
SLOVO EDITORA
Vážení čtenáři, ani jsme se nenazdali 

a máme tady Velikonoce. Připravili 
jsme pro Vás zbrusu nové Velikonoční 
číslo Nedělních listů, plné velikonoční 
tématiky.

Nechybí anketa na téma „Co pro vás 
znamenají Velikonoce a jak je slavíte“. 
Článek o prázdném hrobu, a o tom jak a 
proč se vlastně Velikonoce začaly slavit. 

Požádali jsme o svůj příspěvek i 
bývalého a nového kurátora sboru 
Marka Schulhausera a Karla Labaje. 
Neopomenuli jsme ani téma čísla - 
kterým jsou Boží vlastnosti. Vypadá to 
tak, že s tímto tématem budeme již končit, 
ale neděste se, máme již náměty na další 
seriál témat na pokračování. Ještě v tomto 
čísle si však přečtěte o Boží trojjedinosti. 

Neopomeňte si povšimnout velikonoční 
obrazové výzdoby, která zdobí strany 
tohoto čísla. Obrázky nakreslily děti z 
nedělní školy a zadáním bylo „Co vám 
připomíná Velikonoce“. Započali jsme 
novou rubriku s názvem „Biblické ženy“ - 
v tomto čísle jsme si vzali pod drobnohled 
Adamovu Evu. Na závěr jsme připravili 
výčet televizních pořadů s křesťanskou 
tématikou, a není jich zrovna málo. 
Vážení čtenář, přeji příjemný zážitek ve 
společnosti Nedělních listů.

David Harok

pokračování na další straně

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla 
Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen 
je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a 
k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla 
jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho 
položili.“  Jan 20, 1-2

Marie stála venku před hrobem a plakala. 
Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva 
anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde 
před tím 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 jí 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 
jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky: 
„Rabbuni“, to znamená `Mistře´. Jan 20,12- 16

Neděle vzkříšení je den, kdy byl někdy 
nad ránem objeven prázdný hrob – pro 
ty první, co to zjistili, to bylo především 
zklamání, šok..., vždyť tohle nečekali – 

Marie Magdalská šla k hrobu z jiného 
důvodu – pomazat mrtvé Ježíšovo 
tělo, uchovat vzpomínku. Nepočítala s 
otevřeným hrobem ani se vzkříšením.

Přiznám se, že s tím neumím počítat 
ani já sama – nepočítám s tím, že když 
půjdu na hřbitov, kde mám své milované 
blízké, že bude hrob otevřený a prázdný. 

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ – JE  
DEN, KDY BYL OBJEVEN 
PRÁZDNÝ HROB...
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pokračování z předchozí strany

Reagovala bych velmi podobně jako Marie 
Magdalská – vzali, ukradli a teď nevím, 
kde tělo položili. Spousta zoufalých otázek 
najednou a žádná rozumná odpověď. 
Koho by napadlo vzkříšení z mrtvých?

Všichni tak nějak věříme a stejně i 
vyznáváme v Apoštolském vyznání víry 
(… věřím v těla z mrtvých vzkříšení a život 
věčný), ale ve skutečnosti? – v tom našem 
životě  s něčím takovým možná moc 
nepočítáme. Mnohem reálněji počítáme 
a smiřujeme se se smrtí, protože ta se 
kolem nás neustále děje. Ale vzkříšení? Co 
vlastně víme o vzkříšení? Možná bychom 
chtěli vidět vzkříšeného Ježíše, tak jako 
se to podařilo Marii Magdalské, aby to 
posílilo naši víru, že naše naděje v Pánu 
není marná. Ale bylo jí to její vidění vůbec 
k něčemu?

O kousek dál přeci Ježíš říká Tomášovi, 
který předtím vzkříšeného Ježíše neviděl: 
„Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, 
kteří neviděli, a uvěřili.“ Jan 20:29 My 
nemůžeme všechno vidět, to nejde. 
Nemůžeme být tady v lidském těle a vidět 
přitom všechno – náš rozum by to neunesl 
a ani nedovolil. Vždyť zprvu ani všichni 
učedníci neviděli. Člověk je někdy očitým 
svědkem různých událostí a nakonec 

jim stejně nevěří, protože si rozumem 
odůvodní, že je to nesmysl, optický klam, 
halucinace... A nakonec i ta samotná víra 
není z vidění, ale ze slyšení. - vždyť Marie 
Magdalská toho viděla víc než Petr a víc 
než  milovaný učedník, které zavolala – 
viděla posly (anděly), viděla dokonce i 
Ježíše, kterého pokládala za zahradníka, 
ale v uchopení celého okamžiku ji 
pomáhá až slyšení vlastního jména. 
Pokud neuslyšíme ve víře vlastní Ježíšovo 
oslovení, těžko uvěříme, že vzkříšení 
se týká nejen Ježíše, ale že se týká i nás 
osobně - i mě!

