Sestry a bratří,
Srdečně vás zdravím v tento jarní čas a přeji vám požehnané Velikonoce. Ve velikonočním dopisu najdete dva krátké příběhy, informace ze sborového života a
přehled sborových akcí, které nás čekají o Velikonocích i po nich. Těšíme se na
setkání s Vámi!
Za staršovstvo sboru Petr Gallus, farář

O hněvu
Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. (Ef 4,26)
Cestující ve vlaku si objednával v jídelním voze u číšníka oběd. „A jako dezert si
dám ovocný zákusek a zmrzlinu.“
Číšník odvětil, že žádné zákusky nemají, a zákazník vybuchl. „Co, vy nemáte
zákusky? To je ne-mož-né! Jsem jeden z největších zákazníků této železnice.
Každý rok zde organizuji cesty pro tisíce turistů a zařizuji přepravu stovek tun
nákladu. A když zde konečně jednou cestuji sám, tak si nemohu dát takovou
blbost, jako je obyčejný zákusek! S tím půjdu přímo k řediteli.“
Vrchní si vzal číšníka stranou: „Můžeme mu obstarat zákusky na příští
stanici.“
Hned po příští zastávce číšník přiběhl. „Jestli dovolíte, náš kuchař speciálně
pro vás připravil tyto zákusky. Doufáme, že vám budou chutnat. A k nim
bychom vám rádi nabídli tento pětasedmdesát let starý koňak, jako pozornost
naší společnosti.“
Pasažér hodil svůj ubrousek na stůl, bouchnul pěstí do stolu a zařval: „Já vám
na ty zákusky kašlu. Raději budu naštvaný!“
...jak by naše životy byly prázdné, kdybychom se neměli nad čím rozhořčit...
* * * * *
Jistý zákazník navštěvoval pravidelně jednu a tutéž restauraci a její personál
se mu snažil vyjít ve všem vstříc. Když si tedy jednou postěžoval, že dostal k jídlu pouze jeden krajíček chleba, číšník mu hned donesl čtyři plátky.
„To je v pořádku, ale dal bych si ho víc; mám rád chleba, hromadu chleba.“
Příštího dne proto dostal tucet krajíčků.
„Báječné, ale myslím, že pořád ještě moc šetříte.“
Ani košík chleba přinesený příští den jej neuspokojil. Šéf se tedy rozhodl celou záležitost skoncovat. Nechal výhradně pro tohoto hosta upéct obrovský
bochník chleba. Byl skoro dva metry dlouhý a téměř metr široký. Šéf osobně a

s pomocí dvou číšníků bochník s námahou přinesli a položili na přistavený
stůl. Čekali na reakci.
Muž se koukl na gigantický bochník a pak se podíval na šéfa restaurace.
„Takže jsme skončili zase u jednoho kusu, že?“
...zapálit svíčku je dobré, ale nadávat na tmu je větší zábava...
Modlitba: Pane Bože, prosíme tě, dej ať se na věci dokážeme dívat z té lepší
stránky. Dej, ať dokážeme ocenit snahu i pomoc druhých. Ať vůči druhým
šetříme kritikou, ale máme jí dostatek pro sebe. Uč nás se usmiřovat a
odpouštět, vždyť také nám bylo odpuštěno mnoho. Amen.
Píseň: Dodatek k EZ 688 – Odpusť

