
Bratři a sestry, milý sbore,

zdravíme Vás s přáním pokojných a požehnaných Velikonoc 2017. Radujeme 
se spolu se všemi generacemi našeho sboru z dokončené rekonstrukce fary. 
Nebylo to snadné období, tíha doléhala zejména na bedra bratra faráře 
Sedláčka a bratra kurátora Macha. Vážíme si práce a přispění všech, děkujeme 
za Vaše dary a modlitební podporu. Fara již několik měsíců dobře slouží všem 
generacím a prostřednictvím RC Medvídek i veřejnosti, i za to jsme vděčni. 
Věříme, že tak jako se podařila rekonstrukce, podaří se s pomocí všech členů 
sboru také splatit dluh, který sbor má u Jeronmovy jednoty. Náš sbor nežije 
uzavřen před světem, i za to patří dík Bohu. Vážíme si vaší obětavosti a 
pochopení i toho, že náš sbor přispívá nemalými částkami tam, kde je toho 
opravdu potřeba. Věříme, že Vás k pomoci bližním vede víra ve Vzkříšeného 
Pána, vždyť: „Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ 
(List Jakubův 2, 26)                                                              
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 Evangelium podle Lukáše
„Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě
do Jeruzaléma…“                                                                               L 9, 51

Ježíšův cíl…Ježíš má cíl. Jeho cíl je Jeruzalém. Jeho cíl je být vydán do 
rukou lidí. Proč je cílem podstoupit utrpení? To je otázka, která nenapadá 
jen nás. Napadla už Ježíšovy učedníky. Třeba Petra. Podle evangelisty 
Marka a Matouše to byl Petr, kdo prý si vzal Ježíše stranou a začal ho kárat.
„To se ti, Pane, nemůže stát.“ Evangelista Lukáš Petrovu reakci nezmiňuje, 
ale cituje Ježíšova slova, která jakoby varovala váhavce podobné Petrovi: 
„Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mně…“ Z toho je jasné, 
že Ježíš nechce jít jinou cestou a za jiným cílem. Pořád se tu ale vtírá 
otázka, jaký má tento cíl smysl?

Střet dvou představ…Ví, že jeho cílem je střet dvou představ o Bohu. 
Jeho představa je, že Bůh je Bohem milujícím, je na straně slabých. Věří v 
Boha, který chce osvobozovat a ne zotročovat. Jde do střetu s představou 
Boha, který je vzdálený, odtažitý a zákonický (jen, když splníš všechno, co 
máš splnit, můžeš se ke mně obrátit…). Půjde o střetnutí s náboženským 
fašismem a nacionalismem. Ježíš ví, že tento střet bude tragický. Jde do 
tohoto, aby na sobě odhalil faleš těch, kteří se ohánějí bohem a neváhají 
poslat na smrt člověka. Jeho kříž stojí v tomto světě jako znamení, že faleš 
a lež jsou odhaleny a tím také odsouzeny.

Co kdyby uhnul?...Kdyby uhnul, jak mu radil Petr, byla by to prohra. 
Prohrála by víra v milosrdného Boha. Struktury lži, systémové zlo by se 
mohlo stále tvářit jako „pravda“. Naděje mnohých by byly zmařené. 
Otevřené nebe by se zavřelo. Zůstal by tvrdý zákon jen pro silné. Nemělo 
by smysl nic. Jen se osudově podřídit moci státu, moci těla, nemoci, 
stárnutí, moci světa. Nebylo by to k životu, ale jen k přežívání. Ježíš říká: 
„Neboť, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde…“

Stojí to všechno…Ježíš ví, že pro tuto vizi bude obětovat svůj život. 
Podstoupí ten střet. Bude ho to stát všechno. Podle některých evangelistů 
prý měl zvolat z kříže „Bože můj, proč jsi mě opustil.“ Je to zvolání 
nebožáka, toho, který všechno ztratil. Samo-spravedliví na kříži nekončí, 
protože oni vědí, jak se má v Boha věřit, aby člověk neskončil jako chudák.
Jenomže takto volávají chudáci, kterých se Ježíš zastával. Kdyby i tady 
uhnul, zradil by svou misi. Zradil by ty, kteří neměli žádného zastání; jen u 
něj. Do posledního dechu zde bojuje víra v milosrdného a otevřeného Boha.



