Lísteček
farních sborů evangelické církve
ve Varnsdorfu a Rumburku
Skořápkou času křehce prokleve se
světlo do dlaní, mocnější než síla.
Musíš je chránit:
Jako úsměvy dětí, jako moudrost starců
a opravdovost zamilovaných.
Vyprávěj o minulosti,
která je lidskou přítomností
a Boží věčností,
křehkou skořápkou našeho času.

duben - květen 2022

VÍTĚZSTVÍ VÍRY, LÁSKY A NADĚJE. KONEČNĚ?!...
Jaké je to slavit svátky vítězství dobra nad zlem, když obrazy křiklavě
zatemňují důkazy o Boží lásky k člověku? Vystačí jako v první vlně pandemie ono
nadšení z lidské solidarity, která překvapila a spojovala? Nechceme náhodou po
baletce, aby stála celé představení na špičkách? Nechceme po člověku, v úplném
rozporu s Ježíšovou trpělivostí, nadlidské výkony, nadlidskou lásku, sílu,
opravdovost? Myslíme-li si, že příběh nazaretského tesaře a kazatele byl jen
vyprávěním o hrdinovi, jehož stačí napodobovat, budeme se mýlit a prozření nás
bude stát mnoho sil. Budeme-li v něm vidět nadpozemskou bytost, můžeme na víru,
lásku a naději rezignovat.
Velikonoce jsou svátkem o člověku a Božím synu; o každém z nás,
když uslyšíme jeho hlas a nezalekneme se naléhavosti okamžiku. Naše volání:
Tatínku! Nezní do prázdna, když zapředeme rozhovor o oněch třech dnech.
Zelený čtvrtek - příběh přátelství a zrady. Ježíš zasedá ke společné večeři se svými
přáteli, kteří chápou jeho poselství o lásce k nepřátelům, svobodě beze strachu a
světu bez pánů. Tedy Ježíš si myslí, že to chápou... Jako správní židé pojídají
sederovou večeři připomínající vyvedení vyvoleného národa z Egypta, zároveň má
setkání ponurý podtón, vždyť některá slova a gesta upomínají na tradici kadiš/rituál
jídla za zemřelého. Kdo Ježíše zradí a kdo zůstane věrný až do posledního dechu? Je
čas na večerní meditaci - Ježíš si uvědomuje, že jeho slova mají jediné možné
vyústění-smrt.
On sám tolikrát zpochybnil moc a její hlavní oporu, strach. Dostojí svým slovům?
V slzách prosí o jinou cestu, rád by se vrátil ke svým lidem na venkově, nebo i k
tesařině, domů.... A přátelé? Petr se dušuje, že neví, co je zrada; další odmítají, že by
mohli v kritické chvíli usnout. A obojí se stane. Mistr je zatčen.
Velký pátek - vítězství myšlenky a prohra člověka. Podle Matouše Ježíše tahají od
čerta k ďáblu - spor o kompetence, nikdo si nechce spálit ruce, Marek zdůrazňuje
Petrovu zradu a spor Ježíše s veleradou. Nakonec vítězí strach v nejrůznějších
podobách - učedníků, zejména Petra, ze zatčení; Jidáše z vlastního stínu zrady, židů
z Římanů, velerady ze ztráty moci a duchovní prestiže, Římanů z nepokojů, Piláta
z císaře, Heroda ze ztráty jména. Jediný, kdo se z toho "nepotentočkuje" je Ježíš.
Ví, že nemá co získat, ani co ztratit. Cestou na kopec Golgota /lebka/ pocítí tíži kříže
Šimon z Kyrény. Když umírá Mistr na kříži, utěšuje člověka litujícího své chyby.
Ježíš vítězí, protože je věrný svému poselství, lidé prohrávají, protože nemají
fantazii,
v níž je lepší svět možný a nad smrtí vítězí láska. Opak jsou dějiny i současnost.

