
 

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY  VELKÝ PÁTEK br. farář J. Fér 

10. dubna 2020 Čáslav 

Milí přátelé, bratři a sestry, 
 moc pěkně vás všechny zdravím. Jsem rád, že alespoň takto se spolu 
můžeme dnes, na Velký pátek, setkat. Zdravím vás spolu s apoštolem: 
  
Milost nám a pokoj od Boha a od jeho Syna Ježíše Krista. Amén. 
 
INTROIT  
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí 
byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal 
na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se 
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Filipským 2,5-8) 
 
PÍSEŇ 312 Kriste, jenž jsi smrt podstoupil 
(pokud melodii písní neznáme, tak si je nahlas přečtěme) 
 
1. Kriste, jenž jsi smrt podstoupil, abys z smrti nás vykoupil, to my k tvé cti 
vyznáváme, z toho chválu ti vzdáváme. 
2. Ó ať, prosíme, daremní, to naše vyznání není; dej nám moc tvé smrti míti, v ní 
tebe účastni býti. 
3. Toho´s na Otci zasloužil, aby nás svým Duchem dařil, jímž v těle hřích 
umrtvuješ, k sobě na kříž připojuješ. 
4. Bez té drahé účastnosti nikdo nedojde milosti ani hříchů odpuštění podle 
tvého zaslíbení. 
5. Ó neodjímej ji od nás, než ať Duch tvůj přesvatý v nás kazí zlost, vzdělá 
pobožnost, s vírou lásku i spravedlnost. 
6. Království své tak napravuj, účastností svou v nás kraluj, hřích aby víc 
nepanoval, v těle našem moc pozbýval. 
7. Tys život za nás položil, aby hříšný v tobě ožil, dej nám tak zde živu býti, 
s tebou v nebi radost míti. 
 
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na 
travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, 
stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě 
potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, 
kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou 
všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších 
časů. (Žalm 23) 
 



Soustřeďme se při MODLITBĚ Jana Amose Komenského; koncem letošního 
roku si budeme připomínat 350. výročí jeho úmrtí: 
 
 Z nejhlubšího svého srdce děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi nás 
hříšné vykoupil svým hořkým umučením a smrtí kříže od věčné smrti a 
zahynutí. My jsme tě přivedli k těm bolestem, poněvadž pro naše hříchy jsi byl 
raněn a pro naše nepravosti potřen. My jsme se zadlužili a tys platil; my se 
provinili a tys trpěl. Byl jsi svlečen ze svého roucha, abychom my byli oblečeni 
v tebe. Byls počten mezi bezbožné zločince, abychom my byli počteni mezi 
syny Boží. O tvé roucho se dělili tvoji nepřátelé, aby tvá zásluha byla rozdělena 
mezi tvé přátele. Ty se, nejlítostivější biskupe, uprostřed svých bolestí modlil za 
hříšníky, hříšným jsi odpouštěl, hříšným ráj otevíral. Dej nám, ať nehledáme 
odpuštění svých hříchů a ospravedlnění jinde než u tebe, ať jdeme ve tvých 
šlépějích, nepřátelům odpouštíme, modlíme se za ně, o matku církev se staráme 
a očekáváme spasení všech lidí. A když přijde naše poslední hodina a my k tobě 
spolu s kajícím lotrem budeme volat, vyslyš nás, otevři nám bránu věčného ráje 
a přijmi nás k sobě, abychom s tebou byli věčně. 
 
Společně vyznejme svou víru slovy APOŠTOLSKÉ 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 Ponciem Pilátem, křižován umřel a pohřben jest, 
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. 
 
