Úvodní obrázek je z knížky od Ivany Noble
Ranní meditace Opravna duší a patří k němu ještě tento její text:

VELIKONOČNÍ DOPIS 2020
Farního sboru ČCE v Horní Čermné

Nedotýkej se mě
Jakuba Demla fascinovala ta slova: Noli me tangere,
nedotýkej se mě, protože jsem ještě nevystoupil k Otci. Když
Marie Magdaléna vyměnila slzy za údiv a údiv za nezřízenou
radost, Ježíš jako by jí chtěl říci: Ještě nejsme na konci cesty.
Nemůžeme být v ráji, dokud na zemi lidé trpí, dokud se tu
děje nespravedlnost, dokud je tu doma bolest, vysvětluje Deml
svému čtenáři a možná i sám sobě. Když nám umírají milovaní,
když naše slova útěchy v sobě nemají moc zázraků. Ještě nejsme
celí, ještě nejsme všichni pospolu doma, u Otcova stolu.
Nedotýkej se mě, Marie. A ona chvíli váhá, co znamená to
gesto odmítnutí. Chvíli neví, jak bude patřit do vráceného
života svého mistra. Chvíli se bojí vlastní bídy a pak pozdvihne
oči, znovu a jinak. Nevidí už jen svého Pána, spatřuje cestu
vystoupení, jeho, její a s ní všech padlých tvorů. Cestu ven
z bídy. Ten, který smrtí smrt přemohl, jí vrací zrak, ale ne hmat.
Marie vidí a věří. Marie běží k učedníkům a věří. Marie se
dotýká jejich pochybností. Drží v náručí jejich strach. Marie
s nimi zůstává v jejich osamění. Zůstává s nimi, když běží
k hrobu Petr a Jan. Zůstává, když se vracejí zářící vírou.
Marie vidí Ježíše z dálky, vidí mu záda, když se při
výstupu ohlédne k Otci. Viset mu na nohou, spadla by z výšky.
Noli me tangere. Nedotýkej se mě. To není prázdnota. Hledět
k nebi, to není plnost. Vrací se k cestě, kterou zahlédla. Prosí
o odvahu, o víc, než kolik se jí sejde za zavřenými dveřmi. Marie
prosí o Ducha. Prosí za zavřenými dveřmi. Jak hořet bez ohně?
Jak dýchat bez dechu?

Ježíš jí řekl: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci.
Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci
vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Jan 20,19

Jsme spolu?
V čem jsme spolu i na dálku?
V čem nedokážeme být spolu, i kdybychom seděli těsně vedle
sebe?
Co spolutvoříme?
Co spolutvoříme i na dálku?
Co spolutvořit nesvedeme, i když jsme v jedné církvi, v jedné
komunitě, v jedné rodině?
To je nabídka šesti úvodních otázek pro naše velikonoční
meditace. Doporučuji procházet je pomalu, nespěchat.
Sedmou otázku si, prosím, doplňte sami. Vždyť jsme teď
sami víc, než kdy jindy. … Chybí nám, že nejsme a nemůžeme být
o velikonočních svátcích spolu. Něco ale můžeme. Můžeme trochu
víc promyslet, co pro nás spolubytí znamená.
Víme, že to není poprvé ani naposled, kdy nám (nebo našim
blízkým) spolubytí nejde snadno. Možná se vynoří i zkušenost, kdy
být spolu prostě nešlo, kdy to šlo jen hodně omezeně, kdy to bylo
s velkým rizikem.
Uvědomujeme si, že potřebujeme řadu dobrých nástrojů,
které pomohou, abychom byli spolu. Telefon, aplikace, počítač,
modlitba. Díky za tyto nástroje komunikace, učíme se je využít co
nejlépe. Jejich pomocí vnímáme druhé aspoň trochu, zažíváme
s nimi aspoň něco.
Uvědomujeme si a ověřujeme význam různých spojnic,
spojek, spojenců, spolupracovníků, spoluautorů, spolubydlících,
spolubratří/sester, spoludědiců, spoludlužníků, spoluhráčů,
spolukonfirmandů, spolumajitelů, spolustolovníků, spolutrpících,
spoluviníků, spoluvlastníků, spolužáků, …
A pokud by nás snad mrzelo, že v žádném tom předchozím
„spolu“ se stejně nesejdeme úplně všichni, můžeme si na chvilku
uvědomit, že jsme spolučtenáři tohoto sborového dopisu. Můžeme
myslet na ty, kdo spolutvoří společenství čermenského sboru
a jeho přátel i celé církve Kristovy. Můžeme se modlit ve jménu
Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Co se dnešního života spolu a s virem týče : uchovejme
dobrou mysl, chraňme občanské svobody i v krizové situaci,
rozložme síly, zachovejme nadhled, vděčnost a humor.
O velikonočních svátcích vás nemůžeme pozvat ke
spoluslavení bohoslužeb, ale kostel bude od květné neděle do
velikonočního pondělí otevřen pro osobní ztišení a modlitby
(v čase od 6.00 do 22.00). Na webu http://horni-cermna.evangnet.cz/
najdete odkazy na přenos nebo záznam bohoslužeb.
Faráře můžete kontaktovat po telefonu 737 642 886 kdykoli.
Pokoj Boží převyšující všecko, čemu můžeme i čemu
nemůže porozumět, bude opatrovat a zpevňovat vaše srdce,
duši i mysl v Kristu.

farář Jakub Keller

Na co se můžete těšit, připravit, přihlásit? V neděli 7. června
bude konfirmace, v neděli 14. června bude „farní cukrárna“,
jejíž výtěžek bude na dobročinné účely a z části na podporu
plánované cesty letošních konfirmandů do Francie. Plánujeme
i setkání spolu-konfirmandů z let 1957-1962 na 18. června.
S mládeží bychom rádi jeli na vodu od 1. do 4. července. S dětmi
pojedeme na Zbytov od 26. července do 2. srpna. Pobyt rodin
s dětmi plánujeme znovu do Albeřic v termínu od 9. do 15. srpna.
Kdo se rozhodujete, zda a jak zaplatit salár, doporučujeme
vám k inspiraci přehledný leták „5% a hlavu vzhůru“, který nově
pomáhá v celé ČCE vyřešit financování. https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
Informace najdete i na webu v kolonce „finance“. Potřebná je
aktuálně sbírka na opravu střechy fary. Děkujeme všem, kdo na
to pamatujete. V průběhu měsíce května bude sbírka na
Jeronymovu jednotu – fond podporující opravy kostelů.
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