Bílá sobota - den ticha i pozdní lítosti. Ježíšovo tělo mizí v hrobě a mocní tohoto
světa zase pořádají párty, neboť si myslí, mylně, že zvítězili. Josef z Arimatie jde za
Pilátem, prosí o tělo zemřelého a sám se vydává v nebezpečí, nejsou mu snad
buřičovy myšlenky sympatické? Pilát si nechává potvrdit, že Ježíš je bezpečně mrtvý
a pak nechá vydat mrtvého tomuto podivnému blouznivci s vlivem a místem v radě
moudrých.
Velikonoční neděle - den odvaleného kamene a neznámého zahradníka. Tři ženy se
vydávají k Ježíšovu hrobu, poměrně luxusnímu v zahradách nad městem. Potřebují
se rozloučit, před tím jim to bolest nedovolila, nesou vonné masti - tělo chtějí
nabalzamovat. Přicházejí k hrobu, jehož vchod kdys zavalený kamenem je odkrytý.
Na prázdném kamenném lůžku jen kus plátna. Neznámý hlas je vyvádí na světlo, v
zahradníkovi poznávají Mistra. Ježíš je živý, a my také živi budeme... Evangelia se liší
v podání nedělních okamžiků, v postavách;. shodují se však na prázdném hrobu a
plné naději.
Konečné vítězství víry, naděje a lásky zpochybňovali a zpochybňují nejrůznější
potentáti; ve slabých chvílích je znedůvěryhodňujeme i my, občas jsme zmateni
sami nad sebou. Ale my nepotřebujeme vítězit, dokazovat, nemusíme tančit jako
baletka. Náš život má smysl sám o sobě, protože jej do svých dlaní vzal Ježíš. Kdo se
chce ošívat, že jsou notně zkrvavené, nepochopil, že následování spočívá
v oddanosti, v lásce k bližnímu bez pardónu, v napodobování bez zrcadel…
A chtěl bych vám napsat, kolik věcí je nových, kolik se daří a kde hledáme cesty, ale
ne. Tenhle Lísteček je zvláštní: vzniká pozdě v noci, protože dny jsou krátké
a Pašije kolem nás pro tisíce neviditelných křížů čekají na vysvobození neděle.
Do Boží laskavé ruky všechny i sebe poroučí, Richard F. Vlasák, farář

ZPRÁVA O INCIATIVĚ VÝBĚŽEK PRO UKRAJINU
V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu a následnou migrací ukrajinských občanů
vznikla již v pátek 25. 2. 2022 dobrovolnická iniciativa na pomoc těmto ukrajinským
uprchlíkům, kterou iniciovali Zdeněk Zezula a Richard F.Vlasák z Rumburku, manželé
Monika a Pavel Lampovi z Dolní Poustevny a bezprostředně se přidali paní Gabriela
Doušová z Velkého Šenova (Schrödingerův institut) a paní Martina Škodová
(Charita Rumburk). Aktuálně vystupuje iniciativa pod názvem Výběžek pro Ukrajinu.

Ke dni 28. 3. 2022 (ráno) je v obcích v působnosti ORP Rumburk a ORP Varnsdorf
v režimu strpění evidováno 574 ukrajinských uprchlíků.
Na základě dosavadních zkušeností se domníváme, že jen dobrovolnická aktivita to
dlouhodobě vše nezvládne a je potřebná spolupráce s orgány samosprávy. Po
počátečních problémech je aktuální stav spolupráce nadějný.
V počátcích jsme se zaměřili na:
 získávání krátkodobého nebo dlouhodobého ubytování
 zajištění potravin a základního materiálního vybavení
 doprovod k povinným registracím.
Dnes již řešíme nebo se připravujeme ve spolupráci s orgány samosprávy na řešení
dalších oblastí:
 tlumočení
 patroni rodin v obcích
 duchovní a psychosociální pomoc uprchlíkům, ubytovatelům, patronům,
dobrovolníkům a ostatním občanům
 přesuny z krátkodobého do dlouhodobého ubytování
 prevence kriminality a krizových jevů
 informovanost „české“ veřejnosti
 koordinace vzdělávacích služeb pro děti a mládež
 výuka češtiny
 volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých.
Pracujeme s rozsáhlou databází dobrovolníků, kterou průběžně aktualizujeme a
jsme napojeni na Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje.
Rozšířili jsme základní řídící skupinu o zástupce Charity Šluknov (paní Kamila
Svobodová) a zástupce příspěvkové organizace KOSTKA Krásná Lípa (paní Hana
Volfová).
Na transparentní účet, který spravuje Agentura Pondělí, jsme získali aktuálně
64.840,-- Kč a aktuálně hledáme využití těchto finančních prostředků.
Ve Šluknovském regionu vznikla další obdobná občanská a dobrovolnická iniciativa
Varnsdorf pro Ukrajinu a současně v regionu působí řada dalších dobrovolníků
mimo tyto větší organizované skupiny.
Aktuálně vzniká v Rumburku velké ubytovací středisko pro uprchlíky v bývalém
nemocničním areálu v Podhájí, a to s kapacitou 80-120 míst. Jakákoliv dobrovolnická
pomoc je nadále vítána.
Za inciativu – Ing. Pavel Lampa

