Lísteček
farních sborů evangelické církve
ve Varnsdorfu a Rumburku
Ohřát se
u ohně a péci rybu.
V ránu po Velikonocích
čekat na Tebe,
až kamenné srdce
pukne žárem
a začne tlouci
jako zvon
opravdové, lidské.
S tou změnou přijde
jiný čas,
jiní lidé…
My budeme jiní
ale ty budeš stejný.
Trpělivý,
už po pravici Otcově.

červen - srpen 2022

OD LETNIC AŽ DO KONCE LÉTA…

Úvodník

Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste se poprvé zamilovali? Radost se
mísila s úzkostí, srdce se rozběhlo jak po marathónu, když jste jej nebo jí
viděli a každý dotyk jiskřil, slova jitřila zranitelnost a mluvit spolu přitom bylo
tak krásné. Zázrak lásky nemůže nic vypodobnit dostatečně přesně.
A víra? Není to také druh lásky? Před tím jste tu paní na ulici neznali
a pán v obchoďáku byl zaměnitelný s tisíci jinými, a nyní spolu stojíte v kruhu
u Večeře Páně. Nasloucháte si, snažíte se jeden druhého pochopit
a procházíte těžkou cestou upřímnosti, přijetí; jejími světlými momenty jsou
vzájemné obohacení, opora ve zkouškách života. A její riziko? Zklamání.
Anglický spisovatel C. S. Lewis napsal: „Dvakrát jsem musel v životě volit –
jako chlapec a jako muž. Chlapec si volí bezpečí, muž utrpení. Bolest nyní je
součástí příštího štěstí.“ V těch slovech je mnoho pravdy o povaze lásky,
protože, opět Lewis: “Milujeme pro vědomí, že nejsme sami.“ Riziko příliš
bolestivé, příliš věrné zrcadlu života. Jenže pokud do našich zamčených
dveří nevstoupí Kristus, můžeme si o sobě říkat křesťané, jak chceme,
ale jimi ve skutečnosti nikdy nebudeme. A skrze něj budou přicházet jiní
chybující, nedokonalí lidé. Možná zraní, vědomky či mimoděk a vy? Je tak
snadné bouchnout dveřmi, zapomenout klíč, být uzavření ve své bolesti;
je tak lákavé přijímat jen ty, co mne přijímají, je tak snadné říci si – tak tohle
ne. Každý člověk má právo na takové gesto i rozhodnutí. Může se ale zkusit
jít na věc jinak a přijmout chybu toho druhého v odpuštění, pokusit se na sebe
podívat skrze ony laskavé a odpouštějící oči lidí zamilovaně shovívavých.
To neznamená, že se spor ututlá, křivda promlčí a věc nepojmenuje – jen
v tom nebude touha po pomstě, snaha odpovědět na ublížení ublížením,
neznásobuje se moc mrazivého ticha zášti. A tohle si uvědomili Ježíšovi
učedníci, když řekli „ano“ dopadenému mistrovi, který se neskrýval, příteli,
který zemřel i za své nepřátele; člověku, v němž poznali Božího Syna. A že
to trvalo… Jedna věc je takový zázrak přijmout a jiná s tím vyjít ven.
Jinými slovy, Velikonoce vrcholí Letnicemi, protože se Ježíšovy
následovníci vydaly ze svých skrýší na náměstí, na tržiště, aby o nich lidé
říkali, že jsou opilí, nebo dokonce blázni – protože, kdo by věřil na takovou
míru odpuštění; kdo by věřil na učitele, jenž se pro své učení nechá ukřižovat,
kdo by dal na báchorky o prázdném hrobu; o věčném životě, který skrze lásku
začíná tady a teď a smrt jej nezastaví. Oni uvěřili a šli se svým přesvědčením
na ulice, na tržiště a do svých domovů a začal jim jiný život. Doslova a do
písmene – scházeli se v chrámu, u synagog a do svých veřejí pouštěli před
tím neznámé lidi, sedali s nimi ke stolu, dělili se a měnili svět, revolucí srdcí.
Všichni víme, jak to muselo dopadat – roztržky v rodinách, pronásledování