Ze sborového života:
Sborové shromáždění zvolilo Petra Galluse za faráře našeho sboru na dalších 10 let. Zároveň pověřilo staršovstvo vyjednat se seniorátem možnost
mít ve sboru našeho vikáře M. Erdingera od podzimu na následující tři roky
jako dalšího faráře na úvazek 0,4.
Začaly práce na rekonstrukci farní stodoly. Jedním z finančních zdrojů
bude letošní celocírkevní sbírka na velikonoční neděli (tzv. Hlavní dar lásky
Jeronýmovy Jednoty) určena pro tento projekt. Přikládáme proto také
stránku s nákresy nových prostor. Rekonstrukce bude probíhat 2 roky, co
nejvíce prací chceme dělat svépomocně. Uvítáme každou podporu, ať už
formou práce či financí.
Připomínáme platbu saláru (tj. pravidelného příspěvku člena sboru na
sborovou činnost). Doporučená výše je 200 Kč měsíčně za výdělečně činnou
osobu. Ideální je platba trvalým příkazem na účet sboru (číslo sborového
účtu: 162 225 9329/0800). Salár či dar lze zaplatit i hotově u členů staršovstva nebo složenkou. Do konce května proběhne každoroční sbírka na dílo
Jeronýmovy Jednoty na opravy církevních budov, při ní je možné zaplatit
také salár.
Pokud budete potřebovat pomoci, budete nemocní, budete stát o návštěvu nebo budete vědět o někom, kdo by potřeboval pomoci či navštívit,
můžete se obrátit na pastorační pracovnici Danu Tichou (tel. 737 931 772),
na faráře Galluse (608 113 452) nebo na kohokoli ze staršovstva.
Upozorňujeme na sborové internetové stránky http://sazava.evangnet.cz.
Najdete zde především aktuální rozpis všech sborových akcí na nejbližší
dny, vybraná kázání a stále se rozrůstající fotogalerii ze sborových akcí.

Co nás čeká o Velikonocích i po nich
ne
út
st

1. 4.
Žr, Sáz, Přib
3. 4. 18.00 Najdek
4. 4. 18.30 Žďár

bohoslužby s VP
biblická hodina u Roseckých
biblická hodina

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V SÁZAVĚ
Sázava 73, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 211
web: http://sazava.evangnet.cz; email: sazava@evangnet.cz

Ve čtvrtek a pátek 5.-6. dubna mají děti prázdniny, nebude konfirmační cvičení
ani náboženství ve Žďáře.
pá

Sázava
Žďár
Žďár i Sázava
Žďár
Přibyslav

út
čt
ne

10.4. 19.00 Vel. Losenice
12.4. 10.00 Žďár
15.4.
Žďár i Sázava
15.00 Jihlava
17.4. 19.00 Žďár

6. 4. 10.00
Velký pátek
18.30
ne
8. 4.
Velikonoční neděle
18.30
po
9. 4. 10.00

bohoslužby s VP (káže M. Erdinger)
bohoslužby s VP (káže M. Erdinger)
bohoslužby s VP (káže Petr Gallus)
nešpory (káže M. Erdinger)
bohoslužby s VP (káže Petr Gallus)

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2012

biblická hodina u Zachů
bohoslužby v DKS Stalingrad s VP
bohoslužby (káže Miki Erdinger)
kurz laiků: pastorace (T. Vítek)
út
večer s (ne)hostem: Petr Gallus,
Co dělá evangelíka evangelíkem?
st
18.4. 18.30 Žďár
biblická hodina
pá
20.4. 19.00 Sázava
mládež
ne
22.4.
Žďár i Sázava bohoslužby (káže Petr Gallus)
st
25.4. 18.00 Žďár
staršovstvo
čt-ne 26.-29.4.
návštěva bratří a sester z Holandska
ne
29.4.
Žďár i Sázava bohoslužby (káže Petr Gallus)
ne
6. 5.
Žďár i Sázava bohoslužby s VP (káže Miki Erdinger)
14.00 Sázava
Odpoledne ke Dni Země
(Lydie Férová: Velikonoce)

Pravidelná setkání v týdnu:
úterý 16.00 Sázava
náboženství
čtvrtek 17.45 Sázava
konfirmační cvičení
pátek 13.40 Žďár
náboženství
neděle 8.30 Žďár
bohoslužby
10.00 Sázava
bohoslužby
Večeře Páně je vysluhována každou 1. neděli v měsíci a o svátcích.

V poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Proto ho
Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán.
(Filipským 2,8–11)