KLÍČEK A OTVÍRÁNÍ JARA
Tento rok byla zima zbarvená do šeda. Chyběl třpytivý bílý sníh, který dává dětem
radost ze zimních radovánek, sáňkování a sněhuláků a tak už jsme se všichni těšili až
klíček odemkne bránu do období, kdy i když ze začátku nesměle se začne všechno
probouzet a my budeme mít sluncem prohřáté tělo a mysl.
Začátek března nás v našich „Cestičkách do světa“ zavedl do období
Masopustního veselí, kdy jsme si upekli koblížky, vytvořili masky a vyrazili
s písničkami a hudebními nástroji do ulic. Zahráli jsme si na muzikanty a přívítali po
velmi dlouhé době naše kamarády ze Sebnitzké školky. Prožili jsme s nimi, sovou a
rysem tvořivé dopoledne a kamarádi si odnesli tamburýnku, kterou si společně
vytvořili.
Nastalo období postní, o kterém si děti povídaly také společně s Richardem při
ovečkách. Jarní prázdniny a trochu jiného nadechnutí nás přehouply do již
smělejšího jara. Rozloučili jsme se se zimou Vynášením Morany a slovy „Zimo zimo
táhni pryč, nebo na tě vezmu bič. Byla zima mezi náma, a teď už je za horama.“
Čeká nás poslední část putování ve školním roce „Cesta domů aneb máme se
kam vrátit“
Jana Butalová
TĚŠENÍ SE NA FESTIVÁLEK
Jaro je v plném proudu, venku je krásně, mnozí už nadobro odložili zimní svršky i
obuv, dny se prodlužují a všechny nás láká být hlavně venku. To mě svádí k tomu
napsat něco o každoročním vyvrcholení kopečkovské sezóny, tedy Festiválku
malého umění, který se koná vždy v červnu zejména na trávě kolem kostela, přímo
v kostele i v prostorách čajovny.
Kvůli proticovidovým opatřením se Festiválek dva roky po sobě neuskutečnil.
Naposledy se tak tato letní kulturní “zahradní slavnost konala v roce 2019. Byl to už
třináctý ročník. Za těch třináct let si Festiválek našel spoustu příznivců, z nichž
mnozí nevynechali ani jeden ročník.
Na místní poměry se jedná o ojedinělou akci. V době jejího vzniku tu žádná taková
akce nebyla. Jako organizátoři a dramaturgové jsme se soustředili na oslovení
zejména místních umělců, kapel, výrobců a dalších s myšlenkou přinášet a
podporovat regionální kulturu. Této myšlenky Se držíme stále. Atmosféra
Festiválku je každý rok velmi vlídná, vše je blízko a stačí tam prostě jen být. Vždy je
možné ochutnat a nakoupit to nejlepší, co nabízí místní výrobci a prodejci. Totéž je
možné říci o programu. Každý ročník se staráme o výběr divadla, hudby, tance i
programu pro děti a celé rodiny.
Letošní Festiválek malého umění proběhne v sobotu 11. června 2022. Z potvrzeného
programu stojí za zmínku třeba Scott Ibex, americký hudebník žijící u nás, dále