Marie šla Ježíše hledat a přesto jej hned 
nerozpoznala. Co skutečně hledala? Mrtvé 
tělo? Vykročila vstříc hrobu, ale nepočítala 
s živým Kristem. Často mě napadá, jak je 
to možné, že Marie Ježíše nepoznala. Co 
se v jeho vzezření změnilo? - Kráčíme 
vstříc Velikonocům, kráčíme do kostela, 
kráčíme životem, ale co zde hledáme? 
Počítáme s tím, že se někde zde můžeme 
setkat s živým Kristem? Zrak nás možná 
bude šálit, ale počítáme s tím, že nás může 
živý Kristus také tady někde oslovit? 
A počítáme s tím, že i celé jeho tělo může 
jinak vypadat?

Někdy mám pocit, že jsme taková 
unaříkaná nespokojená společnost. Něco 
jako by nám v životě chybělo – a skutečně 
chybí. Jsme už dokonce i unaříkaná církev 
(a to si říkáme tělo Kristovo). Živý Kristus 
jako by nám znovu umíral před očima. A 
my se bojíme, že jeho tělo zůstane mrtvé. 
Toužíme po Bohu a někdy jej v tom našem 
životě nedokážeme ani nalézt. - Marii 
se to onoho velikonočního jitra nakonec 
podařilo. Dostává dvě nejprostší a zároveň 
jedny z nekrásnějších Ježíšových otázek – 
„Proč pláčeš? Koho hledáš?“  - zkusme si 
na ně také odpovědět... když se nám to 
podaří, třeba se nám dostane i osobního 
Ježíšova oslovení...

K velikonoční neděli přeji Všem, aby 
objevili nejen prázdný hrob, ale i živého 
Krista!

S milým pozdravením.

Pavlína Lukášová, farářka ČCE, toho času v Hranicích
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Vnější pozorovatel našeho sboru by něco 
takového mohl konstatovat a možná, že 
by nebyl daleko od pravdy. Jsme štědří? 
Přestože ne všichni dobře rozumíme 
rozčlenění financí na salár a jiné sbírky, 
finanční obětavost členů našeho sboru je 
vysoká. To je v dnešní době hospodářské 
recese velmi světlý jev. Jednak máme srdce 
podporovat děti a chudé lidi na Ukrajině a 
jednak je v nás zvláštně zakořeněný vztah ke 
kostelní budově. Mnoho desítek, ba stovek 
tisíc jsme si nastřádali na okna a střechu 
nad kazatelnou, a to v docela krátkém 
čase. Je však také nutné konstatovat, že 
roční provoz sboru stojí kolem 850 tisíc 
korun. I kdybychom se obešli bez topení 
pod předními lavicemi, výměna střešní 
krytiny na celé střeše kostela se jeví v blízké 
budoucnosti jako nevyhnutelná. Čili naše 
budova s kapacitou 970 míst v lavicích, ve 
které se v průměru schází o nedělích 182 
lidí, spolyká ještě velkou spoustu financí. 
Nejednoho může napadnout na první 
pohled možná kacířská otázka, zda máme 
pro naše společenství vůbec přiměřenou 
budovu. Kdysi určitě ano. Ale dnes je 
náš kostel vzletně řečeno „prostorný a v 
očekávaní přívalu nově obrácených“. Začala 
odluka církve od státu, ze seniorátu chodí 
dotazníky pro krizové plány budoucnosti 
celé naší církve. Počet členů sboru klesá a 
na bedrech stále zmenšujícího se počtu lidí 
jsou rostoucí náklady na provoz kostela a 
přilehlých budov. Možná přijde i doba, kdy 
kostel budeme muset sdílet s jiným sborem 
nebo církví. Nebo co kdyby se budoucí 
generace ocitla v situaci, kdy se bude muset 
z nějakého důvodu kostelní budovy vzdát. 
Vždyť i to je možné v tom dnešním světě. 
Někdo by mohl říct: „To by byl totální 

