
 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 4. DUBNA 2021  
 

    
 
POZDRAV: 
Sestry a bratři, Kristus vstal z mrtvých. Vpravdě vstal z mrtvých.  
Tak se křesťané po celá staletí ba tisíciletí zdravili v tento nejslavnější den křesťanského roku. 

V pátek jsme stáli u Kristova kříže a dnes jsme se tu sešli, abychom vyslechli tu druhou půlku 

velikonoční věty, kterou Bůh nechal zaznít do našeho rána i večera, do našeho života i do naší 

smrti.Kristus vstal v mrtvých. Vpravdě vstal z mrtvých.  

 

INTROIT: 
Na dnešních bohoslužbách nás vítá anděl Páně:  

„Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován?  Byl vzkříšen, není zde.“ 
Buď Bohu všechna chvála čest… 

 
PÍSEŇ  EZD 660  Buď Bohu všechna chvála  
1. Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. 
V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když vyšel z něj náš Pán.  
2. A od té chvíle život ten už nepřestává. I ve tmách vzchází každý den Otcova sláva. Hle, 
vzkvétá znovu planý fík a vždycky nový učedník se k církvi přidává, když Krista vyznává.  
3. Království Boží víc a víc k nám všem se blíží. Když on vstal z mrtvých, pak už nic nám 
neublíží. Jen jemu důvěru dejme a v jeho slibech doufejme, vždyť naši slabost zná moc jeho 
vítězná. 
 
MODLITBA 
Ve stínu kříže a ve světle vzkříšení se modleme: 

Pane Ježíši Kriste, noc pominula a přišlo velikonoční ráno,  
vstáváme jako fénix z popela, můžeme nabrat nový dech.  
Ty jsi byl vzkříšen a spolu s tebou všechny naše naděje.  
Máme radost, že jsi nezůstal v hrobě. Máme radost, že jsi zvítězil nad smrtí.  
Kéž také z hrobů a hříchů vstáváme.  
Kéž jsme svědky tvého vzkříšení všude, kde se rozpíná tma, šíří beznaděj a panuje nesvoboda.  
Je nový den, ty jsi vstal z mrtvých. Haleluja!! 



BIBLICKÉ ČTENÍ  Skutky 12,1-17 
1 V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. 2 Mečem dal popravit Jakuba, 
bratra Janova. 3 Když viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě 
velikonoce. 4 Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech 
vojácích. Chtěl ho po velikonocích veřejně soudit. 5 Petra tedy střežili ve vězení a církev se za 
něj stále modlila k Bohu. 6 Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi 
dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídaly vězení.  
7 Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, 
vzbudil ho a řekl: „Rychle! Vstaň!“ A z Petrových rukou spadly řetězy.  
8 Anděl mu řekl: „Opásej se a obuj se!“ Petr to udělal a anděl ho vyzval: „Vezmi si plášť a 
pojď za mnou.“ 9 Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je 
skutečnost; myslel si, že má vidění.  
10 Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města; ta se jim sama 
od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel.  
11 Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: „Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, 
vysvobodil mne z ruky Herodovy a uchránil od toho, co si přál židovský lid.“  
12 S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo 
mnoho lidí a modlili se.  
13 Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. 
14 Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr 
stojí přede dveřmi.  
15 Ale oni jí řekli: „Ty ses zbláznila!“ Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí: „Tak to 
musí být jeho duch!“  
16 Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. 17 Pokynul jim rukou, aby je 
uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení; nakonec jim řekl: „Povězte to Jakubovi 
a ostatním bratřím.“ Pak odešel z města. 
 
PÍSEŇ  334      Kristus Pán vstal z mrtvých 
1. Kristus Pán vstal z mrtvých po utrpeních svých; z čehož se radovati má každý a zpívati:  
"Bůh buď pochválen!" 
2. Nevěrný, nekřesťan pochybovat přestaň! Naše víra je jistá založená na Krista, který z 
mrtvých vstal. 
3. Chválu Bohu vzdejme, víru zachovejme! Radujme se srdečně z Ježíše, zde i věčně jej 
oslavujme! 
 
