Sestry a bratří,
přijměte srdečný pozdrav jménem sázavského evangelického sboru a přání
klidných a požehnaných Velikonoc. V letošním velikonočním dopisu najdete
velikonoční zamyšlení, 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 a Miki Erdinger, faráři

Velikonoce a restaurace
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Korintským 5,17)
V současné době je moderní používat cizí slova. Nechme stranou, zda je používáme správně. Mnoho z těchto oblíbených slov ovšem začíná na předponu re-.
Všechno to pro nás protestanty začalo reformací, která se snažila navrátit církev k jejím kořenům. Velmi často dnes něco rekonstruujeme nebo restaurujeme, tedy opravujeme nebo obnovujeme. V běhu
jsou tzv. církevní restituce, které se snaží uvést do lepšího stavu
komunisty pokroucený vztah církví a státu a církevní majetek. Tu
a tam se přihodí také nějaká revoluce, která se snaží navrátit
vládu do rukou lidu. A když se to nepodaří, nastoupí represe, které se snaží zatlačit revolucionáře někam zpět. Když jsou takové represe hodně
tvrdé, může přijít na řadu i resuscitace, tedy pokus znovu oživit člověka, který
ztratil vědomí nebo přestal třeba dýchat.
Všechny tyto děje s předponou re- se snaží vrátit to, co je, do nějakého původního či původnějšího stavu, protože se předpokládá, že to, co bylo dříve, je
lepší než to, co je aktuálně teď. To odpovídá našemu celkem častému dojmu, že
dřív (za našeho mládí) bylo lépe, zatímco teď je to s tím světem jen horší a horší.
Na jednu stranu je to logické: snažíme se vracet věci do té podoby, kterou
jsme doposud prožili jako nejlepší. Držíme se svých dobrých zkušeností a podle
nich poměřujeme současný svět. Máme tím pádem tendenci utíkat s do minulosti. V tom se na druhou stranu ukazuje trochu naše obava z budoucnosti,
z toho, co ještě neznáme. Představit si, že by budoucnost mohla být ještě lepší,
než všechno, co jsme doposud zažili, vyžaduje velikou dávku odvahy. Pokusit se
vybudovat něco, co bude lepší než to, co je teď, je vždycky složitější než se prostě vrátit k tomu, co nám vyhovovalo a co už známe.
Velikonoce se zvěstí o vzkříšení ovšem přinášejí toto radikálně nové. Vzkříšení Ježíše Krista otevírá novou budoucnost, která překonává vše, co jsme doposud zažili a co známe. Vzkříšení není návrat do původního stavu, není to snaha
už navždy zavést určité období, které bylo v dějinách nejlepší. Vzkříšení zahajuje
novou dobu, kdy vše staré, co nás tížilo a trápilo, pomíjí. Vzkříšení není návrat

k nevinnosti, ke starým dobám, k osvědčeným receptům, ale je to průlom
nového věku, obrácení našeho pohledu dopředu do budoucnosti, průlom
Boží přítomnosti i do těch situací a dob, které nám jinak připadaly zcela beznadějné. Je to Boží průlom do naší smrti, a tím právě dál. Staví do nového
světla všechno, co zažíváme.
Velikonoce nejsou jen restaurace. Velikonoce zahajují Boží budoucnost a
zvěstují, že to nejlepší ještě nebylo, ale teprve bude.
Modlitba: Bože, děkujeme, že vstupuješ do našeho starého světa. Děkujeme
za naději, kterou dostáváme. Děkujeme, že to poslední, co nás čeká, nejsou
naše stále znovu opakované chyby a bolesti, ale to nové, co jsi pro nás připravil ty. Děkujeme, že z toho smíme již teď žít. Amen.

