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Slovo o kříži je bláznovstvím …

Slovo o kříži je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří
jsme zachraňováni, je mocí Boží.
1. list Korinťanům 1,18
Ježíšův kříž vyvolával od počátku rozpaky. Co má společného
kříž se životem kromě toho, že jej ničí? Krutý popravčí nástroj zna-mená
smrt. A přeci křesťané od počátku o kříži mluvili. Kristův příběh sepsali
do evangelia, jehož významnou část zabírá právě cesta na kříž:
Jidášova zrada, rozloučení s učedníky, getsemanská prosba o sílu,
zatčení, výslechy, týrání a nakonec smrt.
Církev dál předává „slovo o kříži“. Je to
slovo o lidském neštěstí. Tak snadno se může
život pokazit. Potupně zemřel i samotný Ježíš,
který spoléhal na Boha jako zdroj života. Lze
oponovat: Nač mu byla jeho víra? Jakou pomoc nabízí ten, jenž byl popraven? Vždyť je to
bláhové, je to bláznivé čekat záchranu od
Ukřižovaného. Leckdo odmítá křesťanské
„slovo o kříži“, poněvadž nechápe, jak by cizí
utrpení pomohlo řešit mé vlastní trápení. Někdy po roce 200 vyryl kdosi do zdi římského
domu obrázek s nápisem: „Alexamenos uctívá boha.“ Kristus je tu posměšně znázorněn s oslí hlavou. Slovo o kříži je totiž bláznovstvím tomu,
kdo hledá úspěšný život bez bolesti.
Velikonoce jsou zvláštní a protikladný svátek. Mísí se zde neštěstí kříže a radost z prázdného hrobu. Pro nás stejně jako pro apoštola Pavla neznamená kříž zoufalý konec. Pavel dokonce kříž provokativně nazve Boží mocí. Díky Kristovu kříži se odvažujeme hledět až
za smrt a očekávat vzkříšení. Proto se kříž stal znakem křesťanství,
dočkal se různých uměleckých zpracování a stal se hojně rozšířenou
ozdobou. Přes veliké trápení ukazuje kříž ke krásnému cíli – k odpuštění, k životu obnovenému, k setkání těch, které smrt rozdělila. A to je
výhled, který potřebujeme.
Mocný kříž tvůj, Jezu milý,
všemu světu vévodí
světlem lásky, které sílí.
Mizí soumrak, prchá stín.
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Milí bratři a sestry, milí přátelé poličského sboru,

srdečně Vás zdravím na prahu postní doby. Letos bude poněkud
jiná než v předchozích letech. Parlament vloni přijal zákon, kterým zařadil
Velký pátek mezi státem uznané svátky. V našem sboru jsme proto
změnili začátek velkopátečních bohoslužeb – nebudou již odpoledne,
nýbrž začnou jako nedělní bohoslužby v 8.30. Všichni jste srdečně zváni.
Na zelený čtvrtek chystáme pro děti i dospělé sederovou večeři.
Chceme si při ní ukázat, jak se slaví velikonoce podle židovský tradic a jak
tedy slavil velikonoce i Pán Ježíš s učedníky. Poněvadž je k večeři
zapotřebí připravit jídlo, prosíme zájemce, aby se zapsali na přihlašovací
listinu, která bude včas vyložena.
Při letošním sborovém shromáždění 20. března se uskuteční
volba poloviny členů stašovstva, což je celkem 5 osob. Prosím,
přemýšlejte o vhodných kandidátech a pamatujte na volbu ve svých
modlitbách.
Podobně jako v dřívějších letech připravujeme pro děti ve
spolupráci s našimi přáteli z USA letní příměstský tábor s Američany,
který proběhne 18.-22. července.
Staršovstvo sboru a vedení naší církve mi umožnily přijmout
nabídku čtvrtletního studia na univerzitě v německém Heidelberku. Od
půlky dubna do července tedy nebudu v Poličce přítomen, sbor bude
administrovat bratr Lukáš Klíma, farář v Proseči. Nedělní shro-máždění se
budou konat pravidelně a povedou je různí hosté.

S přáním Božího pokoje

Jiří Tengler

Bohoslužby začínají v 8.30
7. února
14. února
21. února
28. února
6. března
7. března
13. března
20. března
24. března
25. března
27. března
3. dubna
10. dubna

Masopustní neděle
1. neděle v postě, večeře Páně
„Obrácení – pokání – změna“
2. neděle v postě, večeře Páně
„Následování“
Rodinná bohoslužba
„Velká změna“, večeře Páně
4. neděle v postě, večeře Páně
„Vybočit z řady“
Schůze staršovstva
5. neděle v postě, večeře Páně
„Péče o duši“
Květná neděle, „Bláznivé činy“
výroční sborové shromáždění
Zelený čtvrtek, sederový večer
společná velikonoční večeře
Velký pátek, večeře Páně
Velikonoční neděle,
večeře Páně
Neděle po velikonocích
Rodinná bohoslužba

služba / nedělní škola
Mlejnkovi / L. Nagyová
Šimonovi / H. Bartošová
Tenglerovi / M. Feltlová
Andrlovi / Dusovi
Bartošovi / A. Dusová
začátek v 17.00
Dusovi / L. Nagyová
Kleinovi / H. Bartošová
začátek v 17.30
začátek v 8.30
Feltlovi / M. Feltlová
hledání vajíček
Moravcovi / A. Dusová
Švecovi

*** V noci ze soboty 26.3. na velikonoční neděli 27.3. se mění čas! ***

Doprava na bohoslužby
Den

Řidič

7.2.
14.2.
21.2.
28.2.
6.3.
13.3.

M. Jakubcová
Petr Šimon
Petr Klusoň
Marie Staňková
Jiří Tengler
Jan Dus

Telefon
603 211 986
734 707 570
732 847 909
739 149 886
461 100 419, 776 897 889
461 100 431, 739 244 860

20.3.
25.3.
27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.

M. Jakubcová
Petr Šimon
Petr Klusoň
Marie Staňková
Jiří Tengler
Jan Dus
M. Jakubcová
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