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Milé sestry, milí bratři,
moc vás všechny zdravím do vašich domovů. V současné chvíli nemůžeme slavit
Velikonoce tak, jak jsme zvyklí. I proto vznikl tento v roce 2020 již druhý
Velikonoční zvon, abychom se mohli spojit alespoň na dálku. Pro úsporu místa
jsem se rozhodla nevkládat celé biblické texty. Předpokládám, že Bibli máte
všichni ve svých knihovnách. Rozhodla jsem se také nevkládat písně, každý
ať zpívá to, co má sám rád. Pro odlehčení, které je v dnešních dnech jistě
potřeba, vkládám Velikonoční kvíz. Na každou otázku je jen jedna správná
odpověď. Správné řešení naleznete na konci Zvonu.
Anna Peltanová, farářka
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Zelený čtvrtek
V tento den obvykle čteme pašijový příběh. Čtěme jej i letos. V evangeliu podle
Jana budeme číst 18. a 19. kapitolu. Pokud je vás doma více, můžete se ve čtení
střídat podle jednotlivých rolí.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Velký pátek
O Velkém pátku si připomínáme Kristovo utrpení na kříži. Utrpení, které můžeme
vycítit i ze slov 22. Žalmu: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása
má, ač o pomoc volám.
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Děkovná modlitba:
Děkujeme Ti za tento svět, který jsi stvořil a viděl jsi, jak je dobrý.
Slavíme Tě, Bože Otče, stvořiteli tohoto světa, za tvůj plán spásy, za tvoji
nekonečnou slávu a svatost, která se projevuje ve tvé kráse a lásce.
Ty nestojíš mimo utrpení světa jako nějaký nečinný nezaujatý pozorovatel, je to
tvůj svět a ty o něj máš péči a my Ti za to děkujeme.
Chválíme Tě, Synu, že jsi byl ochoten se vzdát slávy, kterou jsi měl u Otce před
založením světa. S vděčným úžasem si připomínáme, že ses neštítil tohoto světa,
hmoty, bolesti, lidského těla, ale že jsi porazil smrt její vlastní zbraní.
Nedokážeme si představit hloubku tvého utrpení, ale dnes jsme se sešli,
abychom se o to pokusili, abychom si u Tvých nohou sedli a nechali si vyprávět
o tom, co jsi pro tento svět udělal a snad i zahlédli něco z Tvé slávy a zakusili
něco z Tvé lásky.
Oslavujeme Tě, Duchu Svatý, že s námi přebýváš a že nás denně obnovuješ
a oživuješ. Jsme Ti vděční, že jsi s námi i dnes. Obměkčuj naše ztvrdlá srdce svým
něžným dechem života.
Milujeme Tě, Bože. Protože Ty jsi první miloval nás. Ty jsi nás mohl už dávno
odvrhnout, mohl jsi nás nechat napospas sobě samotným, ale Ty vstupuješ
do bolesti světa se svojí nepochopitelnou láskou, ačkoli bys nemusel. Děkujeme
Ti. Amen
1. čtení: Izajáš 53, 1-12
2. čtení: Marek 15, 33-39
kázání:
Ve zprávě o Ježíšově smrti se prolínají dvě roviny, obyčejnost s neobyčejností.
Ježíš byl popraven, jako spousta dalších lidí. Byl popraven nevinný, ale ani v tom
nebyl sám. Je jedním z mnoha nespravedlivě popravených, umírá mezi nimi,
s nimi. Umírá docela obyčejně, podobně jako se docela obyčejně narodil.
Obyčejnost jeho smrti je silná, dává nám možnost vcítit se do Ježíše, představit
si jeho utrpení. Tato obyčejnost se ale prolíná s neobyčejností. V poledne nastala
tma po celé zemi. Světlo se ztratilo, zlo zvítězilo, svět se otřásl.
Sám Ježíš řekl: „Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné
za mnohé (Mk 10,45).“ Hospodin kdysi vyvedl svůj lid z Egyptského zajetí,
provedl jej Rudým mořem k životu ve svobodě. Ježíš vyvedl svůj lid z otroctví
smrti. Toto se děje na popravišti. On vykupuje vydáním svého života náš lidský
život. O třetí hodině odpoledne zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema
sabachtani?“; to jest Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil. A opět se v tom
prolínají dvě roviny. Na jednu stranu popravovaný cosi křičí. A ti dole, ti kolem
kříže, stejně moc nerozumí co. Ale nevadí jim to. Nic mimořádného se neděje,
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oni to pochopili po svém. Volá Eliáše, jo? Počkáme, třeba Eliáš přijde, to je
dneska legrace. Kdosi mu dává napít, aby se víc probral. Možná ze zvědavosti,
aby na tom kříži ještě vydržel při životě, má-li se něco zajímavého dít. Obyčejná
nuda otrlých vojáků, kteří si dodávají odvahu vlastní hrubostí, a ten nad nimi
něco křičí.
