NOUZOVÝ LIST
Jarovského evangelického sboru
16. března 2020
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Sdílejte se s bratřími a sestrami v jejich nouzi. (Římanům 12,12)
Milé sestry, milí bratři,
osobně setkávat bychom se měli co nejméně. Nemůžeme slavit společně bohoslužby ve sboru.
Můžeme ale na sebe navzájem myslet, telefonovat si, starat se, zda někdo něco potřebuje.
Můžeme sami nebo v rodině číst Bibli, modlit se, zpívat. Číst můžeme s užitkem také letošní
příručku Na každý den, kterou sestavila s pomocí mnoha dalších z Jarova Elen Plzáková. Shodou
okolností se právě v těchto týdnech dotýká tématu nemoci.
Můžeme poslouchat rozhlas nebo využít internetových odkazů nebo audioarchivu např.
stanice Vltava.
Odkazy najdete na stránkách našeho sboru nebo církve e-cirkev.
Pokud byste se dostali do jakýchkoli problémů, neváhejte se obrátit na Lenku Ridzoňovou, kurátora
Jana Fencla nebo další členy staršovstva, pokusíme se danou situaci vyřešit.
Pomoc nabízí také mládež – zvláště seniorům, např. s nákupem, cestou na poštu apod.
Kontakt zprostředkujeme!
Staršovstvo se bude snažit Vás informovat průběžně o tom, co se děje.
A co se děje kolem sborového domu? Přístavba začala bouracími pracemi, garáž je již
zbourána a práce pokračují.
Přejeme Vám posilu, pokoj a požehnání od Pána Boha.
Jan Fencl, Lenka Ridzoňová
Jan Fencl (jan.fencl@quick.cz; tel. 721 877 920)
Lenka Ridzoňová (lenka.ridzonova@email.cz; tel. 605 081 279)

Mít strach je normální
Když se v Česku začala rozšiřovat epidemie koronaviru, mluvili jsme na jarovské mládeži o
strachu.
Účastníci pátečního setkání odpověděli na několik otázek ohledně strachu a potom napsali
krátké modlitby na několik témat. Zde si můžete přečíst, jak to vidí.
Co je to strach?
* Obava z teoretického vyústění možné budoucí situace v náš neprospěch.
* Strach je velká obava z něčeho, co teprve bude. Je nekontrolovatelný a ovlivněný okolnostmi vně
i uvnitř nás.
* Reakce, impuls části mozku amygdala na různé hrozby za účelem přežití.
* Nejistota.
* Emoce vyvolaná něčím negativním, co přijde nebo by mohlo přijít.

* Strach je obava, pocit, že nás něco nebo někdo ohrožuje nebo nás může ohrozit. Je to také
nevědomost a malá víra. Ale strach je i pozitivní: nástroj přežití.
Kde se strach bere?
* Bere se z nás, ale je ovlivněn vším okolo. Někdy máme strach samotní a někdy je to hromadný
strach celé masy. V něčem vidíme nebezpečí.
* Strach se bere v lidských bytostech a v řadě dalších živých bytostí. Je to prostředek k přežití.
* Většinou z nedostatku informací.
* Bere se v nás a je to nějaký scénář, který máme v té části mozku, kde jsou nejhorší možné věci.
* Vzniká tam, kde se lidé nechtějí spolehnout na ostatní, nejsou si jisti, nevěří. Např. systému,
politice, Bohu, spravedlnosti.
Co je opakem strachu?
* Natěšenost.
* Odvaha, pevnost, bezpečí.
* Nevím, jestli opak existuje. Asi radost? Úplné uvolnění a absence nepohodlí a strachu z okolí.
* Pokoj.
* Naděje – taky se vztahuje k něčemu, co přijde, ale je pozitivní.
* Opakem strachu je jistota. Vědomí, že strach je jen naším výplodem, víra, že naše obavy, ač
mohou být podložené, není třeba podporovat.
Měl by se křesťan nebát?
* Měl by se bát, ale aktivně hledat útěchu ve vyšších sférách.
* Může se bát. Je to lidský pocit, který mají všichni lidé. Někteří častěji, jiní jen málokdy. I Ježíš se
bál. Strach je také prevence.
* Nikdo by se neměl nebát.
* Ne. Bát se může. Je to lidské.
* Strach je občas potřeba a když má člověk někdy strach, tak je to známka toho, že je zdravý.
Existují věci, kterých by se měl i křesťan bát. Pak jsou ale i věci, kterých s eprávě křesťané bát
nemusejí.
* Křesťané se mohou bát. Je to přirozené. Ale s vírou v Boha nejsou jejich obavy tak velké.
Důvěřují, že je v tom Bůh nenechá.
Modlitby:
Poděkování.
Pane Bože, děkujeme za možnost být zde. A i přesto, že stojíme čelem k této těžké nemoci, jsme
schopni si na tebe a na nás navzájem udělat čas. Amen.
V nejistotě.
Bože, prosím za všechny, kteří žijí v nejistotě. Nemají jasnou budoucnost a bojí se každého dalšího
dne, který přijde.
Dávej jim alespoň trochu té jistoty, ať nemají strach úplně ze všeho. Dávej nám všem trochu toho
světla na naší cestě plné nejistoty a strachu. Amen.
Za sebe.
Milý Bože, moc tě prosím tentokrát sama za sebe. Nedělám to moc často, vlastně skoro vůbec, ale
teď prostě cítím, že to potřebuji. Prosím, zachovávej mi zdravou a čistou mysl, pomáhej mi v
těžkých situacích, které mám právě před sebou, posiluj mou víru v sebe sama. Dodávej mi odvahu a
kuráž pomáhat druhým, ale také nechat si pomoct a o pomoc požádat lidi kolem mě. Amen.
Když musím být pořád doma.

