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"Ale Marie stála venku před 
hrobem a plakala. Přitom se 
naklonila do hrobu a spatřila 
dva anděly v bílém rouchu, 
sedící na místě, kde předtím 
leželo Ježíšovo tělo, jednoho 
 u hlavy a druhého u nohou.  
     Otázali se Marie:  
"Proč pláčeš?" Odpověděla jim: 
"Odnesli mého Pána  
a nevím, kam ho položili."  
Po těch slovech se obrátila  
a spatřila za sebou Ježíše; ale 
nepoznala, že je to on. Ježíš ji 
řekl: "Proč pláčeš? Koho 
hledáš?" V domnění, že je to 
zahradník, mu odpověděla: 
"Jestliže tys jej, pane, odnesl, 
řekni mi, kam jsi ho položil, a já 
pro něj půjdu." Ježíš ji řekl: 
"Marie!" Obrátila se a zvolala 
hebrejsky "Rabbuni", 

 to znamená ,Mistře'. Ježíš ji řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k 
Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu  
a k Bohu svému i Bohu vašemu." Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila 
jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." 

Evangelium podle Jana 20,11 – 18 

Bratři a sestry, 
 zdravíme vás v tomto čase před velikonocemi a přejeme vám, aby 
se vaše naděje a důvěra rozhojnily a obnovily jejich poselstvím. Přejeme 
vám, aby vás zbavovalo strachu, aby vám potvrzovalo, co má smysl a 
dobře vás orientovalo i v tomto zvláštním čase karantény a obav 
z epidemie. Věříme, že právě v něm se může ukázat jeho síla. Nezvěstuje 
totiž naději založenou na iluzi, že se nám podaří všemu náročnému, 

bolestnému a tíživému uniknout. Staví nám před oči jako zdroj naděje 
právě toho, kdo utrpení nevyhnul. Odhaluje nám, jak právě v něm láska, 
věrnost a solidarita vítězí i nad touhou zachránit se, která jim tak často 
podráží nohy. Zve nás ke změně pohledu, ve kterém to, co se nám jeví 
jako krach a prohra, může být vítězstvím, a to, co se jeví jako ztráta, nám 
může otevřít nečekaně a překvapivě výhled k životu, který má 
budoucnost. 
 Je to pohled tak neobvyklý, že se nám bez stálého naslouchání 
bibli ztrácí. Proto se k němu vždy znovu scházíme. I když to letos o 
Velikonocích není možné, příležitostí, jak se s ním setkat, je snad víc než 
kdy jindy. Čas nouze se proměnil v čas hojnosti. Ve sdělovacích 
prostředcích, na sociálních sítích a na webech sborů můžete najít mnoho 
biblických úvah, přenosů bohoslužeb, biblických hodin a dalších pořadů. 
Záleží jen na nás, zda si k poslechu a soustředění najdeme chvíli. Pro ně 
vám zde posíláme také biblickou úvahu a další informace. 

Za staršovstvo sboru 
Zdeněk Šorm, farář                   Jana Šarounová, kurátorka 
 

Zlodějna nebo naděje? 
Ten prázdný hrob, který po Kristu zbyl, a popletená Marie, která si 

pořád vede svou, že Ježíše ukradli, ačkoli jí stojí za zády, se mi pojí s jednou 
fotkou z křesťanského kalendáře, který jsem si kdysi koupil. Nemám tyhle 
obrázky přírodních krás doplněné biblickými veršíky moc rád. Je to pro 
mne taková reklamní iluze, která na rozdíl od bible zavírá oči před 
odvrácenou tváří života. V papírnictví ale zrovna jiný neměli.  

Na té fotce, kterou mám na mysli, ale - jako na jediné - orosené 
kytičky nejsou. Je na ní holá skála. Do ní jsou vytesány dva rámečky na 
svaté obrázky. Ty už ovšem dávno někdo ukradl. A vedle nich je - také už 
prázdné - místo, jakýsi kamenný negativ po krucifixu.  

Na první pohled smutné svědectví o díle zlodějů a vandalů. Zdaleka 
ne ojedinělé. Křesťanské památky se po otevření hranic kradou a vyvážejí 
ve velkém. Viditelné doklady křesťanské kultury z naší země mizí a nikdo s 
tím není schopen nic udělat. Člověk by zaplakal.  

Možná ale, že ta prázdnota, tak jako v případě Marie Magdalény, 
není k pláči. Možná je to takový zvláštní boží vzkaz, který neumíme přečíst, 
protože jsme, jako ona, s nostalgií zahleděni do minulosti. Možná je to boží 
oslovení, které tak, jako Ježíš Magdaléně, říká: "Nedotýkej se mě!“ Nechtěj 
mě mít na dosah jako předmět, na který si můžeš sáhnout, který tu prostě 



je, bez ohledu na tvoji účast. I kdybys ho měla, nejsem to já. Ve své 
nostalgické touze po relikviích  a vnějších důkazech jsi vedle. Já jsem jinde.  

