Vanovický zvon
Velikonoce 2019

VELIKONOČNÍ POZDRAV
Milé sestry a milý bratři,
Heslo pro letošní rok je o pokoji. Máme tento pokoj hledat a stíhat.
Myslím, že to je dobrý program i pro postní a velikonoční dobu.
Hledejme pokoj.
Stíhejme ho a udržujme.
Ale hlavně jej nesme dál, do míst, kde je ho málo.
Buďme pravdivými svědky Bohu i jeho Synu.
Mluvme o Velikonočním tajemství.
O tom, že poražený může být vítězem, že některé utrpení má smysl.
Smíme vědět, že Ježíš Kristus ve svém Velikonočním zápase zvítězil
nad smrtí i nad hříchem.
Takže pro nás smrt není koncem a nežijeme pod mocí hříchu, ale
ve spoléhání se na Boží milost.
Toto vědomí, toto evangelium, chceme nést dál.
Přeji Vám požehnanou postní dobu i Velikonoční svátky. Anna Peltanová
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STŘÍPKY Z BIBLICKÉHO POSELSTVÍ
(Kamil Vystavěl, farář z České Třebové)
„Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“ – Matouš 26,52
Tato věta mi před pár dny vytanula na mysli a tak jsem si ji vyhledal
v Bibli a rozhodl jsem se, že se o ni s Vámi podělím. Když jsem nad ní
přemýšlel, vzbudila ve mně různé otázky. A vůbec bych se nedivil, kdyby
se Vám nad těmito slovy stalo něco podobného. Já několik z těch svých
dotazů zapíši, třeba nebudou zase tak daleko od toho Vašeho případného
tázání, a zkusím na ně odpovědět.
1. Otázka: Jak se asi „chápe meč“? Páni překladatelé a paní překladatelky
si dozajista dali velkou práci, než našli k řeckému slovesnému tvaru to
správné české slůvko v odpovídajícím tvaru. Škoda jen, že výsledek zní
trochu legračně a ne zrovna příliš srozumitelně. Meče se někdo chápe tak,
že prostě ho vezme do ruky a pak s ním může mávat, sekat, bodat,
zastrašovat, bojovat atd. A tak tedy po vzoru Kralických můžeme tu větu
říci o dost jasněji: Všichni, kdo berou meč (do ruky), mečem zahynou.
2. Otázka: Co tím chtěl básník říci? Jaké ponaučení nám toto přísloví
nabízí? Snad to, že mávat mečem proti jiným lidem se nevyplácí, protože
co zaseješ, to taky sklidíš. A není vyloučeno, že zrovna letos bude úroda
veliká.
3. Otázka: A co když žádný meč po ruce nemám? V tom případě jsi
nepochybně ve výhodě, protože pak nemáš, čím bys vyprovokoval druhé
k tomu, aby i oni tasili meč. Pokud ovšem nepoužíváš proti lidem jiné
nebezpečné předměty a pomůcky. A tím se dostáváme k další otázce...
4. Otázka: Co když mám v rukách jinou zbraň než meč? Jestliže to přísloví
platí pro meč, platí totéž i o noži, nebo pušce, nebo granátech, nebo
tancích? A klidně zůstaňme při zemi. Jestliže brávám do ruky talíř proti
svému bližnímu, nevystavuji se tím riziku, že talířem zahynu? Když si
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proti někomu pomůžu urážkou, posměškem nebo kopancem, kdo ví, jestli
mi to jednou někdo podobným způsobem nevrátí. Možná že ten meč
v onom přísloví je toliko symbolem pro násilí a už zase tak moc nezáleží
na tom, jakým způsobem to násilí provádím. A pokud by tomu tak bylo,
pak bychom mohli to přísloví přetlumočit asi takto: Kdo se uchyluje
k násilí, ten násilí sám zakusí.
5. Otázka: A proč to vlastně Ježíš říkal? Jestliže byste otevřeli Písmo
na příslušném místě, zjistili byste, že se to stalo uprostřed noci, právě té
noci, kdy za Ježíšem přišel Jidáš a významně ho políbil. Tímto znamením
byli přivoláni ozbrojení lidé, kteří chtěli Ježíše zatknout a odvést
do vězení. Tehdy se jeden z učedníků rozhodl, že nebude jen tak přihlížet.
Vytasil meč, chtěl svého mistra bránit. Ovšem po několika okamžicích ho
zastavilo Ježíšovo přísloví: „Vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo
berou do ruky meč, mečem zajdou.“ Připadá mi, jako kdyby tím Ježíš říkal,
že ani sebelepší záměr a účel nemůže ospravedlnit násilí. Násilí – nejen to
zjevné a fyzické, ale i to méně zjevné, slovní či psychické – plodí jen další
násilí, proto se touto cestou nikdy nedá dojít k dobrému cíli. A proto Ježíš
tímto příslovím svého horlivého a oddaného přítele v jeho počínání
zastavil.
