Milí členové a přátelé sboru,
zdravíme Vás se začátkem podzimu a přejeme vám i vašim rodinám do
nastávajících dnů pevnou víru, činnou lásku a neutuchající naději. Vypadá to, že nás
čeká náročná zima. Podíváme-li se však do historie – třeba jen našeho sboru, tak nás
vlastně nečeká nic nového. Válečná léta, léta hospodářských krizí a měnové reformy,
léta potlačování svobody náboženské a svobody projevu, covidové roky –
vzpomeňme na to, co museli zažít naši předkové nebo čím jsme třeba už prošli. Ti,
kdo mají dost tepla, neměli by zapomenout na ty, kdo ho mají méně. Ti, kdo jsou u
světla, mají ho šířit dál. Ti, kdo mají dostatek – času, financí, nápadů, zájmu, mohou
se podělit s těmi, kterým výše zmíněné chybí. A ti, kterým něco důležitého schází, by
se neměli stydět požádat o pomoc – vždyť do jejich situace se může dostat kdokoliv
z nás. Věřím, že s pomocí Boží to stejně jako naši předkové zvládneme.
jménem staršovstva sboru Dana Konvalinková a Markéta Slámová
V tomto sborovém dopisu naleznete jeden z fejetonů lesníka s poetickou duší Jiřího
Nohela, krátce informujeme o tom, co se ve sboru dělo či děje a pozveme vás na
sborové akce, které již jsou naplánované.

Nové podium pod starou třešní instalované Pavlem Konvalinkou a Josefem Slámou vzniklo
díky dotaci města Velké Meziříčí. Dřevo daroval Libor Kolář.

V lisu
Všechna popadaná zimní jablka jsem vymoštoval a roznosil těm, kdo už nemají
stromy. Je začátek srpna, břízy jsou žluté, buky uschlé, zimní jablka slisovaná. Tam,
kde bývají potoky, je mrtvolné ticho. 780 litrů na čtverečný metr srážek má za rok
vypít země v těchto končinách podhůří Vysočiny. Lidé si namlouvají, že se od ledna
začne sčítat na novém archu. Že ty odložené deště už se nepočítají. Ale je to jako
dluh. Roste a nedá se na něj vzít další úvěr.
Ještě dnes mícháme v kavárnách rituály s všemožnými světonázory. Staví se
další betonové haly, kde člověk stroj v trojsměnném provozu vyrábí cetky. Kamera
odčítá ze mzdy návštěvu záchodků a neloajalitu. Obchvat obchvátil obchvat,
energetický nápoj probudil zbytky sil neupustit roztočenou spirálu spotřeby. Otroky
sváží do fabrik za zvýhodněnou cenu infantilně pomalovaný autobusek. V kantýně je
na výběr z mnoha zamražených trvanlivých salámů. Televize rodí nové gladiátory a
vůdce. Přeléčení antidepresivy u přiznaných případů dosáhlo slibných 70%. Spotřeba
drog na osobu a rok se předpokládá 400 mg. Nastupující generace mileniálů zabíjí
domorodé venkovany a krávy na Minecraftu.
Odstředivá síla mě vyhodila z nenasytného trychtýře požitků. Jsem sám. V
hlavě se snažím rozplétat nečitelný chuchvalec mylných křižovatek, rukama
potřísněnýma zasychající krví. Příroda vysazuje do lesů břízy, duby, jeřáby a habry.
Země se modlí zvláštním hlasem. Půjdu a udělám to samé.
Jiří Nohel

Příměstský tábor pro ukrajinské děti byl uspořádán díky iniciativě Leny Machové.
Spolupracovala Rut Kopečná, Leňa Součková, Sofinka a Bětka Machovy a farářka.

