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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce

K zamyšlení

Potom  se  jako  obvykle  odebral  na  Olivovou  horu;  učedníci  ho
následovali.  Když  došel  na  místo,  řekl  jim:  „Modlete  se,  abyste
neupadli do pokušení.“ Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil,
klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne
má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu
síly.  Ježíš  v  úzkostech zápasil  a  modlil  se  ještě  usilovněji;  jeho  pot
kanul  na  zem  jako  krůpěje  krve.  Pak  vstal  od  modlitby,  přišel  k
učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak to, že spíte?
Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ 

Lukáš 22,39-46

Zdá se mi,  že  snad nikde v evangeliu  se  neprojevuje nefalšované
lidství Božího Syna zřetelněji  než při  jeho modlitbě v Getsemane.
Bůh  se  opravdu  kvůli  nám  stal  „křehkým  a  zranitelným“,  jak
zpíváme v jedné písni ze Svítá. V ekumenickém překladu čteme, že
„Ježíš v úzkostech zápasil,“ v řečtině je tam slovo „agonie“.  Jeho
střet se smrtí nezačal až na golgotském kříži, ale vlastně už tady v
zahradě, když v modlitbě zápasil o přijetí Boží vůle tak usilovně, až
potil krev. V zápasu, který začal právě v Getsemane a vyvrcholil na
Golgotě, Ježíš vybojoval život a naději i pro každého z nás. Protože
zůstal  až  do  konce  věrný  svému  nebeskému  Otci,  může  nyní
posilovat ty, kteří procházejí utrpením a čelí temnotám smrti. V jeho
jménu  spočívá  naděje  pro  všechny,  na  něž  plnou  vahou  doléhá
bezpráví a násilí, pro napadené a strádající obyvatele Ukrajiny i pro
další zasažené bezuzdným řáděním zla.
Jedno máme vědět: není úzkosti, není bolesti, není nouze, kterou by
Ježíš Kristus nezakoušel spolu s námi, není utrpení, které by nebylo
také jeho utrpením. Přijměme jeho výzvu k vytrvalým modlitbám a
prosme – za potřebné našeho světa, ale i sami za sebe, aby nás Pán



Bůh zachoval ve víře, naději a lásce, abychom mu zůstali věrní i v
nesnadných časech, ve zkouškách a pokušeních. 

Sestry a bratři, milí přátelé,
přeji Vám požehnané velikonoční svátky, přeji nám všem dostatek
moudrosti, která rozpozná, co je Bohu milé a bližním prospěšné!

František Plecháček, farář

 Ze života sboru

Milí bratři, milé sestry,
ve výběrovém řízení na ozvučení našeho kostela zvítězila firma 
JITOM. Přípravu elektoinstalace domlouváme s panem Danielkou, 
který se již podílel na rekonstrukci naší fary.
V rámci tzv. Mikroprojektů jsme podalí na seniorát žádost o 
příspěvek na sborový notebook, který chceme používat pro přípravu 
on-line bohoslužeb a dalších setkání i pro práci s dětmi a mládeží. 

S myšlenkou na ukrajinské uprchlíky, které ruská agrese vyhnala z
jejich  domovů,  jsme  v  přízemí  fary  připravili  dvě  místnosti  pro
ubytování. Od 7. března na faře bydlí čtyřčlenná rodina.  Děkujeme
vám všem, kteří různými způsoby, materiální pomocí i modlitbami
podporujete trpící národ!
Od poloviny března probíhá dlouhodobá sborová sbírka na pokrytí
nákladů spojených s ubytováním uprchlíků.  Do této účelové sbírky
můžete připívat   průběžně sestře účetní v hotovosti, nebo převodem
na účet  našeho sboru (č.  účtu 218586091/0300 )  –  do zprávy pro
příjemce napište „Uprchlíci“.  Protože se díky Vaší štědrosti sešlo na
tento účel už více než 27.000 Kč, bude tato sbírka ukončena k datu
17.4.  2022.  Další  příspěvek  na  tento  účel  jsme  získali  také  od
Diakonie ČCE. Dar ve výši 25.000 Kč byl částečně využit na nákup
pračky, zbylé prostředky budou využity např. na úhradu energií apod.
Děkujeme  všem,  kteří  pomohli  ať  finančně,  nebo  přípravou
sborových prostor na ubytování uprchlíků. 



Od  Velikonoc  do  konce  května  bude  probíhat  sbírka  darů
Jeronýmovy jednoty. Tyto prostředky jsou využívány k financování
rekonstrukcí  sborových  budov  v  celé  naší  církvi.  Na  tuto  sbírku
můžete připívat   průběžně sestře účetní v hotovosti, nebo převodem
na účet  našeho sboru (č.  účtu 218586091/0300 )  –  do zprávy pro
příjemce napište „JJ“. Další informace naleznete v přiloženém letáku
Jeronýmovy jednoty. Děkujeme.

Martin Plecháček, kurátor

Program bohoslužeb o Velikonocích 2022

Datum Svátek Kazatel

10.4. 2022 v  9.30 Květná neděle František
Plecháček

15.4. 2022 v 9.30 Velký pátek, Večeře Páně František
Plecháček

17.4. 2022 v 9.30 Velikonoční neděle,
Večeře Páně

František
Plecháček

18.4. 2022 v 9.30 Velikonoční pondělí Hana Ducho



Pokud  byste  si  nadále  nepřáli  dostávat  naše  sborové
dopisy,  oznamte  nám  to  prosím  na  mail:
fplechacek@seznam.cz nebo na telefonní číslo: 737 479
606.

Kontakty

adresa:
Farní sbor ČCE v Bukovce
Bukovka 59
533 41 Lázně Bohdaneč

telefon na faru: 461 100 175
e-mail faráře: FPlechacek@seznam.cz
mobil  faráře: 737 479 606
e-mail sboru: bukovka@evangnet.cz
www stránky sboru: http://bukovka.evangnet.cz/
bankovní spojení: 218586091/0300
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