Pane, děkuji ti, že mám kde být, i když mě to doma vždycky nebaví. Prosím, naplň můj domov
pokojem, láskou, zábavou i povinnostmi. Dej, ať je tento prostor zaplněný tvým Duchem. Amen.
Za zdravé.
Pane Bože, děkujeme za všechny zdravé lidi a prosíme, aby jim zdraví dál vydrželo. Prosíme, aby
zdraví mohli pomáhat nemocným dostat se z jejich nemoci. Zdraví je pro nás důležité. Amen.
Za děti.
Hospodine, prosíme tě za děti, za to, aby si měly kde hrát. Aby se navzájem přijímaly takové, jaké
jsou.
Prosím tě, aby se dokázaly učit nejen školní látku, ale i další, mnohdy důležitější věci.
Buď, Pane, s nimi, když objevují svět. Amen.
Za rodiče.
Prosíme za rodiče, kteří nemají čas na sebe. Kteří si chtějí uskutečnit své sny, ale nemůžou. Kteří
jsou moc mladí a nezkušení. Kteří nechtěli být rodiči. Amen.

Povzbuzení z žalmů
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!
Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.
Žalm 116,1-7
Když otevřeme Bibli asi tak uprostřed, narazíme na knihu žalmů. Jsou lidské, někdy až syrově.
Jejich autoři si nehrají na velkou víru a zbožnost. Nesnaží se zachovat klid a unést beze slova
cokoli. Když se radují, tak z plna hrdla, když děkují, tak pořádně, když naříkají, tak se slzami a
hlasitě.
Neštěstím naší doby není, že si lidé na své trápení stěžují. Neštěstím je, že si často stěžujeme
na nesprávné adrese. Nemusíme si stěžovat na Pána Boha. Můžeme, máme si stěžovat přímo jemu.
Tak to dělají autoři žalmů. Tak to můžeme dělat my. Vlastními slovy nebo si od nich slova vypůjčit.
Žalmisté nakládají své břímě na Boha: Ty to nes, já už nemohu, nes tu tíhu sám.
Pane Bože,
nemáme rádi nemoci, epidemie, karanténu. Nelíbí se nám, že se různé věci nesmí. I většina dětí by
raději chodila do školy než se musela učit doma.
Máme strach, že onemocníme. Že onemocní někdo z našich blízkých.
Lekají nás houkající sanitky.
Pane Bože, mluví se o tom všude, ale jsme rádi, že to můžeme říct taky tobě.
Prosíme o posilu, o pokoj. Prosíme o naději a trpělivost.
Prosíme, uzdravuj nemocné.
Prosíme za zdravotníky, ošetřovatele. Prosíme za řidiče a prodavače.
Prosíme za unavené rodiče. Prosíme za lidi zavřené v samotě, bez kontaktů.
Prosíme za lidi v nemocnicích a domovech pro seniory, které nemůže navštívit jejich rodina.
Prosíme za ty, kdo se bojí krize, ztrát, kdo vidí svět černě.
Děkujeme za lidskost, úsměvy, solidaritu. Amen.

Pastýřský list
Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 13. března 2020

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety. Jednou se
budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli.
Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré
věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a
neúctu k ostatním lidem. Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům,
vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru. S úctou přijímejme úsilí
všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za
fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.
Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě
i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž
nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život.
V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez
bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží
a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení
bohoslužeb, ani koronavirus.
Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar.
Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů,
třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová.
Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících.
Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale
proto nemusí být horší.
Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi,
rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve ecirkev.cz a ustredicce.cz.
Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i
každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení. Jsme
po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale
rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem.
Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj.
píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se
malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a
majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní. Kéž i společenství s těmi,
kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.
Pokoj Boží s námi všemi.
S úctou Daniel Ženatý, synodní senior, a synodní rada Českobratrské církve evangelické