To neobyčejné – umírající hovoří s Bohem. Ježíš se modlí Žalm 22: Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil. Je to modlitba člověka už popravovaného, už
po rozsudku smrti, čekajícího na smrt. Modlitba toho, kdo křičí – proč? To není
spravedlivé. Jsem nevinný. Že mne v tom nechali lidé, no dobrá. Ale proč jsi mne
v tom nechal i ty Bože? To je nějaká spravedlnost? Odpověděl mu Bůh? Ano
nebo ne? Jak ta odpověď zněla?
Nevíme. Asi nemáme vědět. Naše víra není založena na tom, že známe odpověď.
Naše víra je založena na tom, komu věříme. Možná pokud sami nejsme
na úplném dně života, můžeme jen stěží Kristovu volání rozumět. A možná
porozumíme jednou. Ale nedá se to dopředu vyzkoušet. Až se jednou dostaneme
na dno opuštěnosti, až bude jasné, že se loučíme s tímto světem a jdeme vstříc
neznámému, možná tehdy pochopíme. Možná neuslyšíme odpověď na své
otázky, ale ucítíme podanou ruku. Ten, který tou cestou již prošel, půjde s námi.
Ze smrti do života.
A v tom se znovu protne obyčejné s tím Božím. Když uviděl setník, který stál
před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ Tma zahalila
zemi, i Bůh jakoby se odmlčel, spravedlivý umírá za nespravedlivé a zrodí se víra.
Setník, náčelník popravčí čety vydechne v úžasu: „Ten člověk byl opravdu Syn
Boží.“
V takovou chvíli mnozí svou víru ztrácí. Co to je za Boha, když nechá zemřít
vlastního syna? Bůh jako chladný princip, jako soudce v taláru? To přece není náš
Bůh! Náš Bůh je jiný, můj Bůh je jiný. Setník poznává to, co pak vyznají mnozí
a i dnes vyznávají a vyznáváme. Až budu na dně, tak přece budu věřit někomu,
kdo mi podá ruku, obejme, pozve ke stolu, odpustí, obětuje pro mě i svůj život.
Věřím tomu, kdo mi pomůže. Dnes nebo jindy v obyčejném všedním dni, ale také
až se budu loučit s tímto světem. Amen
Přímluvná modlitba:
Synu Boží, náš vykupiteli, Ty ses obětoval, ve světě, který tě potřebuje,
ale nechce. Ty jsi snášel všechno, co ti tvoji učedníci způsobili, svou zbabělostí,
svou zradou, svou nevěrností. A i v samotné smrti jsi nepřestal svět milovat.
Zůstal jsi věrný svým následovníkům. Nedokážeme vůbec pochopit, co tvůj kříž
říká o velikosti Tvé lásky. Špatně snášíme, jak se v něm zrcadlí náš hřích. Ježíši,
odpusť nám, dej nám podíl na životě, který jsi vykoupil svou smrtí. Dej ať je
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naším životním vzorem tvá oběť, ať žijeme pro druhé, umíme dávat a vydávat se.
Voláme k tobě: Otče náš…
Amen
Poslání: Ozeáš 6, 1-6
Požehnání: Tvá dobrota nás posiluj, Tvá láska nás povzbuzuj, Tvůj Duch nás
posvěcuj, Tvá moc nás chraň a Tvá milost nás provázej od východu slunce
až do západu jeho, nyní i vždycky. Amen.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Neděle - Boží hod velikonoční
V neděli si připomínáme, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, smrt nezvítězila. Nebo
také slovy 118. Žalmu: Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den,
který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Děkovná modlitba:
Pane Bože, děkujeme, že jsi se přiznal k Ježíšovu životu a po jeho umučení jsi
jej vzkřísil. Potvrdil jsi jeho lásku, milosrdenství, odpuštění, pokoj jako
skutečnosti pro život nepostradatelné, které mu dávají naplněnost a věčnou
naději. Život žádného člověka není zapomenut ani v hrobě, tedy ani nikdy
v tomto čase a prostoru, je žitý ve společenství s Tebou. Podepíráš a neseš
každého, aby jej nezavalila žádná tíha bytí, bolest těla a duše, klády myšlenek
a citů, proher, opuštěnosti, odcizenost hříchem a věčná prázdnota hrobu. Voláš
nás, abychom slyšeli Kristovo evangelium, abychom se neděsili toho, co bylo, ani
toho co bude.
Chválíme Tě za to a prosíme Tě, dej své evangelium celému našemu světu.
Ukazuj se jako vzkříšený Kristus. Amen.
1. čtení: Exodus 3, 1-14
2. čtení: Lukáš 24, 13-35
kázání:
Ježíš žil, učil, kázal, uzdravoval, dělal zázraky, říkal, že přichází Boží království.
Shromáždil učedníky, dvanáct nejbližších, a pak ještě řadu dalších. Zanechal
po sobě ve světě stopu. Jeho učedníci byli s ním. Ještě na zelený čtvrtek jedli
chléb, pili víno, nechali si umýt nohy a naslouchali Ježíšovým slovům, naslouchali,
ale nerozuměli.
Pak se to zvrtlo, Ježíš byl zatčen, souzen, odsouzen, bičován, ukřižován, zemřel.