ze strany státu, nezřídka potupná smrt na popravištích, ale tuhle revoluci
lásky se nepodařilo utišit, tenhle oheň znovu a znovu vzplál; znovu si lidé
odpouštěli, protože v očích druhých poznávali oči zamilované shovívavých.
A pak se z hnutí stala církev – je jednoduché tuto instituci zamítnout,
je bezbolestné zavřít dveře, vždycky se najde tisíc a jeden důvod k sousloví:
o víře bez nepotřebné instituce. Jenže se vším zlým, pochybným a v tom je
háček, právě lidsky smradlavým (neprovokuje snad fakt, že z Božího díla
udělali lidé něco tak ušmudlaného jako církev?), přišlo i něco dobrého, co se
kdykoliv a kdekoliv může projevit jako závan hřejivého ohně odpuštění:
vznikaly školy, nemocnice, chudobince a kostely; a hlavně společenství
bláznů, sdružení pomatenců, lidí srdce zranitelných protože odpouštějících.
Jedním takovým je náš sbor v Rumburku – žádný VIP klub; žádné sdružení
se selfie, ale společenství lidí chybujících, mnohdy nepokorných, ale snad
v srdci majících Krista, velkého přítele zlomených duší a nezlomného Ducha
svatého. Ať nad ním nikdo neohrnuje nos, vždyť by se musel ptát po své
naději.
A tolik věcí s námi: bohoslužby ve stodole, biblické a Festiválek, a na konci
června velké bohoslužby k závěru školního roku – budeme se loučit s paní
ředitelkou CMŠ Klíček, odchází na mateřskou dovolenou. Mnohé jsme spolu
prožili a hledali se: děkuji za chvíle spolupráce, úsměvů a společných zážitků.
Děkuji upřímně a rád, také od toho srdce…
A přijde léto a s ním dovolené a také letní tábory a pak září…
Do Boží laskavé ruky všechny i sebe poroučí,
Richard F. Vlasák, farář
Klíček a Cesta domů aneb Máme se kam vrátit
Ze školky…
Cesty jsou nevyzpytatelné, dlouhé, krátké nebo klikaté. Jsou krásné ale
i složité nebo plné překážek. Na cestách toho mnoho zažijeme a potkáme se
s jinými pocestnými. A nakonec našich cest nás čeká nějaký cíl. Někdy velmi
jasný jindy zase s otevřeným koncem.
Podobně zajímavé bylo i naše celoroční putování v Klíčku, které se
alespoň pro tento školní rok 2021/2022 pomalu uzavírá. Poslední část
našeho putování se tematicky týká rodiny, domova, přírody, která nám nabízí
krásná témata jako například pozorování hmyzí louky nebo cyklu vývoje
motýla.