Víra, která všechnu naději pak dává do rukou Boha. To je cíl, ke kterému 
Ježíš pozdvihl svůj zrak a upřel svůj pohled…

Kdyby se Bůh nehlásil…Kdyby tento Ježíšův čin končil smrtí, byla by to 
smrt v pravdě heroická, ale nakonec vůči smrti stejně bezmocná, jako 
všechny hrdinské skutky jiných hrdinů historie. Kdyby se Bůh, kterého 
Ježíš učinil vidět jako milosrdného a otevřeného, k němu nepřiznal, zůstala 
by Ježíšova smrt na kříži prokletím. Byla by pečetí: mocní mají poslední 
slovo.

Bůh řekl své ANO…Bůh se však k Ježíši přiznal, vzkřísil, nenechal ho 
moci smrti. Bůh svým vzkříšením řekl: přesně to, co Ježíš kázal, učil a co 
dělal ve jménu víry v milosrdného Boha, je má vůle, můj plán. To jsem já, 
váš Bůh a takto jednám a konám, co konal můj milovaný Syn mezi vámi. 
„Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte…“

Ježíš zatahuje…Je zajímavé, jak Ježíš do svého cíle zatahuje i ty, kdo jdou
s ním. Svou misi plánuje a organizuje: „…upjal svou mysl na cestě do 
Jeruzaléma a poslal před sebou posly…“ Poslal posly. Nechápe svou misi 
jako podnik solitéra. Zatahuje do toho své lidi. Klidně můžeme říci, svou 
církev. Ježíš má svůj cíl. A stejný cíl má mít i jeho církev.

Máme tedy cíl?...Ano. Budeme vyznávat, věřit a kázat a zvěstovat víru v 
milosrdného a otevřeného Boha. Půjdeme spolu s Ježíšem. Půjdeme do 
střetu se všemi formami lži, falše a fašismu různého zabarvení. Půjdeme 
spolu s Ježíšem. Dáme všechno v důvěře do rukou Boha. Půjdeme spolu s 
Ježíšem. Budeme jednat a konat ve shodě s Ježíšem. Budeme navzdory 
všemu a vší skepsi usilovat o pokoj i naději. Budeme to dělat jako sbor 
nebo jako jednotlivci. To je smysl existence církve.

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. 
Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé v nás jsi uchopil do svých rukou, 
abys to znovu uvedl do světla a do života. Odvalil jsi kámen, který nás tíží a 
brání nám žít. Přeťal jsi pouta, která nám nedovolují volně se pohybovat. Vstal
jsi z mrtvých a dáváš nám jistotu, že i my můžeme vstát spolu s tebou z hrobu 
vlastního strachu, z hrobu temnoty a rezignace.

Dej nám víru, že i v naší smrti nám vyjde vstříc tvé slovo lásky.

Dej nám důvěru, že kdekoli nás rozděluje svár, tam slovo lásky vnáší nový 
život.

Dej nám účast na tvém zmrtvýchvstání, ať přistupujeme k druhým lidem zpříma
a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější než smrt.                  Amen.



