
Velikonoční sborový dopis 2015 
 
L 24,43-49: Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim: "To jsem měl na mysli, 
když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co 
je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech." Tehdy 
jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus 
bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude 
zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste 
toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 
vyzbrojeni mocí z výsosti." 
 
Pak Ježíš otevřel učedníkům mysl, aby rozuměli Písmu. Mluvil k nim o tom, jak se tyto 
všechny věci měly stát. Přibližoval jim smysl Starého zákona – Zákona, Proroků a 
Žalmů, kde už můžeme slyšet různé předpovědi toho, že přijde Mesiáš, že bude trpět a 
že vstane z mrtvých. A co teď. Co s tím? Vzkříšený vyzývá, aby lidé očekávali proměnu. 
Nastane opravdové pokání a také opravdové odpuštění hříchů. Pro člověka je 
připravena duchovní výzbroj, Duch svatý, který má moc nás zevnitř proměnit. Po 
vzkříšení to není jen tak, jak to bylo předtím. Začíná všechno jinak. Otevírají se nové 
obzory, nové možnosti a my jsme toho součástí. 

*** 
Srdečně zveme všechny na bohoslužby a další akce v průběhu letošních Velikonoc. 
Přichystali jsme pro vás řadu možností k setkání. 
 

2.4.  Uherské Hradiště 18.30   Sederová večeře 
 
Připomeneme si, jak slavil Ježíš poslední večeři se svými učedníky. Letos se v našem 
sboru bude něco podobného konat možná poprvé. Přijďte, klidně pozvěte známé, ale 
naznačte, kolik vás přijede. Jde o to, že součástí bude i jídlo, které je potřeba připravit 
podle počtu účastníků. 
 

3.4. Velký Pátek Luhačovice 15.30  Na všech místech 
    Napajedla 17.30   bude vysluhována 

Uherské Hradiště 19.00 Večeře Páně 
 
5.4. Neděle  Napajedla 8.30   Na všech místech 

Uherské Hradiště 10.00 bude vysluhována  
    Luhačovice 14.15   Večeře Páně 
   
11.4. Sobota  Uherské Hradiště 16.30 
 

Koncert zlínského souboru „Canticum Camerale“ 
  

zazní mimo jiné skladby Miroslava Hromádky „Missa brevis“, „Ave Maria“ a 
gregoriánský chorál či dvě velikonoční Michnovy skladby. Vstupné dobrovolné 



Všechny zveme i na různá pravidelná setkání, která se konají jak v sídle sboru, tak 
v kazatelských stanicích. Skvělou příležitostí k poznání toho, čemu věříme je účast na 
nedělních bohoslužbách (Uherské Hradiště v 10 hodin, Napajedla v 8.30, Luhačovice o 
první a třetí neděli ve 14.15, jindy v 10.30 a Uherský Brod jednou za čtrnáct dní, druhou 
a čtvrtou neděli v měsíci v 8.15 v modlitebně u adventistů), případně na biblických 
hodinách (Uherské Hradiště každé úterý v 18.30, Napajedla po první a třetí neděli 
v úterý od 17 hodin, Luhačovice po první a třetí neděli ve čtvrtek v 17 hodin a Uherský 
Brod stejný den v 18.30 u Kubíčků). 
 
Součástí tohoto dopisu je také složenka, na kterou můžete zaplatit salár, tedy variantu 
příspěvku člena sboru. Jeho výše je dobrovolná, ale myslete prosím na to, že zajištění 
provozu sboru stojí ročně zhruba 450 tisíc korun. To není zrovna malá částka a 
každým rokem narůstá i v souvislosti s přechodem na samofinancování církve. 
Z restitucí sbor žádné peníze nedostává. Část restitučních peněz bude sloužit na platy 
farářů a dalších pracovníků církve, část na různé diakonické a rozvojové projekty. 
Každý sbor si musí zajistit svůj provoz (odvody do personálního fondu, repartice, 
elektřinu, otop, opravy, cestné, telekomunikace, účetnictví, …) ze svého. Prosíme, 
neodkládejte platbu saláru až na konec roku. 
 
Před námi jsou i některé další zajímavé příležitosti, o kterých bych chtěl informovat. 
Konfirmandi a mládež jsou zváni na seniorátní setkání mládeže do Huslenek 17. – 18.4. 
V květnu potom pojedou od 1. do 3.5. mladí do Prahy, aby zde poznali některé památky 
reformace a dokončili přípravu ke konfirmaci. Mezi 8. a 9. květnem nás navštíví pro 
změnu mládež z Piešťan, z partnerského sboru. Na neděli 17. 5. jsme zváni my do 
Piešťan a konečně: 
 

Konfirmace se bude konat na Svatodušní neděli 24.5., kdy se sjede 
celý sbor do Uherského Hradiště. Od 10 hodin zde budou slavnostní 
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, prezentací konfirmandů, 
vystoupením pěveckého sboru… 
 
V létě se bude konat pro mládež a děti opět táborový pobyt. Uskuteční se od 9. do 
16. srpna ve Strměchách u Pelhřimova. Budeme pokračovat tematicky tam, kde jsme 
přestali, tedy „Jak přežít v přírodě II“. Jistě nebude chybět i spousta her, zábavy, zpívání 
a všeho, co k pořádnému táboru patří. Jet mohou pochopitelně i ti, kdo s námi ještě 
nikde nebyli. Účastníky tábora nejsou jen členové našeho sboru. Rádi mezi sebou 
uvítáme jak členy jiných církví, tak i táborníky z jiných sborů či jejich přátele i mimo 
církev. 
 
Další informace o životě sboru můžete získat na sborových stránkách: 
http://uherske-hradiste.evangnet.cz 
Pokud byste stáli o rozhovor či návštěvu faráře, můžete zavolat na číslo 777 664 310. 
Po velikonocích můžete ovlivnit téma kázání vložením lístku s návrhem na určitý 
biblický text nebo téma do speciální krabičky v předsíni modlitebny. 
 
Požehnané dny přeje jménem staršovstva 

Michal Vogl, farář sboru 

http://uherske-hradiste.evangnet.cz/