Motivujeme se už také cestami, na kterých nebudeme společně, ale na
které se moc těšíme s našimi blízkými. Hrajeme si na námořníky, kteří plují
na dobrodružnou výpravu po moři. Pojedeme ještě na společný výlet.
Pro některé je to opravdový cíl dlouhého putování školkovými lety
a vstup do nové etapy školní. Loučení bude velké tentokrát i počtem.
Nová životní etapa začne patnácti klíčkovským kamarádům.
Vzhůru za dobrodružstvím Ať jsou naše cesty s Pánem Bohem.
Jana Butalová, ředitelka CMŠ Klíček
O naplňování nebe, neboli o Výběžanech
Pomoc nově příchozím…
„S Boží pomocí učiň něco, abys o trochu víc naplnil nebe a vyprázdnil
peklo,“ řekl kdysi John Charles Ryle, anglikánský biskup, žijící na konci 19.
století.
A náš dnešní svět, naše Evropa, naše republika, my všichni jsme dostali
příležitost tuto myšlenku bezezbytku naplnit. Vinou ruské agrese proti
Ukrajině v únoru tohoto roku jsme byli postaveni do situace, kdy nebylo
možné dlouho přemýšlet a hledat nejlepší řešení. Zoufalství ukrajinských lidí
a jejich útěk před válkou a jistou smrtí nešlo přehlédnout a rychlá pomoc byla
nezbytná.
Neuplynulo ani 72 hodin od prvního výbuch na Ukrajině a již se první
matky s dětmi objevily na hranicích České republiky, v ulicích Prahy, ve
Šluknovském výběžku. A desítky stovky Čechů začaly těmto maličkým
pomáhat – najít ubytování, zajistit jídlo, oblečení, víza, lékařskou péči …
Ani my „výběžané“ jsme nezůstali stranou, a tehdy, i dnes po třech měsících
války, děkuji zato, že zde již v prvních chvílích vznikla spontánně občanská
iniciativa dobrovolníků Výběžek pro Ukrajinu, v čele s Richardem
F. Vlasákem, manžely Lampovými, Hanou Volfovou, Martinou
Škodovou, Zdeňkem Zezulou a mnoha dalšími, kteří tuto pomoc uprchlíkům
začali nejen realizovat, ale především koordinovat, zkvalitňovat a téměř
profesionalizovat.
Ve chvílích největšího chaosu byla právě tato skupina lidí tím
bezpečným přístavem v bouři, kde bylo možné najít útočiště, radu, řešení a

pomoc. Dnes, po čtvrt roce práce s ukrajinskými uprchlíky, mnohé z nás
zmáhá únava a vyčerpání. Jejich problémy jsou totiž i našimi problémy, jejich
bolesti jsou i našimi bolestmi a jejich budoucnost je částečně i v našich
rukách. Tato zodpovědnost snoubící se s řešením problémů,
které s uprchlickou problematikou přicházejí, je vyčerpávající.
A o to více pak získává na hodnotě Výběžek pro Ukrajinu, o něhož se mohou
opřít nejen uprchlíci, ale také dobrovolníci, kteří jim stále houževnatě a
zodpovědně pomáhají.
Hledáte pro někoho ubytování? Práci? Odvoz na ambasádu do Prahy?
Léky pro dítě? Školku nebo školu? Peníze na zubaře? To vše může nyní
každý z nás řešit téměř 24 hodin denně těmi, se kterými se ještě začátkem
února „jen“ znal, se kterými o několik dní později úzce spolupracoval, a které
dnes může považovat za velmi dobré přátele.
Až tato válka skončí, až skončí tato náročná doba, až se možná všichni
uprchlíci vrátí do svých ukrajinských domovů, nebo si najdou domovy nové
a nás již nebudou potřebovat, nezůstane zde po nich prázdnota, pocit
opuštěnosti a ztráty blízkých přátel.
Zůstane tu zvláštní pocit, který se hluboko usídlil již v každém z nás.
Pocit zvláštní jistoty o blízkých přátelích, o dobrotě jejich srdcí, o jejich
zodpovědnosti k tomuto světu, k bližnímu svému, k životu a lásce. Zůstane
tu zvláštní jistota, o které kdysi hovořil řecký filosof Epikúros ze Salemu:
„Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli,
až budeme v nouzi.“ A to je to, o co jsme nyní bohatší, než jsme byli před
24. únorem 2022.
Gabriela Doušová, ředitelka Schrödingerova institutu
Společné přátelství pro Rumburk
Z ekumeny…
Sestry a bratři z ČCE, dlouho jsem přemýšlel, kde svoje vyprávění o
sobě, o mé církvi i o naší společné cestě začít. Naprostá většina toho všeho
se stala před mým příchodem a tak vyprávím o něčem, co jsem nezažil, u
čeho jsem nebyl a tak se necítím možná úplně povolán k tomu být
vypravěčem těchto příběhů. Přesto jsem se však pokusil na několik řádcích
zachytit dlouhý příběh, jehož pokračování Bůh stále píše.