Jako první BIBLICKÉ ČTENÍ máme dnes před sebou zprávu o ukřižování 
podle Matoušova evangelia: 
 
 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do 
jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka z 
Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na 
místo zvané Golgota, to znamená „Lebka“, dali mu napít vína smíchaného 
se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili 
jeho šaty; pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho 
provinění: „To je Ježíš, král Židů.“ S ním byli ukřižováni dva povstalci, 
jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou 
a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň 
sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Podobně se mu posmívali i 
velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe 
zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v 
něho! Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: ‚Jsem 
Boží Syn!‘“ Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní. 
(Matouš 27,31-44) 



 
PÍSEŇ 658 Tvůj kříž mi září v temnotách 
 
1. Tvůj kříž mi září v temnotách, tvé dílo, co jsi dokonal, své srdce kladu na tvůj 
práh a nemám nic, co bych ti dal. 
2. Pod křížem leží viny mé i svět, kterýs tak miloval, že v oběť lásky nezměrné 
jsi všechno Otci odevzdal. 
3. Když nemám nic, co bych ti dal, než život láskou chudobný, mé srdce zvedni 
v písni chval, buď věrnou láskou přítomný. 
 
Suspirium Vždyť Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a 
dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Marek 10,45) 
 
KÁZÁNÍ  Poselství Kristova kříže 
 
 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne 
moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je 
bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je 
mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost 
rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? 
Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí 
nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, 
bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají 
moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. (1. Korintským 1,17-23) 
 
 Milí přátelé, bratři a sestry, 
 
 velkopáteční událost, Kristova smrt na kříži, je centrem pro naši víru, je to 
střed naší víry. Tak to přijímáme od těch, kdo tak vyznávali před námi. Tak to 
rozpoznali reformátoři. Při tom je kříž katastrofa – tak to vnímáme - konec 
života, končí naděje. Tehdy na Golgotě pro Ježíše Nazaretského – a stejně tak 
dnes pro nás. Udělat nad někým kříž – to znamená konec, odepsal jsem ho. 
 
 A přece: ´My kážeme Krista ukřižovaného´, vyhlašuje apoštol. Ano, 
připomínáme si Ježíšovu smrt na kříži, zároveň ale očekáváme jeho druhý 
příchod. V Kristově kříži se otevírá něco dalšího – něco, co nedokážeme ani 
dobře slovy vyjádřit. To právě dobře věděl apoštol Pavel, že ´moudrostí lidských 
slov´ se to povědět nepodaří. Je za tím něco, co se nám otevírá v okamžiku, kdy 
se sami otevíráme Bohu – kdy se otevíráme jeho pohledu. Kdy se otevíráme 
tomu, jak nás vidí Bůh, a ne, jak my hodnotíme sami sebe. 
 
 Totiž když připustíme, že můj život není pořádku. Když uznáme, že mezi 
námi a Bohem je napětí. Že před Bohem stojím jako hříšný člověk, že si před 
Bohem nemůžeme nic nárokovat. Bůh znejisťuje naše jistoty, ze kterých žijeme 
nebo na kterých si dokonce zakládáme. A tak je na pováženou, když nám to 
v životě vychází. 



 
 V Kristově cestě, která začíná sestoupením v Betlémě a která ústí na kříži 
– v téhle cestě nám Bůh připravil a nabízí směr. A vybízí nás po této cestě jít. 
Bohu na nás záleží, a proto nás nenechává na pokoji, nenechává nás v klidu. 
Záleží mu na nás, a proto nás provází vším, co je kolem nás. Je s námi i dnes, 
v těchto týdnech, kdy se potýkáme s koronavirovou pandemií a kdy se musíme 
vyrovnávat s tolika omezeními. 
 
 Snad tím víc nás to upomíná na to, že to s námi není pořádku a že stojíme 
pod jeho spravedlivým soudem – se vším tím, co máme za sebou, společně i 
docela osobně. Se svými vinami a propady, se svou nespravedlností. A se svou 
nesolidaritou, která až zase teď pod náporem pandemie puká, a to i přes naše 
obavy z nejisté budoucnosti. Vlastně právě až teď, v téhle současné situaci, si 
uvědomujeme, jak jsou naše jistoty, na kterých jsme postavili svůj život – jak 
jsou ty naše jistoty nejisté. 
 