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Ten Ježíš, o kterém věřili, že je Mesiáš, zachránce Izraele. Věřili mu, vkládali
do něj naděje, nechali se jím vést a najednou je pryč. Zemřel. Čemu teď věřit,
kam se vydat, jak žít?
Vydali se do vesnice Emauz, rozmlouvali o Ježíši, o zklamané důvěře.
Cestou se k nim přidal další poutník, jako když ve vlaku někdo nasedne
do stejného kupé jako my. Poutník se zapojil do rozhovoru. Vykládal jim Písmo,
Mojžíše i proroky, kdejaké těžko srozumitelné místo. Bylo jim s ním dobře, proto
ho poprosili, ať s nimi zůstane aspoň na večeři a on zůstal.
Vešel s nimi do domu, vzal chléb, vzdával díky, lámal a dával jim ho. Až tehdy
ho poznali.
Poznali ho ve chvíli, kdy byl pryč. Jak vlastní je nám tahle zkušenost. Ani my
neumíme rozpoznávat Boha, snažíme se mít oči otevřené, ztišit se.
Nestává se nám, že bychom jako Mojžíš přišli k hořícímu keři, zaslechli Boží hlas,
rozmlouvali. Ale stává se nám, že si uvědomíme, že jsme se v životě potkali
s Bohem nebo jeho poslem. Někdy to zjistíme za chvilku, jako učedníci
v Emauzích, jindy nám to trvá léta. Stejně jako učedníci se můžeme ptát: Což
nám srdce nehořelo? Jak to, že jsme ho nepoznali?
To, co se událo na cestě do Emauz, byla vlastně taková první bohoslužba. Vykládá
se Písmo, srdce hoří a Kristus rozdává chléb. Naším hlavním úkolem v tomto
světě je slavit bohoslužbu. Číst Písmo, snažit se ho pochopit, mít otevřená,
horoucí srdce, přijímat Kristův chléb i jeho víno. Vycházet na cesty, hledat
a vracet se domů se slovy: „Pán byl opravdu vzkříšen, i nám se zjevil.“ Amen
Přímluvná modlitba:
Kéž my, kteří jsme jen znevýhodněni, pamatujeme na ty, jejichž život je v sázce.
Kéž my, kterým nehrozí žádné velké riziko, pamatujeme na ty nejzranitelnější.
Kéž my, kteří si můžeme dovolit ten luxus a můžeme pracovat z domu,
pamatujeme na ty, kteří se musí rozhodnout, jestli budou chránit své zdraví,
nebo si vydělávat na nájem.
Kéž my, kteří máme možnost postarat se o děti, když je škola zavřená,
pamatujeme na ty, kteří tuto možnost nemají.
Kéž my, kteří jsme museli zrušit naplánované cesty, pamatujeme na ty, kteří se
nemají kam utéci.
Kéž my, kteří kvůli zmatkům v ekonomice přicházíme o svůj zisk, pamatujeme
na ty, kteří žádný zisk nemají.
Kéž my, kteří kvůli karanténě trávíme čas v pohodlí svého domova, pamatujeme
na ty, kteří žádný domov nemají.
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Naši zemi sice svírá strach, ale je čas milovat. Proto když nyní nemůžeme jeden
druhého fyzicky obejmout, hledejme jiné způsoby, jak svým bližním
zprostředkovat láskyplnou Boží náruč.
Voláme k tobě: Otče náš…
Amen
Poslání: 1. Kor 15, 12-20
Požehnání: A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl
z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem
dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše
Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
(Žid 13, 20n)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Důležité internetové odkazy
Ve chvíli, kdy nemůžeme do kostela, si můžete vybrat některou z on-line
bohoslužeb
http://bit.ly/e-bohosluzby
Každý den najdete novou úvahu zde
https://soundcloud.com/user-41012488
Materiál k pobožnostem zde
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm
Web diakonie ČCE k současné situaci
https://jsmesvami.diakonie.cz/
Bohoslužby v České televizi
Na programu ČT2 lze sledovat tyto velikonoční bohoslužby:
Zelený čtvrtek (9. dubna) | od 17.30 hodin (65 min.) | mše z římskokatolického
kostela sv. Jakuba v Brně
Velký pátek (10. dubna) | od 10.00 hodin (60 min.) | bohoslužba z Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích
Bílá sobota (11. dubna) | od 20.30 hodin (120 min.) | římskokatolická
velikonoční vigilie
Boží hod (12. dubna) | připravuje se hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení
Páně z Církve československé husitské z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze;
slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta.
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Velikonoční kvíz
1. Kdy se slaví Velikonoce?
a) po prvním úplňku po jarní
rovnodennosti
b) 100 dní po Vánocích
c) 14 dní po ženevském
autosalonu

