Lísteček
fa r n í c h s b o r ů e va n ge l i c ké c í r k ve
v R u m b u r ku a ve Va r n s d o r f u

Vydat, vydat se,
vydat se na cestu.
Vydat se na cestu
ke svobodě, k druhým,
k sobě.
Být svobodný: vidět sebe,
druhého, svět jako prostor
naděje.
Vydat se za nadějí,
odpočívat i brát.
Být naděje: vydat se,
žít i zemřít.
A ve všem milovat.
A v listí do sametu,
malovat.
Temperou.
Červenou, žlutou a šedou.
A vidět zlato mezi paprsky
zítřka a v tichu křídy.

říjen – prosinec 2021

Úvodník
NAD BÍLÝM STOLEM, RADOST MEZI ŘÁDKY
Chtěl bych poděkovat, tak mne to doma učili. Filipovi Šimonovskému, že zvedl sluchátko a řekl: „Ne, nikoho nemáme. Přijeď!“ A vám, že
jste si řekli: „Zkusme to!“ A Pánu Bohu, že mi dává vstát, hledat a být.
Nedávno jsem seděl v Krásné Hůrce, odpočíval na kameni pod křížem nedávno tam vztyčeným – na okraji, na ochranu, do krajiny. Marjánka mi říkala, že jej tam Míla postavil a že tam před m nebyl, ale že by se
místní skoro sázeli, že tam byl odjakživa a že je dobře, že už je zase opravený. Víte, měl bych takové přání, trochu neskromné, abych byl jako ten kříž,
abyste si jednou mysleli, že jsem tady vlastně odjakživa, abyste si říkali – to
je dobře, že ho někdo opravil, vyčis l od rzi i mechu. Jenže k tomu je cesta
dlouhá a my všichni stojíme na jejím začátku, na rozces spíš.
Sbor má za sebou dvacet let znovuzrození, budování a pečování.
A teď může jít dál – vznikla zde čajovna, školka, byl opraven kostel i fara. Myslím v pokoře a s díkem na své předchůdce i na vás, kteří tu jste a nesete jej,
s pomocí Boží, k dalším letokruhům za m mladičkých lip v zahradě. Mým
úkolem je nepřekážet a přidat se k vám, naslouchat a hledat, s vámi pracovat a být. Společně myslet sbor jako velvyslanectví Božího království na
zemi, kde bude nám všem dobře tak akorát.
Kdyby nám v něm mělo být jen dobře, kdybychom neviděli boles
tohoto světa, těžko by někdo chtěl pas té země za duhou, kde jsou všichni
svobodni, rovni a kde nám setřou každou slzu z očí. Jsme tu pro druhé, povinováni službou, neboť se nám dostalo lásky, odpuštění a naděje – zdarma
a nebyl to ausšús. Sbor je shromáždění chybujících, kteří umějí být velkorysí, a proto se smějí se smějícími a pláčou s plačícími, umějí být m, čím
jsou, naprosto bez křečí.
Nač bych se chtěl tedy zaměřit? Třeba na to, abychom měli krásné bohoslužby, přístupné všem a otevřené, aby v nich bylo málo církevnič ny, jazyka, jemuž rozumějí jen s předplatným. Na to, aby v nich bylo
hodně muziky, tedy hudby žité a prožívané. A tak, aby přicházeli lidé na
cestě, a třeba se jen napili a šli dál, nebo zůstali a přidali se k nám, protože na tomhle světě je zatraceně mnoho potřebných a „co si budem,“ patříme mezi ně každý z nás, svým způsobem. A chtěl bych tady být právě pro
takové chvíle. Dě . Teď nemyslím na nás všechny spojené Kristem v rodi-
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nu Pána Boha; teď myslím konkrétně na všechny školáky i poškoláky, gymnazistky i učně, holky i kluky, kteří mají rozšířené zorničky zvědavos , aby
jejich zraku něco neuniklo a srdce čisté a poc vé a otázky všetečné, že se
do jedné věty nevejdou. Postupně bych chtěl učit a provázet všechny věkové kategorie k samostatnému a odpovědnému rozhodnu pro víru nebo
mimo ni. A taky půjde o to, abychom se všichni učili navzájem všemu – už
Komenský věděl, že nejlepšími učiteli jsou dě sami a mezi sebou, a že od
nich se můžeme ve věcech víry a vzájemnos nechat vzdělávat i my, dospělí.
Bylo by krásné, kdyby se dařilo otevírat dveře i k jiným vyznáním
a společně sloužit všem třem městům – České Kamenici, Rumburku i Varnsdorfu. Třeba vařit obědy, pořádat přednášky a výlety pro starší spoluobčany. Ale na začátku se jen setkávat ke společné modlitbě, četbě Písma
– vzájemně se poznávat a podporovat, protože Krista Pána máme jen jednoho a dělníků na vinici je málo. Tož uvidíme.
A tak bych mohl sahat do kapsáře přání, jako babička, když přijela
na Staré Bělidlo, tu ořechy, tu nožík pro Vilímka, nebo já nevím, co všechno ta šťastná žena přivezla, a vypisovat, co bych hodně rád ve sboru a se
sborem a pro jeho okolí všechno podnikal. Jenže nechci být hned za snílka, i když si myslím, že farářům trocha toho modrého nebe v očích a rados na tváři sluší, že ji mají, s pomocí Boží dávat dál.
Ale od toho tu nejsou sami – i školník, který poseče zahradu; i
paní svačinářka, když připravuje dětem jídlo; i kurátor, když si zpívá se staršovstvem; i každá sestra, která přinese kvě ny na stůl Páně, tedy nějak
všichni v sobotu večer, a v neděli ráno; včera, dnes a zítra koukáme po nebi
v nás, na rozcestník.
Na našem obrázku jeden takový stojí, v zelené trávě a pak obzor
jak pomněnky, tři stromy dávají s n. Až jednou dojdeme na obzor, zjis me,
že pěšina vede dál a ještě dál, že je mnoho obzorů a jedno slunce a třebas
měsíc, když to nes hneme před klekáním domů. Moc bych nám, našemu
sboru, přál, abychom se těšili jeden z druhého, jedna z druhé, a tak propleteně navzájem, a v tom putování mysleli na společný cíl, který se už teď,
když se napijeme vína a ulomíme kousek chleba, propisuje do dní svátečních i všedních jako inkoust pijákem.
Do Boží laskavé ruky všechny i sebe poroučí,