BIBLICKÉ ČTENÍ  Lukášovo evangelium 24,1-12 
1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.           
2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 4 A jak 
nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.  
5 Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? 6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,  
7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ 8 
Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9 vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům 
i všem ostatním.  
10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly 
apoštolům. 11 Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.  
12 Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad 
tím, co se stalo. 
 



 
KÁZÁNÍ   
Nedávno jsem zažila vtipnou situaci. Byla jsem v parku s naší nejmladší dcerou, byl tam s námi 
i její malý kamarád. Objevili jsme ve Vodrantech strom, který spadl na zem. Dcera si na něj 
obkročmo sedla a řekla: „Jedu na koni.“ To rozčílilo jejího kamaráda, křičel „To není kůň, to je 
přece kláda.“ A dcera zas křičela: „To je můj kůň, sedni si za mě.“ Trochu mi to připomíná 
situaci u Ježíšova hrobu. Prázdný hrob může mít také mnoho výkladů – někdo v tom může 
vidět naději, že Ježíš nepatří do sféry mrtvých, jiný v tom může vidět spiknutí, možná to celé 
bylo zinscenované, učedníci ukradli Ježíšovo tělo a teď do světa pustí fakenews o jeho 
zmrtvýchvstání a někdo může cítit jen veliký smutek a lítost, strach a beznaděj. Prázdný hrob 
může mít mnoho výkladů, proto potřebuje spolehlivé interprety, vykladače, aby nám tu událost 
přeložili a vysvětlili. V bibli jsou skvělí interpreti andělé. A právě dva muži v zářícím rouchu 
vysvětlili ženám, které přišly pomazat Ježíšovo mrtvé tělo, co se vlastně stalo. Kámen byl 
odvalen, Ježíšovo tělo nenašly. Co to může znamenat? Ženy byly bezradné, neuměly si to 
vysvětlit. To může totiž znamenat cokoliv… A dva překladači v bílém, dva andělští interpreti 
jim to vysvětlují: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ Ježíš není 
mrtvý, jeho myšlenky, jeho život, jeho láska žije dál, a co víc on sám žije dál, je tu s námi. To 
je andělský výklad prázdného hrobu. A ještě tu celou událost dva muži v bílém raději uvádí do 
souvislosti: „Vzpomeňte si, jak vám Ježíš říkal, když byl ještě s vámi v Galileji, že Syn člověka 
musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Vy jste to nebrali 
vážně, nerozuměli jste tomu, nechtěli jste to slyšet, ale teď se to stalo. Ježíš byl ukřižován a 
vstal z mrtvých.“  
A v tu chvíli si ženy vzpomněly: „Pamatuješ, Marie, jednou Ježíš mluvil o tom, že musí jít do 
Jeruzaléma a že tam bude ukřižován.“ „A pamatuješ, Salome, jak se tehdy Petr rozčílil? Mesiáš 
prý nemůže trpět, to by nešlo.“ „A pamatuješ, Máří, Ježíš se taky docela rozčílil, dokonce 
Petrovi řekl „Satane.“ „Ano, mluvil často o tom, co ho čeká a my jsme mu nenaslouchali, 
nechtěli jsme to slyšet, bylo nám s ním tak dobře, cítili jsme se vedle něho jako Boží děti.“ 
Ženy si povídaly celou cestu od hrobu a začalo jim to dávat smysl, začalo jim svítat, cítily 
pokoj. Prázdný hrob může znamenat jediné, že Ježíš žije. Ženy už si to cestou nějak srovnaly 
v hlavě, uvěřily interpretaci těch dvou mužů v bílém a pověděly o tom učedníkům. Ti si však 
ťukali na čelo a říkali si, že blázní, že se asi nadýchaly těch vonných mastí a mají vidění. 
Učedníci ženám nevěřili. Jejich výklad jim nestačil. A tak se Petr rozběhl k hrobu, nahlédl 
dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. A nevíme, jak si to 
v tu chvíli sám pro sebe překládal.  
Prázdný hrob může mít mnoho výkladů. Potřebujeme někoho, kdo nám to vyloží. A zároveň 
potřebujeme být pro ten výklad otevření.  
Hrob je jako vězení. Člověk je ve vězení smrti, uvězněn navždy. Ale to nedělní ráno se stalo 
něco zvláštního. Mříže vězení byly vypáčeny, okovy smrti povolily, řetězy na rukou spadly. 
Ježíš vstal z mrtvých. A my v moci jeho zmrtvýchvstání můžeme povstat i z našich hrobů a 
vězeňských kobek, kde často ve svém životě uvízneme a někdy se tam i zabydlíme. Ale 
vzkříšený Ježíš nás tahá ven, na světlo, do života. Vyvádí nás z hrobu vlastního strachu, 
rezignace a prázdné rutiny, z hrobu lhostejnosti, beznaděje a dává nám odvahu nabrat dech a 
odvážit se žít naplno, přijmout zodpovědnost a s důvěrou začít pomáhat i lidem kolem nás, aby 
se také oni vzchopili, aby i oni opustili své hroby.  
Ježíš byl vzkříšen do prostoru našeho života a právě v našem životě má být vidět, že Ježíš žije. 
Ježíš vstal z mrtvých a pro nás je to naděje, že ani my se nepropadneme ve smrti do temnoty, 
nezůstaneme vězet v žaláři nicoty, v hrobě zapomnění, ale budeme vzkříšeni do Boží lásky.  
 



