Vanovický zvon
Říjen 2018

Kam jsme došli?
Myslím si, že naše církev se příliš nemění. Církev je a vždy byla o lidech,
o jednotlivých aktivních členech našich sborů. To, na čem církev stojí, není
víra masy, ale jednotlivý křesťan, každý z nás. To pro nás může v dnešní
době být útěchou i výzvou. Smíme vědět, že i na nás závisí to, jak bude
církev vypadat. A máme vědět, že to závisí právě na nás.
Jsou mezi námi lidé, kteří pláčou nad stavem církve. Trápí je, že kostely,
které dřív praskaly ve švech, dnes zejí prázdnotou, trápí je,
že v konfirmačním cvičení není třicet lidí ale tři. Řada sborů musí bojovat
o své přežití. Tito lidé mají v něčem pravdu. Církev se opravdu vylidňuje
a doba, kterou právě zažíváme, není nejjednodušší. Církev už ale prožila
řadu špatných dob a žádná z těch dob ji nezlomila, naopak. Zlé doby učí
Církev přemýšlet o tom, na čem stojí, jaké má základy. Zlé doby učí Církev
vytrvalosti i pokoře. Naše Církev tu není 100 let, ale už skoro 2000 let.
A kolik členů měla na začátku? Tak málo, že Ježíš říká, kde se dva nebo tři
sejdou v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich, tam je Církev.
Církev prochází různými dobami. Pocházím z Jindřichohradecka, z kraje
protkaného spletitou církevní minulostí. Vystřídala se tu řada
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protestantských církví od Valdenských, přes husitství a Jednotu Bratrskou
až k německým luteránům. Třicetiletá válka měla tuto náboženskou
pestrost ukončit, ale nebylo tomu tak, přes všechny snahy vrchnosti se
jindřichohradecké lesy hemžily tajnými evangelíky. Proto se není čemu
divit, že se po vydání Tolerančního patentu v roce 1781 bratři Brchaňové
z jindřichohradecké vesnice Zahrádky vydali pěšky na Slovensko
k Bratislavě pro vlastní výtisk Tolerančního patentu. Jeden z potomků této
rodiny Josef Brchaň byl donedávna kurátorem sboru v Jindřichově Hradci.
Takovéto aktivní křesťanství mám na mysli.
Církev stojí na jednotlivých aktivních lidech a ti v ní stále jsou, proto si
nemusíme zoufat. Podstata Církve se nemění, zůstává stále stejná, už dva
tisíce let. Jsme tu, abychom svým životem svědčili o Ježíši Kristu. Co se
mění, je struktura církve.
Církev musí reagovat na dobu, ve které se nachází, přizpůsobit se. Musíme
odpovídat na otázky naší doby, na jednotlivá témata a strachy, které
ve společnosti jsou. Je na nás, abychom tato témata přinášeli, mluvili
o nich, dávali je do souvislosti s Písmem. Církev stojí na aktivních
křesťanech.
Kdo, když ne my?
Kdy, když ne teď?
Anna Peltanová
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ZAČÁTKY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
Vanovice:
každou neděli v 9.30 hodin.
Kazatelská stanice Jevíčko:
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8.00 hodin.
Kazatelská stanice Letovice:
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8.00 hodin.
Kazatelská stanice Horní Smržov:
každou 2. neděli v měsíci ve 14.00 hodin.
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Kazatelská stanice Moravská Chrastová:
každou 4. neděli v měsíci ve 14.30 hodin – káže bratr farář Filip Keller ze
sboru ve Svitavách.
V Centru sociálních služeb města Letovice se každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
koná bohoslužba v 15.30 hodin.
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NÁBOŽENSTVÍ
Ve školním roce 2018/2019 se znovu začne vyučovat náboženství. Hodiny
náboženství se budou konat každý týden ve středu a to na dvou místech:
V Základní škole v Letovicích na Komenského ulici č. 5 ve třídě 7.A
ve 14.00 hodin a ve Vanovicích na faře v 15.00 hodin.
----MLÁDEŽ
Mládež se bude scházet každý pátek v 18.00 hodin ve Vanovicích
nebo v Boskovicích. Místo a program si mládež domlouvá se sestrou
farářkou Annou Peltanovou a s bratrem farářem Jiřím Burešem.
----BIBLICKÉ HODINY PRO DOSPĚLÉ
K biblické hodině pro dospělé se poprvé sejdeme ve středu 7. listopadu
2018 v 18.00 hodin na faře ve Vanovicích. Poté se budou biblické hodiny
konat pravidelně každou středu v 18.00 hodin ve Vanovicích.
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AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU
Ve dnech 5.–7. října 2018 se ve Sloupu v Čechách uskuteční setkání
pro nezadané křesťany s názvem „Sejdeme se?“. Program a informace
najdete na http://mladez.evangnet.cz/2018/09/sejdeme-se-aneb-setkanipro-nezadane-krestany
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V sobotu 6. října 2018 v 15.00 hodin se na faře ve Vanovicích uskuteční
setkání rodičů a dětí předškolního věku. Přijďte na šálek čaje, pro děti
je připraven program.
Tato setkání se budou konat pravidelně každou první sobotu v měsíci.
----V neděli 7. října 2018 v 18.00 hodin se v kostele ve Vanovicích uskuteční
koncert vážné hudby. Na koncertě vystoupí MUDr. Rula Machačová –
soprán, Lydyia a Sergej Golubkovi – elektrické klávesy a elektrické
varhany, Zdeněk Kotouček – housle, Lenka Bartošková – varhany, Vlastimil
Bialas – tromba picolla e tromba in c.
----Ve dnech 19.– 21. října 2018 se bude konat v Boskovicích Podzimní školka
mládeže na téma „A ty jako věříš?“ Více informací najdete
na www.embs.cz nebo na facebooku.
----V neděli 21. října 2018 v 15.00 hodin se v Červeném kostele
Českobratrské církve evangelické v Ústí nad Labem koná ordinace nových
farářů a farářek. Mezi nově ordinovanými bude i naše sestra farářka
Anna Peltanová.
----V neděli 28. října 2018 chceme slavit neděli Díkčinění. Bohoslužby budou
tuto neděli na všech místech – v Letovicích, ve Vanovicích a v Moravské
Chrastové – s vysluhováním Večeře Páně. Sbírka bude určena na fond
solidarity. Nabízíme dovoz i odvoz na bohoslužby. Kontaktujte nás.
Kontakty jsou uvedeny na poslední straně Zvonu.
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AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU
V neděli 18. listopadu 2018 se bude konat instalace sestry farářky Anny
Peltanové ve Vanovicích. Ke slavnostnímu shromáždění se sejdeme
v evangelickém kostele ve Vanovicích ve 14.30 hodin. Srdečně zveme
všechny bratry a sestry!
----V neděli 25. listopadu 2018 se připojíme k projektu bohoslužeb za oběti
dopravních nehod. K ekumenické bohoslužbě se sejdeme v evangelickém
kostele v Moravské Chrastové ve 14.30 hodin. Následovat bude posezení
u kávy a čaje a prostor pro rozhovor a sdílení.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

