
Pravidelné programy sboru v Moravči a blízké aktivity YMCA: 
 

 neděle v 9:30 – bohoslužby v Moravči, souběžně probíhá i nedělní 
škola pro děti 

 neděle v 8:00 – zpravidla každou 1. a 3. neděli v měsíci bohoslužby 
v Kamenici nad Lipou 

 úterý v 9:30  přibližně 1x za 14 dní setkávání maminek s dětmi. 
(Obvykle vždy v 2. a 4. úterý v měsíci, putovní charakter) 

 úterý v 9:30 jednou měsíčně (zpravidla 3. úterý v měsíci) povídání a 
zpívání v Domově důchodců v Proseči-Obořišti 

 úterý v 17:00 YMCA tělocvična v Nové Cerekvi pro rodiče s dětmi 
(předškolními, případně první stupeň) 

 úterý 20:00 modlitební setkání v Moravči 
 středa 15:30 - 17:00 YMCA TenSing – pěvecký sbor a kapela mládeže 

(ve starokatolické modlitebně v Pelhřimově). 
 čtvrtek od 9:00 1x za měsíc biblická hodina v Kamenici nad Lipou 
 čtvrtek od 19:00 biblická hodina putovní – v rodinách 
 pátek 13:15 výuka náboženství v Pelhřimově (starokat. modlitebna) 
 pátek 14:00 YMCA oddíl Ježečci v Pelhřimově (starokat. modlitebna) 
 pátek 18:00 mládež v Nové Cerekvi / schůzky týmu TenSingu 
 pátek 19:00 YMCA fotbal v tělocvičně v Nové Cerekvi 

 

Program sborového dění kolem velikonočních svátků. 
 

14.4  Květná neděle Bohoslužby v 9:30 

18.4.  Zelený čtvrtek Čtení pašijí od 20:00 v kostele 
s pěveckým souborem In Pace 

19.4. Velký pátek Bohoslužby v 18:00 s Večeří Páně 

21.4. Velikonoční neděle Bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně 

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30. 
Všichni jste zváni! 

 

Kontakt: Daniel Matějka, farář. Moraveč 35, 39301, Pelhřimov. Tel: 
565394269, mobil: 777258831. web: http://moravec.evangnet.cz/ 

email: moravec@evangnet.cz 
bankovní spojení: 247400890/0300 

V e l i k o n o č n í  l i s t   
evangelického sboru v Moravči, duben 2019 

 

 

V noci před velkým pátkem Ježíš 
stojí před soudem, před radou 
velekněží a zákoníků. Ti hledají, 
jak by ho odsoudili. Nedaří se jim 
to. Nemůžou najít záminku, za co 
poslat Ježíše na smrt.  
Pašijový příběh nám staví před 
oči falešný proces. 
Vykonstruovaný. Jakých bylo, 
žel, na téhle planetě mnoho. A 
zřejmě dále bude. I naše země 
pamatuje procesy, které končily 
popravou takto cíleně 
obviněných. 
Možná se něco takového 
odehrává i uvnitř nás. Když se potřebujeme zbavit někoho, kdo 
nezapadá do naší představy, hledáme, za co bychom ho odsoudili. 
Posháníme na něj všechnu černotu, co jen dokážeme vymyslet. (O co 
špinavější ten druhý bude, o to čistší bude naše vlastní svědomí.) Co na 
tom, že to není tak úplně pravda? Co na tom, že svědectví se 
rozcházejí a celé je to složitější? Chceme soudit a odsoudit, protože 
někdo ruší náš svět. 
… 
Velekněží a zákoníci sehrávají v pašijovém příběhu roli těch zlých. Ale 
co když je i tohle složitější? Co když posílají Ježíše na smrt vlastně 
s dobrým úmyslem? Ne, to není vtip: Co když velekněží posílají Ježíše 
na smrt s dobrým úmyslem? Dělají to, aby uchránili křehkou politickou 
rovnováhu. Aby uchránili chrám: pro ně i pro spoustu dalších chrám 



