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Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, staré české 

přísloví říká: Člověk míní, Pán Bůh mění. Těšili jsme 

se na vzájemná setkávání mezi sebou i s Božím 

slovem, na bohoslužby, kázání, biblické hodiny, 

skupinky, besedy, ale vzhledem k současné situaci 

zůstáváme doma spojeni „jen“ v duchu (v Duchu). 

Věřím, že i toto omezení může Pán použít, jak je psáno 

v Ř 8, 28a: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, 

kdo milují Boha. 

Velikonoční čas budeme tedy letos trávit ve svých 

domovech. V televizi, v rozhlase i na internetu bude 

dost pořadů, ke kterým se můžeme připojit. Na webu 

https://www.aktualne.ccsh.cz/ je k dispozici kalendář 

online bohoslužeb naší církve. Velkopáteční ztišení 

s bratrem biskupem Davidem Tonzarem vysílá ČR 3 

Vltava v 18.00 hod. Slavnostní bohoslužbu na 

Vzkříšení Páně, které bude předsedat bratr patriarcha 

Tomáš Butta, připravuje ČT 2 z kostela sv. Václava na 

Zderaze v Praze v 10. hod. 

Na Bílou sobotu se přidáme k symbolickému gestu, 

k němuž vyzvali duchovní naší církve. Obřad spočívá 

ve dvou současných jednáních ve 21.00 hod., kdy bratr 

farář zapálí svíci ve sboru a vyjde s ní ven, rovněž i my 

doma zapálíme svíci, 

setrváme chvíli v tichu 

a pak vyneseme světlo 

ven (do okna, před dům) 

na znamení „vnesení 

Kristova světla do 

světa“. Součástí je i zpěv 

nebo pronášení hymnu 

Probuď se, kdo spíš, 

vstaň z mrtvých a zazáří 

ti Kristus. Kriste, světlo 

světa, kdo tebe následuje, bude mít světlo života. 
(Ef 5, 14 a J 8, 12). 

Pro povzbuzení a potvrzení vzájemné sounáležitosti 

jsme se domluvili, že pro vás, bratři a sestry, 

připravíme na každý sváteční den vlastní zamyšlení či 

svědectví. Bratru faráři budou patřit obě neděle, na 

Zelený čtvrtek připravila text Jarmila Chytilová, na 

Velký pátek Pavla Vlková, na Bílou sobotu Eva 

Bodláková a na pondělí velikonoční Jiří Tučan. 

Kéž nás Pán provede bezpečně tímto časem a posilní 

ve víře, lásce a naději. 

farář, RS, redakce 

Květná neděle 
Tvůj Král přichází  

První čtení: Izajáš, 50, 4 Panovník Hospodin dal mi 

jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 

slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi 

uši, abych slyšel jako učedníci. 

Druhé čtení: Filipským 2, 6–8 Způsobem bytí byl 

roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám 

sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se 

jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, 

v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 

Evangelium: Lukáš 19, 28–44 Po těchto slovech 

pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se 

přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá 

Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: 

"Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, 

naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo 

z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás 

někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: `Pán je 

potřebuje.´" Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim 

řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: 

"Proč to oslátko odvazujete?" Oni odpověděli: "Pán 

je potřebuje." Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes 

ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, 

prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke 

svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků 

radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné 

činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který 

přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva 

na výsostech!" Tu mu řekli někteří farizeové ze 

zástupu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl: 

"Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do 

pláče a řekl: "Kdybys 

poznalo v tento den i ty, 

co vede k pokoji! Avšak 

je to skryto tvým očím. 

Přijdou na tebe dny, 

kdy tvoji nepřátelé 

postaví kolem tebe val, 

obklíčí a sevřou tě ze 

všech stran. Srovnají tě 

se zemí a s tebou i tvé 

děti; nenechají v tobě 

kámen na kameni, 

poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." 

Sestry a bratři, 

už zase stojí naše nohy v branách Velikonoc. Je to čas 

nám daný, abychom obnovili své křestní sliby. 

