
Sbor na houpačce  
 

Sbor na houpačce? To zní téměř až hrozivě! Co se tím chce říci? Snad 
to, že to nevypadá s naším sborem příliš růžově? Že jsme jednou nahoře a jednou 
dole? Nyní se spíš cítíme - nejenom co se týká sborového života - poněkud 
uzemněni …  

 
I nejistotě doby však smíme jako křesťané čelit s humorem a trochou 

odlehčení. Proto jsme se právě letos rozhodli na farní zahradu pořídit novou 
houpačku. A svůj projekt nazvali - i s trochou vzdoru - „Sbor na houpačce.“ 

  
A ejhle! Na farní zahradě ještě nestihl odtát poslední sníh a nová 

houpačka už je tu! Jedná se o dřevěnou houpačku z akátu; skutečný herní prvek, 
který splňuje i nejpřísnější bezpečností kritéria pro veřejná hřiště.  

 
Houpačku „Duoswing“ jsme 

pořídili u firmy Hřiště Piccolino.  Celkové 
náklady,  včetně dopravy a montáže,  činily 
37 415 Kč. 25 000 Kč nám přispěje 
Východomoravský seniorát Českobratrské 
církve evangelické,  v rámci letošních 
seniorátních mikroprojektů. Za tento dar 

východomoravskému seniorátu srdečně 

děkujeme! 
  
Houpačka má sloužit především 

dětem z našeho sboru. A věříme, že bude! Doufáme, že to půjde, a už letos se 
opět sejdeme při Víkendovce, sborovém táboráku a dalších akcích otevřených 
všem generacím. Vzhledem k nosnosti jedné sedačky (100 Kg) se však na nové 
houpačce může pohoupat každý - třeba už po bohoslužbách příští neděli!  

 
Ani Velikonocemi nejistota tohoto našeho času pravděpodobně ještě 

neskončí. Nejenom nebezpečný virus s námi bude nejspíš ještě chvíli pořádně 
cloumat … Že to bude houpat? Tak ať! Nejenom na pohřbu si přece můžeme 
zvesela zazpívat: „Ať hrozí temné úskalí, neb děsí hukot vln, tvá moc vln hory 

povalí a zachrání můj člun!“  
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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,  

Slovo Velikonoce znamená „velikou noc“. To zní sice logicky, ale zato 
nepříliš povzbudivě. Noc je odjakživa považována spíše za cosi nebezpečného. 
Děti se instinktivně bojí tmy -  protože v ní není vidět. I my dospělí se někdy 
nemůžeme zbavit pocitu, že v noční tmě se může skrývat cokoliv (nebo 
kdokoliv). Noc byla vždy považována za čas, kdy se vlády zmocňují temné síly. 
Noc -  zejména její druhá část -  je také časem, kdy se zhoršuje fyzický stav 
člověka, ozývají se staré i nové bolesti, nebo starosti, co nedají člověku spát.  

Přesto, anebo právě proto, Bůh jedná často právě v noci. V noci, často 
ve spánku a snění, oznamuje patriarchům a prorokům své spásné plány. V noci 
posílá anděly, aby ochránil spravedlivé. V noci oznamuje betlémským pastýřům 
zprávu o narození Spasitele. V poslední temné noci egyptského otroctví vyvádí 
svůj lid k záchraně.  

A ještě za noci se probouzí několik žen, aby šlo k Ježíšově hrobu -  
pomazat jeho tělo. Ale když už po rozednění ke hrobu dojdou, zjistí, že tělo 
ukřižovaného v něm není. „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, 

který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.“ oznámí užaslým ženám Boží 
posel.  

A to je evangelium  - tedy dobrá zpráva!  Dobrá zpráva i pro nás, 
co současnu dobu vnímáme jako soumrak a děsíme se tmy, v níž není vidět na 
krok dopředu. V úsvitu velikonočního jitra se totiž ani dnes nemusíme děsit. 
Nežijeme za soumraku, ale již ve světle nového, počínajícího dne. Bůh, který 
vysvobodil Ježíše z temnoty hrobu, má tu moc zachránit i nás.  

