
Velikonoční biblické poselství  
při slavnosti trpícího a vzkříšeného Krista 

 
Na své pouti naděje následuji každý tvůj krok, můj Pane: 
     tvůj tápající krok směrem k betlémské stáji, 
     tvé neklidné kroky egyptských cestách, 
     tvé chvátající kroky směrem k nazaretskému domku, 
     tvé radostné kroky stoupající s rodiči k chrámu, 
     tvé unavené kroky při práci v dílně, 
     tvé rychlé kroky v době zvěstování evangelia, 
     tvé kroky úzkosti při hledání ztracené ovečky, 
     tvé kroky bolesti na poslední cestě do Jeruzaléma, 
     tvé kroky osamění před lidským soudem mocných světa, 
     tvé vrávoravé kroky pod tíhou kříže cestou na Golgotu, 
     tvé kroky do tmy hrobu, jenž ti  nepatřil. 

Zbaven všeho, i šatstva, bez přátel, opuštěn a přece stále v Otcově vůli. 
 

         modlitba ve vězení Nguyen Van Thuana   – vietnamského mučedníka a vězně pro Krista 
 

    Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, 
kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.     
                                           1 Korintským 1:18 
 

   I v dnešní době je stále ještě pro mnohé kříž jasným a srozumitelným 
základním symbolem naší křesťanské víry. Nikdo ho nepodsouvá muslimům, 
Židům či ateistům. Dokonce poučenější umí rozlišit podle jeho podoby i jed-
notlivé skupiny křesťanů. Známe nádherné byzantské kříže pravoslavných, 
kříže se stylizovaným Ježíšovým tělem římských katolíků, strohé kříže protes-
tantů. Můžeme spatřit kříže, které vyrážejí dech svým uměleckým ztvárněním, 
kříže drahé a těžké ze zlata, ale i prosté ze zkřížených větví stromů. Je až 
neuvěřitelné, jak naši civilizaci kříž opanoval. A asi i dnes bychom jen těžko 
našli v našich zeměpisných šířkách symbol, který by se opakoval častěji, který 
dokonce utvářel ráz krajiny. A kříž nevytlačila ani nacistická svastika či komu-
nistická červená pěticípá hvězda. 
   Proč tolik řečí o kříži, tolik podob, tolik křížů?  
   Kdyby se dnes mezi námi objevil člověk antického světa roku 50 po Kristu, 
asi by mu to vyrazilo dech. Proč je všude tolik křížů? Vždyť kříž je symbolem 
toho nejpotupnějšího a nejkrutějšího způsobu popravy. Zemřít na kříži zna-
mená nejen, že člověk je zločinec a vyvrhel, ale že patří mezi otroky, mezi 
absolutní spodinu. 
   Proto apoštol Pavel říká, že kříž je pohoršením a bláznovstvím a pro vzdě-
lané lidi jeho doby představa, že kdokoli smrtí na kříži se může stát zachrán-
cem, je nepředstavitelná a nesmyslná. 
   Když si i dnes uvědomíme tuto skutečnost, o to více vyniká velikost Boží 
lásky. Nepochybně mnohokrát jsme už slyšeli, že Bůh z lásky obětoval svého 

Syna. Jsou to nádherná a hluboká slova. Ale Bůh jej nejen obětoval za naše 
životy, ale učinil to tím nejponíženějším a nejopovrhovanějším způsobem své 
doby. Představme si svůj životopis, kde by bylo napsáno: narozený v maštali, 
otec neznámý, matka dokonce tvrdí, že otcem je Bůh (asi není zcela 
v pořádku), nakonec umírá mezi vrahy a otroky tou nejpotupnější smrtí. To není 
životopis váženého člověka. A přece Bůh sestoupil tak hluboko, že se stal  
posledním z posledních. A to jen proto, aby nakonec kříž, ten poplivaný,     
tisíckrát prokletý a zhanobený, se stal největším symbolem lásky v dějinách 
naší lidské civilizace. Symbolem bolesti, ale i osvobození člověka, kdy maličký, 
nepatrný, z prachu zrozený člověk, který vůbec nic v nesmírném vesmíru   
neznamená, je pozván až do nebeského království.  
   Ve velkopátečním příběhu je mnoho věcí, které dnes už přijímáme zcela  
automaticky. Nasloucháme jim, čteme si je, ale jdeme opravdu na hlubinu? 
Velkopáteční příběh není jen příběhem ponížení, ale i příběhem neuvěřitelného 
a pro nás dnes těžko představitelného utrpení a bolesti. Nerozumíme v plnosti, 
proč musel Ježíš jako Boží syn projít tímto utrpením a mnohým je to skutečně 
dodnes kamenem úrazu a důvodem k odmítnutí poselství evangelia. My, evan-
gelíci se naopak rádi odvoláváme na tradici, že Velký pátek je pro nás svátkem 
největším. Celkem dobře se tomu naslouchá. Ale je tomu skutečně tak?     
Nezdůrazňujeme význam tohoto dne jen proto, abychom se vymezili proti jiným 
tradicím, nebo dokonce je to pro pouhé kulturní a náboženské dědictví. Pokud 
tomu tak je, tak jsme úplně na opačné straně toho, co Bůh chtěl tímto činem 
udělat a čím nás stále oslovuje. Poselství Velkého pátku sice už pro nás není 
bláznovstvím, je pro nás dnem, kdy Bůh pro nás ponížený podstoupil smrt na 
kříži. Je poselstvím té největší možné oběti a lásky, jakou vůbec byl kdo   
schopen přinést. Je však také krokem ke vzkříšení nedělního rána. 
 