 A tady nás zachycuje Kristův kříž. A my dokážeme najednou možná lépe 
zaslechnout a vzít vážně, že Bohu na nás záleží. Záleží mu na nás tak moc, že 
v Kristu bojoval sám se sebou, aby přemohl svou tvrdou spravedlnost a aby nám 
otevřel cestu své lásky a milosrdenství. 
 
 ´Ne moje vůle, ale tvá ať se stane´ - takhle bojuje Bůh prosbou Ježíše 
Krista o to, aby tak na kříži rozevřel naději pro náš život – pro naši budoucnost. 
Tohle nám nabízí – takhle se Bůh Kristovým křížem nabízí sám. Volá nás 
k pokání, k novému způsobu života – ke kristovské ´hojnější spravedlnosti´. 
 
 To ale vůbec neznamená, že bychom měli Ježíše Krista jen jednoduše 
napodobovat. Jít otrocky a bez uvažování v jeho stopách; to nakonec ani nejde. 
Tady jsou úplně vedle, docela mimo ti, kteří napodobují na sobě až i ukřižování, 
jak to je zvykem na Filipínách. 
 
 Když nás Bůh volá a zve ke kristovskému způsobu života, to nás zve 
podílet se na tom Kristovu způsobu – žít nějak ve shodě s tím, jak jednal a 
rozhodoval se Ježíš Kristus, když se setkával s člověkem. Žít ve shodě – podílet 
se na tom Kristovu způsobu života, to mohu začít jen v důvěře a s důvěrou – 
když uvěřím, když pro sebe zaslechnu poselství Kristova kříže. 
 
 Žít ve shodě – podílet se na Ježíšově způsobu života, to s sebou přináší 
něčeho se vzdát – něčeho se vzdát před Bohem a pro druhé. Tak jako se Kristus 
vzdal rovnosti s Bohem, tak se v důvěře vzdáváme své pýchy na to, že si 
vystačíme na svůj život sami. A stejně tak jako se Kristus nenechal obsluhovat, 
ale přišel, aby sloužil – tak podobně se v důvěře, že nás Bůh neopustí a podepře, 
tak podobně se Kristovi učedníci vydávají do zápasu víry. A bez ohledu na to, 
co mi to vynese, se nezajištěně nasazují tam, kde se ukazuje potřeba pomoci. 
 



 I letošní Velký pátek nás vede pod Kristův kříž. Tentokrát jsme ale 
ochuzeni o možnost setkat se společně při bohoslužbách, tak jako už celý měsíc. 
Nejvíce nám bude scházet společenství svátosti večeře Páně. O večeři Páně 
stejně jako o svátosti křtu říkáme, že to jsou dvě skutečnosti, které Ježíš Kristus 
ustanovil. Ale Nový zákon nic takového nezná, o večeři Páně ani o křtu nic 
takového doslovně neříká. Nemluví se tam nic ani o nějakém viditelném 
znamení. Však i stará Jednota bratrská, církev Jana Blahoslava a Jana Amose 
Komenského, řadí svátosti mezi ´věci služebné´ - není to to podstatné pro 
záchranu našeho života. 
 
 Snad nám může pomoci a právě dnes nás povzbudit, že svátost je to, co 
má a co v sobě nese Boží příslib do budoucna. A ten největší příslib, ten přinesl 
Ježíš Kristus. Největší Boží příslib jsou všechny události jeho života otevřeného 
k Bohu, k lidem a do budoucna. A tak vůbec největší svátostí je Kristus a 
událost, která se stala na golgotském kříži, Kristův kříž sám. Kristův kříž je ta 
největší svátost. To nám může být právě dnes velikým povzbuzením. Toto 
vědomí – jistota tohoto Božího slibu - ať nás provází dnešním velkopátečním 
dnem – a do našich dalších dnů. Amen. 
 
