Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden
soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se
šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do
Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. (Lukáš 2,1-5)
V Praze dne 31. března 2021
Milé sestry a bratři,
od začátku Velikonočního týdne probíhá v naší zemi povinné sčítání lidu, které se cyklicky
opakuje jednou za 10 let. Není to nic nového, sčítalo se už v době babylonské, jak známo i za
císaře Augusta, když se narodil Ježíš, a samozřejmě i v novodobých dějinách, za RakouskaUherska, za První republiky, v době komunistické totality i nyní. A tak se nám letos největší
křesťanské svátky spojují s občanskou povinností, které museli učinit zadost i Ježíšovi rodiče.
Oproti sčítání lidu, které je pro nás občany ze zákona povinné, Velikonoce slavit povinně
nemusíme. Můžeme však využít veliké nabídky požehnání, které je nám nabídnuto. Právě ona
dobrovolnost a svoboda činí církev církví a křesťana křesťanem. Vždyť víme, že první věřící
v Krista si vypůjčili pro svá společenství politický výraz ekklésia z Řecka, což znamenalo
shromáždění plnoprávných svobodných občanů města. Právě v církvi mohli všichni její
členové prožít, že jsou svobodnými občany Kristova království, i když možná většina z nich
byla podle římského práva otroky.
Srdečně vás tedy zvu k prožití sederové večeře na Zelený čtvrtek. Můžete si ji připravit doma
se svými rodinami a dětmi. Jako průvodce vám může posloužit nápověda od bratra kazatele
Tomáše Trávníčka, kterou na internetu naleznete zde: https://cb.cz/neveklov/ke-stazeni/
Na Velký pátek jste s celou Církví bratrskou zváni v 10.00 hodin k celocírkevní bohoslužbě
od nás ze Soukenické ulice, kázat bude předseda Rady CB David Novák, hrát a zpívat bude
kapela SouZnění a pozdraví nás pět seniorů z celé republiky. Večer pak v 18.30 hodin jsme
pozváni k velkopátečnímu shromáždění s večeří Páně (každý si ji připraví doma pro rodinu)
přes aplikaci Zoom. Pozvání k připojení dostanete mailovou poštou.
Stejně tak dostanete pozvání připojit se na Zoomu v neděli brzo ráno v 6.20 těsně před
rozbřeskem, abychom přivítali Vzkříšeného písničkami, modlitbami a slovem Božím. A pak
se v 10.00 hodin setkáme prostřednictvím videopřenosu na bohoslužbě opět s večeří Páně,
kterou si, prosíme, znovu připravte doma, abychom byli spojeni Slovem i eucharistií.
Nakonec ještě několik vět ke sčítání. Geograf Martin Šimon vysvětluje, proč je důležité
provádět sčítání lidu, domů a bytů: „Sčítání lidu vypovídá o tom, kdo jsme, kde žijeme a jak
se jako společnost vyvíjíme. Poskytuje robustní datový základ pro rozhodování státní správy,
samosprávy i komerčních subjektů. Detailní data o populaci umožňují spravedlivě rozdělovat
politickou moc, státní rozpočet a veřejné statky. Vláda, kraje i obce mají díky sčítání silný
nástroj, jak plánovat poskytování veřejných služeb a rozvoj infrastruktury pro občany.“
No a Petr Raus k tomu dodává: „Obracím se na vás jménem Ekumenické rady církví
s prosbou o povzbuzení členů a přátel vašich sborů k zodpovědnému zapojení do sčítání lidu,
a zejména k připomenutí, jakým způsobem vyplnit kolonku B10 sčítacího formuláře. Je třeba
nejprve zaškrtnout text „Věřící – hlásící se k církvi“, pod tento text pak do políček k vyplnění
vypsat „CÍRKEV BRATRSKÁ“. Jiná formulace nepovede k přiřazení údaje k počtům Církve
bratrské. Správné vyplnění těchto údajů má navzdory dobrovolnosti docela vážné dopady na
řadu věcí. Například, jak závažné dopady mají takto sesbíraná data na množství a charakter
náboženských pořadů veřejnoprávních médií atp.“
Požehnané Velikonoce a dobře vyplněný dotazník vám přeje váš
Bronislav Matulík