Abychom vzkřísili, obnovili svou víru. Tento čas 

navzdory okolnostem nám otvírá brány Jeruzaléma – 

Jeruzalém je biblickým městem pokoje. Můžeme 

vstoupit do dramatu, které tam začalo a které 

pokračuje stále, po celé dějiny. Prosme – jako prorok 

Izajáš v prvním čtení (Iz 50, 4) – aby nám Pán ve 

Svatém týdnu otvíral sluch, abychom slyšeli, rozuměli 
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a necouvli nazpět. Abychom odpověděli svým amen – 

a aby toto amen naší víry bylo časem zralejší, 

opravdovější, hlubší, živější. Ježíš – jak čteme 

v druhém čtení (Fp 2, 8) – byl poslušný až k smrti. Být 

poslušný znamená mnoho věcí. Především to však 

znamená umět naslouchat. Naslouchat a porozumět. 

Porozumět a odpovědět. 

Květnou nedělí vstupujeme do dramatu pašijí. Sestry 

a bratři, je zlý čas. Málokdy ke mně tak silně jako nyní 

promlouvala věta z pašijí od evangelisty  Lukáše 22, 

53b: „To je vaše hodina, vláda temnoty.“ Nejen ulice 

Jeruzaléma tenkrát, ale mnohá místa světa dnes skrápí 

smutek a smrt, temnota a starost. Kolik našich bratří, 

sester a známých i neznámých dnes potřebuje posílit 

a povzbudit. Budeme toho schopni? 

Události pašijového týdne potvrzují, že Kristus proti 

lidskému utrpení bojoval. Ano, prorok Izajáš píše 

v pozadí tohoto dramatu:  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. (Iz 53, 4–6) 

Na konci Velikonoc budeme svědky vzkříšení, ovšem 

nikoli jako konce, happyendu romantického příběhu, 

pohádky, kdy dobro zvítězilo nad zlem, ale na 

znamení toho, že Kristův příběh je otevřený, stejně 

jako Kristův hrob je otevřený, že Ježíšův příběh 

Vzkříšením neskončil, ale pokračuje i dnes a mezi 

námi. 

Evangelista Lukáš uvádí v textu o vjezdu Ježíše do 

Jeruzaléma zajímavou spojitost. Píše o tom, že když se 

Ježíš blížil k Jeruzalému a byl vítán – nehovoří 

o zástupech jeruzalémských, kteří by Jeho příjezd 

slavili, ale jen o zástupu učedníků – dívá se na 

Davidovo město a dá se nad ním do pláče.  

Masová scéna, kterou máme na paměti u jiných 

evangelistů, najednou dostává podstatně skromnější 

rozměr. Stejnou situaci dnes prožíváme po celém 

světě, jako by Lukáš měl na mysli i naši dobu. Rok co 

rok jsme byli svědky zástupů lidí před kostely i na 

ulicích, symbolicky s palmovými ratolestmi 

připomínajícími slavný Ježíšův vstup do královského 

města. Letos možná poprvé nic takového nikde 

neuvidíme.  

Podle Lukáše mesiášské vítání zaznívá jen od 

nejbližších Ježíšových spolupracovníků a přátel, 

město zůstává chladné a netečné. To je obraz, který 

my dnes také známe. Po celém světě jsou kostely 

uzavřené, ulice jsou prázdné, města zůstávají chladná 

a netečná, ale i tak se slaví vjezd našeho Mesiáše. 

Zavřené kostely pro nás neznamenají zůstat neteční. 

Jako zástup učedníků, ačkoliv jsme doma, v duchu 

společně myslíme na události, které se tenkrát udály 

v Jeruzalémě. 

Lukáš navíc vyslovenou radost nad Ježíšovým 

přiblížením se k samotnému centru židovského národa 

doplňuje ještě slovy zvolání, která jsou jasným 

ozvukem vánočních hlasů andělů nad Betlémem, 

tentokrát už ne z úst andělů, ale učedníků, kteří volají: 

„Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“  

Všimněme si, že pro Lukáše zde jde o spojení mezi 

Vánocemi a Velikonocemi, mezi evangeliem o radosti 

z narození a evangeliem o radosti ze vzkříšení. Obě 

volání zaznívají, když většina zůstává němá a hluchá. 

U Betléma to jsou jenom pastýři, kteří slyší Boží 

zavolání, tady to jsou jen učedníci, kteří oslavují 

Kristův příchod. A potom následuje Ježíšův pláč, 

který je dotvrzením toho, že příjezd skrytého Mesiáše 

zdaleka nemusel být tak triumfální, jak někdy 

myslíme.  

Lukáš ve svém svědectví volí podobný způsob, 

s jakým hovořil o Ježíšově narození – i to proběhlo 

stranou zájmu většiny. Kvůli tomu jsem pro dnešek 

vybral tuto pasáž, neboť jak se jinak můžeme dnes nad 

těmito událostmi zamyslet, než zůstat ve svých 

domovech a přijmout pro sebe Boží spásu. 