Prázdný hrob může mít mnoho výkladů. Naslouchejme interpretaci andělů, raději než hlasu 
dezinformátorů či pokušitelů. Ježíš žije. Nechme ho žít i v našem životě a staňme se tak svědky 
jeho vzkříšení. Věřím, že vzkříšený Kristus má moc uvolnit všechna naše pouta a vysvobodit 
nás z našich vnitřních zajetí a nesvobod, abychom žili svobodně a v důvěře a na blízku druhým.  
Pane Bože, děkujeme, že smrt nemá poslední slovo v našich životech. Děkujeme, že jsi 
nám v Ježíšově vzkříšení dal naději, že náš život nekončí v hrobě, nýbrž že pokračuje 
k tobě. Jinak než si umíme představit, ale bezpečně v Ježíšových stopách, který jde před 
námi. Amen. 
 
PÍSEŇ  Naberu dech a půjdu   
1.Kdosi mě probouzí, podává dlaň, zvedá mě vzhůru, zašeptá vstaň, čerstvý vzduch zvenčí do 
cely chladně voní, a někde v dáli svítání z věží zvoní.  
Ref. Naberu dech a půjdu, rázem zbavený pout, svobodu, volnost cítím, dřív jsem se nemoh 
hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění, jako bych v očích měl ještě sen: Co 
pravda je a co není? 
2.Anděl mi poroučí: Neváhej, pojď, budu tě vést, čeká nás pouť. Až když jsme venku za branou 
otevřenou, náhle jsem sám a klečím na kolenou.  
Ref. Naberu dech a půjdu, rázem zbavený pout, svobodu, volnost cítím, dřív jsem se nemoh 
hnout. Všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění, jako bych v očích měl ještě sen: Co 
pravda je a co není? 

VEČEŘE PÁNĚ 
Sestry a bratři. Kristus vstal z mrtvých. Vpravdě vstal z mrtvých. Vzkříšený Pán chce být naším 
společníkem a hostitelem. Zve nás všechny ke svému stolu. Všechny, kdo mají zájem. Kdo se 
chtějí radovat z jeho vzkříšení.  
Vězte, že jsme tu proto, že nás pozval Ježíš. 
 
Vyznání vin: 
Vzkříšený Pane,ukřižuj, prosíme naší zlobu, nenávist, lež, lhostejnost, pých a nevěru.   
A dej, ať se vzkřísí naše naděje, naše sny, ideály, naše radost, vztahy, ochota pomoci. 
Dávej se nám poznat, prosíme, v těch nejmenších, v těch, kteří čekají na naší pomoc, na naše 
utěšující slovo.  
Dávej nám sílu jít s nimi kus cesty a být jim oporou. 
Vzkříšený Pane, prosíme za ty, kdo měli těžkou noc.  
Prosíme za celý náš bolavý svět. Prosazuj se v něm svou dobrotou a požehnáním. 
Prosíme za tvojí církev, za náš sbor, za sebe navzájem, za naše blízké. 
Dej nám svého svatého Ducha, aby v nás probouzel chuť zvěstovat tvé vzkříšení.  
V tiché modlitbě ti každý z nás předkládáme to, co nás nejvíc tíží… 
Obracíme se k tobě slovy společné modlitby: Otče náš, který jsi na nebesích… 
 
Poslyšte slovo milosti: 
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. 
Svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který 
přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech! 
 