 Pane, díky za Kristovo dílo záchrany, které ho přivedlo na kříž. Díky, že 
Kristův kříž je skutečnost, na kterou se spoléháme, o kterou se opíráme, ze které 
žijeme a která nám ukazuje, jak naplňovat kristovskou hojnější spravedlnost – 
před spravedlivým a přece milostivým Bohem, a pro ty, kdo nás v životě 
doprovázejí a které doprovázíme v životě my. Amen. 
 
PÍSEŇ 311 (1n.7n) Kristus příklad pokory 
 
1. Kristus příklad pokory, Pán náš milostivý, Otce svého Syn milý a 
jednorozený, pro hříšného člověka ráčil býti chudý a jsa od věčnosti Bohu Otci 
rovný.  
2. Neb hned, jak se narodil z Panny Syn člověka, v jesličky jej vložila jeho milá 
matka; plenkami obvinula jako dívka chudá; tu se ho hned dotkla nás hříšných 
pokuta.  
Chvalme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal, hříšným podobného.  
7. S křížem svým dobrovolně úzkou cestou se bral, tak království věčného nám 
bránu otvíral; musil mnoho trpěti a tak v slávu vjíti; neb mu nechtěl Otec pro nás 
odpustiti.  
8. Dejž, ať můžem za tebou s svým křížem stačiti, úzkou cestou vždy jdouce, tě 
následovati, ďábla se nebojíce u víře skonati a na věky šťastně s tebou kralovati.  
Chvalme Otce nebeského, že nám Syna svého poslal, hříšným podobného. 
 
Soustřeďme se při PŘÍMLUVNÉ MODLITBĚ: 
Bože, náš dobrý Pane a pro Ježíše Krista náš Otče, obracíme se k tobě, prosíme, 
přimlouváme se: Vždyť jsi nám na Kristově kříži prokázal svou lásku a svoje 
milosrdenství. Prosíme, dávej nám sílu a dobrý výhled do těchto dnů světové 
epidemie. Pomáhej nám, když nás začne svírat strach a obavy – o sebe, o naše 
blízké, přátele, sousedy, o celý náš lidský svět. 



 Prosíme za všechny zdravotníky, lékaře a sestry při jejich zodpovědné a 
nezastupitelné práci. Prosíme za všechny, kdo se starají o naši bezpečnost a za 
ty, kdo všem zajišťují naše všední potřeby. Prosíme za ty, kdo pracují v sociální 
oblasti, v Diakonii, Charitě, Domovech pro seniory. Myslíme na věkem nejstarší 
naši generaci s jejich bolestmi těla i duše. Prosíme za všechny nemocné a 
bezmocné, za osamělé, za lidi bez domova. Prosíme za vlády a všechny, kdo 
mají na starosti věci veřejné. Dávej jim schopnost, aby dělali dobrá rozhodnutí. 
Prosíme za náš sbor, za naši evangelickou církev, za všechny křesťany v našem 
okolí. Prosíme za celou církev Kristovu, prosíme za celou naši současnou 
lidskou generaci. Smiluj se, Pane. Amen. 
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 neuvoď nás v pokušení, ale 

zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky, amen 

 
Přijměme POŽEHNÁNÍ a APOŠTOLOVO SLOVO, které nás vyprovází do 
dnešního dne: 
 
 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše 
Krista. (Galatským 6,14) 
 
 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší 
moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte 
Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli 
mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu 
Otci. (Koloským 3,16n) 
 
Na závěr zpívejme známou bratrskou PÍSEŇ (397,1-5.11-13)  
Radujme se vždy společně 
 
1. Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu otci nebeskému, 
Synu i Duchu svatému,  
2. že již ráčil pohlédnouti, milostí svou k nám se hnouti v tyto časy nebezpečné; 
zpívejme mu žalmy vděčné. 
3. Vzbuzuje nám ku pomoci vůdce věrné z bludu noci: ó Pane náš všemohoucí, 
veď i dál své dílo skvoucí!  
4. Co jsi počal, Pane milý, při nás z lásky, doveď k cíli; doufáme my v tebe, 
Pane, že tvé dílo přece stane.  
5. Obnov nám své sliby svaté, slovem víry v srdce vsáté, pro milost to učiň 
svoji, ať se lid tvůj v jedno pojí,  
11. Sešli k nám, ó Otče milý, Ducha milosti a síly, abychom v tvé pravdě stáli, 
všemu zlému odolali.  
12. Dejž, ať v lásce trvajíce i své bližní milujíce, pokoj Boží v srdcích máme, v 
milosti tvé prospíváme,  
13. naději se těšíc‘ jisté, že nás všechny, Pane Kriste, ruka tvoje spolu spojí tam, 
kde trůn tvůj věčný stojí 
 



 

OHLÁŠKY   

Bohoslužby pro vás na Velký pátek připravil bratr farář Jaroslav Fér. 
Děkujeme mu za jeho službu. Myslíme na vás všechny o letošních 
Velikonocích a přejeme Vám, abyste je prožili duchovně a ve zdraví. 
Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, popovídat si po telefonu, půjčit 
knihu, bibli, zpěvníky nebo nakoupit, neváhejte se ozvat s. farářce na 
telefon 774 216 408.  

A pokud ještě nemáte roušku, dejte vědět, za Dobročinný spolek Marta je 
pro nás šije s. Ruth Junová, které patří velký dík!!!! A postupně se 
přidávají i další ochotné sestry i bratři ( Moc děkuji za to, že myslíte na 
starší členy našeho sboru a za veškerou nabídnutou pomoc! 

 

INFORMACE KE SBOROVÝM A CELOCÍRKEVNÍM SBÍRKÁM 

Kostely jsou sice uzavřené, ale POSTNÍ SBÍRKA DIAKONIE pokračuje 
až do Velikonoc. Její výtěžek je určen pro libanonskou školku Tahaddi, 
která poskytuje bezpečné prostředí dětem syrských uprchlíků a z chudých 
libanonských rodin. Přispět je možné na ni bankovním příkazem na 
stránkách Diakonie: https://postnisbirka.diakonie.cz/ nebo je možné přispět 
na aktuální veřejnou sbírku Diakonie přímo obětem pandemie. Diakonie 
reaguje na aktuální situaci a zřídila stránky https://jsmesvami.diakonie.cz/ , 
které slouží k informovanosti, k registraci dobrovolníků a ke koordinaci 
pomoci. 

Také letos proběhne ve všech sborech několik společných sbírek. Pokud 
můžete a chcete přispět, pošlete prosím příspěvek na účet našeho sboru 
0442090349/0800 a použijte uvedený variabilní symbol. Zde jsou nejbližší 
z nich: HLAVNÍ DAR LÁSKY se jmenuje sbírka na stavební úpravy pro 
některý sbor, letos na opravu kostela v Hranicích na Moravě. (Tato sbírka 
bývá na velikonoční neděli.) Var. symbol: 1306. 
SBÍRKA DARŮ JERONÝMOVY JEDNOTY: Jeronýmova jednota je 
pomocné dílo naší církve a vytváří fond, ze kterého čerpají sbory na opravy 
budov (funguje to velmi dobře). Tato sbírka trvá do konce května, 
variabilní symbol je 100. 
A chcete-li a můžete-li přispět našemu sboru (namísto sbírek, které teď 
budou několik týdnů chybět), využijte tentýž účet a variabilní symbol 1. 
DĚKUJEME! 