znamenal hrdost a identitu. (Možná jsme v pokušení dnes 
z podobných důvodů chránit církev.) Co když si velekněží a zákoníci 
mysleli, že se obětováním jednoho neskladného Ježíše zasazují o 
dobro lidí? Slovy velekněze Kaifáše: „Je lépe, aby jeden člověk zemřel 
za lid, než aby zahynul celý národ.“ Kaifáš ovšem zřejmě nevěděl, jak 
hlubokou pravdu vyslovil. Kristova smrt bude smrtí za nás. 
Ježíš nese svůj kříž ke Golgotě, přibíjejí ho. Vojáci si mezi sebou dělí 
kořist - Ježíšův oděv. Po bolesti Velkého pátku následuje ticho bílé 
soboty. 
… 
Bůh má poslední slovo. Ne lidé, ne osud, ne smrt, ale Bůh! Tak zní zvěst 
nedělního rána.  
Nějaký čas to vypadalo, že zvítězí lidé, jejich soudy, zloba a nenávist. 
Poslali na smrt nevinného, Ježíše, který vadil paradoxně tím, že do 
světa vnášel lásku. 
Možná známe podobný pocit beznaděje: když jsme něčemu věřili, 
doufali jsme, radovali se, že tady roste něco dobrého. A pak přišla 
rána, šok, pád a člověka se zmocnilo zoufání: že v tomhle zoufalém 
světě je stejně všechno marné… 
V neděli ráno se však děje něco nečekaného. Hrob je prázdný, Ježíš je 
opět s námi a jeho láska působí. Je tu nový život, který generacím 
Ježíšových následovníků dává sílu žít láskou a vzdorovat zlému. Dává 
jim naději i v nejzazší okamžik smrti. 
Bůh má poslední slovo. I nad našimi životy. 

___________________________________________________ 
 

Staršovstvo 
Na sborovém shromáždění 17. března 2019 byli volbou doplněni členové a 
náhradníci staršovstva. Staršovstvo je správním orgánem sboru a nyní 
pracuje ve složení: Daniel Trefil - kurátor, Vladimír Lešikar, Lukáš Malínek, 
Tereza Říčanová, Eva Zadražilová, Miloslav Zadražil a Daniel Matějka – farář. 
Náhradníky jsou Zbyněk Novák a Gabriela Zavadilová Krejčová. Díky všem, 
kdo se na životě sboru v Moravči podílíte jak účastí ve formální struktuře 
společenství, tak jakýmkoli lidským, duchovním, praktickým i finančním 

přispěním. Díky všem, kdo na společenství moravečského sboru myslíte ve 
svých modlitbách. 
 

Investice 
Českobratrská církev evangelická určila část ročních finančních náhrad od 
státu (ve výši 18,5 %) na Diakonické a rozvojové projekty.  Jedná se o částku 
kolem osmi milionů ročně, která je rozdělena formou grantů do větších či 
menších projektů našich sborů. V minulých letech moravečský sbor z tohoto 
zdroje obdržel příspěvek na zařízení sborové místnosti, audio zařízení pro 
přenos bohoslužeb a kované zábradlí ke vstupu do kostela. V letošním roce 
uspěla naše grantová žádost na  stavbu kovové  nájezdové rampy pro 
vozíčkáře a hůře pohyblivé občany. Rampa nebude od silnice vidět – nájezd 
povede po novém chodníku zpoza kostela do dvora bývalé školy k bočnímu 
vstupu do kostela. Stavební část provede firma pana Jača z Moravče a 
zámečnické práce pro nás zajistí firma pana Blažka z Pelhřimova.  
Staršovstvo vidí jako dobré zároveň s těmito pracemi opravit také omítku 
kostela v zadní části směrem ke kostelu. Na tyto práce byla podána žádost o 
dotaci z Kraje Vysočina, ale zatím nebylo rozhodnuto o její podpoře. 
Nicméně, nejnutnější opravy omítek bude v souvislosti se stavbou rampy 
stejně potřeba udělat. Proto vítáme jakoukoliv finanční podporu členů a 
přátel našeho sboru pro tuto letošní stavbu.  
 

Z událostí, které nás čekají v blízké době a během roku:  
 

 24. května od 18:00 Noc kostelů v Moravči. Vystoupí studenti varhanní 
hry z Tábora, Ten Sing Pelhřimov a další.  

 15. června sraz rodáků v Moravči. 
 23. června festival Greenway: Bohoslužby, povídání publicistky Petry 

Procházkové, odpoledne koncert kapely Deše, která se věnuje 
především novému zpracování žalmů. Chybět nebude ani tradiční 
dobročinný bazárek a program pro děti.  

 1.–7. srpna tábor rodin s dětmi YMCA u Staňkovského rybníka – na 
Vlčici. 

 18.–25. srpna dětský tábor YMCA na Valkounově.  