Co je podstatné, je Ježíšův smutek nad Jeruzalémem 

a slova k tomuto městu: Kdybys poznalo v tento den 

i ty, co vede k pokoji! Jeruzalém a ti, kdo v něm jsou, 

nepoznávají den navštívení svého Boha. To je 

důvodem Ježíšova pláče a úzkosti. A to je to nové 

a aktuální poselství i pro mě, pro moji víru, pro mou 

církev a snad i pro vás: nechme se vést na Květnou 

neděli přemýšlením o tom, zdali i my nejsme nebo 

nebudeme těmi, kteří nechápou, co vede k pokoji, 

jestli i my nejsme těmi, kteří nepoznávají čas Božího 

navštívení. Amen. 

Phanuel Osweto 5. 4. 2020 

 

 

Zelený čtvrtek 
To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako 

jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, 

kdo položí život za své přátele. (J 15,12–13) 

Milí přátelé, bratři a sestry v Kristu, vy všichni, kteří 

tvoříte Kristovo tělo, buďte pozdraveni. 

Čtvrtek je pátým dnem Svatého týdne, v němž si 

připomínáme poslední čas pozemského života našeho 

Pána, a je prvním ze tří vrcholných dnů Velikonoc, 

kdy se rozhodovalo o osudu lidstva. Díky Bohu 

Beránek zvítězil, ale Jeho boj právě v tento čtvrtek 

začal naplno. 

Český název tohoto dne vznikl údajně zkomolením 

původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý 

čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Lkavý – 

nejsme zvyklí tento den lkát, i když letos možná 

budeme. Lkavý – Pán Ježíš opuštěn lkal 

v Getsemanské zahradě, zatímco Jeho nejbližší 

učedníci nemohli přemoci únavu a spali. Ale my jsme 

zvyklí si spíš připomínat události, které se staly toho 

dne předtím: poslední večeři Pána Ježíše s učedníky 

a její ustanovení pro všechny, kdo Ho chtějí 

následovat, zaslíbení Jeho přítomnosti. Připomínáme 
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si také Jeho službu, když umýval nohy svým 

učedníkům. 

Tyto chvíle jsme prožívali každý rok ve sboru, 

navzájem jsme si myli nohy, shromažďovali se kolem 

stolu, lámali chléb a pili víno (děti vinný džus ). 

Letos se vzhledem k okolnostem sejdeme jen v duchu. 

Ale i to je v Bibli zapsáno, když apoštol Pavel psal do 

Korintu: Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však 

přítomen, … Až se shromáždíte – já budu duchem 

s vámi a bude s námi i moc našeho Pána Ježíše. (1 K 5, 

3–4) Nebo v dopise do Kolos: I když nejsem mezi vámi 

přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když 

vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte 

v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. (Ko 2, 

5–6) Ano, žijme v Kristu, Jeho láskou jsme spojeni 

a od Jeho lásky nás nic nemůže odtrhnout. Tvoříme 

jedno tělo, slyšíme Kristův hlas (píseň č. 335) 

a s apoštolem Pavlem můžeme vyznat: Jsem jist, že 

ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani 

přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny 

ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže 

nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, 

našem Pánu. (Ř 8, 38–39). 

Letos bychom si měli připomenout právě poslední 

lekce, které dával Pán Ježíš učedníkům, jak jsou 

zapsány v Janově evangeliu ve 14. až 16. kapitole. 

Pamatuji si, jak mě oslovovaly různé verše. Např. při 

jednom sborovém soustředění verš: Vy jste již čisti pro 

slovo, které jsem k vám mluvil. (J 15, 3) Tehdy jsem si 

uvědomila, jak nás Boží slovo vede a očišťuje. Nebo 

verše Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec 

ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 

všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj 

pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. 

Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (J 14, 26–27) Pán 

Ježíš nám tu nechal svůj pokoj, který převyšuje každé 

pomyšlení, poslal nám Ducha svatého, který nám vše 

připomíná. Věřím, že i nám všem v našich domovech 

připomene, co je důležité, nad čím se máme zamyslet, 

jakým Slovem se můžeme očistit, abychom mohli 

přijmout všechna Boží zaslíbení. Jsem v duchu s vámi 

se všemi a Pán Ježíš je s námi. Díky Bohu. Amen. 