zánik sboru...“ Ale proč? Sbor přece není 
kamenná budova, sbor je živé společenství! 
Zvažujme spíš co dělat, aby k nám Bůh 
přidával, tak jako v prvotní církvi. Je 
nasnadě prozkoumat, jaký je Ježíšův pohled 
na priority křesťanského společenství. V 
1. Korintským 3,13 je psáno: „Dílo každého 
vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví 
v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého 
člověka.“ Onen žár již začínáme pociťovat. 
Budeme prověřeni, zda jsme jen pyšnými 
evangelíky, nebo horlivou církví Kristovou, 
zda se držíme Pána, nebo spíš kostela pro 
úctu k našim předkům. Budiž nám oporou 
příslušné novozákonní texty, abychom 
neztratili ze zřetele Ježíšovy záměry se 
svými učedníky.

Vždycky, když k nám zavítají misionáři 
a vyprávějí o své službě a zážitcích, tak 
mívám zvláštní smíšené pocity studu, bázně 
a obdivu. Je mi totiž jasné, že působí na 
místech tuhého duchovního boje. Tam, kde 
si křesťanství klestí cestu skrze neprostupné 
houštiny islámu a jiných náboženských 
systémů. Nebo tam, kde pouhá zmínka o 
Ježíši znamená v nejlepším případě vězení 
či fyzické násilí. Přijíždějí ze svých cest k 
nám, kde má křesťanství víceproudé dálnice 
křížem krážem, jenom stačí vyjet. K nám, kde 

ze života sboru

pokračování na další straně

Minulý měsíc jsme byli svědky volby nového staršovstva, to si ze svého středu vybírá kurátora 
sboru. Poprosili jsme bývalého kurátora Marka Schulhausera o shrnutí svého „vládnutí“, o body, 
které by bylo zapotřebí vyřknout, pojmenovat a zamyslet se nad nimi. Zároveň jsme požádali nového 
kurátora Karla Labaje o napsání článku, o stanovení cílů, které by chtěl za své 6-ti leté funkční 
období dosáhnout.

JSME ŠTĚDRÝ SBOR DIVADELNÍHO TYPU
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máme s Božím Slovem přístup dokonce i do 
škol. Pokaždé čekám, že nám vyčtou, že si 
tady sedíme v kostelních lavicích, neustále se 
posilujem ve víře, takže naše duchovní svaly 
mají naběhlé žíly, namísto abychom brázdili 
s evangeliem silnice k lidským srdcím. 
Přestože důrazy na křesťanskou povinnost 
evangelizace jsou čím dál přímočařejší, zatím 
nám ještě nikdo nevynadal. Tak si říkám, 
jestli je to dobře, nebo spíš ne. Nevím, jak jste 
na tom vy ostatní, ale podívám-li se na sebe, 
vidím značnou nevyrovnanost v osobním 
svědectví. Kupodivu mezi rodinou nebo u 
přátel z mládí to ještě docela jde, ale obdivuji 
každého, kdo je silným evangelizátorem 
třeba v zaměstnání. Jako bych stále 
přešlapoval na místě, jenže nemohu 
očekávat pokroky, když můj modlitební 
zápas ani nejde tímto směrem. Tudíž pro 
mě dobrý podnět k další modlitební revizi. 
To jsou osobní roviny každého z nás. Pak 
je tady ještě linie sborová. Domnívám se, 
že jako celek jsme na tom hůř než v těch 
osobních rovinách. Výsledky dotazníkového 
průzkumu to také potvrdily. Scházíme se 
ke studiu, ke zpěvu, k práci, k vedení dětí 

a dorostu, k přednáškám na sborových 
dnech, zkrátka neustále jakoby pečujeme 
sami o sebe ve své sborové základně. 
Udržovat společenství je jistě potřeba, ale co 
nemocnice, domovy důchodců, co navázat 
na kdysi úspěšné kluby pro děti z města? 
Dobrovolnickou činností ve městě bychom 
si postupně získali i dobré jméno. Díky Bohu 
jsou tady první vlaštovky v podobě zpívání 
koled nebo veřejného čtení z Bible. Pozitivní 
je, že několik nových služebníků zrovna 
absolvovalo kurz EVD Dětské misie. Kéž 
by to byly jednou jen kapky v moři našich 
„outdoorových“ aktivit.   