Nejde začít nikde jinde než na začátku. Kořeny Církve adventistů
sedmého dne je potřeba hledat v USA v 19. století, v době druhého velkého
náboženského probuzení. Po velkém zklamání v roce 1844, kdy se očekával
druhý příchod Ježíše Krista, povstala malá skupina upřímným lidí v čele s
Jamesem Whitem, Ellen Harmonovou (později Whiteovou) a Josephem
Batesem. Hledali odpovědi na své zklamání a při studiu Bible, na modlitbách
a také skrze vidění Ellen Harmonové došli k pochopení toho, že rok 1844
musel být z biblického hlediska důležitý, ale jeho význam musel být jiný než
druhý příchod Ježíše Krista. Prvotní adventisté byli většinou původně členy
jiných společenství. Do adventismu tak pronikly vlivy metodismu,
arminianismu, anabaptismu, fundamentalismu, evangelikálního křesťanství
a mnoha dalších.
Společnou linku našich církví můžeme hledat už v době minulého
režimu. Sbor CASD v Rumburku se dlouho scházel v kostele ČCE v ulici
Krásnolipská. Osobně jsem velmi rád, že jsme na dobrou zkušenost
minulého soužití navázali i současnými dobrými vztahy. S kostelem ČCE
máme jako sbor spojeny silné momenty naše sborového života, z posledních
let např. výročí svatby manželů Činčalových, svatba Romana a Marty
Godlových nebo rozloučení s naší milovanou sestrou Astrid Schnittnerovou.
Vážíme si ochoty vašeho sboru podávat pomocnou ruku a nabízet své
prostory. U minulé spolupráce našich sborů jsem nebyl, vždyť jsem tu také
sotva druhý rok, ale od počátku jsem cítil, že je možné navázat na to dobré.
Vnímám, že si s vaším farářem Richardem F. Vlasákem dobře
rozumíme, a že za našeho působení, napíšeme další kapitoly dobré bratrské
spolupráce. Přeji vašemu společenství mnoho dobrého na další cestě a Boží
požehnání pro váš sborový život.
S přátelským pozdravem Marek Jonáš,
kazatel CASD v Liberci a Rumburku

FINANCE
Personální fond církve
Jak jistě víte, z tohoto fondu jsou placeni všichni faráři a farářky v církvi, a do něj
odvádí sbory peníze na své faráře. Neodvádí celý mzdový náklad, protože církev
ještě stále dostává příspěvek od státu, ale jak tyto peníze od státu klesají, stoupá
odvod sborů.
Za každé plně obsazené kazatelské místo se v roce 2020 odvádělo 160 tis. Kč,
v roce 2021 je to 200 tis. Kč.
Schválené výše odvodů na další roky: na rok 2022 ve výši 245 tis. Kč; na rok 2023 ve
výši 290 000 Kč; na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, na rok 2025 ve výši 390 000 Kč.
Ta čísla nechť nás nestraší, ale motivují. Naše sbory to zvládnou, věřím.
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: ČERVEN - POLOVINA ZÁŘÍ
2021
bohoslužby a mimořádné akce
ČERVEN 2021
5. 6.
neděle

Slavnostní bohoslužby s VP k Letnicím (Svátek seslání Ducha sv.)
8:45 Varnsdorf
10.30 Kamenná horka u Krásné Lípy/ následuje piknik

6. 6. – 10. 6.

Kurz pro začínající faráře, jehož se účastní farář Richard F. Vlasák

7.6.
úterý

Staršovstvo v Rumburku
19:00 – 21:00 čajovna - kombinace prezenční a online přítomnosti

10. 6.
pátek

Noc kostelů: 20:15, modlitby Taizé v kostelíku

11. 6.
sobota

Festiválek malého umění na zahradě před kostelíkem.

