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Milí přátelé našeho sboru,  sestry a bratři,
opět se Vám dostává do rukou Velikonoční dopis, kterým Vás chci 

jménem staršovstva pozvat ke svátečním bohoslužbám. Velikonoce jsou 
prvním velkým křesťanským svátkem v roce a slaví se mnohem delší 
dobu než třeba Vánoce, které máme určitě také na mysli, když se řekne 
velký svátek. A mnohé jistě logicky napadne, že přece příběh narození se 
slaví dříve než příběh pašijní – příběh utrpení, příběh smrti a vzkříšení. 
Ale tak to není – Vánoce se slaví až někdy od 4.století našeho letopočtu, 
kdežto Velikonoce se slavily ještě dávno před nástupem křesťanství. Byl 
to, a stále je, velký svátek vysvobození Božího lidu a poměrně velkou roli 
zde hraje tzv. Velikonoční beránek.

Co tento beránek symbolizuje si připomínáme každým slavením 
Velikonoc. A je potřeba si to neustále připomínat, abychom na to 
především v dnešní době nezapomínali. Je zvláštní, že dnešní děti se už 
neptají na úlohu beránka při slavení Velikonoc jako tomu bývalo dříve. 
Možná jsme se také my sami přestali ptát a odpovědí si nejsme příliš 
jistí. Proto přijměte pozvání ke slavení Velikonoc do našeho sboru, kde se 
můžeme příběhem „beránka“ nechat oslovit, obohatit, povzbudit, posílit 
svou víru...                

                                                             Jménem staršovstva, požehnané Velikonoce přeje 
                                                                  Pavlína Lukášová, Vaše farářka



Bohoslužby v době velikonoční - v Evangelickém kostele
13. dubna – Květná neděle – bohoslužby v 8.30 hodin 
17. dubna – Zelený čtvrtek – v 18 hodin v kostele – Pašije s Večeří Páně
18. dubna – Velký pátek – bohoslužby v 8.30 hodin s Večeří Páně
20. dubna – Velikonoční neděle – bohoslužby v 8.30 hodin s Večeří Páně!

Velikonoční beránek

Odhlédněme nyní od toho, co nás jako první napadne – jako třeba dobrý recept 
na pečeného velikonočního beránka. Jako to dobré sladké pečivo, které zdobí náš 
stůl na Velikonoce. Ne, to není ten pravý beránek, který symbolizuje velikonoční 
události, které si jako křesťané každoročně připomínáme.

Beránek - symbol záchrany! Tradice velikonočního beránka se zrodila dávno - 
před mnoha tisíci lety v Egyptě. Bude navždy spojená s vysvobozením izraelského 
národa z egyptského otroctví. Bůh svému lidu tehdy prostřednictvím Mojžíše 
nařídil, aby každá rodina připravila obětní pokrm z beránka bez vady, ročního 
samce. Beránek byla zástupná oběť. Beránka upečeného na ohni pak v podvečer 
záchrany společně každá rodina jedla. Krví beránka měli označit vchod do svého 
domu. Pomazání veřejí dveří nad vchodem do domu se ukazuje i symbolicky, že 
vcházet lze jen skrze krev, tzn. že cesta do života vede skrze smrt. Každý tudy 
vcházející i vycházející je tak poznamenán krví smlouvy. A takto označené domy 
byly znamením pro Boha, aby je míjel až bude pobíjet Egypt; ale byly i vyjádřením 
důvěry v Boží záchranu. Tato velká noc záchrany, zahájená večeří hodu beránka se 
připomínala každoročně svátkem Velikonoc – (jako připomínka veliké noci záchrany 
- odtud název „velikonoce“) – vyjití z Egypta, vyjití z otroctví do svobody.
Podobně večeřel naposled i Ježíš se svými apoštoly o Velikonocích v Jeruzalémě. 
Když usedli ke stolu, řekl jim: "Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka 
dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše 
nedojde naplnění v království Božím." (Lukášovo evangelium 22.15-16).
Ježíš - Beránek Boží – symbol zástupného utrpení. Bible říká, že jsme byli před 
Bohem jako bloudící ovce. Každý se dal svou vlastní cestou. Člověk se vzepřel 
svému Stvořiteli a rozhodl se žít nezávisle na jeho pomoci a lásce. Vztah s Bohem 
byl touto vzpourou zničen. Hřích je zakořeněn hluboko v srdci každého z nás a ničí 
lidské životy. Život bez Boha je ovládán hříchem a nemůže obstát před 
spravedlivým Bohem. Ježíšova krev znamená víc než obětní krev zvířat. Boží Syn 
dal jednou provždy svou vlastní krev za odpuštění hříchů - za naše vykoupení. 
Bůh Kristovu oběť přijal. Vzkřísil Ježíše z mrtvých!

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“ 
Janovo evangelium 1, 29 

Dnešní křesťanské Velikonoce už nemají tzv. „hod beránka“, jako slavnostní večeři 
– připomínku záchrany, ale slaví „Večeři Páně“ – chleba a víno, tělo a krev – 
symbol oběti Pána Ježíše Krista. Přečti si ustanovení svaté VP: Matouš 26,26-29