INFORMACE PRO SBOR

A. Studijní volno bratra faráře                                                               

Pobyt Heidelberg – letní semestr na teologické fakultě University 
Heidelberg od 17. dubna – do 31. července

B. Sborové záležitosti během nepřítomnosti bratra faráře 

Bohoslužby v Miroslavi – Marta Sedláčková

Bohoslužby v kazatelských stanicích – čtenáři

Biblická hodina pro maminky s dětmi – Marta Sedláčková

Konfirmandi – Marta Sedláčková

Biblická hodina pro děti – Daniela Bednaříková

Setkání střední generace – Marta Sedláčková

Pohřby – domluven zástup Pavel Kašpar

Mládež – Marta Sedláčková

C. Staršovstvo

Na základě jednání a doporučení seniorátního výboru, seniora a Ústřední 
církevní kanceláře, jmenuje senior Jiří Gruber jako zástup na dobu od 18. 
dubna do 31. července sestru Martu Sedláčkovu jako administrátorku 
sboru. Tuto variantu doporučila Ústřední církevní kancelář. Jedná se o 
poloviční úvazek. Tuto variantu nakonec jako tu nejschůdnější doporučuje 
pro miroslavský sbor Ústřední církevní kancelář ČCE a seniorátní výbor. 
Administrativní záležitosti bude mít na starosti po tuto dobu sestra 
kurátorka Lia Ryšavá a sestra farářka Marta Sedláčková v součinnosti se 
staršovstvem.

Poděkování za obětavou náročnou službu sboru

Děkujeme bratru Ing. Jindřichu Machovi za službu kurátora sboru. Zastával
ji sedm let (2010 – 2017), presbyterem sboru byl 40 let (1977 – 2017). 
Velmi si vážíme jeho péče o sbor a úsilí, které věnoval zajištění sboru po 
stránce materielní i duchovní. Víme, že i nadále bude mít prospěch sboru 
na paměti a přejeme mu do dalších dnů hodně sil od Pána Boha.



Děkujeme sestře Ing. Rut Vesecké za příkladnou službu sborové účetní, 
kterou vykonávala po dobu deseti let. V době jejího působení se ve sboru 
uskutečnila řada oprav, které vyvrcholily náročnou rekonstrukcí fary. Díky 
sestře Vesecké sbor vždy dostál svým povinnostem včas a nejen to, vše 
bylo vždy v naprosto perfektním stavu. Budeme rádi, když svými 
zkušenostmi a radou poslouží i nové generaci. Vážíme si její příkladné péče
o sbor a přejeme hojnost Božího požehnání.

Děkujeme bratru Danieli Sterzikovi za službu presbytera a za vykonávání 
stavebního dozoru po dobu rekonstrukce fary. Bratr Daniel Sterzik 
rezignoval na členství ve staršovstvu v srpnu 2016, nadále však sboru 
slouží svými schopnostmi a nezříká se úkolů, kterými ho sbor pověřuje. Do
dalšího působení mu přejeme hodně elánu a Boží moudrosti.

Dění ve sboru

Na Výročním sborovém shromáždění, které se konalo 26. 3. 2017, se 
uskutečnila doplňovací volba do staršovstva. Zvolena byla sestra Eva 
Ryšavá jako řádná členka a sestry Milada Zezulová a Eva Machová jako 
náhradnice. Na ustavující schůzi staršovstva byla zvolena sestra PhDr. Lia 
Ryšavá kurátorkou sboru a sestra Jarmila Šimšová místokurátorkou. Nově 
zvoleným členkám staršovstva i sestrám pověřeným novými úkoly 
děkujeme za přijetí služby a do jejich působení přejeme hodně sil a Božího 
požehnání.

Hlavní účetní sboru se stala sestra Helena Drastíková, druhou účetní sestra 
Mgr. Marie Počarovská. Jsme rádi, že pověření přijaly a přejeme jim 
trpělivost i radost při řešení složitých situací ve sborovém účetnictví.

Staršovstvo FS ČCE v Miroslavi ustavilo hospodářskou komisi. Jejím 
předsedou je bratr Jaromír Šimša a členy byli jmenováni sestra Jiřina 
Uhříková a bratr Daniel Sterzik. S podněty se obracejte na bratra Šimšu. 
Komisi přejeme, aby nacházela vždy dostatek sil k úspěšnému řešení úkolů.