Jarmila Chytilová 9. 4. 2020 

 

Velký pátek 
Milí sourozenci v Kristu, 

Velký pátek. Velký – tak je i slovem označeno, že je 

to den významný pro všechny lidi. My jsme to přijali, 

ten význam i důsledky pro nás. A naštěstí už víme, co 

následovalo. Každý rok se v ten den scházíme a čteme 

pašije, na letošek jsou připraveny z Janova evangelia. 

Připadají mi důležitá ta tichá setkání v kostele, bez 

hudby, zpěvu, se čtením o těch těžkých chvílích, 

s připomenutím Ježíšovy bolesti, ponížení i hořkosti 

jeho opuštěnosti. Vždycky si představuju, jak se asi 

cítili lidé, kteří očekávali od Ježíše, že se ujme vlády, 

nastaví nějaké příznivější podmínky pro život... 

Zklamání? Proto jich tolik volalo: Ukřižovat? Nebo se 

jim, stejně jako někdy mně, zdálo zatěžko dostát 

některým Ježíšovým nárokům, přijmout některá jeho 

slova? (I z úst těch, kteří chtěli být jeho učedníky, 

slyšíme: To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?) 

Po této „hrozné“ řeči (Jan, 16. kapitola) jich s Ježíšem 

zůstane už jen dvanáct, a Petr za všechny vyznává: 

A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží 

(tamtéž). Uvěřili, poznali, a takhle to dopadlo: 

potupná, bolestná smrt učitele, nejistota z toho, co 

přijde, krize víry, strach z pronásledování, zahanbení 

z vlastní slabosti. Tohle taky známe, ne vždycky se 

osvědčíme, a to nemusíme být ani vystaveni takovým 

tlakům. Stačí, když je něco jinak, než si 

představujeme, když máme pocit ohrožení. A Ježíš? 

Pro mě je třeba daleko bolestnější unést těžkosti, které 

mi způsobí jiný člověk záměrně, než ty, které se prostě 

v životě dějí bez zlého úmyslu. Už jen špatné slovo 

bolí, natož pak výsměch, pokořování, o tělesné bolesti 

nemluvě. Nastala tma a chrámová opona se trhá. 

Představuji si, že Ježíš zažívá to, co nikdo z nás nezná, 

protože se to v životě neděje: OPUŠTĚNOST 

BOHEM. Pro hřích. Pro náš. 

Každé svědectví o Bohu, jak si občas s veselostí 

říkáme, je o hříchu a o milosti, v žádném by neměla ta 

zvěst o milosti chybět. Ale jestli chvíli posečkat v té 

tmě, než slovo milosti zazní, tak dnes, na Velký pátek. 

V těch hodinách, kdy Ježíš byl ztotožněn s hříchem, 

aby nám zpřístupnil cestu ke spáse. 

Určitě jsou okamžiky v životě, kdy se můžeme cítit 

sami, kdy je nám velmi zle. Teď na to myslím často 

v souvislosti se zákazem návštěv v nemocnicích, 

s izolací nemocných nakažlivým virem. Tam, kde by 

blízcí rádi drželi za ruku toho, kterého třeba už 

neuvidí, a kde ten nemocný leží bez možnosti vidět své 

blízké, může být situace opravdu smutná. Přichází mi 

na mysl taky holokaust a jeho ďábelská zrůdnost, se 

spoustou tragických příběhů, schovaných za číslem 

6 000 000. Přesto mějme na paměti, že NIKDY 

nejsme zcela odloučeni od Boha: A hle, já jsem s vámi 

po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mt 28, 20b). 

Domnívám se, že stav naprosté opuštěnosti Bohem 

prostě neznáme my ani nikdo jiný na světě – je čas 

milosti. 

Modlím se za to, aby vždycky, když nám bude ouvej, 

jsme o to silněji vnímali Boží přítomnost. Aby Bůh 

v Pánu Ježíši stál blízko nás, abychom nahmatali jeho 

ruku a slyšeli zřetelně jeho hlas. 

Milí bratři, milé sestry, přeji vám požehnané 

Velikonoce s Boží přítomností a vědomím, že jsme 

spojeni Božím duchem a Boží království je mezi námi. 

I když nejsme fyzicky spolu. 