Richard F. Vlasák, farář
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Při shromáždění sborů v Rumburku a
Varnsdorfu dne 5. 9. 2021 byl farářem FS ČCE
Šluknovsko zvolen Mgr. Richard F. Vlasák, M.
Th. (nar. 1983 v Praze), historik, theolog a novinář.
Vystudoval kulturní historii v Českých
Budějovicích, studoval evangelickou theologii v Praze, Tübingen, Lipsku a theologickou
antropologii na TF JU v Českých Budějovicích. Studia v Basileji dokončil prací na téma „J. M. Lochman jako theolog české reformace.“ Působil jako poli cký komentátor Deníku, vystupoval pro propojení byznysu a poli ky a z místa musel odejít. Dodnes příležitostně píše sloupky, komentáře a glosy. Byl historikem v Husitském muzeu v Táboře.
Spolupracoval jako odborný poradce Kláry Smolíkové při vzniku knih
„Husité“ a především „H.U.S. - úplně světovej“ nebo „Komenský v komiksu.“ Připravoval konferenci Evropských protestanských muzeí v Táboře.
Je nositelem ocenění Médaille Société de l‘histoire du protestan sme français a členem několika odborných společnos českých
i německých, zabývajících se církevními dějinami a pedagogikou.

Máme radost! A velikou
Na podzim roku 2019 jsme začali hledat nového kazatele. Byla to dlouhá cesta plná oslovování potencionálních farářů/farářek, nespočet emailové
komunikace, někdy i došlo i k osobnímu setkání. Nakonec jsme našli nového
kazatele Richarda Vlasáka, lépe řečeno, on si našel nás. Už v prvních okamžicích si nás získal svou otevřenos , upřímnos a laskavým slovem při kázání.
Přejeme mu, ať se mu v našich sborech líbí. Ať ho doprovází elán a chuť
tvořit nové věci. Ať si zamiluje místní kraj severu. Ať je rád obklopený lidmi
ze sboru i mimo něj.
Těšíme se na nové začátky a máme radost. Snad i on bude mít. Z celého
srdce si to přejeme.

Jana Brenner za FS ČCE v Rumburku a ve Varnsdorfu
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Nový začátek v Klíčku
V neděli 29. 8. 2021 jsme při slavnostních Bohoslužbách spolu s dětmi a rodiči zahájili v Církevní mateřské škole již 9. školní rok.
Téma bylo královské: „Co potřebuje opravdová královna nebo král?“
Požehnání školáčkům, kteří začínají novou životní etapu nástupem
do 1. třídy a přivítání nových dě je tradičním rituálem, který nám
ukazuje, že něco končí a něco nového začíná.
Začínáme tedy znovu od začátku a s Richardem, na kterého se
ve školce moc těšíme. Nejen proto, že nebudeme ve velkém domě
sami a kdybychom se báli třeba vlka, tak ho Richard vyžene a my se
už bát nemusíme. 
Těšíme se na setkávání s Richardem spolu s námi, spolu s dětmi, spolu s rodiči.
Blíží se konec září a srdce máme otevřené. Dě nás těší, nápadů je hodně. Školka je voňavá, naplněná, veselá, radostná, barevná…
Prosím o Boží Požehnání pro všechny na této cestě novým školním rokem 2021/2022.
Jana Butalová, ředitelka CMŠ Klíčku
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Čajovna Na Kopečku
Domnívám se, že po tak dlouhém čase, kdy byla čajovna
mimo provoz, je nutné si znovu připomenout smysl její existence.
Spolek Dokořán Rumburk provozující čajovnu se snaží otevřít prostory sboru veřejnos a umožnit tak setkávání a společné činnos lidí
různých národnos , vyznání a generací.
Tyto cíle se znovu snažíme naplňovat, v září nepravidelnými akcemi – koncertem dua ONDŘEJ FENCL & VOJTĚCH JINDRA, promítáním soutěžního ﬁlmu z mezinárodního ﬁlmového fes valu Neisse/Nisa a také přednáškou o životě Ujgurů v Číně. Přednášku vedl
Mgr. Ondřej Klimeš Ph.D. z Orientálního ústavu AV ČR, poznali jsme
tak objek vní informace o útlaku v Číně.
Pravidelný program čajovny začíná od října, je připravena vernisáž výstavy japonského umění origami, jazzový koncert z mezinárodního Mandau/Mandava Jazz fes valu, folkový koncert, přednáška
o vzniku ČSR od br.f. Richarda F. Vlasáka. Program je zveřejněn na našich plakátových plochách a na stránkách:

www.domeceknakopecku.eu
Těšíme se na vaši návštěvu v nově upravených prostorách čajovny.
Zdeněk Zezula, předseda spolku
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KALENDÁŘ: ŘÍJEN – PROSINEC 2021
pouze bohoslužby a mimořádné akce

ŘÍJEN:
2. 10.
sobota

Presbyterní konference „Výpomocní kazatelé a kazatelky v ČCE“
10.00 h Sbor ČCE v Jilemnici, Jungmannova 268

3. 10.
neděle

Bohoslužby:
8.45 h Varnsdorf | 10.30 h Rumburk | 15.00 h Česká Kamenice

4. 10.
5. 10.
úterý

Schůze seniorátního výboru v Liberci
Staršovstvo v Rumburku
19.00–21.00 hodin, Čajovna

10. 10.
neděle

Bohoslužby:
8.45 h Varnsdorf, zástup

16. 10.
sobota

Výlet rodin s dětmi do Sychrova – pořádá jablonecký sbor
10.30 h vlakové nádraží Liberec (směr Lomnice nad Popelkou)

17. 10.
neděle

Bohoslužby „díkůvzdání“ s Večeří Páně a kázáním pro dě
10.00 h Starokatolický kostel ve Varnsdorfu

20. 10.
23. 10.
27. 10.

Brigáda

24. 10.
neděle

Bohoslužby:
8.45 h Varnsdorf | 11.00 h Česká Kamenice

31. 10.
neděle

Bohoslužby:
8.45 h Varnsdorf | 10.30 h Rumburk

Den reformace

LI STO PA D:
2. 11.
úterý

Staršovstvo v Rumburku
19.00–21.00 hodin, Čajovna

7. 11.
neděle

Ordinace br.f. Richarda F. Vlasáka, 14.30 h ČCE v Horní Čermné
Bohoslužby: 8.45 h Varnsdorf – čtené
11.00 h Česká Kamenice (káže br. Čapek)
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11. 11.
čtvrtek

Sv. Mar n v Krásné Lípě (Křinické náměs ) v 16.30 hodin

14. 11.
neděle

Instalace br. f. Richarda F. Vlasáka
14.30 h Starokatolický kostel ve Varnsdorfu

21. 11.
neděle
věčnos

Bohoslužby věnovány obětem COVIDU 19
8.45 h Varnsdorf | 11.00 h Česká Kamenice|
18.00 h Rumburk – Happening

28. 11.
neděle
I. Advent

Bohoslužby s Večeří Páně (rodinné):
8.45 h Varnsdorf | 10.30 Rumburk | 15.00 Česká Kamenice
18.00 CONSONARE, troubení ve starokatol. kostele, Varnsdorf

P RO S I N EC :
5. 12.
neděle
II. Advent

Bohoslužby s Večeří Páně:
8.45 h Varnsdorf | 10.30 h Rumburk (fara)
V Rumburku jsme již v modlitebně na faře!

11. 12.
sobota

Advent na Kopečku – Vánoční minitrh, koncert ZŠ Pastelky
14.00 h Rumburk (kostel)

12. 12.
neděle
III. Advent

Bohoslužby s Večeří Páně:
8.45 h Varnsdorf | 11.00 h Česká Kamenice

19. 12.
neděle
IV. Advent

Bohoslužby (rodinné):
8.45 h Varnsdorf | 11.00 h Česká Kamenice
15.00 h Rumburk (fara) – rodinné bohoslužby s posezením

(Ne)tradiční vánoční hra
24. 12.
Štědrý den 13.00 h – veřejnos přístupná generálka
15.00 h – premiéra (derniéra)
25. 12.
Hod Boží
Vánoční

Bohoslužby s Večeří Páně:
8.45 h Varnsdorf | 10.30 h Rumburk (kostel) |
15.00 h Česká Kamenice

26. 12.
neděle

Bohoslužby:
8.45 h Varnsdorf

