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Velikonoce 2020

Velikonoční pozdrav
Kdysi dávno v neděli ráno šly tři ženy s vonnými mastmi k hrobu. Měly
úkol, chtěly uctít památku zemřelého, pomazat jeho tělo. Bylo to brzy
ráno, vycházelo slunce, ženy šly a obávaly se velkého kamene, který bránil
vstupu do hrobu. Když došly k hrobu, zjistily, že kámen je odvalen, divily
se tomu, vešly do hrobu. Potkaly mládence v bílém, bály se ho. Mluvil
k nim o vzkříšení. Utekly od hrobu, žasly nad tím vším, bály se a nikomu
nic neřekly.
Takto bychom mohli ve stručnosti shrnout poslední kapitolu Markova
evangelia nebo aspoň to, jak původně vypadala. Markovo evangelium je
nejstarší a v počátcích církve končilo slovy o tom, jak se evangelium
o vzkříšeném Kristu ani nedostalo do světa, protože se ženy bály.
Evangelium se naštěstí do světa dostalo a Markovo líčení nakonec nekončí
strachem.
Jak evangelium končí? Jaký je náš úkol? Čeho se obáváme? Čemu se
divíme? Může být prázdný hrob symbolem naděje?
I tak mohou vypadat otázky, s kterými vstoupíme do letošních Velikonoc.
Přála bych nám všem, aby nám Velikonoce přinesly nejen otázky ale i
odpovědi.
Požehnané prožití velikonočních svátků přeje Anna Peltanová.
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Velikonoční zamyšlení
nad verši Mt 26,6-13
Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu
žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a když byl
u stolu, vylila mu ji na hlavu. Když to jeho učedníci uviděli, rozhořčili se
a řekli: „K čemu tato ztráta? Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát
chudým.“ Ježíš to poznal a řekl jim: „Proč působíte té ženě těžkosti?
Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále s sebou, mne však
nemáte stále. Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému
pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoli po celém světě bude hlásáno toto
evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila.“
Jsou věci, které je nutno udělat, když se k tomu naskytne příležitost,
protože později už bude pozdě. Rabíni v době novozákonní říkali: „Bůh
u nás ponechává chudé, aby nám nikdy nechyběla příležitost učinit něco
dobrého.“
Jsou věci, které můžeme dělat vždycky, ale jsou i jedinečné příležitosti,
které se už nevrátí. Takové nepromarněné chvíle svítí v temném světě
jako světla.
Ježíš vstupuje na temnou cestu. Setká se na ní s nenávistí, intrikami,
zklamáním a zradou. A na této temné cestě doslova září mimořádný čin
ženy, o kterém vypráví evangelista Matouš. Ten čin nebude zapomenut.
Je možné, že ta žena pochopila, jakou naději dává Ježíš lidem. Ti, kdo tohle
nepochopí, budou vždycky považovat lásku ke Kristu za přemrštěnou
a vděčnost k Bohu za dětinsky přepjatou. Budou argumentovat, že není
podstatná vroucí zbožnost, ale solidarita s bližními. To je však zdůvodnění
naprosto liché. Láska ke Kristu se nikdy nepostaví jako překážka mezi nás
a potřebné. Ona nás neoddělí od trpících, nýbrž nás k nim povede. Pravá
láska ke Kristu rozumí slovům: „Co jste neučinili jednomu z těchto
nepatrných, ani mně jste neučinili.“ (Mt 25,45)
2