S požehnáním 

Pavla Vlková 10. 4. 2020 
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Bílá sobota 
Drazí bratři a milé sestry, 

máme za sebou tíhu Velkého pátku. Ta tíha by byla 

k neunesení, kdybychom nevěděli, co následovalo 

druhého dne po sobotě. Bílá sobota je pro nás obvykle 

časem čekání na radostné vyvrcholení velikonočních 

svátků.  

O Bílou sobotu nebývá v kladenském sboru zvykem 

scházet se v kostele. V posledních letech se stalo 

pravidlem sejít se na slánské faře k sederové večeři. 

Letos je však všechno jinak a naše církev nás vyzývá 

ke společné oslavě velikonočních svátků tradičnějším 

způsobem. V radě starších jsme se rozhodli připojit se 

k této celocírkevní společné vigílii, s jejímž průběhem 

jsme vás již seznámili v úvodu speciálu. Já se teď 

soustředím jen na navrhované společné velikonoční 

gesto „vnesení Kristova světla do světa“. 

Já sama mám Bílou sobotu nejvíc spojenou se 

zážitkem, kdy jsme před lety šli s ostatními členy 

kladenského a slánského sboru po krátkém spánku na 

slánské faře do Kladna na nedělní bohoslužbu pěšky. 

Vycházeli jsme ještě za tmy a vlastně už byla neděle. 

Vidět vycházející slunce na obloze je pro každého 

velký zážitek. Když jsme se ze severozápadu blížili ke 

Švermovu, ranní slunce právě ozářilo kupoli kostela 

sv. Mikuláše v Hnidousích, o jehož existenci jsem 

tenkrát nic moc nevěděla. Bylo to jako zjevení: 

najednou poblíž míst, která si myslím, že dobře znám, 

vidím shora neznámou obrovskou zářící kupoli jako 

odněkud z Orientu. Byla jsem ohromena silou 

a oslnivou nádherou toho okamžiku. Byl to poměrně 

krátký čas, kdy byl pohled na kupoli tak fascinující, 

protože z jiných míst už výhledu bránila zástavba nebo 

jiná překážka. Také slunce bylo nezvykle nízko. I když 

jsem se v těch místech ocitla několikrát i později, 

nikdy jsem neviděla to, co tenkrát po sobotní vigílii.  

Jistě i vy máte každý nějaký podobný zážitek a víte, 

co světlo dokáže. Světlo úplně promění všechno 

a kvalita nasvíceného je úplně jiná než toho, co 

nasvícené není, ani to nemusí být ve tmě. Toto si 

uvědomuji, když čtu text o tom, co o sobě řekl Pán 

Ježíš v Janově evangeliu, v 8. kapitole, 12. verši: Já 

jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve 

tmě, ale bude mít světlo života. 

My, kteří jsme uvěřili, že Ježíš byl vzkříšen a stali 

jsme se Jeho otroky, bychom toto světlo měli mít. 

Tedy podle toho, co se píše v Janovi, my to světlo 

máme. Jen ho možná někdy dáváme pod kbelec. 

Možná si ho necháváme pro sebe, maximálně pro svou 

rodinu. Vedoucí naší církve (podobně jako Písmo) nás 

však v tento den vyzývají, abychom právě dnes večer 

oslavili Velikonoce tím, že symbolickým gestem toto 

své světlo ukážeme okolnímu světu. Udělat nějaké 

gesto, to asi nebude zase tak těžké, zvláště když se 

takto budeme moci spojit se všemi ostatními ve sboru 

i v ostatních sborech naší církve. Tím by to jistě 

skončit nemělo. Měli bychom se ptát sami sebe, kolik 

lidí to naše světlo, to světlo života, které máme od 

Pána Ježíše, vidí. Komu takto svítíme? Komu naše 

světlo od Pána osvěcuje jeho cestu k Pánu? Nejsme 

s tím světlem spíše schovaní pod kbelcem? 

To jsou věci, o kterých budu já dnes večer v 21 hodin 

přemýšlet, až si zapálím s mnohými z vás svíčku, 

abych ji ukázala v okně. V tom okně ji asi u nás nikdo 

neuvidí, bydlíme ve třetím patře, ale o to nejde. Je 

vůbec někdo v mém okolí, komu aspoň trochu svítím 

jako svědek Pána Ježíše?  