Ze sborového života:
Loni jsme dokončili velké rekonstrukce v Sázavě (stodola a fara) i ve Žďáře
(fasáda a výmalba sálu). Všechny sborové prostory dobře slouží, což nás
těší. Na faře zbývá už jen renovovat kuchyňku, s čímž jsme začali
v uplynulých týdnech. Letošní rok
bude po stavební stránce především ve znamení prací okolo sázavského kostela. Máme v plánu především upravit vstup ke kostelu a
opravit přední část hřbitovní zdi.
Postupně obnovíme také zeleň na
hřbitově. Detailní návrh úprav je
k nahlédnutí na faře. Na celé akci
se bude podílet také obec Sázava,
která – coby správce hřbitova –
přislíbila finanční pomoc.
Také letos se chceme připojit k některým tradičním akcím: 24. května
chceme v Sázavě znovu uspořádat Rozmanité odpoledne ke Dni Země
s různým tvořením, hrami a ekologickou tématikou. Na 29. května je letos
vyhlášena Noc kostelů. Ve žďárské modlitebně bude připraven rozmanitý
program, v Sázavě plánujeme uspořádat při této příležitosti koncert.
Pravidelně, každou druhou neděli v měsíci od 18 hodin probíhá Bohoslužba v Batyskafu ve Žďáře, kde se u mikrofonu střídají oba naši faráři a
doprovází je vždy nějaké zajímavé hudební uskupení. Máme radost, že tato
bohoslužba je hojně navštěvovaná (30-60
lidí). Ukázalo se, že je to vhodná nefor-

mální příležitost, kam lze pozvat přátele či známé, kteří by do kostela nepřišli.
Pravidelně se v našem sboru také scházejí dvě skupiny dětí od 5 do 12 let
(v Sázavě v úterý od 16 hodin, ve Žďáře v pátek od 15 hodin), a každou středu
od 16 hodin konfirmandi, tj. děti od 12 do 14 let, s nimiž hravou formou probíráme, co to znamená žít jako evangelický křesťan.
Snažíme se připravovat také pravidelné programy pro dospělé, hledáme pro
ně však nové formy. Téměř každý měsíc organizujeme některé úterý ve Žďáře
večer s hostem. Témata bývají nejrůznější, od cestování, až po aktuální společenské dění. Biblické hodiny už se nekonají v žďárské modlitebně, ale probíhají
po celý rok po rodinách, zpravidla jednou měsíčně v úterý, v zimě častěji. Tabulka s termíny leží na stolku po každých bohoslužbách, samozřejmě je možné
se domluvit i telefonicky.
Od Velikonoc bychom potom rádi rozběhli také vzdělávání dospělých, které
se bude konat také po rodinách a vždy některý pátek v měsíci. Chtěli bychom
společně procházet základní témata křesťanské víry, probrat sporné otázky i
to, jak vlastně o těchto věcech mluvit, jak srozumitelně vyjádřit, co věříme.
Neutichnou ani naše zahraniční kontakty: koncem dubna jsme znovu na pět
dní zváni do holandského Harenu, tématem bude tentokrát „Jak bude vypadat
církev za 20 let?“. A v týdnu od 8. do 15. srpna uvítáme v Sázavě skupinu asi 10
Švýcarů z Meilen. Budou bydlet po rodinách, pracovat budeme především na
rekonstrukci hřbitova a vedle toho budeme podnikat nejrůznější výlety.
15.-22. srpna potom plánujeme tradiční sborovou rodinnou dovolenou společně s rodinami ze sboru z Velkého Meziříčí. Tentokrát chceme jet
k Broumovským stěnám.
To vše – a ještě více – najdete na pravidelně aktualizovaných sborových internetových stránkách http://sazava.evangnet.cz.
Děkujeme velmi vám všem, kdo pravidelně platíte salár. Důležitost pravidelných plateb bude v budoucnu stále větší. Staršovstvo dlouhodobě doporučuje platbu alespoň 200 Kč měsíčně za výdělečně činnou osobu. Ideální je platba trvalým příkazem na účet sboru (číslo sborového účtu je stále stejné:
162 225 93 29 /0800). Salár či dar lze zaplatit samozřejmě také jednorázově či
hotově u členů staršovstva nebo složenkou na adresu sboru.
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 Drahu Pešlovou (tel. 566 650 840), na faráře
Galluse (608 113 452), na faráře Erdingera (606 930 630) nebo na kohokoli ze
staršovstva či z křesťanské služby našeho sboru (Olga Tlustošová, Eva Štouračová, Draha Pešlová, Dana Tichá, Alena Filipová, Růžena Kubíčková a Věra
Schusterová).
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Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!
(Lukáš 24,5-6)