6. Otázka: Opravdu všichni, kdo mávají mečem, mečem zajdou? Je to
pravda tohle přísloví? Skutečně se násilí vždycky vrací na hlavu toho, kdo
s ním začal? Těžko říct. Každý má asi zkušenost trochu jinou. Ale tvrdím,
že rozhodně stojí za to, abychom si to přísloví často připomínali. Myslím
si, že nemusíme testovat, jestli to slovo platí vždy a pro všechny. Kristus
byl přesvědčený, že ve světě nemusejí hrát hlavní roli lidé ozbrojení meči,
že svět by se bez mečů a jim podobných věcí docela dobře obešel. A tak
nechme své meče, urážky, posměšky, kopance a další harampádí ve skříni
na půdě a zkusme místo nich najít a používat něco lepšího. Představujme si
náš svět bez násilí a nezůstávejme jen u představ.
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Modlitba
Bože, tvůrce pokoje,
otevírej moji mysl, abych poznal, kde a jak ubližuji lidem kolem sebe,
přírodě, sobě.
Pomáhej, když se pokouším osvojit si nové způsoby chování a komunikace,
takové způsoby, které by nezraňovaly.
Žehnej lidem, kteří nepotřebují oplácet zlo, kterého se na nich jiní
dopustili. Veď mnohé 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.
Amen
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
V neděli 17. března 2019 jste zváni na bohoslužby do Vanovic. Začátek
bude v 9.30 hodin. Po bohoslužbách se sejde výroční sborové
shromáždění, při kterém zazní zpráva o činnosti sboru a jeho hospodaření.
Výroční sborové shromáždění je usnášeníschopné po 30 minutách
od začátku při jakémkoli počtu přítomných.
POZVÁNÍ NA VELIKONOCE 2019
 18. dubna 2019 – Zelený čtvrtek
Vanovice – modlitebna na faře – pašije v 17.00 hodin
 19. dubna 2019 – Velký Pátek
Vanovice – modlitebna – v 9.30 hodin s vysluhováním svaté večeře Páně
Letovice – modlitebna Církve bratrské v 16.00 hodin s vysluhováním
svaté večeře Páně
 21. dubna 2019 – Neděle velikonoční
Jevíčko v 8.00 hodin – s vysluhováním svaté večeře Páně
Vanovice v 9.30 hodin – Chrám Páně - s vysluhováním svaté večeře Páně
Moravská Chrastová ve 14.30 hodin – s vysluhováním svaté večeře Páně
 22. dubna 2019 – Pondělí velikonoční
Vanovice – modlitebna – v 9.30 hodin s vysluhováním svaté večeře Páně
 Ekumenická bohoslužba s vysluhováním svaté večeře Páně v DPS
Letovice se bude konat ve čtvrtek 11. dubna v 15.30 hodin
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DÁLE PŘIPRAVUJEME:
 7. 5. v 18 hodin koncert v kostele ve Vanovicích. Vystoupí hudební
těleso Keep Smiling Gospel z Orlové.
 10 - 12. 5. se koná školka mládeže, setkání pro mladé křesťany
v Silůvkách.
 26. 5. připravujeme sborový zájezd, cíl zájezdu bude upřesněn. Zájemci
se mohou hlásit u bratra Kamila Vystavěla, tel.: 721 731 160.
 2. 6. se uskuteční ve Vanovicích seniorátní rodinná neděle. Budeme
slavit společné služby Boží, které povede sestra Rut Kučerová a po nich
bude přednášet prof. Pavel Hošek o knize ,,Evangelium Jaroslava
Foglara“. Můžete se těšit na další program pro malé i velké.
 10. 6. v 18. hodin se sejdeme v chrámu Páně ve Vanovicích
k ekumenické bohoslužbě. Bohoslužba se koná každoročně na pondělí
svatodušní ve spolupráci s katolickou farností Velké Opatovice a
Jevíčko.
ZAČÁTKY PRAVIDELNÝCH 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
Kazatelská stanice Moravská Chrastová každou 4. neděli v měsíci ve 14.30
hodin
V Centru sociálních služeb města Letovice se každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
koná bohoslužba v 15.30 hodin.
V Diakonii se scházíme k pobožnosti každý čtvrtek v 10.30 hodin a
V Paprsku ve Velkých Opatovicích každý čtvrtek ve 13.30. hodin
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MLÁDEŽ
Mládež se schází každý pátek v 18:30 hodin střídavě na faře v
Boskovicích, Hybešova ul. č. 9 a na faře ve Vanovicích. Mládež vedou
bratr farář Jiří Bureš a sestra farářka Anna Peltanová. Srdečně jsou zváni
všichni mladí, a to včetně konfirmandů.
NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství pro děti se koná každou středu v ZŠ Letovice od 14:00 hodin.
BIBLICKÁ HODINA PRO DOSPĚLÉ
K Biblickým hodinám se potkáváme každou středu v 18.00 hodin
ve Vanovicích na faře, v tomto roce postupně vykládáme evangelium
podle Matouše.
SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ
Každou první sobotu v měsíci se schází rodiče s malými dětmi na faře ve
Vanovicích od 15. hodin. Přijďte se něco dovědět, něco si zahrát a navázat
přátelství.

Anna Peltanová, farářka sboru
mobil: 737 279 275, e-mail: anna.peltanova@evangnet.cz
Webové stránky sboru, na kterých najdete vždy aktuální informace:
www.vanovice.evangnet.cz
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60
679 36 Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300
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