prezentace spolku Thonmi, který působí v Mikulášovicích a svou náplní a
programem má ke Kopečku velmi blízko - nejeden program už jsme organizovali
spolu s ním. Stálicí bývá rumburský divadelní soubor Hraničář -letos návštěvníkům
zahraje Čapkův kus: Jak se dělá divadlo. Nerad bych to pro letošní ročník zakřikl, ale
skoro vždy se vydařilo počasí. Zatím byl Festiválek jen jednou vyplaven, zato řádně.
Výstižným závěrečným shrnutím posledního ročníku je krátká reflexe z SMS zprávy,
která přišla od perkusionisty Imrana Zangiho, ten si svůj koncert na Kopečku zjevně
užil: „Naprosto úžasné.
Jako bych vstoupil do jiného světa plného vlídnosti, citu a sounáležitosti. Takováto
setkání jsou vzácná.“ Myslím, že ta SMS tak nějak shrnuje vše, o co už dlouhou dobu
touto akcí usilujeme.
Sledujte program na našem Facebooku a na stránkách: domeceknakopecku.eu.
Těšíme se na vás.
Roman Winter, člen výboru
Prosba o salár
Prosíme o zaplacení saláru - členského příspěvku. Je to důležitý příjem, bez kterého
by sbor nemohl žít a působit, nemohl by mít faráře, který vede bohoslužby a další
aktivity.
Salár nedostává farář, ale jde do sborové pokladny či na účet sboru. I ze saláru se
však hradí odvody sborů do celocírkevních prostředků, ze kterých církev financuje
platy farářů.
Děkujeme za obětavost a štědrost, a to nejen finanční. Bez ní by oba naše sbory,
Rumburk i Varnsdorf nemohly existovat.
Prosba o Jeronýmovu jednotu - stavební fond církve
Tato sbírka probíhá do konce května a každý člen našich sborů by do ní měl přispět,
výše daru je jako obvykle dobrovolná. Kdo byste chtěli informaci o tom, kolik se tak
asi dává, tak to bývá mezi 200 a 2000,-Kč. Prostředky takto získané ze všech sborů
naší církve se pak rozdělují sborům, které provádí stavební práce, opravy a úpravy,
a nemají dost vlastních peněz. Z Jeronýmovy jednoty si lze i peníze půjčit a to
bezúročně na 5 let. Naše sbory z těchto prostředků v minulosti opakovaně čerpaly,
letos žádáme např. na výměnu části oken fary v Kamenici.
Čísla účtů:
Rumburský sbor: 425 747 6379 / 0800
Varnsdorfský sbor: 226 071 389 / 0300
(při převodu z účtu pište poznámku "SALÁR" nebo "JERONÝMOVA JEDNOTA")

KALENDÁŘ: DUBEN - KVĚTEN 2022
pouze bohoslužby a mimořádné akce
Každou neděli od 8:45 Varnsdorf - první neděle v měsíci s VP/ Poté jednou za čtrnáct dní buď
Rumburk v 10:30 nebo Česká Kamenice v 11:00
Biblická - každou středu od 9:00 Varnsdorf – téma: Českobratrské vyznání z roku 1564

DUBEN 2022
3.4.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk

5.4.
úterý

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 ve sborové kanceláři

10.4.
neděle:

Květná neděle - bohoslužby s Večeří Páně
rodinné bohoslužby s případným posezením venku
8:45 Varnsdorf
11:00 Česká Kamenice

14.4.
čtvrtek

Zelený čtvrtek - Sederová večeře
18:00 Varnsdorf

15.4.
pátek

Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
11:00 Č.Kamenice

16.4.
sobota

Bílá sobota - Velikonoční hra
15:00 Vlčí Hora - kaple
18:00 Rumburku - kostel

17.4.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk
15:00 Krásná Lípa – domov Palmovka

22.4.
pátek

Nekostel - setkání s Velikonocemi mimo tradiční čas a prostor –
Hudební doprovod Scott Ibex
17:00 Rumburk – Bohemian Coffee House

KVĚTEN 2022
1.5.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf - téma: Komu čest?
10:30 Rumburk - téma: Směrovky ke svobodě

3.5.
úterý

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 ve sborové kanceláři

8.5.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - téma: O obrazech
11:00 Česká Kamenice - téma: Komu čest? (s Večeří Páně)

15.5.
neděle

Bohoslužby s Večeří Páně
8:45 Varnsdorf - téma: Svátek svobody?
10:30 Rumburk - téma: O obrazech

22.5.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - téma: O rodičích
11:00 Česká Kamenice - téma: Svátek svobody?