A tak se chci společně s vámi pomodlit v tento čas 

radostného očekávání nového začátku života s Pánem: 

Nebeský otče, chci Tě v tento velikonoční čas chválit 

a velebit za všechno, co nám dáváš, za to, že jsi nám 

dal svého Syna, abychom mohli k Tobě přicházet 

a Tebe chválit za všechno Tvé tvoření, lásku 

a milosrdenství.  Dej Pane, abychom to činili, 

abychom Tebe především poslouchali, Tobě se dávali 

a ostatním svítili jako ti, kdo nesou Kristovo světlo 

především těm, kdo je zatím nevidí. Amen. 

Eva Bodláková 11. 4. 2020 

 

Hod Boží velikonoční 
Stalo se… 

Úvodní text: Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme 

a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal 

z mrtvých. Ježíš splnil svůj úkol, když skonal na kříži. 

Slyšíme slova: dokonáno jest jako odpověď na 

Izajášovo proroctví: koho pošlu a kdo nám půjde? 

A zde se ozývá hlas Božího syna: Hle zde jsem, pošli 

mne. (Iz 6, 8) Kristus přišel, protože měl určitý úkol, 

jeho vítězství nad smrtí nám otevřelo bránu do 

věčného života. 

První čtení: Skutky 10, 34–43 A Petr se ujal slova: 

"Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale 

v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, 

co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal 

synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. 

On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém 

Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. 

Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, 

Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval 

všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl 

s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské 

i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh 

jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli 

všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed 

vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho 

zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu 

a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za 

soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci 

vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny 

hříchy každému, kdo v něho věří." 
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Druhé čtení: Koloským 3, 1–4 Protože jste byli 

vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde 

Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne 

k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt 

spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš 

život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 

Evangelium: Jan 20, 1–9 První den po sobotě, když 

ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu 

a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela 

k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš 

miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, 

kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli 

k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník 

předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl 

tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm 

přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet 

lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, 

neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 

Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel 

k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, 

že podle Písma musí vstát z mrtvých. 

Kázání 

V evangeliu dnes čteme o temnotě, zmatku, 

nechápavosti a pláči, které otevírají scénu dne 

vzkříšení. Kristus jistě vstal z mrtvých. Ukazuje to 

zmatenost celého velikonočního jitra. Přesně tak 

probíhají náhlé události v životě. Když v životě 

nastane něco náhlého a nečekaného, nestihnou se lidé 

domluvit. V překvapení jedná každý sám za sebe 

a míjí se s ostatními. Jako když se teď každá země 

musí vypořádat s pandemií, která zasáhla do našich 

životů. Každý stát jedná sám za sebe, každý běží sám 

za sebe. Stejně tak má velikonoční jitro rysy náhlé 

události, která se nedala naplánovat, která nemá úplně 

logiku a zpětně si ji každý vykládá jinak. A jak si ji 

jinak vykládá, tak si ji časem i pamatuje jinak než 

druzí. 

Marie přišla oznámit učedníkům, že „Vzali Pána 

z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ Důvěrně to řekla 

jen dvěma vedoucím učedníkům, aby nezpůsobila 

paniku. Hned na to je vidíme, jak každý běží sám za 

sebe. Ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu 

první. Ale náskok je mu k ničemu, protože váhá do 

hrobu vejít. Asi jako by každý minimálně váhal při 

představě, že by měl vlézt do hrobu. Tedy více než 

váhal, taková představa každého děsí. 

Jan po běhu stojí a oddechuje, chvíli váhá. Poté se 

sehne k nízkému hrobovému vchodu. Vidí tam ležet 

plátna, kterými se v Orientě obvykle ovinuje mrtvý. 

Jako vždy, když se stane něco nenadálého, má člověk 

nejdříve nejasný pocit, že něco nesedí. Jako když vám 

vykradou byt – člověk už u dveří nějak cítí, že něco 

není v pořádku, ale ještě neví co. Někdo do 

uzavřeného místa zasáhl. Plátna! Kdyby někdo kradl 

mrtvolu, tak by ji přece nerozbaloval. Neměl by proč. 

Jan nahlíží do hrobu, čeká, bezmyšlenkovitě stojí. 

Po chvilce ticha přibíhá Petr. Snad na Jana ani 

nepohlédl; nečteme, že by si cokoliv řekli. Petr vejde 

do hrobu. To je, jako kdyby Jana na dálku odstrčil. 

