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  „Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován.  

 Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. 

 Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje;  

 tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“  

  Mk 16,6-7 

Milí bratři a sestry,           

 

 neděste se! Řekl mládenec v bílém rouchu, který seděl v prázdném hrobě, kde Marie z Magdaly, 

Marie, matka Jakubova, a Salome hledaly pohřbeného Ježíše. Neděste se! Říká po pravé straně sedící 

mládenec třem ženám, které když ho viděly místo ukřižovaného Ježíše, zděsily se. Neděste se! Říká nám, 

čtenářům Markova evangelia, kteří toho Nazaretského, který byl ukřižován, hledáme, ale on tam není. 

Neděste se! Říká nám všem a ukazuje místo, kam ho položili. Jako že tam byl, ale už tam není. 

Kde tedy je? Kde je ten ukřižovaný, pohřbený, ale vzkříšený Ježíš Nazaretský, jehož hledali v hrobě, 

ale on tam nebyl. „Jde před vámi do Galileje…“ Říká mládenec těm třem ženám, aby šly a řekly jeho 

učedníkům, zvláště Petrovi, kde ho mají hledat. Je na cestě a spatříte ho v Galileji, jak vám ostatně řekl on 

sám už dřív. Neděste se a jděte. Chce říci i nám všem, kdo hledáme živého mezi mrtvými, kdo se 

pozastavujeme nad tím, že kámen je odvalen a Ježíš nikde. Neděsme se a jděme, tam, kam nás on sám posílá 

a kde se s námi chce i setkat.  

Kam tedy máme jít, abychom ho spatřili, jak nám řekl? Především za živým Ježíšem, neboť víra 

roste právě setkáním s ním. Víra v Pána Ježíše Krista, toho Nazaretského, vyrůstá ze zvěsti evangelia, které 

nám pomocí svědectví mládence chce říci, že není všem dnům konec. Že Ježíš žije a čeká na vás. Čeká, jak 

odpovíte na jeho zavolání hledat ho tam, kam vás nyní posílám. Jak mu odpovíme? 

Milí přátelé, přejeme vám radostné a pokojné prožití velikonočních svátků a zveme vás k jejich 

společnému slavení v našem kostele v Litomyšli: 
 

na Zelený čtvrtek  29. března v 18.00 hod. čtení pašijí podle Matouše 

na Velký pátek  30. března v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

na Boží hod velikonoční 1. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

  na Pondělí velikonoční 2. dubna v 9.00 hod. bohoslužby.  

 

 Blíží se čas výročního sborového shromáždění na které Vás upřímně zveme. Bude se konat při 

nedělních bohoslužbách 18. března v 9.00 hod. Jako obvykle budou předloženy zprávy o životě sboru za 

minulý rok a bude také příležitost k rozpravě. Ze zprávy o hospodaření uvádíme:  

Příjmy: nedělní sbírky pro sbor:  66 686 Kč, sbírky mimo sbor:  43 365 Kč, z toho sbírka darů Jeronýmovy 

jednoty:  23 200 Kč, dary pro sbor: 70 040 Kč, salár: 268 350 Kč. dar od seniorátní Jeronýmovy jednoty: 22 

591 Kč, dotace od města Litomyšl: 50 000 Kč.  

Výdaje: spotřeba energie: 70 713 Kč, cestovné: 7 063 Kč, odvody repartic a personálního fondu: 149 000 Kč, 

výměna kotle na faře a úprava topení v kanceláři: 144 159 Kč, ozvučení v kostele: 62 664 Kč. Za Vaše saláry, 

dary a sbírky velice děkujeme. Také díky nim můžeme zvěstovat evangelium našeho Pána Ježíše Krista. 

  O Velikonocích začíná sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Informace o této naší tradiční 

sbírce najdete v přiloženém letáku. Sbírku vám velice doporučujeme. Všechny Vaše dary budou zase 

rozděleny sborům naší církve, které potřebují pomoc při opravách kostelů a far. Přispět můžete buď osobně na 

sběrací listinu  nebo převodem na účet sboru číslo 222402179/0300, vs 304. Vzdálenějším pak přikládáme 

složenku. Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude uzavřena 31. května. 

 

 Milí bratři a sestry, ať jsou Velikonoce u Vás doma naplněny radostí, pokojem a nadějí. Mějte se 

dobře! 

        

Jan Hrudka, vikář    Václav Hurt, farář   Michal Sadílek, kurátor 