Přeji nám všem, ať světlo této radostné zvěsti prozáří všechny temnoty, 
jichž se ještě dnes bojíme. A přivede nás zpátky k opravdovému životu, k němuž 
patří radost ze svítání nového dne, stejně jako ranní chvalozpěv: Radujme se, 

veselme se, chválu vzdávejme!  
 
Bohoslužby o Velikonocích  

Loňské Velikonoce jsme nemohli oslavit v bohoslužebném shromáždění 
společně. Letos to -  alespoň v omezené míře – snad možné bude. A tak vás 
srdečně zveme ke všem svátečním bohoslužbám. Jejich přehled nabízíme zde:  
1. 4.  Zelený čtvrtek -  čtení pašijového příběhu  

Od 18:00, ve sborovém sále. Texty proroků a evangelia čtou s. Irena 
Michalíková a br. Jiří Palán.  

2.4.  Velký pátek -  bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně 
Od 10:00, pozor změna -  v kostele!  

4.4.  Velikonoční neděle -  bohoslužby s vysluhování svaté večeře Páně 
Od 10:00, v kostele. 

  
Velikonoční nedělí vrcholí největší křesťanské svátky. Ale velikonoční 

doba pokračuje dál. Proto chceme každou neděli  - až do svatodušních svátků -  
slavit bohoslužby i vysluhováním večeře Páně, jak je tomu v posledních letech 
obvyklé.  

Při bohoslužbách je nutné samozřejmě i nadále dodržovat všechna 
platná opatření. Jejich úplný přehled najdete na stránkách církve 
https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-
mimoradnych-opatrenich/index.htm.  

Myslíme samozřejmě i na vás, kteří do společného shromáždění nyní 
docházet nemůžete. Na webu cce.huslenky.cz budou namluvena i velikonoční 
kázání. Z bohoslužeb na Velikonoční neděli chystáme videozáznam. Kromě 
toho se můžete přes náš nebo církevní web dostat i na rozcestník všech online 
bohoslužeb, které se v církvi nejen ve svátečním čase konají https://www.e-
cirkev.cz/aktuality/online-bohosluzby-audio-video-texty/.  

Nechť nám jsou letošní Velikonoce -  i přes všechna omezení tohoto 

času -  opět dobou radosti a nové naděje!  
 
Sčítání lidu  

Na přelomu března a dubna proběhne v naší zemi opět Sčítání lidu. 
Nejspíš ne tak velké, jako bylo sčítání lidu „za císaře Augusta“ ve vánočním 
příběhu evangelia. Nicméně pro církve také poměrně významné.  
Součástí sčítacího dotazníku je opět otázka na náboženskou víru. Její 
zodpovězení je sice dobrovolné, nicméně ze zkušeností víme, že výsledky se 
stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu 
k církvím na příštích deset let. Podle jejich relativní velikosti, je církvím 
například poskytován prostor ve veřejnoprávních médiích i v důležitých 
jednáních se státem. Zcela konkrétně -  například to, kolik v televizi uvidíme 
českobratrských bohoslužeb, závisí i na tom, kolik lidí  se k naší církvi 
ve sčítacím dotazníku přihlásí.  

Proto vás prosíme, abyste i tuto nepovinou otázku zodpověděli a uvedli 
v kolence „Náboženská víra“ přesný název naší církve „Českobratrská církev 

evangelická.“  
 
Kontakty: 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Huslenky 439, PSČ 756 02 
Telefon: 571 445 072, huslenky@evangnet.cz, IČO: 49563165 
Farář: Jiří Palán (731 628 027), kurátor: Jiří Sívek (733 203 487) 
Číslo účtu: 129663139-0300, web: cce.huslenky.cz 


