FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V BRNĚ I

VELIKONOCE 2022

Přejeme Vám radost z velikonoční zvěsti, boží blízkost,
dobré věci mezi lidmi a naději, že poslední slovo má Bůh.
Těšíme se na setkání s Vámi při bohoslužbách i při jiných
příležitostech.
staršovstvo

A PŘECE TAM NEZŮSTAL
Ježíš by měl podle všeho zůstat v
hrobě a přece tam nezůstal.
To je zásadní zpráva, událost, ze
které se rodí křesťanská víra.
Tam, kde to vypadá na konec, kde
si už nic z toho, co známe,
nedovedeme představit, přichází
Bůh, aby člověka, i tebe, mile
překvapil, ještě něco podstatného
nabídl a otevřel, podobně jako
těm dvěma učedníkům na cestě
do Emauz.
Třeba jít tvoji cestu. Projevit
zájem, blízkost, nabídnout
doprovod, partnerství pro
rozhovor. Mít pochopení pro
strachy i pochybnosti, které s
tebou mávají.
Dát ti podnět do zmatků. Říct
jasné slovo, které pomůže
nasměrovat, vyvést z nejistoty.
Dostat odpovědi na otázky,
orientaci pro dění v životě i ve
světě.
Hostit tě. Podělit se, dát najíst a
sednout si společně ke stolu.
Nabídnout blízkost, přijetí, naplnit
prázdnotu, utišit nedostatek, stát
se přítelem. A zůstat, i když je

těžko, když se v životě připozdívá,
když ubývají síly, když ten druhý
nedokáže vrátit zpátky.
Otevřít ti oči. Pro možnosti, které
tě nenapadly. K hledání pravdy, k
všímání si důležitých věcí, k vidění
světa v celé paletě barev, ke
schopnosti vnímat boží stopy ve
světě.
Učedníci v pocestném
vzkříšeného Ježíše hned
nepoznali. Jsme na tom možná
podobně. V lecčems se s ním
míjíme, někam si ho nepouštíme
nebo o něho nestojíme. Učedníci
potřebovali viditelné znamení,
aby konečně pochopili, že smrtí to
neskončilo. Lámaný chleba ve
společenství kolem stolu. Tak to
znali z poslední večeře, z nasycení
zástupů, možná z každého jídla,
při kterém je Ježíš učil dělit se a
děkovat. Příběh pokračuje.
Až půjdete o svátcích k večeři
Páně, ponesete jídlo potřebným,
budete někoho hostit u stolu
nebo on vás, buďte si jisti tím, že
je při tom všem s Vámi taky Bůh,
jeho milost, jeho království.

MODLITBA
Tvůj mír přichází bez násilí.
Tvoje spravedlnost proměňuje srdce odpuštěním.
Tvoji lásku nelze zabít.
Proto Kristus vstal z mrtvých.
Děkujeme za to.
Děkujeme za to, že zlo, lež, smrt nejsou a nebudou
tím posledním.
Děkujeme za to, že se nemusíme bát toho, co přijde.
Děkujeme za to, že i když všechno, co nás těší, nač
spoléháme, vezme za své, že ty nás nikdy neodepíšeš.
Obnov o Velikonocích naši víru, prosíme.

POZVÁNÍ , NÁVŠTĚVA
Srdečně Vás zveme k
bohoslužbám v našem sboru a
také k dalším akcím, které
pořádáme.
Děkujeme, že na sbor myslíte i
finančně. Bez Vašich darů by
sbor nemohl fungovat a
pomáhat dalším.
Stojíte-li o návštěvu,
neostýchejte se zavolat
některému z farářů nebo do

kanceláře. Rádi přijdeme
vysloužit i večeři Páně do
domácností.

KONTAKTY
Iva Květonová; tel. 734 857 003
iva.kvetonova@cervenykostel.cz
Ondřej Macek; tel. 739 244 754
ondrej.macek@cervenykostel.cz
Jiří Gruber; tel. 776 216 072
jiri.gruber@cervenykostel.cz
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SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY

14. dubna pašije podle
evangelisty Marka
19 hodin v Červeném kostele
s večeří Páně
zpívá Kůrovec
15. dubna Sedm slov z kříže
10 hodin v Červeném kostele
hudební bohoslužby s večeří
Páně
15. dubna Křížová cesta
16 hodin, Špilberk
(v češtině a ukrajinštině;
vhodné i pro děti a rodiny)
17. dubna Neděle vzkříšení
8.30 Betlémský kostel
10.00 Červený kostel
14.00 Rychmanov
bohoslužby s večeří Páně
18. dubna Velikonoční
pondělí
10 hodin v Betlémském
kostele

SBOROVÝ PROGRAM
1. května hudební nešpory
Musica da camera Brno
19 hodin v Červeném kostele
8. května sborový den
zamýšlení se nad rozvojovým
plánem sboru
13. až 15. května sjíždění Dyje
3. až 5. června pobyt na Blažkově
5. června hudební nešpory
Pojď se mnou do světa
19 hodin v Červeném kostele
10. června Noc kostelů
26. května sborové odpoledne
červen varhanní festival
19 hodin v Červeném kostele

