
Rybník
Tuhle mě zase trochu bolel celý svět . 
To se objeví taková bolest v srdci, 
hořkost, smutek nebo hněv…, a vy 
vůbec nevíte, co s t ím. Znáte to. 

Aniž bych věděl proč, vzpomněl jsem 
si na rybník, co ho měli u babičky na 
samotě. Můžete si ho snadno 
představit: takový vysočinský, nevelký, 
krásný rybník schovaný v zákoutí lesů.

Z jedné strany do něj vtékal potok. 
Někdy přinášel i kalnou vodu, která pak 
zašpinila celý rybník. 
Aha, tak možná proto jsem si na něj asi 
vzpomněl – moje vztahy jsou takové
potůčky… a někdy mi do srdce 
přinesou opravdu dost kalného a 
hořkého.
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Izajáš 53,4-10 Byly to však naše nemoci, 
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od 
Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro 
naši nevěrnost, zmučen pro naši 
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, 
jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z 
nás se dal svou cestou, jej však Hospodin 
postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; 
jako beránek vedený na porážku, jako 
ovce před střihači zůstal němý, ústa 
neotevřel.

A někdy v potoce teklo tolik vody, že se potom voda drala přes okraje rybníka. 
To je pravda: někdy s potůčky vztahů přichází povodeň… Že se musíte ptát : 
vydrží to hráze? 

Někdy – to když přichází to hořké nebo když toho už je příliš – bych to rád 
opravdu „vrát il“. Bez díků. 
Ale: Ten rybník vůči tomu potoku byl „bezmocný“. Voda tekla samospádem, 
shora dolů.
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Had
Ráj je zachmuřen a zachumelen, 

Eva prchá mezi křovinami; klikatá 
pěšinka jejích stop je stále

rostoucím hadem na sněhu, který se 
jí zahryzuje do milostných pat, jež 

krvácejí…
Had na sněhu je bez moci a bez 

pomoci.
Had na sněhu je chiméra.

Had na sněhu je Stín.
Eva jest.

B. Reynek

Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s 
dvěma ze svých učedníků.
36 Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: "Hle, 
beránek Boží."
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Jako moje srdce. Je taky proti vztahům bezmocné. Jistě, pokusím se někdy 
něco vrát it. Možná přitom i leckoho dost zraním. Ale stejně se „to“ vrátit 
opravdu nedá. Neuvědomoval jsem si do téhle chvíle tolik, jak moc jsou 
vztahy samospádné. A moje srdce je dost „dole“ . Nezbývá mu než nést… 
Nic se nedá opravdu vrát it…

Nešlo by tedy postavit ochrannou hráz? 
Co ten rybník, co by se s ním stalo, kdyby se mu postavila na potoce hráz? 
Ne, to nepůjde. Vyschl by… Moje srdce by taky vyschlo, kdyby se na 
potůčcích vztahů postavily ochranné hráze. 

Když ne ochrannou hráz, tak – nešlo by to tedy prostě pustit dál? 
Taky mě to často napadne, přiznávám to – všechno a všechny pustit. Co se 
s nimi mám trápit. Ať už je to pryč. Pryč z očí, ze srdce.
Co by se stalo, kdyby se na tom rybníku vytáhlo stavidlo? Jednou jsme to 
vlastně s bratranci pokusně udělali a pak jsme už nedokázali dát  stavidlo 
zpátky a rybník byl za chvíli prázdný. Jestli si dobře vzpomínám, zavládla 
mezi námi dost panika.

Tak to je: musí se přijímat , vrát it se nedá, a nemůže se pustit všechno dál. 
Proto to srdce někdy tak bolí a bouří, zuří.  

Ale na tom rybníku voda stejně tekla dál. Přes hráze, přes stavidlo. Byl to 
jen malý potůček. Ale voda tekla. Moje srdce není docela dole. To, co jím 
prochází, v něm nemusí zůstat  docela a nezůstává.

Kam vlastně tekla ta voda z rybníku? Prostě dál. Asi nakonec – do 
oceánu… 
To je to! Musí se přijímat , nedá se vrát it, nedá se všechno pustit dál. Ale 
smí a musí se pouštět  dál. S nějakou nadějí, že… nakonec to přijímá a nese 
– Bůh. Když zkusím pouštět  „vodu“ dál… je to modlitba?

A není tohle velikonoční zvěst? Netrpím sám. Bůh trpí mnou (i T ebou). A 
nevrací, i když On by mohl. A zachycuje. Nese. Tohle je vidět  na 
Ježíšovi… trpícím . 
A On to unese. To je vidět  na Ježíšovi vzkříšeném . 
Dobrá doba – ty velikonoce. 

PJ

Program života sboru
 bohoslužby – neděle 9.00
 bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
 biblická hodina – středa 17.00
 děti – pondělí 16.15
 mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00 
 biblická hodina Třemošnice – 1.pondělí 18.00 
 biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
 biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
 staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

Přijměte pozvání
Velikonoční svátky:

 Květná neděle 9.4. v  9.00. Při ní bude naším hostem br. synodní senior Joel 
Ruml a proběhne slavnost ordinace br. Miroslava Krejčíka. 

 Velký Pátek 14.4. v   9.00 a v  17.00 s Večeří Páně
 velikonoční neděle  16.4. v  9.00 s Večeří Páně a v 10.30 v  Bousov ě
 velikonoční pondělí 17.4. v  9.00

 21.-23.4. jsou seniorátní dny  mládeže Letohradě. Naše mládež zde bude v sobotu 
hrát v ánoční div adlo „Lanovka“ . 

 naše mládež hraje sv é div adlo také v e Vrchlabí 8.4., v Praze 12.4.
 25.5. je sv átek nanebevstoupení, bohoslužby  budou v 17.00
 4.6. jsou svatodušní svátky (bohoslužby  v 9.00 s v y sluhov áním Večeře Páně)
 v červ enci by chom měli nav štív it přátele v  holandském Zaandamu. 
 na červ enec také připrav ujeme pobyt pro děti a mládež. Bude v ěnov án mimo jiné 

také příprav ě v ánočního div adla

Hospodaření sboru
- Děkujeme za všechnu Vaši finanční pomoc. Situace sboru je stejná, náš dluh u Personálního 

fondu se drží na výši 160 000,-
- V tomto roce by měly pokračovat opr avy našeho kostela. Na řadě je nyní po fasádě kostela 

oprava střechy. K tomuto jsme letos získali zatím pouze 385 000,- takže se opraví patrně jen 
část střechy. 

- Přiložená složenka je na zaplacení Vaše dobrovolného příspěvku na Jer onymovu jednotu.
(Jeronymova jednota je církevní fond, od kterého lze žádat půjčku či dar na stavební akce.) Tuto 
sbírku odešleme na ústředí Jeronymovy jednoty. 

- Dar můžete ovšem dát i na opravy kostela. 
- V Diakonii Marta se práce v představenstvu a biblických hodin ujímá br. Havelka z Vilémova. Na 

úhradu jeho cestovních nákladů hledáme zdroje. Když svůj dar Diakonii budete směrovat 
k tomuto účelu, budeme vděčni. 