Epikléze: 
Pane, pokorně tě prosíme, sešli svého svatého Ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, 
které před tebe předkládáme. Amen. 
 



Poslyšme ustanovení svaté večeře Páně: 
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, poděkoval, lámal jej a řekl:  
Vezměte a jezte, to je mé tělo, které se za vás vydává.                                         
To čiňte na mou památku. 
 
Po večeři vzal kalich a řekl: To je kalich nové smlouvy zpečetěné mou krví.         
To čiňte, kdykoli z něj budete pít, na mou památku. 
 
Tvou smrt zvěstujeme. Tvé vzkříšení vyznáváme. Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. 
 
Apoštolské vyznání víry: 
Svatá večeře Páně nás spojuje ve víře s křesťany všech časů a národů. Vyznejme svou víru 

slovy Apoštolského vyznání víry: 

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, 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 
 
Pane, děkujeme za tvé pozvání. Tvou mocí tvoříme jedno tělo s tebou i s těmi, kdo tebe 
následují. Ať žijí kdekoli, ať žili kdykoli, s námi i před námi. Připrav nás, ať umíme s důvěrou 
přijímat tvoji lásku a rozdávat jí dál. 
 
Pozvání: 
Všechno je připraveno.  „Pojďte jíst!“ 
 
Vysluhování: píseň 347  Nastal nám čas přeradostný 
 
Propuštění: 
V Kristu usmířil Bůh svět se sebou, a nepočítá nám naše provinění. Jděte v pokoji 

 
PÍSEŇ 662 Do země se skrývá   
1. Do země se skrývá zrnko pohřbené, klíček zdvíhá vzhůru, hledá světlo dne. Láska, když se 
zdá, že chřadla dlouhý čas, náhle jako tráva zelená se zas. 
2. Boží zrnko v srdcích dusí bodláčí, do kamení vsáté vzklíčit nestačí. Přijde třetí den a tmu 
vystřídá jas, láska jako tráva zelená se zas. 
3. Světu láska Boží byla na obtíž. Před hrob valí kámen - málo jim byl kříž. Chvíli smutek 
vládne, když však přijde čas, láska jako tráva zelená se zas. 
 
POSLÁNÍ 
… Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat 
svědectví o našem Pánu… K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním 
ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši 
před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti 
a zjevil nepomíjející život v evangeliu. (2 Timoteovi 1,7-10) 
 



POŽEHNÁNÍ 
„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. V jistotě tohoto zaslíbení žijte 
radostně, odvážně a v pokoji.“ Amen 
 
PÍSEŇ  EZ 346 Buď tobě sláva   
1. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král! Jasný jako 
plamen anděl sestoupil, odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl. Buď tobě sláva, jenž jsi z 
mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král! 
2. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl, nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel. Vzchop se, stádce 
malé, v boje pomezí heslem tvým buď stále: Kristus vítězí! Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých 
vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král! 
3. On, Kníže míru, na věky je živ; pevnou má teď víru ten, kdo bál se dřív. Vítězem se stává, 
kdo zde trpěl s ním. Život v něm i sláva, nic se nebojím. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých 
vstal! Smrt již nemá práva, vítěz tys a král!  
 
OHLÁŠKY 
Dnešní bohoslužby pro vás připravila naše farářka D. Dušková H. 
Jménem staršovstva vám přejeme radostnou velikonoční neděli, ať vás zvěst o vzkříšení 
posiluje v nadcházejícím období.  
 
Včera se konaly dvoje bohoslužby v Domově důchodců v Čáslavi a moc vás všechny 
pozdravuje s. Miloslava Výborná a s. Eva Stará. Pozdravuje vás také s. Alena Válková. 
V týdnu se bude konat ve středu od 18 hodin online Abeceda křesťanství, téma vzkříšení. 
 