 

BOHOSLUŽBY A SVÁTOSTI V OBDOBÍ STAVU NOUZE 

Milé sestry, milí bratři, současný nouzový stav v naší zemi nám 
neumožňuje scházet se ve sborových shromážděních. Vnímáme tento 
čas jako příležitost především k domácím pobožnostem a osobním 
modlitbám. S povděkem přijímáme z různých míst nejen naší církve 
službu slova prostřednictvím elektronické komunikace jako způsob, 
jak spolu nadále zůstávat v kontaktu i v této době. Komunikační 
technologie nám umožňují společně sdílet slova a myšlenky a mohou 
se tak stát jedním (nikoli jediným) ze zdrojů pro domácí pobožnosti a 
bohoslužby. Přitom je dobré mít na paměti, že elektronická média nám 
ovšem nemohou zprostředkovat ty momenty našeho slavení, při 
kterých je nezbytnou součástí fyzická přítomnost a bezprostřednost.  

Blížící se velikonoční svátky jsou v našich sborech i srdcích obvykle 
spojeny se slavením večeře Páně i s případnými křty. Svátosti jsou 
svou podstatou jednání, jež mají nezbytnou fyzickou stránku. Nutně k 
nim patří společné sdílení chleba a kalicha, resp. křest vodou, a proto 
je nelze prostředkovat elektronicky ani jinak na dálku.  

Podle řádů naší církve se svátosti slaví přednostně v bohoslužebném 
shromáždění sboru, jímž se rozumí veřejně přístupné shromáždění 
obce, a předsedá jim ordinovaný farář či farářka, který tak i nese 
odpovědnost za jejich řádné vysluhování. Takové shromáždění nyní 
není možné konat.  

Vzhledem ke zmíněným důvodům a po rozhovoru s poradním 
odborem teologickým synodní rada sborům pro tuto chvíli 
doporučuje, aby slavení svátostí odložily na dobu, kdy bude opět 
možné slavit je tímto způsobem. Respektujeme, pokud se z 
pastoračních ohledů v této nouzové situaci rozhodnete jinak.  

Využijme tuto dobu, abychom se vzájemně povzbuzovali, připomínali 
si, jak vzácné pro nás společenství církve Kristovy i svátosti jsou. 
Modleme se a přimlouvejme, sami i spolu, hledejme inspiraci v 
žalmech nářků i jinde v Písmu a vyhlížejme čas, kdy se ke společným 
bohoslužbám opět sejdeme.                    Vaše synodní rada ČCE 



 

SBÍRKA NA HLAVNÍ DAR LÁSKY (JERONYMOVA 
JEDNOTA) 

„Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak 

jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž 

vůně je Bohu milá.“            (Ef 5,1-2)   

Milé sestry a bratři, srdečně Vás zdravíme jménem Ústředního 
představenstva Jeronýmovy jednoty. I v této neobvyklé době, kdy se 
naše starost obrací především k těm nejvíce ohroženým, chceme 
pamatovat na sbory, které žádají podporu pro potřebné opravy 
prostorů sborových setkání. Právě dnes, kdy taková osobní setkání při 
bohoslužbách a jiných příležitostech nejsou možná, si naléhavěji 
uvědomujeme, jak je dobré, když k tomu máme ve sborech důstojné 
podmínky. Již tradičně na Velikonoční neděli pořádáme celocírkevní 
sbírku určenou každoročně na doporučení naší Jeronýmovy jednoty na 
podporu většího projektu rekonstrukce či opravy fary nebo kostela v 
jednom z farních sborů. Radost z Kristova vzkříšení se může projevit 
velmi prozaicky. Příspěvek na tuto sbírku –nazývanou starobyle a 
vznešeně Hlavní dar lásky –může být konkrétním projevem lásky a 
sounáležitosti s potřebným sborem naší církve. Loňská sbírka, která 
vynesla 979 354 Kč, byla určena sboru v Bošíně na opravu střechy 
kostela a fary. Velice děkujeme. Protože je velmi pravděpodobné, že 
se na Velikonoční neděli nebudou moci konat bohoslužby, 
doporučujeme letos sbírku provést způsobem, který je popsán v dopise 
synodní rady z 27. března o sbírkách ve stavu nouze. Letošní sbírka na 
Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty je určena pro Farní sbor v 
Hranicích. Bude použita na přístavbu a rekonstrukci kostela. Přístavba 
ke kostelu bude sloužit jako potřebné sborové a sociální zázemí. Fara 
je na vzdálenější adrese a má k dispozici pouze sborovou kancelář a 
byt pro faráře. Sborový život je tím pádem dlouhodobě značně 
omezen. Prostor přístavby budou zároveň sloužit jako komunitní 
centrum Otevřené dveře, na něž sbor obdržel evropskou dotaci. 
Přilehlý kostel je už několik desítek let v zoufalém stavu. Potýká se s 
narušeným zdivem, které vlivem soli a vlhkosti neudrží omítku a 
potřebuje rozsáhlou rekonstrukci.  



