
12. 4. 2020 – neděle velikonoční

Vstupní žalm: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! 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. (Ž 118; 1+22-24)

Modlitba: Bože, děkujeme za to, že jsme se probudili do dnešního rána. Na první pohled je stejné, 
jako ta ostatní, ale pod povrchem bublá radost ze Vzkříšení. Děkujeme za všechny, kdo tu radostnou
zvěst, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, hlásali a předávali, takže doputovala až k nám. Děkujeme za 
každý okamžik, který do našich životů přináší něco ze života věčného. Děkujeme za naději, že i ze 
situací, které nám připadají temné a bezvýchodné vede cesta dál. Prosíme Pane, buď s námi a se 
všemi našimi bratry a sestrami, se kterými bychom se dnes rádi potkali, ale nemůžeme. Spoj nás 
svojí láskou, která překonává všechny vzdálenosti a překážky. Amen

Biblické čtení: Marek 16

1Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné 
masti, aby ho šly pomazat. 2Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 
3Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ 4Ale když vzhlédly, viděly, 
že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. 5Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po 
pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. 6Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho 
Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. 7Ale jděte, 
řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám 
řekl.‘“ 8Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, 
neboť se bály. 9Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z 
níž kdysi vyhnal sedm démonů. 10Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a 
plakali. 11Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. 12Potom se zjevil v jiné podobě dvěma 
z nich cestou, když šli na venkov. 13Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili. 14Konečně se 
zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, 
kteří ho viděli vzkříšeného. 15A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 17Ty, kdo uvěří, budou 
provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; 18budou brát
hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví 
je.“ 19Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 20Oni pak vyšli, všude
kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

___________________________________________________________________________

Bohoslužby na Velikonoční  neděli  bývají  i  v  poněkud vážném evangelickém prostředí  obvykle
velmi radostnou událostí. Aby taky ne, když jsou připomínkou „dobré zprávy“ (evangelia), že Ježíš
Kristus  vstal  z  mrtvých.  Po  dlouhém  a  poněkud  stísněném  postním  období  přichází  vrchol
církevního roku - „happy end“ jak má být. Přitom ale samotný příběh o vzkříšení, jak jsme ho četli
v tom (nejstarším) Markově podání, radostí zrovna neoplývá - vlastně se o ní vůbec nezmiňuje .
Naopak čteme o tom, že se ženy zděsily, když v prázdném hrobě uviděly anděla a taky že „utíkaly
od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, protože se bály“. Když pak
navzdory vystrašenému mlčení žen přeci jen dojde k setkání učedníků s Ježíšem, čteme, že káral
jejich nevěru a tvrdost srdce.  I hodně shovívavý čtenář se nejspíš neubrání dojmu, že po všem
utrpení  Velkého pátku a  smutném tichu bílé  soboty  by  mohl  přijít  výraznější  „happy-end“.  Že
radostná zpráva o vzkříšení by měla skutečně být naplněná radostí.
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A co teprve kritický čtenář? Může ho vůbec takovýto příběh přesvědčit,  že  vzkříšení  Krista  je
naprosto zásadní událostí také pro něj? Zvlášť když s největší pravděpodobností nemá kolem sebe
nikoho, kdo by v Kristově jménu uzdravoval dotykem nebo konal jiné zázraky, o kterých se tam
píše. A navíc to přísné rozlišování mezi věřícími a nevěřícími – nebude to vnímat jako nátlak, který
ho spíš odradí?  Nemělo by evangelium větší šanci proniknout k srdci ostražitého čtenáře, kdyby
více hrálo na strunu emocí? Kdyby právě bylo naplněné radostí, štěstím a dojetím jako závěrečná
scéna v hollywoodském filmu? 

Sázka na emoce – to je osvědčený způsob, jak uspět. Problém tohoto přístupu ale spočívá v tom, že
dojem brzy vyprchá. Navíc je potřeba strefit se do čtenářova rozpoložení, jinak se mu příběh může
jevit  spíš  patetický,  naivní,  legrační  nebo  trapný...  Naproti  tomu  evangelium,  ve  vší  své
neučesanosti a nejednoznačnosti oslovuje lidi v různých situacích, s různými životními cestami.
Věřící člověk nachází v tom stejném příběhu něco oslovujícího a posilujícího i když ho slyší po
padesáté.