29.5.
Neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - téma: Posvátný život
10:30 Rumburk - téma: Svátek svobody?

Přednášky
2.4. od 14:00 Presbyterní konference v Městské knihovně v Rumburku na téma:
sobota
Islám v ČR. Odborná debata s Doc. Ostřanským, M. Vymětalem, K.
Gamal Richterovou.
6.4. od 19:00 čajovna Na kopečku - Komenský, aneb Com.enský
středa
Učitel národů je víc, než jen socha ve škole. Jeho názory, osobnost,
životní hledání i dílo jsou více než inspirací, mohou pomáhat i nám
rozumět dnešním labyrintům světa a v nacházení ráje srdce.
21.4. od 17:00 Městská knihovna Rumburk – třetí přednáška z cyklu Kulturní dějiny
čtvrtek
Evropy. Téma: Melodie
5.5. od 19:00
středa

čajovna Na kopečku – Přednáška: Jaro, které skončilo v srpnu?
Na začátku března, byť v drastičtější podobě, zažila Ukrajina to
samé, co Československo osudné noci z 20. na 21. 8. 1968. Bylo
Pražské jaro výjimečným experimentem nebo jen vyústěním
vnitrostranické šarvátky mezi nejvyššími představiteli?

19.5. od 17:00 Městská knihovna Rumburk – čtvrtá přednáška z cyklu Kulturní
čtvrtek
dějiny Evropy. Téma: Svátek

Otevřená mládež na Kopečku:
 Neděle 10. 4. od 14:00 do 18:00 Workshop s RAPEREM LIPEM,
Anotace: O světě, jakej chceš. O životě, co má smysl. O tom tady MC nemaj
páru, ale Ty jo...
 Neděle 15. 5. od 14:00 do 18:00 - WORKSHOP ŽIVOTNÍ ŠANCE s Jayem
Anotace: Jay je kluk z Vlašimi, kterej zkouší grafiku, design a nový věci, tady i v
Kanadě. Stojí za to si ho poslechnout.
Výhledově:
 Svatodušní svátky ve sboru – víkend kolem 5. června
 Noc kostelů – v pátek 10. 6. od 20:00 modlitby z Taizé
 Festiválek – sobota 11. 6.
KONTAKTY
Sbor ČCE v Rumburku:
Krásnolipská 540/22 · tel: 777 088 472
e-mail: rumburk@evangnet.cz · číslo účtu: 42 57 47 63 79 / 0800
Česká Kamenice(kazatelská stanice Rumburku) · Žižkova 499
Sbor ČCE ve Varnsdorfu:
Tyršova 1246/7 · tel: 777 088 472
e-mail: varnsdorf@evangnet.cz · číslo účtu: 226 071 389 / 0300
webové stránky obou sborů: http://cce-sluknovsko.cz/
FARÁŘ: Richard F. Vlasák (kontakt viz. sbor Rumburk a Varnsdorf)
KURÁTOŘI: Evžen Šmidt (Varnsdorf), Zdeněk Zezula (Rumburk)
ČLENOVÉ STARŠOVSTVA
Varnsdorf: Evžen Šmidt st. (kurátor), Jarmila Skoczylasová, Jaroslava Könnyüová,
Ladislav Albrecht, Erhard Miloschewitsch, Evžen Šmidt ml.
Náhradníci: Tomáš Mencl a Zdena Budinská
Rumburk: Zdeněk Zezula (kurátor), Jana Brenner (místokurátorka), Darina Švajcrová,
Martina Vajdová, Václav Pazderník, Tereza Chrbolková.
Schůzí se účastní i náhradníci: Irena Kubicová, Šárka Horáková, Robb Burns, Gabriela
Blažková a Rostislav Souček.
Redakce sborového časopisu Lísteček
V redakční radě je Richard F.Vlasák a spolu s presbytery obou sborů zodpovídá za
obsah časopisu.