7. Proč si myl Pilát ruce?
a) aby mohl slavit Hod beránka
b) byl čistotný
c) aby ukázal svou nevinu
8. Proč se s Ježíšovou popravou
spěchalo?
a) aby nedorazily jeho posily
z Galileje
c) byl předvečer svátku
b) všechno šlo tehdy rychleji

2. Kdy slaví Velikonoce
pravoslavní?
a) posouvají je stejně jako Vánoce
b) stejně jako západní církev
c) podle juliánského kalendáře

9. Co znamená Golgota?
a) pleš
b) Goliášova hora
c) lebka

3. Proč se při Hodu beránka jí
nekvašený chléb?
a) nebyl čas na kvašení
b) placatý chléb zabere méně
místa
c) nekvašený chléb nemůže
zplesnivět

10. Co zakřičel Ježíš z kříže?
a) Vítězství!
b) Dokonáno jest!
c) nic

4. Co se dělalo v Egyptě s krví
beránků?
a) vyráběla se z ní a z krup
polévka
b) vylévala se na oltář
c) potírali se s ní dveře

11. K čemu se při křižování
používala houba na tyči?
a) mazal se s ní nápis
nad Ježíšovou hlavou
b) utírali Ježíšovi čelo
c) dávali Ježíšovi pít ocet a žluč

5. Kdo byl Pilát?
a) kurátor
b) sekretář
c) prokurátor

12. Kdo daroval Ježíšovi svůj hrob?
a) Josef z Arménie
b) Josef z Arimatie
c) Josef z Aritmetiky

6. Jakou barvu měl Pilátův
purpurový plášť?
a) nachovou
b) červenou
c) fialovou

13. Jak se jmenoval učedník, který
si sáhl do Ježíšových ran?
a) Tomáš Dvojan
b) Didymos
c) nikdo mu tam nesahal
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Pomáháme jeden druhému
V době pandemie koronaviru přišel náš sbor téměř o všechny příjmy, protože
neprobíhají pravidelné sbírky. Co bohužel zůstalo, je většina nákladů. Podobné
je to i s celocírkevními sbírkami. V čase velikonoc pravidelně vybíráme sbírku
na Hlavní dar lásky a následně dary pro Jeronýmovu jednotu. Věříme, že
stávající situaci můžeme společně zvládnout. Prosím Vás o to, abyste peníze,
kterými chcete přispět, posílali na sborový účet,
číslo účtu je 164510322/0300.
Do zprávy pro příjemce, prosím, vyplňte od koho a na jaký účel dar je, zda na
potřeby sboru („sbor“), Hlavní dar lásky („HDL“), Jeronýmova jednota („JJ“).
Další možností jak přispívat je zanést peníze přímo na faru, předat farářce nebo
vhodit v označené obálce do schránky. Obdobně můžete učinit prostřednictvím
starších či Vám známých kontaktních osob nebo nás jakkoliv o svém záměru
informovat.
Doba trvání sbírky je časově omezená. Na „HDL“ můžete přispívat do 30. 4.
2020, na „JJ“ můžete přispívat do 31. 5. 2020. Děkujeme.
Pokud byste stáli o návštěvu nebo domácí bohoslužbu, obracejte se na svou
farářku.

Řešení kvízu: 1a, 2c, 3a, 4c, 5c, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b, 11c, 12b, 13c
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích, 679 36 Vanovice čp.
60, tel.: 516 465 627, mobil: 737 279 275, e-mail: vanovice@evangnet.cz
web: http://vanovice.evangnet.cz/
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