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Velikonoce 2020 

 

Milí bratři a sestry, 
 

 zdravíme Vás v čase, kdy se blíží největší křesťanské svátky. Velikonoce ale budou letos zcela mimořádné. V 
našich kostelích a modlitebnách totiž nebudou sváteční bohoslužby. Nebudeme ani společně slavit večeři Páně. Ani na 
Velký pátek, ani na Vzkříšení. A nebudeme se o svátcích také navštěvovat. Neuvidíme své přátele a blízké. Je to jen 
těžko představitelné. To tady nikdy v minulosti nebylo. Ani za nejtvrdších totalitních režimů. Všechna tato opatření ale 
přijímáme s tím, že jsou nezbytná. Doufáme, že ochrání ty mezi námi nejzranitelnější – tedy naše staré a nemocné. 
Sváteční bohoslužby naleznete alespoň v písemné podobě na webových stránkách sboru (www.cce-litomysl.cz). 
 Z Písma víme, že v životě přicházejí těžké chvíle, že přicházejí zkoušky. O Velikonocích si připomínáme Ježíšův 
příběh. I on musel projít zkouškou a utrpením. I on měl úzkost a chtěl se tomu vyhnout. Marek nám o tom ve svém 
evangeliu vypráví takto: 
 „A pojav s sebou Petra a Jakuba a Jana, počal se lekati a velmi teskliv býti. 
   I dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Posečkejtež tuto a bděte.  
   A poodšed maličko, padl na zemi a modlil se, aby, bylo-li by to možné, 
   odešla od něho hodina ta. I řekl: Abba, Otče, všecko jest možné tobě. 
   Přenes kalich tento ode mne, ale však ne, což já chci, ale co ty.“                 Mk 14. 33-36 
 

 Ježíšova duše byla smutná až k smrti. Ježíš cítil, že se blíží náročná zkouška. Cítil, že ho opustí nejenom zástupy, 
ale i ti jeho nejbližší. Cítil, že se ho mocní a vlivní budou chtít zbavit. Cítil, že mu již brzo půjde o život. A tak měl ve 
svém srdci úzkost. A tak se modlil ke svému nebeskému Otci. Nejdříve prosil, aby ho to všechno těžké minulo. Věřil, že 
jeho Otec má moc nade vším. Bude-li chtít, může změnit i jeho úděl. „Abba, Otče, všecko jest možné tobě.“ Ježíš prosil, 
aby nemusel pít kalich utrpení. Ježíš ale nechtěl prosadit svoji vůli. I když měl v srdci úzkost, nešlo mu jen o to, aby ze 
všeho vyvázl. Ježíš po celý svůj život svému nebeskému Otci věřil a jej poslouchal. A tak se i nyní modlil, ne za svoji 
záchranu, ale aby se vše stalo podle vůle Boží. Svůj život, svůj úděl vložil do Božích rukou. A tak jeho modlitba v 
Getsemane končí prosbou, která má jedinečnou hloubku: „Ale však ne, což já chci, ale co ty.“ 
 Ježíšova modlitba je pro nás inspirací. I my se možná lekáme a máme úzkost, co bude. Onemocníme? Anebo 
snad i umřeme? Anebo přijdeme o práci, o peníze nebo i o firmu? Jak to všechno dopadne? Před těmito Velikonocemi 
jsme v situaci zkoušky. A tak se modlíme a prosíme Pána Boha, aby to s námi dopadlo dobře. Ale nemáme ten Boží 
nebeský nadhled. Nevíme, k čemu nám i tato těžká zkouška může být. A tak všechny své obavy vložme do prosby, 
kterou nás naučil Pán Ježíš: „Buď vůle tvá.“ 
 Z evangelia víme, že to s Ježíšem nakonec dopadlo dobře. I když byl odsouzen a popraven na kříži. Nebeský 
Otec páteční temnotu Ježíšovy smrti na kříži proměnil ve slávu nedělního vzkříšení. Ten, který byl ukřižován, byl také 
vzkříšen. A to je naše víra a naděje. 
 V postní době už několik let probíhá Postní sbírka pro Diakonii ČCE. Letos je určena pro podporu školky na 
předměstí Bejrútu, kde se společně připravují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin, aby mohly 
chodit do školy (www. postnisbirka.cz). Dary posílejte prosím do Velikonoc na účet sboru 222402179/0300, v.s. 401. 
 Velikonoční čas je v naší církvi spojen se sbírkou na Jeronýmovu jednotu. Sbírku na Velikonoční neděli, tedy 
Hlavní dar lásky JJ letos dostane sbor v Hranicích na Moravě. Chce ji použít společně s jinými zdroji na přístavbu a 
opravu svého kostela (ccehranice.estranky.cz). Svůj příspěvek posílejte, prosím na účet sboru v.s. 302. Po dalších sedm 
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 doporučujeme. Více je v přiloženém letáku. Dar můžete zaslat na výše uvedený účet sboru, 
v.s. 304. Na našich webových stránkách najdete var. symboly i k dalším příspěvkům – na nedělní sbírky, saláry aj. 
 Výroční sborové shromáždění v obvyklém čase nebude. Pro vaši informaci o sborovém hospodaření v 
minulém roce uvádíme alespoň to nejdůležitější. Příjmy: nedělní sbírky pro sbor:  74.816 Kč, sbírky mimo sbor:  51.145 
Kč, z toho sbírka darů Jeronýmovy jednoty: 25.900 Kč, dary pro sbor: 33.600 Kč, salár: 293.750 Kč, dotace od města 
Litomyšl: 50 000 Kč. Výdaje: spotřeba energie: 67.536 Kč, cestovné: 5.730 Kč, odvody repartic a personálního fondu: 
181.200 Kč, instalace nového kotle pro vytápění v kostele: 106 339,- Kč. Za Vaše dary velice děkujeme. Vždyť i díky nim 
můžeme zvěstovat evangelium našeho Pána Ježíše Krista a pomáhat potřebným. 
 Milí bratři a sestry, naše víra a naděje je v Kristově kříži a v jeho vzkříšení. Ať jsou Velikonoce u Vás doma 
naplněny radostí, pokojem, nadějí a přítomností vzkříšeného Pána. Mějte se dobře a buďte zdrávi! 
 

Václav Hurt, farář     Michal Sadílek, kurátor 