Žena ani zdaleka netušila symbolický význam svého činu. Teprve Pán Ježíš
její čin osvětlil: „...učinila to k mému pohřbu.“ Co nemohly učinit tři ženy,
které o velikonočním ránu pospíchaly k Ježíšovu hrobu, to učinila tato
žena teď. Nabalzamovala Ježíše k pohřbu. Důstojný pohřeb patřil u Židů
mezi nejhodnotnější dobré skutky.
Evangelista Matouš alespoň naznačí, že žena tím pomazáním vzácným
olejem označila Ježíše za krále, který cestou kříže vstoupí na trůn. A ono
se ukáže, že pomazáním Ježíše končí věk staré smlouvy, kdy se svatým
olejem posvěcovali bohoslužebné předměty a chrámoví služebníci.
Od této chvíle je jediné místo, kde je člověk posvěcován a proměňován:
Ježíš Kristus, Duchem svatým pomazaný za proroka, kněze a krále.
On může učinit královskou proměnu tam, kde dřívější obřady a rituály
ještě ponechávaly člověka starého.
Jestliže čin bezejmenné ženy má takovou závažnost, pak ani netušíme,
jaký význam může dát Ježíš Kristus našim činům, pokud to budou činy
nezištné, bezelstné a nevypočítavé lásky. To, co žena udělala, ukazuje,
že skutečná láska, která si zaslouží toto jméno, není skoupá. Kdo miluje,
ten nekalkuluje, protože nemyslí na sebe. Kdo miluje, dává to nejlepší,
co je v jeho možnostech a snad i víc a ještě si myslí, že dal méně, než
si milovaný zaslouží. O jaké lásce by asi svědčilo to, co dáváme
my osobně?
Na příběhu ženy, která vstoupila do domu Šimona Malomocného, vidíme,
že tzv. rozumné stanovisko a prozíravost, jak ji běžně chápeme, má své
hranice. Hlas rozumu říká: „Nač taková ztráta?“ No jistě. Ale mezi
ekonomií zdravého rozumu a ekonomií lásky je veliký rozdíl. Zdravý rozum
poslouchá argumenty, které hromadí chytrost. Láska poslouchá příkazy
srdce... srdce tvarovaného láskou mnohem vyšší, láskou Boží. Zdravý
rozum má a bude mít široké pole uplatnění. Přichází však chvíle, kdy musí
ustoupit hlasu daleko naléhavějšímu. Jinak by svět zůstal mrazivě
vypočítavým a lhostejným světem. Jsou věci, které je nutno udělat hned,
jiná příležitost už nebude.
Ivo David, farář v Moravské Třebové
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POZVÁNKY
Pražským hradem napříč staletími
nás provede v sobotu 14. března 2020 v 15.00 hodin na faře ve Vanovicích
PhDr. Jiří Bartoň. Při přednášce budou promítnuty originální fotografie.
Sborové shromáždění
Farního sboru ČCE ve Vanovicích se bude konat v neděli 15. března 2020
po bohoslužbách na faře ve Vanovicích. Bohoslužby začínají v 9.30 hodin.
Na programu sborového shromáždění jsou zprávy o životě a práci sboru
za rok 2019. Očekáváme také Vaše připomínky a podněty k činnosti sboru.
Všichni jste srdečně zváni!
Fairtradová snídaně
V neděli 29. března 2020 jste od 8.00 hodin zváni na faru do Vanovic
na fairtradovou snídani. Bude možné ochutnat čaj, kakao, kávu, které
budou uvařené z produktů ze zemí třetího světa.
Fairtradové výrobky bude možné také zakoupit a podpořit tak pěstitele
a výrobce, kteří se chovají zodpovědně a nezneužívají děti ke svým ziskům.
Cena výrobků není násobena obchodními řetězci a je celá posílána
farmářům. Ze získaných finančních prostředků je podporováno také
školství v dané lokalitě.
Při fairtradové snídani se budeme setkávat vždy 5. neděli v měsíci.
Po snídani následují v 9.30 hodin bohoslužby.
3. ekumenickou pouť jižní Moravou
připravuje na sobotu 25. dubna 2020 Matice velehradská, Římskokatolická
farnost u sv. Tomáše v Brně a Brněnský seniorát Českobratrské církve
evangelické. Zveme všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry
i rodiny na pěší pouť z Hustopečí do Klobouk s modlitbami, písněmi
a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila české bratry,
novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na návrších
nad Svratkou a Dyjí.
Bližší informace a pokyny k přihlášení najdete na www.pojdme-spolu.cz
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Rozpis bohoslužeb o Velikonocích
Středa 8. 4. 2020
10.00 hodin – DPS Letovice, s vysluhováním VP
Zelený čtvrtek 9. 4. 2020
10.30 hodin – Diakonie Letovice
13.30 hodin – Paprsek Velké Opatovice
17.00 hodin – Vanovice – Pašije
Velký pátek 10. 4. 2020
9.30 hodin – Vanovice – fara, s vysluhováním VP
14.00 hodin – Letovice – modlitebna CB, s vysluhováním VP
Bílá sobota 11. 4. 2020
19.30 hodin – Vanovice – Vigilie
Velikonoční neděle 12. 4. 2020
9.30 hodin – Vanovice – kostel, s vysluhováním VP
14.00 hodin – H. Smržov – káže Ivo David, s vysluhováním VP
14.30 hodin – Moravská Chrastová – kostel, káže Anna Peltanová,
s vysluhováním VP
Upozorňujeme, že bohoslužby v Pondělí velikonoční nebudou.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Seniorátní školka mládeže se uskuteční 15. - 17. 5. 2020 ve Vanovicích.
Téma setkání je: Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou
duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu
podobné: Miluj svého bližního jako sebe samého.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Bohoslužby na Svatodušní svátky 31. 5. 2020 se budou konat v 9.30 hodin
ve Vanovicích a v 14.30 hodin v Moravské Chrastové. Na obou místech
bude vysluhována VP.
Na Svatodušní pondělí 1. 6. 2020 se bude konat ekumenická bohoslužba
v 18.00 hodin v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

KONCERT
V neděli 21. 6. 2020 se od 17.00 hodin uskuteční ve Vanovicích v kostele
koncert, na kterém zahrají Karel Mužátko a Matěj Bok na varhany
a trubku. Podrobné informace o koncertu budou včas upřesněny.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Příměstský dětský tábor ve Vanovicích se v letošním roce uskuteční
ve dnech 10. - 14. 8. Podrobnější informace k táboru budou včas
zájemcům k dispozici.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
V neděli 24.5.2020 připravujeme ve spolupráci se skauty v Moravské Chrastové
májové odpoledne, při kterém zazpívá Schola Rozhraní. Srdečně Vás zveme!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Anna Peltanová, farářka sboru
mobil: 737 279 275, e-mail: anna.peltanova@evangnet.cz
Webové stránky sboru, na kterých najdete aktuální informace:
www.vanovice.evangnet.cz
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60
679 36 Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300
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