Celé postní období probíhala Postní sbírka Diakonie, jejíž výtěžek letos podpoří komunitní 
školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských 
rodin. V našem sboru jsme vybrali na tento účel celkem 2850 Kč. Všem dárcům moc děkujeme.  
 
Od Velikonoc do svatodušních svátků také tradičně probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty, 
což je stavební fond naší církve, z kterého čerpají sbory na opravy budov. Své dary můžete 
posílat na sborový účet, podrobnosti najdete ve sborovém dopise, nebo v kostele u vycházení 
najdete arch, kde napíšete své jméno a částku. Děkujeme. 
 
U vycházení také najdete velikonoční sborové dopisy a objednávkový arch, kde si můžete 
napsat, kolik nových zpěvníků chcete objednat pro sebe soukromě nebo darovat pro sbor.  
 
Na velký pátek se při sbírce vybralo 2200 Kč. Na velikonoční neděli se tradičně koná 
celocírkevní sbírka Hlavní dar lásky. (Více info dopis) 
 
 
Máme pro vás několik smutečních oznámení. V úterý se konal pohřeb člena našeho sboru br. 
Josefa Drahokoupila. V minulém týdnu zemřeli faráři Samuel Hejzlar, farář v Dobříši a bývalý 
farář Jan Trusina. Myslíme na všechny pozůstalé.  
 
 
 
 
 
 



 
SBÍRKA NA HLAVNÍ DAR LÁSKY 2021  
 
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Filipským 4,4) 

 

Milé sestry, milí bratři, slova z epištoly Filipským jsou pro nás v této době velmi potřebnou 
výzvou. V časech, kdy nás sdělovací prostředky zavalují informacemi, že lépe již bylo a bude 
hůř, je výzva k radosti poněkud překvapivá. Není to zlehčování skutečnosti. Jistě máme chránit 
sebe i druhé tak, jak to jen jde. Spíš jen nabádá, aby nad námi nezvítězila těžká mediální deka a 
možná i kruté zkušenosti. Dívejme se kolem sebe a hledejme, z čeho se můžeme radovat. 
Nalézejme drobné i velké radosti a rozhodujme se moudře. Boží přítomnost je s námi stále. 
Schází nám setkávání ve sborech, navštěvování, rozhovory a sdílení toho dobrého i špatného. 
Bohoslužby přenášené internetem mají své pozitivní místo, ale sborový život nemohou plně 
nahradit. My máme velikou naději, že se situace podstatně zlepší. Vyhlížíme, až se zase 
budeme setkávat v kostelích na bohoslužbách, zpívat za doprovodu varhan, poslouchat Boží 
slovo a snažit se mu porozumět. V této naději nemáme zapomínat i na věci praktické. Abychom 
se měli kde setkávat, v jakém prostředí, na co doprovázet zpěv při bohoslužbách a kde ubytovat 
naše kazatele.  
 
Hlavní dar lásky v roce 2020 byl určen pro farní sbor v Hranicích na opravu kostela s 
přístavbou, kde vzniklo sborové zázemí, které sbor doposud neměl. Součástí je i úprava 
zahrady. Sbor dostal z Hlavního daru lásky JJ celkem 1103387 Kč. Foto přístavby si můžete 
prohlédnout v aktuálním letáku Jeronýmovy jednoty.  
 
Letošní Hlavní dar lásky, jak sbírku nazvali naši otcové, bude věnován sboru v Brně-Židenicích 
na statické zajištění kostela. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši1756 000Kč. Sbor 
vBrně-Židenicích má 600 členů a vede rozsáhlý sborový život. Je na místě jim s velikou 
investicí pomoci. Ke sbírce HDL vybízíme pravidelně na velikonoční neděli, kdy si 
připomínáme oběť našeho Pána Ježíše Krista a radost i naději, která vychází z jeho vzkříšení. 
Žijme s velkou radostí i nadějí.  
 
Shromážděné dary zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem: 
914200xxxx (xxxx=evid.číslo sboru).Vezměte, prosím tuto praktickou věc za svou a darujte 
částku, která opravdu pomůže. Děkujeme. 
 
Za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty a synodní radu  
 
Jaromír Křivohlavý a Jiří Schneider 
 
 
 
 


