
Velikonoční dopis 2009 
sboru Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic

„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou 
v Kristu  Ježíši,  neboť  zákon  Ducha,  který  vede  k životu 
v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu  a smrti. Bůh 
učinil  to,  co  bylo  zákonu  nemožné  pro  lidskou  slabost: 
Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako 
má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, aby 
tak  spravedlnost  požadovaná  zákonem  byla  naplněna 
v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha.“ (Ř 8,1-4)

Tento  text  nehovoří  o  veselých  Velikonocích.  Ježíšovo  utrpení 
zmiňuje jen jako náznakem. Hovoří  o těch,  kdo jsou slabí  a hříšní,  o 
těch,  s jejichž existencí  je  spjat  hřích a smrt.  Takový je  zákon tohoto 
světa. Hovoří o nás.

Ale říká nám, že existuje ještě jiný zákon, a to zákon Ducha, který 
vede člověka k životu v Kristu Ježíši. Cesta k životu a do života v Kristu 
Ježíši ale vede právě přes oběť Božího Syna na velkopátečním kříži. Na 
něj Ježíš vynesl náš lidský hřích k odsouzení a svůj život k oběti. 

Tam se však otevřela nebesa a Otec se ke svému Synu přiznal. V 
něm a v jeho vzkříšení se přiznal i  k nám. I nás osvobodil od zákona 
hříchu a smrti a daroval i nám odpuštění a naději v Duchu svatém.

-oOo-

Milí přátelé, sestry a bratři,
chceme  vás  pozvat  ke  sdílení  velikonoční  radosti  a  naděje  do 
shromáždění církve.

Velikonoční shromáždění se budou konat takto:

čtvrtek 2.4.2009    -15.30 Valtínov (u Váňů) bibl.hodina a pašijemi
pátek 3.4.2009    -13.30 Budíškovice (DD) bohoslužby s VP
Květná neděle 5.4.09     - 9.00 V. Lhota (modlitebna) bohoslužby

   -11.00 Valtínov (modlitebna) bohoslužby
Zelený čtvrtek 9.4.2009  -16.00 V. Lhota (modlitebna) bibl.hod.s pašijemi
Velký pátek   10.4.2009 - 9.00 V. Lhota (modlitebna) bohoslužby s VP

  -11.00 Valtínov (modlitebna) bohoslužby s VP
 -13.00 Dačice (Dům peč.služby) bohoslužby s VP

Boží hod velikonoční  - 9.00 V. Lhota (dolní kostel) bohoslužby s VP
 - 11.00 Valtínov (kostel) bohoslužby s VP



Vážené sestry a vážení bratři,
před  rokem  ve  velikonočním  dopise  vyhlásilo  staršovstvo  sboru 

dobrovolnou  sbírku  občanů  a  členů  sboru  na  opravu  krovu  věže  horního 
kostela. 

Chceme vám upřímně poděkovat za vaši ochotu a štědrost, s níž jste na 
tuto opravu přispěli. Z vašich darů se podařilo shromáždit více než 70.000.-Kč. 
Je to částka velká s ohledem na to, že zdaleka ne všichni dárci žijí aktivně ve 
společenství sboru, ale dominanta Velké Lhoty je jim stejně drahá a vzácná.

Rozpočet na opravu krovu věže je v této chvíli 1.247.016.-Kč. Na opravy 
se sboru podařilo shromáždit cca 950.000.-Kč. Požádali jsme o zařazení této 
akce jako nemovité  kulturní  památky  do Havarijního programu ministerstva 
kultury  v roce  2009  s požadavkem  příspěvku  300.000.-Kč,  přislíbeno  nám 
však bylo pouze 200.000.-Kč. Naskýtají se různé možnosti, jež ještě zkoušíme 
a také jednáme s dodavatelskou firmou.  Uvítali  jsme rovněž vstřícný příslib 
obecního úřadu ve Volfířově finanční pomoci po vyčerpání možností zdrojů, 
jež se týkají nemovitých kulturních památek. 

Jako  reálný  termín  pro  počátek  stavební  akce  se  jeví  červen  tohoto 
roku. Bližší jednání však teprve probíhají a nejsou ještě u konce.

Vzhledem  ke  všemu,  co  bylo  řečeno  a  napsáno,  uvítáme  s díky 
jakoukoliv vaši finanční pomoc.  Farní sbor nemá jiné zdroje prostředků než ty, 
které dostává od vás. Připomínáme proto i platby saláru na rok 2009. Mnohde 
byly  již  provedeny   a  probíhají.  Částka,  kterou  sboru  věnujete,  bude  vždy 
použita v souladu s účelem, který určíte.  Je možné své platby poukazovat i 
složenkou na účet sboru č. 189882501/0300. Ve Velké Lhotě je pak možno 
salár platit nejen na faře, ale díky ochotě sestry Jany Zabloudilové z čp.63 a 
sestry Boženy Kopřivové z čp.13, i u nich. Na faře je možné si vyzvednout i 
potvrzení  o  daru  církvi  pro  odpis  z daní.  Jsme  rádi,  že  někteří  z vás  této 
možnosti využívají.

Staršovstvo sboru 

Milí přátelé,
v pololetí tohoto roku končí prohlášení farního sboru ve Velké Lhotě u 

Dačic  za  místo  církví  podporované,  jak  rozhodl  synod  v roce  2007.  To 
znamená,  že  sbor  bude  muset  nadále  za  svého  kazatele  na  plný  úvazek 
odvádět do tzv.personálního fondu naší církve ročně částku 76.000.-Kč. To je 
velký  závazek  pro  sbor  jako  je  ten  náš.  Je  to  velký  závazek  pro  každý 
ekonomicky slabší sbor naší církve, jichž je žel více. Po vzájemném zvážení 
této situace i  vzhledem ke zdravotním obtížím,  jež se objevily u mne i  mé 
manželky, rozhodl jsem se využít nabídky farního sboru v Karlových Varech a 
od 1.7.2009 tam odcházím. Zdejší sbor hledá kazatele na zkrácený pracovní 
úvazek. Přeji mu v tom úspěch a modlím se za to. Každému dalšímu kazateli 
přeji, aby zde zažil tolik krásného, co my.

Děkuji Vám všem za podporu, pokud jste mi ji projevovali, a za lidské 
přátelství. Prosím však, abyste nikdy nezapomínali na svůj sbor – je to přece 
váš sbor - ve své štědrosti i ve svých modlitbách.

Pavel Klimeš 