Na realizaci projektu rekonstrukce a přístavby kostela, jehož 
odhadovaný celkový rozpočet je téměř 8–9 mil. Kč, sbor zajistil 
financování z dalších, především veřejných zdrojů. Navíc sbor v 
Hranicích s realizací projektu už začal na podzim loňského roku a 
nadále pokračuje i během tohoto nelehkého období. Podpořme naše 
bratry a sestry v Hranicích a dávejme štědře a radostně! Shromážděné 
dary za celý sbor pak, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 717 171 
7171/2700 pod variabilním symbolem: 914200 xxxx (xxxx = evid. 
číslo sboru). 

S díky a pozdravy za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty  

Jiří Schneider a Václav Hurt 

BOHOSLUŽBY V TELEVIZI VE VELIKONOČNÍM OBDOBÍ 

• Velký pátek (10. dubna) | od 10.00 hodin (60 min.) | 
bohoslužba z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v 
Praze 10 Strašnicích ČT 2 

• Bílá sobota (11. dubna) | od 20.30 hodin (120 min.) | 
římskokatolická velikonoční vigilie   ČT 2 

• 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 ČT 2 

HUDEBNÍ DOPORUČENÍ  HISTORIKA A UČITELE NA ETF 
UK PETERA MOREÉ 

Nejlepší nahrávka Janových pašijí, kterou nabízí YouTube, je podle 
mého mínění od Nederlandse Bachvereniging. Natáčená je 
v Naardenském kostele (jen kousek od Komenského hrobu): 
https://youtu.be/zMf9XDQBAaI. Na YouTube se vyskytuje i 
nahrávka (pro CD), kterou udělala švýcarská Bach Stiftung. Taktéž je 
velmi zdařilá, ale bez obrazu (zato zase dle jednotlivých částí). Na 
úvodní chorus ji uvádím: https://youtu.be/bR3nJM50a3k 

DOPORUČENÍ ČTENÍ PAŠIJÍ 

Na velký pátek rovněž můžete s užitkem využít pašijový příběh podle 
Marka namluvený naším seniorátním jáhnem Michalem Brandou s 
varhanním doprovodem Václava Uhlíře na 
https://soundcloud.com/user-41012488/markovy-pasije-vaclav-uhlir-
a-michal-brandapardubice?in=user-41012488/sets/pa-ijov-p-b-h 



SVÍCE V OKNECH PŘIPOMENOU KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ  
 

Na Bílou sobotu rozzáří křesťanské domácnosti svíce v oknech. Věřící 
po celé zemi je zapálí po setmění na znamení Kristova zmrtvýchvstání 
a jako symbol věčné naděje pro tento svět.  

Ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit 
světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční 
noci. Jako křesťané se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si 
připomněli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už 
nehasne a naděje, která nikdy neumírá. 

Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani 
navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve 
svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb 
největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení. 

Zveme všechny členy i přátele Českobratrské církve evangelické ke 
sjednocujícímu ekumenickému symbolu: rozsviťme o velikonoční 
noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020, po setmění za oknem 
svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje.  

Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme. Modlíme se za vás, 
jsme vám nablízku a vyprošujeme vám Boží požehnání 

Zdroj: výzva České biskupské konference a předsednictva Ekumenické 

rady církví v ČR 

 


