
Velikonoční dopis 2015
Farního sboru ČCE v Hranicích

 
Milí přátelé našeho sboru,  sestry a bratři,

jsem ráda, že Vás mohu opět pozvat k Velikonočním bohoslužbám, 
které jsou podrobněji vypsány na druhé straně dopisu. Také Vás chci 
upozornit na plánované setkání na Zelený čtvrtek v podvečer. Nejde 
o bohoslužbu jako takovou, ale o pašijní čtení, kdy si připomeneme 
poslední Ježíšovu cestu – tentokrát podle Markova evangelia. Pro mě je 
to vždy chvíle, kdy na mě tyto svátky asi nejvíce dolehnou v tom 
pozitivním slova smyslu. Kdy se na malý moment zastavím a zapomenu 
na všechen ten pohanský nános, který nám Velikonoce zastiňuje. Kdy si 
mohu podržet a užít okamžik zvláštního setkání nad chlebem a vínem. 
Přemýšlet o Getsemane – zahradě ticha, ve které vedl svůj modlitební 
zápas Ježíš.
Přemýšlím nad tím, jaký je ten můj zápas a jaký bude v hodině 
poslední. Budu na něj sama? Bude tam Ježíš?! 

Velké části naší lidské společnosti smysl slavení křesťanských 
Velikonoc uniká, protože se už několik generací odklání od hledání 
duchovních hodnot a směřují jinými cestami. Je to velká škoda, vždyť 
naše duchovno je naší nedílnou součástí a jednou nás stejně dožene... 

Nenechte se dohnat nepřipraveni a přijďte se se svým životem 
zastavit do „zahrady ticha“ (do kostela)!

Budeme se těšit!
Jménem staršovstva požehnané Velikonoce přeje

Pavlína Lukášová, Vaše farářka



Bohoslužby v době velikonoční - v Evangelickém kostele
29. března – Květná neděle – bohoslužby v 8.30 hodin – (letní čas!)
2. dubna – Zelený čtvrtek – v 18 hodin v kostele – Pašije s Večeří Páně
3. dubna – Velký pátek – bohoslužby v 8.30 hodin s Večeří Páně
5. dubna – Velikonoční neděle – bohoslužby v 8.30 hodin s Večeří Páně
                                   (celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky)

Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: 
"Počkejte tu, než se pomodlím." Marek 14:32

 
Záměrně vybírám verš z Markova evangelia, protože je toto evangelium 

vybráno i pro letošní pašijní čtení. Situaci v Getsemanské zahradě jsem už nastínila 
na předchozí straně dopisu. Ještě než dojde k zatčení, odsouzení a ukřižování 
Ježíše, je tu jiná chvíle utrpení – chvíle modlitebního zápasu, chvíle samoty, chvíle 
s Bohem a nebo i bez Boha. 

Proč Vás chci milí čtenáři přimět, abyste si tuto chvíli uvědomili, abyste ji 
postřehli? Protože tato chvíle může být jednou i naše a může být velmi těžká. 
I když se teď máme třeba dobře a nic nás nebolí, nikdo nám neodchází, přesto je 
dobré vědět, že lidé ve světě kolem nás trpí, bojují, vedou své poslední zápasy 
a my s tím většinou nemůžeme nic udělat. Nemůžeme to zastavit, přemoct...

Ježíš měl v zahradě své přátelé – učedníky, ale ani ti mu nedokázali pomoci. 
Aspoň je prosil, aby zůstali s ním: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde 
a bděte!" potom poodešel a modlil se, aby, pokud je to možné, aby nepřišlo to, co 
má přijít. -  "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich,  
ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." - víme, že kalich si Ježíš vypil až do 
úplného dna. Nešlo to zvrátit. Tolik lidí se dnes modlí, aby se uzdravili, aby netrpěli, 
aby neumřeli... také to většinou nejde zvrátit, možná jen oddálit.

My se tomu ale učíme porozumět jinak, že to byla Ježíšova oběť za naše 
hříchy, že nikdo z nás takto trpět nebude. Možná ale myslíme na všechno to fyzické 
utrpení, které nás stejně potkává. Tak jak to tedy je? Domnívám se, že šlo i o 
duchovní utrpení, které vrcholilo právě v Getsemane. Duchovní boj, o kterém toho 
moc nevíme. Nevíme, co se odehrává mezi nebem a zemí, když třeba nějak trpíme 
a myslíme si, že už tu není nikdo, kdo by nás zachránil... ani ten Ježíš. 

Ovšem právě to Ježíšovo slovo v Getsemane bychom měli mít v takové chvíli 
na paměti - "Počkejte tu, než se pomodlím." Počkejte tu! Počkejte, někdo se tam 
nahoře modlí, někdo to tu bere všechno na sebe... Moc o tom zápase nevíme, ale 
víme, že se odehrál a možná za každého z nás stále odehrává. Proto také věříme 
a také tak i vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla Ježíšova, ve vzkříšení našeho 
těla, které jednou také zemře. 

Veliká noc toho byla svědkem a nikdo jiný. Je tedy co oslavovat – radostné 
Velikonoce Vám všem, kteří tomu věříte! Kristus byl vzkříšen – Halelujah!

Modlitba: Pane, děkujeme ti za život i za víru, která je s ním spjata. Dej ať tě umíme 
jednou přijmout a nalézt i ve svém zápase. Dej ať umíme prožít Velikonoce svým vlastním 
zastavením v Getsemane. Amen
 
Zpívejme a nebo jen čtěme: Evangelický zpěvní č.320 – Ó hlavo plná trýzně