Evangelista Marek navíc považuje za dobrou zprávu celý Ježíšův příběh – první slova jeho knihy
jsou  „počátek  evangelia  Ježíše  Krista“.  Tedy  i  drsné  a  smutné  části,  i  situace,  kdy  Ježíš  čelí
nepochopení nebo kdy se rozčílil. Zpráva o vzkříšení, jak ji podává Marek není zázračná historka,
která má obracet zástupy na víru. Je především potvrzením, že všechno o čem psal předtím, mělo
smysl. Že to nebyla slepá ulička, ale cesta dál, k novým životním obzorům.

Velikonoční  příběh  nás  oslovuje  právě  proto,  že  si  uvědomujeme  pravdivost  Ježíšových  slov.
Cítíme, že Boží království, které zvěstoval, je něco, po čem toužíme, čemu věříme a co si přejeme
také  prožít.  Zvěst  o  vzkříšení  vyjadřuje,  že  Ježíšův příběh není  jen  jedna  kapitola  dějin,  která
skončila, dávno před tím, než jsme se narodili, ale že jeho poselství je stále živé, jako je živý on
sám.

A jak je to s tou radostí? Pozorný čtenář, který čte velikonoční příběh v kontextu celého evangelia
nepotřebuje aby byl  vylíčen  v pastelových barvách a  emoce tekly proudem.  Dokáže vnímat  tu
radost pod povrchem. Radost, která se ozývá jako „tichý a jemný hlas“ (1. Kr 19;12) i v úleku žen u
hrobu. I v poněkud rozpačitém setkání učedníků s Ježíšem. Taková radost může naplnit i letošní
Velikonoce, které jsou taky takové rozporuplné, často i naplněné obavami z toho, co se děje a co nás
čeká. Je to radost, kterou není potřeba uměle vytvářet, nutit se do ní – ona se prostě najednou sama
objeví, jako když ze země vytryskne pramen čisté vody. Tahle hluboká radost nese pak člověka
celým jeho životem. Taková je radost ze setkání s Kristem. Tak ať jsou letošní Velikonoce pokud
možno veselé, ale především naplněné Kristovou přítomností!

Večeře Páně: Výjimečná situace umožňuje slavit Večeři Páně bez přítomnosti faráře. Víno může být
jakékoliv, není nutné použít jednu nádobu – každý může mít svou sklenici. Po přečtení slov 
ustanovení si navzájem podejte nejprve chleba a pak víno. Ti, kdo by chtěli slavit Večeři Páně, ale 
nemají doma s kým, se mohou na dálku spojit s někým dalším ze sboru třeba pomocí telefonu, Skype
či jiného technického prostředku – chléb a víno si pochopitelně podají sami, jde o to aspoň nějak 
zprostředkovat společenství, které je pro tuto slavnost zásadní.

K oslavě vzkříšení Ježíše Krista patří také hostina u jeho stolu jako vyjádření naší víry, že na konci 
naší cesty nečeká hrob, ale náš Pán v Božím království. Tuto víru teď vyznejme slovy Apoštolského
vyznání:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 
Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, 
byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na 



nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha 
svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život 
věčný. Amen.

Vyslechněme slova ustanovení Večeře Páně: 

V noci, kdy byl zrazen, vzal při večeři chléb, vzdal Ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl:

„Vezměte a jezte. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“

Po večeři vzal také kalich, znovu Ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl:

„Pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění 

hříchů.

Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.“

Vysluhování (viz instrukce výše)

Modlitba: Děkujeme za tvou blízkost, za to že s každým z nás počítáš. Děkujeme, že smíme 
zakoušet aspoň částečně tvé království tady na zemi. Díky tobě, Bože, neodcházíme s prázdnou, ale 
naplněni pokojem a obdarováni milostí. Prosíme, ať nás tato tvá milost provází dalšími dny. A 
prosíme vyslyš nás, když k tobě voláme Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen

V rámci domácí pobožnosti je možné zazpívat také píseň. Na faře je možné si půjčit kterýkoliv z 
užívaných zpěvníků (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá). Zde je několik návrhů: EZ
346  Buď tobě sláva, 350 Přemohl Ježíš smrti moc D 667 Vítězi k poctě zpívejme, S 324 Šly z rána 
ke hrobu