Bratři a sestry, když člověk vejde do hrobu, musí si 

představovat, že to není hrob. Že je to prostě místnost 

jako každá jiná. Nevidí zatím nic víc než Jan. Jen 

plátna, která tu leží, jako někde na půdě. Někdo je tu 

položil, aby se pro ně už nevrátil. Tak snad Kristus, 

snad andělé zde odložili pohřební šat, který již Kristus 

nikdy nosit nebude. Ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu 

hlavu, leží svinut na jiném místě. To opět něco 

znamená. Ale co? Venku před hrobem si dodá odvahy 

Jan. Když už tam šel někdo před ním, když už je tam 

Petr, stát venku je trapné. Když už Petr porušil klid 

hrobu, tak už je klid narušen. Už se na tom nezmění 

nic, když tam vejde i Jan. Objevil-li Petr něco nového 

(a on objevil, přece ten šátek), pak i Jan by to měl 

vidět.  

I Jan tedy teď vidí šátek, svinutý na jiném místě, který 

před tím neviděl. Spatřil vše a uvěřil. Oba učedníci se 

pak vrátili domů. Nečteme zase, že by si cokoliv říkali. 

O Janovi čteme, že uvěřil. Jan toto evangelium napsal, 

píše zde tedy o sobě. Petr nejspíš uvěřil také, ale do něj 

Jan nemohl vidět. Petr nejspíše uvěřil také, protože 

oba učedníci už neřeší, kam Kristus zmizel, a jdou 

mlčky domů. I na Marii zapomněli. Ví jen to jediné: 

Kristus opravdu vstal.  

A to je tak důležité, že pro to má člověk někdy 

zapomenout i na všechno ostatní, co se kolem něj děje. 

Je to úplný základ všeho, i když není jasné, jak se to 

stalo. Kde byl Ježíš před tím, kam šel hned potom. 

I když se to stalo náhle a záhadně – stalo se! Už tady 

u hrobu vidíme, jak vzkříšení spojuje. Jak jeden 

potřebuje druhého, i když spolu nemluví. Kdyby Jan 

nepředběhl Petra, Petr by neměl důvod tak suverénně 

vejít do hrobu. Kdyby Petr nevešel do hrobu, Jan by 

nikdy neviděl ten šátek, který ho konečně přesvědčil. 

Kdyby pak ohromeně neodešli domů, Marie by 

nezůstala sama. Řešili by s ní něco. Takto však 

o samotě, jako první, potkala samého Krista. 

A tak vidíme, že i když dnes tento den slavíme jinak 

než obvykle, nejsme pohromadě v kostele, přece jsme 

všichni svědky jednoho prázdného hrobu, jednoho 

vzkříšení, které se skutečně stalo. I když teď spolu 

nemůžeme být, přece jsme všichni svědky stejné 

události. 

Jan napsal, že uvěřil. To pro něj bylo důležité – co 

poznal, co cítil, jak se zařídil v té chvíli. A přece by 

tam nebyl bez Marie, přece by tam nebyl bez Petra. 

I my jsme byli vzkříšeni s Kristem, proto hledejme to, 

co je nad námi, jak nám píše dnes apoštol Pavel. 

A také, ve vypjatých chvílích života, jako jsou ty, 

které nyní prožíváme, to podstatné je, že nikdo z nás 

není sám, jsme v duchu spojeni, společně můžeme 

myslet na každého, který obětuje život a čas pro 

ostatní. 
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Máme dnes dobrý příklad od našeho Pána. Obětoval 

život za každého z nás. On byl proklán pro naši 

nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel 

pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53, 5) 

Kéž by Kristovo vítězství zavládlo v celém světě 

a přineslo národům mír. Chvalme proto dnes Jeho 

jméno a v duchu zpívejme: Buď tobě sláva, jenž jsi 

z mrtvých vstal, smrt již nemá práva, vítěz tys a Král! 

Amen.  

Phanuel Osweto 12. 4. 2020 

 

Pondělí velikonoční 
Věřící a nevěřící v Nové smlouvě i v současnosti 

Dnešní promluvu začnu jedním z nejmilitantnějších 

vyjádření k tomuto vztahu, který nám knihy Nové 

smlouvy poskytují. Je to: 

Jan 3, 14–20 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak 

musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho 

věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal 

svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl 

svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, 

je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že 

světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než 

světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo 

dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází 

k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. 