Bratr farář Mgr. David Sedláček zahajuje po Velikonocích tři a půl měsíční 
studijní pobyt na univerzitě v Heidelbergu v Německu. Bratru faráři 
přejeme podnětný pobyt a šťastný návrat, za přijetí dočasné služby ve sboru
všem děkujeme a vyprošujeme Boží moudrost.

V naléhavých situacích se obracejte na sestru farářku Martu Sedláčkovou 
(mob.603879681) a na kurátorku sboru PhDr. Liu Ryšavou                        
(mob.: 724 729 477, e-mail:třináctky@volny.cz).



Ohlédnutí

Milí bratři a sestry, milá mládeži! Byl jsem požádán, abych napsal do 
velikonočního sborového listu „Ohlédnutí“ za svým působením ve 
staršovstvu našeho sboru.  V době před více než čtyřiceti léty byla volební 
období presbyterů čtyřletá, každé dva roky se volila polovina staršovstva. 
Sbor byl tehdy jednotný a semknutý kolem rodiny Kalusových, neboť 
ztrátu státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti svého faráře v r. 
1972 považoval za nespravedlnost nejhrubšího zrna a nechtěl se s ní smířit. 
Sestra vikářka Jana Kalusová se tehdy velmi ochotně ujala práce ve sboru. 
Na mimořádném sborovém shromáždění se stal br.farář Vladimír Kalus, t.č.
mimo službu, presbyterem sboru. Spolu se sestrou vikářkou a staršovstvem 
organizoval práci ve sboru tak, aby neutrpěla v žádném ohledu. To se také 
dařilo, do práce se zapojili další členové sboru. Bylo dohodnuto, že sestra 
vikářka za neděli bude kázat jen 2x a bude mít jednu neděli v měsíci volno, 
o těchto nedělích bude nás host, nebo budou bohoslužby čtené. První 
modlitbu a biblické čtení měli pravidelně presbyteři. Tehdy bývala častým 
hostem na kazatelně seniorátní vikářka Eva Pilátová, bratr far. Milan 
Mrázek z Brna -Husovic, někdy senior Mirko Nagy, také br. far. Jan Šimsa 
z Prosetína, než sám přišel o státní souhlas. Tito hosté pak sloužili 
bohoslužby i v kazatelských stanicích a někteří měli i večerní program v 
kruhu. Kázáním sloužil i Bohuslav Černík, někdejší farář z Heršpic u 
Slavkova a Rovečného, který se na důchod s rodinou přistěhoval v 
šedesátých létech min. století do Miroslavi a mnozí další výjimeční hosté, 
např. synodní senior ThDr. Václav Kejř, několikrát také tehdejší senior 
horáckého seniorátu a člen synodní rady, br. farář Jiří Ruml z Velkého 
Meziříčí. Práce ve sboru byla velmi čilá. Noví předčitatelé kázání mívali po
několik let pravidelný seminář. Pro výuku dětí v nedělní škole nastoupili z 
řad mládežníků noví učitelé, všichni pak měli s br. farářem přípravky. 
Pěvecký kroužek pod vedením br. Vlastimila Ryšavého sdružující více než 
tři desítky zpěváků měl každý týden pravidelné zkoušky a obohacoval při 
různých příležitostech bohoslužby sborovým zpěvem. Po několik let také 
spolupracoval s pěveckým kroužkem v Nosislavi a s brněnským 
Blahoslavem, pod vedením br. Vondry a později Nykodyma, se účastnil 
vystoupení v seniorátu.Staršovstvo sboru také celou dobu až do odchodu 
Kalusových do Brna v r. 1986 usilovalo o návrat br.faráře na kazatelnu, a to
jednáním s církevními tajemníky, intervencemi u seniorátního výboru, u 
synodní rady, dokonce i na ministerstvu kultury, pod kterým byly tehdy 
církve zařazeny. Marně. Až po uvolnění politické situace v osmdesátých 
létech se to podařilo, avšak ne pro nás, ale pro Brno-Židenice.