Proběhlo
 ve sboru od loňského října do konce června působil br. vikář Ján B. K. Lauko
 od března probíhaly kurzy českého jazyka pro Ukrajince, kteří jsou zde na vízum
strpění. V kurzech pokračujeme – díky Leně Machové a Věře Kuklíkové; kurzy jsou
pro ty, kteří se zde usadili, pracují a potřebují vylepšit své jazykové kompetence.
 od března se také konaly brigády na naší sborové Živoucí zahradě
 proběhly prozatím čtyři večery s hostem - o trénování paměti se Zuzanou
Pavlíkovou, o ruské invazi s Ivanem Gabalem, o díle mistra Jana Husa se Světluší
Košíčkovou a o mezinárodní ochraně se sociálními pracovnicemi centra pro
uprchlíky v Zastávce u Brna.
 v březnu se konal benefiční koncert Thom´s valley, výtěžek přes 11.000,- Kč putoval
na konto Člověka v tísni
 pašijový příběh jsme si na Zelený čtvrtek připomněli čtením z bible a koncertem Vox
humana Sedm slov z kříže
 na velikonoční pondělí jsme se sborově prošli kolem Tasova
 zavítal k nám synodní senior Pavel Pokorný a celocírkevní farář pro menšiny Mikuláš
Vymětal
 v květnu se konal (za velmi malé účasti) koncert Daniela Juna, v červnu koncert tria
Listověj s názvem Pocta Janu Zahradníčkovi
 od června administruje s. farářka sousední sbor v Horních Vilémovicích
 sborový den v červnu jsme otevřeli rodinnými bohoslužbami, po nich diskuzí o
plánované rekonstrukci podkroví a zakončili loutkovým divadlem a obědem
 v červenci se konal příměstský tábor pro ukrajinské děti
 v srpnu nás navštívil Pavel Keřkovský s přednáškou o spiritualitě, básních a písních,
začalo se se stavbou podia na zahradě
 v září se konala Férová snídaně

Akce Férová snídaně, jejímž spolupořadatelem bylo město Velké Meziříčí a Kraj Vysočina,
přilákala i nově příchozí. Byla také dokladem, že ve sboru je mnoho aktivních členů.

Modlitba
Pane, díky za barvy,
za barvy, které se nedají popsat,
za to, že každá tráva je jiná,
za to, že každý list stromu je jiný,
za to, že nebe nikdy není stejné.
Pane, díky za stromy,
za vodu pro ně, za slunce.
Prosím, odpusť, že tuhle planetu ničíme.
Prosím, dej lidem moudrost,
aby si pod sebou nepodřezali větev.
Pane, díky za vítr, co se dotkne tváře a nebolí,
za šumění listů,
za sílu kmene, který odolá.
Prosím,
chraň nás před živly,
před velkou vodou,
příliš silným větrem,
před hubícím suchem,
před stravujícím ohněm,
před zlým člověkem
a někdy i před námi samotnými. Amen

Na vytvoření krásného jezírka se podílelo mnoho lidí. O zahradu nejvíce pečují:
Božena Doležalová, Jarka a Lubor Turzovi, Iva Hamplová, Dana Konvalinková, Dušan Sláma,
Josef Sláma.

Co nás čeká?
Aktuální informace uslyšíte vždy v ohláškách a naleznete na webu evangelicivm.cz
29. 9. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
1. 10. pouť do Horních Vilémovic
2. 10. 9h rodinné bohoslužby, 14h instalace s. farářky Pavly Jandečkové v Opatově
3.-4.10. farářka mimo sbor (mentorská supervize)
4. 10. 16.30 čeština
6. 10. 18h Dagmar a Radek Handovi: Uzbekistán a Kazachstán
7. 10. 18h kavárnička dříve narozených
9. 10. 9h bohoslužby
11. 10. 16.30 čeština
13. 10. 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
14.-16.10. víkendovka pro konfirmandy v Praze
16. 10. 9h bohoslužby
18. 10. 16.30 čeština
17h schůze staršovstva
20. 10. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
22.10. dopoledne svatba v HD
19h setkání střední generace
23. 10. 9h bohoslužby se sv. VP – Díkčinění
11h koncert Consonare (evangelické pozounové sbory)
24.-30.10. farářka dovolená
1. 11. 16.30 čeština
3. 11. 16h náboženství, 18h modlitební setkání, 18.30 rozhovor nad biblí
4. 11. 18h kavárnička dříve narozených
6. 11. rodinné bohoslužby (studenti ETF Sára Šimková a Milan Kocanda)
Stále domlouváme předkonfirmační přípravu a také občasné setkání mládeže ve
spolupráci se sborem v Třebíči a Horních Vilémovicích. Náboženství se bude konat ve
čtvrtek od 16h cca jedenkrát za 14 dní 1,5h. Biblické hodiny po vsích po dohodě.
S předstihem vás zveme také k večeru s hostem s reportážním fotografem
Vojtěchem Dárvíkem Mácou 16.11. v 17h, tématem bude válka na Ukrajině.
19. 11. odpoledne se bude konat před/adventní dílna a 20. 11. odpolední benefice.
První adventní neděle vychází na 27. listopadu.
FS ČCE ve Velkém Meziříčí,
web evangelicivm.cz
fb: Evangelíci Velké Meziříčí
číslo bank. účtu: 233445959/0600 (Moneta money bank)
e-mail: velke-mezirici@evangnet.cz, marketa.slamova@evangnet.cz
farářka: Mgr. Markéta Slámová, tel.: 724 974 129
kurátorka: Dana Konvalinková, tel.: 777 795 081