Pro dnešní den – Velikonoční pondělí – je toto téma 

vhodné, neboť už léta se tu potkává všeobecná oslava 

jara s křesťanským poselstvím. Potkávala se tak už na 

samém počátku, kdy křesťanství začalo ukřižováním 

a vzkříšením. Nesouhlasím s tvrzením, že křesťané 

ukradli Velikonoce „našim předkům“, jak říkávali 

militantní ateisté, ani že z Velikonoc udělali svátky 

jara neznabozi, aby vyhladili z našich myslí 

křesťanské poselství, jak dnes občas naznačují 

chmurní katoličtí funkcionáři. V těchto svátcích je 

prostě obojí poselství – Dobrá zvěst i oslava nového 

jara, jak smutek Velkého pátku s radostí Vzkříšení, tak 

nevázanosti Velikonočního pondělí, včetně evropskou 

továrnou na moudro kritizované pomlázky. 

Vůbec rozlišení věřících a nevěřících je relativní, 

spoustě lidí nevadí Bůh ani Ježíš, ale vadí jim církevní 

instituce a neblahé dědictví, které bohužel v našich 

zeměpisných šířkách a délkách církev zanechala 

v kolektivním vědomí. 

Letošní Velikonoce nám navíc značně zredukovala 

zdravotnická hrozba různými omezeními a výzvami, 

aby se nic neoslavovalo. (Osobně si myslím, a trochu 

i doufám, že na Slovácku si z nich lidé moc dělat 

nebudou.) 

Ani nevím proč, ale před psaním tohoto článku jsem si 

neustále pobrukoval novou písničku Narušitel 

systému. I Ježíš byl narušitel systému. No a také mi 

teď rezonuje písnička V+W z roku 1935, která tehdy 

popisovala dobu doznívající krize (kdo si dnes při 

reklamě Černý pátek vzpomene, co za hrůzu to tenkrát 

bylo a co z něj vzešlo?) a blížící se války. Byla ze 

hry Balada z hadrů a jmenovala se Svět naruby. Letos 

to tedy také veselé Velikonoce nebudou, tak si alespoň 

na i-netu vyhledejte níže uvedené. Starší si 

vzpomenou. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFm14hscW1c 

Jiří Tučan 13. 4. 2020 

 

Na závěr 
Co zbývá ještě dodat na závěr našeho speciálu? 

Poslechněme slova moudrého Kazatele: Závěr všeho, 

co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; 

na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh 

postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. 

(Kaz 12, 12–14) a vzpomeňme na slova písně, kterou 

často a rádi zpíváme: Nebojte se, radujte, Kristus, 

slavný vítěz, z hrobu vstal! 

Přejeme všem stálou radost ze Vzkříšení, těšíme ze 

vzájemného propojení v Duchu a věříme, že se opět 

budeme moci společně setkávat, modlit, 

přistupovat ke stolu Páně a trávit čas nad Božím 

slovem. 

Připomínáme výzvu bratra faráře z březnového 

pastoračního dopisu: spojme se v modlitbách každý 

večer v osm hodin, abychom věděli, že na sebe 

vzájemně myslíme. Prosme Pána, abychom se 

osvědčili a pomáhali tam, kde je třeba. Také mysleme 

v modlitbách na ty, kteří rozhodují, řídí společnost, 

pomáhají, bojují s nemocí, … Pišme si a volejme si. 

Pomáhá to. Volejme hlavně těm starším, jednak 

většinou nemají e-mail, jednak mohou být nejvíc sami 

a nejvíc potřebovat praktickou pomoc. 

Jako doposud budou na našem webu k dispozici psaná 

kázání k biblickým textům příslušné neděle, viz: 

http://ccshkladno.unas.cz/category/homilie/. 

Bratr farář nadále nabízí osobní individuální setkání či 

modlitby všem členům našeho sboru, můžete se na něj 

obrátit i s žádostmi o praktickou pomoc. Nebude na to 

sám, členové rady starších jsou připraveni pomáhat 

podle svých možností. 

Neváhejte, a pokud byste cokoli potřebovali, volejte 

na číslo bratra faráře Phanuela Osweto 774 650 352. 

Další zprávy a postupně zamyšlení na každý sváteční 

den z tohoto speciálního velikonočního vydání 

naleznete na našem webu http://ccshkladno.unas.cz. 

Datum vydání: 8. 4. 2020 

Red. rada: J. Chytilová, P. Osweto, P. Vlková, M. Vlková 

Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 

https://www.youtube.com/watch?v=kFm14hscW1c
http://ccshkladno.unas.cz/category/homilie/
http://ccshkladno.unas.cz/