Také co se týká hospodářských záležitostí, bylo tehdy vykonáno velmi 
mnoho. Po neúspěšném jednání v r. 1972 o přestavbě kruhu to byla 
instalace elektrického topení v kostele na přelomu roku 1974-75. O zdárné 
provedení tohoto díla, které slouží do současnosti, se nejvíc zasloužili bratří
Vlastimil Ryšavý a Milan Matyšek. O rok později pak vymalování kostela 
podle návrhu br. far. Jiřího Zejfarta. Vlastním odborným malířským 
pracem, které bez nároku na odměnu provedli bratří Zdeněk Bartůněk a 
Emil Šimša, předcházely přípravné práce, a to:stavba lešení, které pod 
vedením br.Pavla Svobody zhotovilo na dvě desítky brigádníků a instalace 
nových osvětlovacích těles na stěnách kostela pod vedením br. Milana 
Matyška. Mnohých těchto sborových akcí jsem se jako brigádník zúčastnil 
a tak, když jsem v březnu 1977 byl zvolen do staršovstva, nastoupil jsem 
do rozjetého vlaku, kde jsem během času a podle potřeb pomáhal při 
dalších sborových akcích, ale více se učil od ostatních při jednání, 
rozhodování a řešení problémů sborového života. Spolu s ostatními jsem 
zažíval smutek při loučení s předčasně zesnulými bratry faráři Vladimírem 
Kalusem r. 1987 a br. far. Pavlem Skálou v r. 2003, a také novou naději, 
elán a chuť do další práce při nástupech nových kazatelů. Přesto, že každý 
farář byl jinak obdarován a vytvářel sborovou práci po svém, tvrdím spolu 
s mnoha dalšími, že náš sbor měl štěstí na faráře a nevadila mu ani 
krátkáobdobí uprázdnění, kdy musel mobilizovat síly a intenzivněji i na 
modlitbách prosit o pomoc. V těchto dobách bylo také důležité působení 
administrátorů a častějších návštěv kazatelů z jiných sborů, také to bylo pro
náš sbor obohacující. Jsem velmi vděčen za to, co jsem mohl při společné 
práci ve staršovstvu pro sebe přijmout. Snad i moje práce byla pro sbor 
přínosem.

Závěrem svého „Ohlédnutí“ přeji do budoucích časů vše dobré všem 
presbyterům, bratru faráři a jeho rodině i členům sboru. Ať vás sám 
Hospodin obdaruje radostí a moudrostí a posílí ke každému dobrému činu i 
slovu. Všem nám pak požehnané Velikonoční svátky

Sborový list Velikonoce 2017 vydává FS ČCE Miroslav, Husova 44, 
tel.: 515333109 cce.miroslav@volny.cz, http://miroslav.evangnet.cz/

zástupci sboru: David Sedláček, farář a Lia Ryšavá, kurátor
Své dary můžete zasílat na číslo konta: 1582635309/080                         
Sbor.list sestavili: Lia Ryšavá, David Sedláček, Jindřich Mach, Jiřina Uhříková
Tiskne tiskárna INDRA, Dolní Kounice

http://miroslav.evangnet.cz/


Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve FS ČCE Miroslav

9. 4. 2017         8.30  Sborová neděle-Den Země (program pro 
děti i dospělé)

13. 4. 2017     18.00  Zelený čtvrtek, čtení pašijí a Sederová 
večeře

14. 4. 2017       8.30  Velký pátek bohoslužby s VP

16. 4. 2017       8.30   Boží hod velikonoční  bohoslužby s VP

17. 4. 2017       8.30   Velikonoční pondělí bohoslužby mládeže

Bohutice   Velký pátek

14. 4. 2017     18.00   bohoslužby s VP

16. 4. 2017     10.00   Velikonoční neděle bohoslužby s VP

Troskotovice  Velikonoční neděle

16. 4. 2017     14.00    bohoslužby s VP






