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K zamyšlení

Buďte tedy trpěliví,  bratří,  až  do příchodu Páně.  Pohleďte,  jak
rolník  čeká  trpělivě  na  drahocennou  úrodu  země,  dokud  se
nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte,
posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. 

List Jakubův 5,7-8

Jsou situace a příležitosti, které nás zvou k usilovné práci, vyžadují
naši aktivitu, přímo nás volají k činu. A i když je té práce a plánování
někdy až nad hlavu, takže nevíme kam dřív, pořád to asi snášíme o
něco  lépe  než  ty  chvíle,  kdy nemůžeme dělat  nic,  kdy lze  pouze
trpělivě čekat. Zemědělci (a samozřejmě nejen oni) o tom vědí své.
Ani  veškeré  moderní  vymoženosti,  silné  stroje  a  účinná  hnojiva
stroprocentně nezajistí dobrou úrodu a plné sýpky. Palestinský rolník
mohl jen zasít a trpělivě čekat, s nadějí vyhlížet životodárný déšť. S
podobnou vytrvalostí mohou a mají ti, kteří uvěřili v Ježíše, vyhlížet
jeho  druhý  příchod.  A jejich  doufání  nebude  zklamáno,  protože
příchod Páně je blízko! 
Ve spisech Nového zákona se pro „trpělivost“ častěji používá výraz,
který  označuje  výdrž  pod  tlakem,  odolnost  v  různých  zkouškách.
Tady však Jakub použil slovo, které znamená především trpělivost s
lidmi.  Však  se  ke  složitosti  mezilidských  vztahů  apoštol  dostane
hned v následujícím verši.  Při  vytrvalém očekávání  Krista  je  také
třeba neztrácet trpělivost s těmi, kteří spolu s námi tvoří společenství
sboru a církve. A to není jednoduchý požadavek – v době, kdy se
všechno zrychluje a mnohdy zároveň komplikuje a naše vztahy se
nejednou ocitají pod silným tlakem. Kde brát trpělivost? Jak to jen
zařídit, aby se člověk dovedl včas zastavit a zhluboka se nadechnout,
než  řekne  či  provede  něco,  čím ublíží  a  co  ho  pak  bude  dlouho
mrzet? 



Je jasné, že sami na to nestačíme. Řecký výraz, který zde apoštol
použil, ale nevypovídá pouze o lidské shovívavosti, ale často také o
trpělivosti, kterou s námi má Pán Bůh. Vytrvat na cestě víry, naděje a
vzájemné lásky a dorazit do cíle můžeme jedině tehdy, když s námi
bude  náš  Pán.  Jeho  věrností  a  stálostí  se  smíme  navzájem
povzbuzovat a posilovat. A kéž se při řešení různých nedorozumění a
konfliktů  necháme  vždycky  znovu  inspirovat  tou  opravdu  svatou
trpělivostí, kterou s námi má náš Bůh!

Sestry a bratři, milí přátelé,
přeji  Vám,  abyste  mohli  adventní  čas  i  vánoční  svátky  prožít  ve
zdraví a naději, v pokoji a radosti Ducha svatého!

František Plecháček, farář
 
Ze života sboru

Milí bratři, milé sestry,

i přes nepříznivou situaci se zatím můžeme scházet k pravidelným
bohoslužbám  i  dalším  setkáním.  Červnové  výroční  sborové
shromáždění zvolilo nové staršovstvo. Zvoleni byli: Lydie Kozárová,
Ludmila Malinová, Zuzana Štrobichová, Martin Plecháček, Vladimír
Štěpánek,  Luboš  Kratochvíl  a  Martin  Friedrich.  Náhradníky  jsou
David  Dobiáš  a  Lukáš  Plecháček.  Děkujeme  všem  zvoleným,  že
přijali  tuto  službu,  a  přejeme  jim  hodně  Božího  požehnání!  Při
bohoslužbách na 3. adventní neděli  složí nově zvolené staršovstvo
svůj  slib.  Bohoslužby  povede  náměstkyně  seniora  chrudimského
seniorátu sestra farářka Anna Lavická. 
Ke konci roku ukončí br. farář Plecháček administraci chvaletického
sboru. Sbor ve Chvaleticích se sloučí se sborem v Přelouči. 
Pokud nedojde ke zpřísnění opatření,  budeme konat  bohoslužby v
adventu a o Vánocích dle přiložené tabulky. 

Martin Plecháček, kurátor



Datum Svátek Kazatel

5.12. 2021 v 9.30 Rodinné bohoslužby Jiří Kučera

12.12. 2021 v 9.30 Slib staršovstva Anna Lavická

19.12. 2021 v 9.30 Dětská slavnost František Plecháček

25.12. 2021 v 9.30 Boží hod, Večeře Páně František Plecháček

26.12. 2021 v 9.30 2. svátek vánoční Hana Ducho

1. 1. 2022 v 9.30 Nový rok, Večeře Páně František Plecháček



Pokud byste si nadále nepřáli dostávat naše sborové dopisy,
oznamte  nám  to  prosím  na  e-mailovou  adresu:
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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