Já jsem tam, kde je Bůh lidem Otcem. Já jsem ve tvém pohybu k 
druhým, ve společenství, které s nimi tvoříš, v naději, kterou jim přinášíš. 
Jsem v životě, ve kterém díky Bohu ten balvan lidské malosti nemusíte 
odvalit sami, ve kterém není reálné jenom to, co se pod něj vejde. 

Možná, až nám zbydou jen ty prázdné etuje ve skalách a prázdné 
výklenky ve zdech, až nebudeme mít možnost uplatnit a vyjádřit svou 
zbožnost jinak než vlastním životem a jinde než ve vztazích k druhým lidem, 
budeme Kristu blíž, než si myslíme. Pak teprve budeme opravdu na cestě 
vzkříšení, na kterou nás vysílá, na cestě od smrti k životu. Pak se nám to 
možná nebude plést.    
 

Co se ve sboru děje i v karanténě: 
 Každou neděli připravuje bratr farář s presbytery bohoslužby, 
které jsou od 10.00 k dispozici jak psané podobě, tak jako nahrávky 
k poslechu na webových stránkách sboru (http://vinohrady.evangnet.cz). 
Pokud nemáte přístup na internet, můžete zavolat sborové sestře Jarmile 
(775 243 550; 224 253 550) a ona vám text vytiskne a pošle poštou. 
 Takto budou k poslechu i pašije na Zelený čtvrtek a bohoslužby 
na Velký pátek i na Velikonoční neděli z našeho sboru. 

K bohoslužbám patří také sbírky. Nemůžeme je teď konat 
obvyklým způsobem. Přesto můžete na sbírky přispět a vyjádřit tak svoji 
vděčnost a solidaritu. Na našem webu najdete jak číslo sborového účtu, tak 
specifické symboly, případně QR kódy na jednotlivé účely. Pamatujte na ně 
a přispějte bezhotovostním stykem. Nyní o velikonocích jsou sbírky určeny 
na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty – která je dílem solidarity sborů 
při opravách a stavbách sborových budov. Po velikonocích budou určeny 
na sbírku Jeronýmovy Jednoty. 
 Na našem facebookovém profilu najdete obrázky a zamyšlení 
Křížové cesty i sdílené úvahy „Slovo na den“, které připravují různí faráři 
z naší církve každé ráno od 8.00. 
 Ve sborovém sále jsme zřídili svépomocnou dílnu na šití roušek. 
Kdo nemáte možnost si ji ušít nebo chcete ušít roušky pro ostatní, můžete 
se domluvit se sborovou sestrou na termínu – abychom se tam příliš 
neshlukovali. K dispozici jsou šicí stroje i materiál. Kdybyste chtěli nějakým 
materiálem přispět, i to je možné. Našité roušky poskytneme potřebným, 

některé jsme dodali do nemocnice jiné do distribučního místa „Pražská 
pomoc“ v našem sboru u Salvátora. 

Pokud byste věděli o někom potřebném ve vašem okolí, obraťte se 
na naši sborovou sestru. Pomoc nám ráda poskytne nebo zprostředkuje. A 
pokud byste chtěli mluvit s farářem, můžete mu zavolat nebo napsat mail.  
 

Další kontakty a inspirace 
Úvahy farářů na každý den k poslechu najdete  na adrese: 
https://soundcloud.com/user-41012488 
Na webových stránkách naší církve je přehled všech bohoslužeb, které 
vysílají naše sbory jak video tak audio a také přehled dalších materiálů pro 
domácí bohoslužby a práci s dětmi: 
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-
Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm 
Aktuální web jsmesvami.diakonie.cz spustila také Diakonie naší církve. 
Můžete na něm najít jak možnosti pomoci, tak se na něm můžete k pomoci 
nabídnout. Zde je také vyhlášena veřejná sbírka určená na pomoc 
nejpotřebnějším a nejohroženějším skupinám obyvatel. Sbírka má číslo 
účtu 2100691426 / 2010, var. symbol 2020. 
Televizní přenosy České televize v průběhu velikonočních svátků: 
 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) | z Církve československé husitské z kostela sv. 

Václava na Zderaze v Praze;  
Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na programu ČT 2. 
 

Bankovní spojení: 
 FIO banka, č.ú. 35946349/2010 
Pokud posíláte dary (i salár) převodem na účet, vyplňte prosím vždy 
variabilní i specifický symbol. 

Kontakty : 
Sborová sestra J.Raisová:  775 243 550; 224 253 550 
Farář Z. Šorm:    776 611 071 

http://vinohrady.evangnet.cz/


 


