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Velikonoce 2019 

 
Milí bratři a sestry, 
 
 zdravíme Vás v čase, kdy se blíží největší křesťanské svátky. Velikonoce nám totiž vždy znovu zvěstují, 
že zdroj naší víry a naděje je v Kristově kříži a vzkříšení. Připomeňme si velikonoční evangelium v podání 
Lukášově: 

 „Prvního pak dne po sobotě velmi ráno šly k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byly připravily, a 
některé jiné s nimi. I nalezly kámen odvalený od hrobu. A všedše, nenalezly těla Pána Ježíše. I stalo se, když 
ony se toho užasly, aj muži dva postavili se podlé nich v rouše stkvoucím. Když se pak ony bály, a sklonily 
tváři své k zemi, řekli jim: Co hledáte živého s mrtvými? Není ho tuto, ale vstalť jest.“ 
                                                   Lk 24. 1-6 
 Snad pro každého je důležitou hodnotou naděje. Třeba když doufáme, že to nakonec všechno 
dopadne dobře. Že zítřek bude úspěšný, neboť zvládneme všechny překážky a dosáhneme vytčeného cíle. 
Když doufáme, že po bouřce zmizí černé mraky a vysvitne slunce.  Když máme tuto naději, žije se nám 
mnohem lépe. Mnohem lépe pak překonáme všelijaké obavy, zaháníme chmury, zvládáme obtíže. Naděje 
vlévá do našeho života inspiraci, sílu a vytrvalost. 

A právě velikonoční události Kristova kříže a vzkříšení nám zvěstují naději. A není to jen naděje 
lidského chtění. Je to naděje, která přichází od samého Boha. Z Ježíšova velikonočního příběhu je zřejmé, že 
právě u Boha zvítězil pravdivý a milosrdný život pro druhé. Pán Ježíš Kristus žil pro druhé. A ač musel 
podstoupit krutou smrt na kříži, nebeský Otec se ho zastal a vzkřísil ho z mrtvých. 

Snad jsme někdy trochu podobni oněm ženám jdoucím ke hrobu. Také se rmoutíme nad Ježíšovou 
smrtí, vzpomínáme na něj se smutkem, chceme zachovat jeho památku. Je to pochopitelné. Možná i pro nás 
je Ježíš někdy až příliš postavou minulosti. 

Ale je to ještě jinak. Kámen od hrobu je odvalen. A hrob je prázdný. Ježíš není mezi mrtvými. A nad 
tím vším zní evangelium Božích andělů: „Co hledáte živého s mrtvými? Není ho tuto, ale vstalť jest.“ A proto 
se už nemusíme bát. Ani potíží, neúspěchů a proher, ani bolestí, trápení a nemocí a dokonce ani smrti. I 
v těchto situacích můžeme mít naději. Bůh totiž vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Bůh vzkřísil toho, který žil 
pravdivě a milosrdně. Vzkřísil toho, který se obětoval pro druhé. Kristova cesta pravdivé lásky má před 
Bohem naději a budoucnost. A pokud touto cestou ve víře jdeme, máme naději i pro sebe osobně. I v trápení 
a bolesti, i v nemoci a ve smrti. Neboť Kristus vstal. I letos se z toho chceme radovat společně při 
velikonočních bohoslužbách, ke kterým Vás do evangelického kostela v Litomyšli upřímně zveme. 

 
na Zelený čtvrtek  18. dubna v 18.00 hod. čtení pašijí 
na Velký pátek  19. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 
na Boží hod velikonoční 21. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

  na Pondělí velikonoční 22. dubna v 9.00 hod. bohoslužby. 
 
 Velikonoční čas je v naší církvi spojen se sbírkou na Jeronýmovu jednotu. Sbírka na Velikonoční neděli 
se jmenuje Hlavní dar lásky JJ a letos ji dostane sbor Bošín, kterému pomůže při opravě střechy kostela i fary 
(www.bosinkostel.cz). Po dalších šest neděl (do 31.5.) je pak čas pro Sbírku darů JJ, která bude rozdělena 
sborům, které žádají JJ o pomoc při opravách svých kostelů a far. Je to sbírka vzájemné solidarity. Sbíráme 
peníze, které chceme darovat těm, kteří potřebují pomoc. Proto vám tuto důležitou sbírku velmi 
doporučujeme. Více se o ní dozvíte z přiloženého letáku. Dar můžete předat osobně (např. po nedělních 
bohoslužbách) nebo jej zaslat na účet sboru číslo 222402179/0300, vs 304. Vzdálenějším přikládáme 
složenku. Předem děkujeme za Vaši štědrost. 
 Milí bratři a sestry, ať jsou Velikonoce u Vás doma naplněny radostí z Kristova vzkříšení a také pokojem 
a nadějí. Těšíme se na setkání s Vámi. Mějte se dobře! 
 

Václav Hurt, farář      Michal Sadílek, kurátor 


