Žijeme spolu v jedné církvi

Poslanci 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické přijali následující text,
který je výsledkem dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi.
„Žijeme spolu v jedné církvi, stejně
jako v celé společnosti – lidé heterosexuálně i homosexuálně orientovaní.
V Ježíši Kristu není mezi námi rozdílu.
V něm Bůh přišel mezi nás a dosvědčil svou lásku ke všem lidem, zejména
k opomíjeným a opovrhovaným. Na
kříži na sebe vzal hřích každého člověka
a ve svém vzkříšení dává každému naději nového života.
Bereme vážně biblické svědectví
o Bohu. Věříme, že Písmo svaté se nám
působením Ducha svatého aktuálně stává
jeho slovem. To platí i pro ta místa, kde se
Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování. Čteme-li Bibli od jejího středu, totiž
Ježíše Krista, říká nám zřetelně a jasně:
Bůh ve své lásce přichází ke každému
z nás. Tím také ovšem často překračuje
hranice dané lidskými předsudky.
Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homo-

Léto s ČCE
Rodinné rekreace v Chotěboři 2022
V současné době jsou volná místa u 2 běhů
po 7 dnech.
Termíny běhů:
• 23. – 30. 7. (3. běh); vedení: br. Lubomír
Červenka; zaměření: rodinná rekreace
• 6. – 13. 8. (5. běh); vedení: br. Jordan
Tomeš; zaměření: divadelní workshop

sexuální orientace mnohdy necítí v našich
sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme,
že v minulosti církev často těmto lidem
ubližovala. Omlouváme se jim.
Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království
odráží v našich vztazích. Bereme vážně
apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to,
co slouží pokoji a společnému růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací
nacházeli v našich sborech domov a byli,
tak jako všichni, přijímáni i se svými partnery a partnerkami.
Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé výklady a porozumění. Nechceme, aby to vedlo k radikalizaci a nesnášenlivosti ve společnosti
i v církvi. Vždyť právě v Českobratrské
církvi evangelické, vzniklé v živém rozhovoru různých církevních tradic, smíme
své odlišnosti unést a být jednotní v Ježíši
Kristu.“

Na letní prázdniny 2022 je ve středisku
v Chotěboři opět připraven program pro
rekreaci rodin s dětmi a rekreaci jednotlivců. Jsou zváni všichni, kdo chtějí prožít v evangelickém společenství část své
dovolené, i při společných pobožnostech.

Léto 2022 v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
• 3
 0. 7. – 6. 8. – Církev živě – vedou
Radim Žárský a Jana Horáková – nabízíme možnost ubytovat se v celém
areálu tábora

Rodinné pobyty:
• 16. – 23. 7. – rodinný pobyt vedou Lukáš a Olga Klímovi – ještě máme několik volných pokojů na Hlavní budově
• 23. 7. – 30. 7. – rodinný pobyt vede
Hana Ducho – nabízíme poslední
chatku
• 23. 7. – 30. 7. – rodinný pobyt vede Romana Čunderlíková – nabízíme volné
chatky

Katakomby • červenec/srpen 2022

Přihlášky provádějte přes internet
na stránce http://es‑ chotebor.evangnet.cz
v sekci on‑line (platí pro zájemce, kteří
byli v posledních dvou letech ve středisku
na rekreaci). Případné dotazy můžete zaslat na e‑mail: chotebor@e‑ cirkev.cz

Tábory pro děti a mládež – nabízíme několik volných míst v těchto termínech:
• 29. 6. – 9. 7. – 11denní (středa až sobota) tábor pro děti školního věku vede
Eliáš Cizl
• 9. 7. – 16. 7. – Tábor pro děti do 13 let
vede Pavel Bláha
Bližší informace o pobytech a možnost
přihlašovat se na: https://prihlasky.e‑
‑cirkev.cz/leto. Pobyty pořádá oddělení
výchovy a vzdělávání Ústřední církevní
kanceláře ČCE (vychova@e‑ cirkev.cz, tel.:
+420 224 999 233) ve spolupráci se správcem Tábora J. A. Komenského v Bělči nad
Orlicí (www.taborbelec.cz).
Sborový dopis vršovického sboru ČCE

Kazatelský rozpis na prázdniny
3.7.

9.30

Bohoslužby na Vinohradech

káže Pavel Kalus

10.7.

9.30

Bohoslužby s večeří Páně

Matěj Opočenský

17.7.

9.30

čtené bohoslužby

Ondřej Rada

24. 7.

9.30

bohoslužby

Pavel Hejda

31.7.

9.30

bohoslužby

Kristýna Pilecká

7.8.

9.30

bohoslužby

Zdeněk Šorm

14.8.

9.30

bohoslužby

Michael Otřísal

21.8.

9.30

bohoslužby s večeří Páně

Matěj Opočenský

28.8.

9.30

bohoslužby na Žižkově I.

Matěj Opočenský

Archové sbírky:
Na Nový evangelický zpěvník (přijímáme i v roce 2022)
Jak se připojit na sborový program, který probíhá
přes videokonferenci?
Pokud není uvedeno jinak, používáme konferenci ZOOM.
Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento
odkaz: https://zoom.us/j/3011365528 Při prvním přihlášení
po vás bude chtít systém stáhnout ZOOM klienta. Není

to složité, postupujte dle návodu. V případě, že by vám to
nešlo, volejte na 776 123 320 nejpozději však půl hodiny před
programem. Nejlepé den předem. Instalace trvá cca 5 minut.

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb
nalaznete na YouTube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__
Bl7fMtiuhg/featured

Kalendář na pololetí 2022/23

Na výjezdním zasedání staršovstva jsme se pustili i do náčrtu sborového programu na první část školního roku 2022/23. Věříme, že vás
zaujme, a že se do něj zapojíte.
Zároveň intenzivně promýšlíme programy pro děti. Plánujeme jednoměsíční setkávání pro nejmenší děti, pro mladší školní věk a skupinu
starších dětí pozvat ke konfirmační přípravě. Mládež bychom rádi pozvali na výjezd do Ostravy. Zvány jsou i starší děti, tedy konfir‑
mandi. Třicátníci by se od nového školního roku měli možnost scházet pravidelněji čtvrteční večery. Jeden z nich by pak byl návštěvní
u nějakého hostitele. Středeční biblické hodiny a setkání seniorů zůstanou beze změny.

září
• 7. 9. seniorské Horoušánky OPEN
• 10. 9. – Biblické a meditativní soustředí, Zruč nad Sázavou
• 23. – 24. – Sjezd nejen evangelické mládeže v Ostravě

říjen
• 7. – 8. 10. – Akce pro starší děti – Zruč/Soběhrdy

listopad
• neděle 13. 11. – začíná nacvičování Vánoční hry

prosinec
• sobota 17. 12. – generálka hry – MANA
• neděle 18. 12. – Vánoční hra – MANA
• datum neznáme – vystoupení na Vánočních trzích P10

leden
• r epríza vánoční hry – někde pro seniory? Zkusit nabídnout
jako sociální službu v MANĚ?