 
 

Všemohoucí, věčný Bože, 
sílo těch, kdo věří 

a naděje těch, kdo pochybují, 
kéž my, kdo jsme neviděli, tobě věříme 

a přijmeme plnost blahoslavenství  
od Krista, který žije a vládne s tebou  

a Duchem svatým 
jako jediný Bůh nyní i navěky. 

 
       

 

 

 



Milé sestry a milí bratři v Kristu,   
      přejeme Vám, aby evangelium Kristovy smrti na kříži a velké 
noci vzkříšení našeho Pána opět obnovilo a prohloubilo Vaši víru, 
Váš jedinečný vztah k Bohu, abyste  při všem co žijete, mnohdy 
bolestném a těžkém, nalézali radost a naději  v jistotě Boží        
věrnosti  a lásky.              Staršovstvo sboru. 
 

V e l i k o n o c e   2 0 1 3 
- Kristus shromažďuje svůj lid – 

 velikonoční bohoslužby ve společenství našeho sboru 
 

24. března 2013 – Šestá neděle v půstu - Květná (Palmárům) 
     

8.oo Brumovice 
9.3o Klobouky u Brna 

 

28. března 2013 - Zelený čtvrtek 
     

18.oo Klobouky u Brna   
bohoslužba – četba pašijí 

příběh utrpení a smrti Ježíše Krista  
 

29. března 2013 - Velký Pátek 
 

9.3o Klobouky u Brna 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 

                         

31. března 2013 - Boží hod velikonoční 
 

9.3o Klobouky u Brna 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 

 

1. dubna 2013 - Pondělí velikonoční 
 

9.3o Klobouky u Brna 
kázáním poslouží bratr farář Ondřej Macek z Nosislavi  

 

   Z kazatelských stanic Brumovice a Morkůvky na bohoslužby Božího hodu 
velikonočního v Kloboukách dne 31. března 2013 bude zajištěn mikrobus, který 
vyjede jako obvykle z Brumovic v 9.oo, z Morkůvek přibližně v 9.10 hodin. 
 

  Nemocným a nepohyblivým členům nabízíme ve velikonoční době službu rodinné 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně.  
  Na faráře sboru je možné se v této záležitosti obrátit osobně, písemně či telefonicky. 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách 
u Brna, Brněnská 30, 691 72; telefon: 739 209 260 

e-mail: cceklobouky@seznam.cz                      www.klobouky.evangnet.cz 

V e l i k o n o č n í    l i s t 
 

 Farního sboru  

Českobratrské církve evangelické 

 v Kloboukách u Brna                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Velikonoce jsou svátkem naší spásy, 
    svátkem našeho osvobození, 
    svátkem našeho vykoupení, 
    svátkem našeho vyléčení, 
    svátkem našeho vítězství, 
    svátkem našeho života v plnosti, 
    svátkem našeho pokoje a míru. 

                Toto všechno jsou totiž biblické významy slova spása. 
 

Abychom nepozbyli odvahy a naděje s láskou,  
září nám do všedního dne světlo Velikonoc:   Ukřižovaný žije, 

 žije a všichni ti, kteří trpí, budou žít s ním. 
 

 2 0 1 3  Anno Domini 
 

mailto:cceklobouky@seznam.cz
http://www.klobouky.evangnet.cz/