12.6.
neděle

Slavnostní bohoslužby s VP ke Svátku sv. Trojice
8:45 Varnsdorf
11:00 Česká Kamenice
14:00 – 18:00 setkání mládeže v Čajovně Na kopečku

14. 6.
úterý

Pastorální konference farářů Libereckého seniorátu
9:30 – 13.30 Liberec
Staršovstvo ve Varnsdorfu
15:30 – 17:30 Varnsdorf

19.6.
neděle

Bohoslužby (pokračuje cyklus k Desateru)
8:45 Varnsdorf
11:00 (mimořádně) Česká Kamenice

26.6.
neděle

Bohoslužby - REGIONÁLNÍ V RUMBURKU
15:00 Rumburk - kostel
poté oslava s pohoštěním na farní a školkové zahradě a v Coolně
zveme rumburské, varnsdorfské i kamenické, i učitelky a rodiny z Klíčku
rozloučení s ředitelkou CMŠ Klíček Janou Butalovou

ČERVENEC A SRPEN 2022
Od poloviny července do poloviny srpna má farář Richard F. Vlasák dovolenou.
Zástup v případě pohřbů a závažných situací:
Od 15. 7. do 31. 7. ses. farářka Petra Náhlovská (FS ČCE Česká Lípa),
tel.: 604 381 085,
Od 1. 8. do 7. 8. br. farář Tomáš Matějovský (FS ČCE Děčín),
tel.: 739 244 621,
Od 8. 8. do 14. 8. br. farář Filip Šimonovský (kaplan Krajské nemocnice v Liberci),
tel.: 777 088 472.

3.7.
neděle

Bohoslužby s VP (pokračuje cyklus k Desateru)
8:45 Varnsdorf
10:30 Rumburk

6. 7.
středa

Připomínka M. Jana Husa v kostelíku Na Kopečku
10:00 Rumburk
(pořad pro děti s rodinami)

10.7.
neděle

Bohoslužby
7:45 – 8:15 na skautském táboře v Chřibské
9: 00 (mimořádně) Varnsdorf
11:00 Č. Kamenice s VP

17. 7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf – čtené
10:30 Rumburk - čtené

24.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - čtené
11:00 Česká Kamenice - čtené

31.7.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl
10:30 Rumburk - slouží farář Tomáš Mencl

7. 8.
neděle

Bohoslužby s VP
8:45 Varnsdorf - slouží farář Tomáš Mencl
11:30 Česká Kamenice - slouží farář Tomáš Mencl

14.8.
neděle

Bohoslužby
8:45 Varnsdorf - slouží farář Filip Šimonovský
10:30 Rumburk - slouží farář Filip Šimonovský

21.8.
neděle

Bohoslužby (pokračuje cyklus k Desateru)
8:45 Varnsdorf – slouží farář Richard F. Vlasák
11:00 Č. Kamenice – slouží farář Richard F. Vlasák

28.8.
neděle

Bohoslužby – REGIONÁLNÍ V RUMBURKU
15:00 Rumburk - bohoslužby s požehnáním školákům z Klíčku
a přivítáním nových dětí - slouží farář Richard F. Vlasák
Po bohoslužbách oslava na farní a školkové zahradě a v Coolně.

4. 9.
neděle

Bohoslužby s VP
8:45 – Varnsdorf slouží farář Richard F. Vlasák
10.30 – Kamenná horka u Krásné Lípy
slouží farář Richard F. Vlasák, kázání ThSt. Tomáš Blažek

11. 9.
neděle

Bohoslužby
8:45 - Varnsdorf slouží farář Richard F. Vlasák
11:00 - České Kamenici (s VP) slouží farář Richard F. Vlasák

Září

Od poloviny září začínají setkávání biblických hodin
(Varnsdorf – 1x týdně; DS Palmovka, Rumburk, Česká Kamenice- 2x za
měsíc).
Výuka na ZŠ Krásná Lípa.

KONTAKTY
SBORY:
Rumburk
Krásnolipská 540/22 · tel: 605 479 364
e-mail: vlasak.rf@gmail.com · číslo účtu: 42 57 47 63 79 / 0800
Česká Kamenice (kazatelská stanice Rumburku) ·
Žižkova 499
Varnsdorf
Tyršova 1246/7 · tel: 605 479 364
e-mail: vlasak.rf@gmail.com/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
kurátor sboru Varnsdorf
Zdeněk Zezula
kurátor sboru 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 farář Richard F. Vlasák

