
A. Tomíčka 69, 570 01 Litomyšl, mobil: 723 902 216 
e-mail: litomysl@evangnet.cz, www.cce-litomysl.cz 

 
Velikonoce 2022 

 

Milí bratři a sestry, 
 

zdravíme Vás v čase, kdy se blíží největší křesťanské svátky. Je to ale i čas, kdy nás zasáhla válka. Na 
blízké a spřátelené Ukrajině ji rozpoutal ruský diktátor. Cítíme rozhořčení nad nespravedlností a brutalitou 
agresora. Snažíme se ale i pomáhat. Těm, kteří brání svoji zem i těm, kteří k nám před válkou utíkají. Do 
našeho života ovšem vstoupily i obavy. Vždyť válka by se mohla rozšířit i do naší země! Na co se tedy 
můžeme spolehnout a kde máme složit svou naději? Naše víra a naše naděje je i nyní v Kristově kříži a v 
jeho vzkříšení. Naše naděje je v Božím Synu, který pro nás obětoval svůj život. To nám připomínají i slova, 
která řekl při poslední večeři: 

 Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé  
 tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je 
 má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.“ 
            Mt 26. 26-28 

Ježíš nepřišel do našeho světa proto, aby hledal bohatství, osobní úspěch, slávu a moc nad druhými. 
Ježíš přišel, aby nás zachránil. Přišel proto, aby nás vysvobodil z moci zla, hříchu a smrti. A nebylo to 
zadarmo. Musel pro nás obětovat svůj život. Je zřejmé, že to udělal z veliké lásky k nám lidem. Takový byl 
tedy Ježíš Spasitel. 

Když začaly židovské Velikonoce, slavil Ježíš se svými učedníky hod beránka. Společně jedli nekvašené 
chleby, hořké byliny a beránka. A pili víno. Připomínali si, jak Hospodin vysvobodil svůj lid z Egypta. A Ježíš 
tento náboženský hod přeznačil. Tak, aby si jeho učedníci a další, kteří v něj uvěří, mohli vždy znovu 
zpřítomňovat jeho lásku. Vždyť kvůli nim obětuje svůj život na kříži. Ježíš jim a všem lidem rozdal svůj život 
tak, jako se láme a rozdává chléb. Jako Beránek za ně obětoval svoji krev, svůj život. A to jim bude 
zpřítomňovat víno, které budou společně pít. Tak tomu bude vždy, když budou společně stolovat na jeho 
památku. 

Je to pro nás velké povzbuzení a radost, že se svým hříchem i se zlem ve světě nemusíme zápasit sami. 
Ježíš je s námi jako ten, který zachraňuje. Je s námi i ve chvílích krizí i v dobách válečných. Je s námi i když 
jde o život. Jeho přítomnost můžeme vždy znovu prožívat, když s naším Pánem slavíme jeho večeři. To on 
nás svojí obětí na kříži vysvobodil z otroctví našich vin a dal nám věčnou naději navzdory všemu zlu světa. 
A Bůh se k jeho oběti přiznal, a proto jej třetího dne vzkřísil z mrtvých. 

Dva roky jsme nemohli společně ve sboru slavit Velikonoce. Letos se opět k velikonočním bohoslužbám 
můžeme shromáždit. Upřímně Vás k nim zveme. Budou se konat v našem kostele v Litomyšli: 

 
na Zelený čtvrtek  14. dubna v 18.00 hod. čtení pašijí   
na Velký pátek  15. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 
na Boží hod velikonoční 17. dubna v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

  na Pondělí velikonoční 18. dubna v 9.00 hod. bohoslužby  
 

Velikonoční čas je v naší církvi spojen se sbírkou pro Jeronýmovu jednotu. Na Neděli velikonoční je to 
Hlavní dar lásky JJ a letos ji dostane sbor v Chrástu, kterému pomůže při budování projektu Útočiště. Do 
konce května je pak čas pro Sbírku darů JJ. Ta bude pak rozdělena sborům, které potřebují pomoc při 
opravě svých kostelů a far. Je to tedy sbírka vzájemné solidarity. Sbíráme peníze, které chceme darovat 
těm, kteří potřebují pomoc. Proto vám tuto sbírku doporučujeme. Více se o ní dozvíte z přiloženého 
letáku. Dar můžete předat osobně (např. po nedělních bohoslužbách) nebo jej zaslat na účet sboru číslo 
480750379/0800, vs 304. Předem děkujeme za Vaši štědrost. 

Milí bratři a sestry, nechť jsou Velikonoce u Vás doma naplněny pokojem, radostí a naději. Vždyť Kristus 
vstal z mrtvých. Těšíme se na setkání s Vámi. 

 
Michal Sadílek, kurátor Václav Hurt, farář 


