeví po kapkách deště.

Ať ruka přítele je vždycky blízko,

ať Bůh ti dá radost a ozve se výskot.

Irské požehnání 

Bankovní účet sboru: 162 282 485/0300 (ČSOB). Při platbě je vhodné uvést do 
poznámky jméno dárce a účel daru. Děkujeme za Vaši finanční podporu!
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