V sobotu 10. listopadu 2018 se ve sboru ČCE v Brně II koná seniorátní
shromáždění Brněnského seniorátu – konvent.
V sobotu 24. listopadu se ve sboru ČCE v Brně II koná podzimní seniorátní
konference s tématem vysluhování Večeře Páně dětem.
Na obě tyto akce vyšle staršovstvo zástupce našeho sboru.
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SALÁR
V měsíci říjnu proběhne výběr saláru. Prosíme všechny členy sboru, kteří
neposílají salár přímo na účet sboru, aby salár předali bratrům a sestrám,
kteří salár vybírají. Připomínáme všem dárcům, že v lednu si můžete
vyzvednout potvrzení o částce, kterou jste v uplynulém roce věnovali
sboru a uplatnit jej tak ke snížení základu daně z příjmů. Pokud si nastavíte
na svém účtu měsíční částku pro sbor, nezatíží váš rozpočet jednorázový
dar. Prosíme, pamatujte na potřeby svého sboru, na naší soběstačnosti
závisí jeho další existence! Veškeré informace o hospodaření sboru jsou
dostupné při výročním sborovém shromáždění každému členu sboru.
Jsme vděčni za jakýkoliv finanční dar. Děkujeme.
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Informace o pravidelných shromážděních, koncertech i dalších aktualitách
najdete na webových stránkách sboru
www.vanovice.evangnet.cz

KONTAKTY
Anna Peltanová, farářka sboru
mobil: 737 279 275
e-mail: anna.peltanova@evangnet.cz
Tomáš Rozbořil, kurátor
mobil: 721 475 008
e-mail: rozboril@szdc.cz
Daniela Chladilová, pastorační pracovnice
mobil: 723 033 620
e-mail: dchladilova@seznam.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60
679 36 Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300,
www.vanovice.evangnet.cz
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