V našem sboru je několik služebníků, kteří 
se svou tichou službou stali jakousi snadno 
přehlédnutelnou samozřejmostí. Nejsou 
příliš vidět, ani po tom netouží. Přestože je 
jejich služba až na úkor zdraví, Pán je nějakým 
způsobem udržuje v provozuschopném 
stavu. Z jejich aktivit vnímáme jen jakoby 
vrcholky hor, avšak ony mohutné základy 
nám většinou zůstávají skryté. Přesto jako 
celek jsme stále ještě sborem divadelním. 
Angažovali jsme si kulisáky a herce, kteří 
nás zvou na představení a my když máme 
čas, tak přijdeme. A máme přitom dobrý 
pocit, že Bůh z nás musí mít radost. Jakou 
máme vlastně představu o sboru? Jsou pro 
nás sborem nedělní bohoslužby? Nebo je pro 
nás sbor místo, kde je občas fajn program, 
který stojí za to vidět? Každý z nás je členem 
sboru (chápej místní církve, nebo taky těla 
Kristova), a každý si musí položit otázku: 
„Jak jsem já sám ve sboru užitečný?“ Dobrý 
sbor je srovnáván s týmem, jak už bylo také 
psáno. Takový tým nechodí do divadla 
na představení. Dobrý tým spolu trénuje 
a každý má své místo v sestavě, každý má 
své úkoly. Pozitivní je, že i v našem sboru 
funguje týmová práce. Máme spolehlivé 
služebníky, dokonce i mezi mladou generací, 
kteří svůj volný čas věnují službě ve sboru. 
Avšak pokud mančaft vyjede na led pouze 
o deseti lidech, hráči jsou na ledě každé 
střídání, tak se brzy zavaří a zápas se pro ně 
stává utrpením. Osobně jsem rád, že máme 
z většiny zcela nové presbytery a Pánu za ně 
děkuji. Ačkoli mnozí dávno předtím sloužili 
na různých místech ve sboru, nyní začnou 

pokračování z předchozí strany

Nedělní listy 31. března 2013 4



pociťovat mnohem více odpovědnosti a  
získají i potřebný přehled a nadhled. Věřím, 
že si časem poradí i s tím, jak skloubit 
odvahu s nutnou dávkou pokory, a že z nich 
nevyprchá počáteční nadšení. Rovněž věřím, 
že bývalí presbyteři se ze sboru nevytratí, a 
že budou nadále ve službě aktivní. Jinými 
slovy chápu tento nový stav jako vítané a 
potřebné rozšíření mančaftu. Staršovstvo 
bude jistě pokračovat v aktivaci vzdálených 
členů sboru, bude udávat určitý směr. Míra 
provázanosti staršovstva se sborem bude 
záležet i na tom, zda my ostatní budeme jen 
přihlížet, nebo se staneme aktivními členy 
týmu. Jelikož ČAS je dneska drahocennou 
veličinou, nemůžeme si dovolit sobecky 
šetřit ten svůj a jiné nechávat v časové 
tísni. 

Co by náš sbor potřeboval? Řekl bych, 
že nejen náš sbor, ale i všechny sbory 
v našem městě a možná v celé zemi by 

potřebovaly zažít na vlastní kůži alespoň na 
nějaký čas takovou situaci, jakou prožívají 
dennodenně podzemní církve v Severní 
Koreji nebo v Íránu. Tam působí očišťující 
žár ohně, tam je tavící pec na čistý kov. 
Stačilo by alespoň nahlédnout, zakusit, 
abychom lépe porozuměli slovům „budou 
vás vydávat soudům, budete biti v synagogách“ 
a rozpoznávali Boží vůli se svým lidem, 
ke kterému chceme patřit. Zkrátka měli 
bychom si lépe uvědomovat úkoly 
Ježíšových učedníků, rozlišovat malicherné 
od podstatného, raději trpět křivdu, než 
dopustit svár, uvědomit si a využít možnosti, 
které máme ve svobodné zemi, a také se 
zamyslet nad tím, že Boží žehnající ruka je 
s věrnými služebníky, ať už patří k církvi 
Českobratrské, Apoštolské, Metodistické či 
Adventistů.

Marek Schulhauser

Máme tady nové staršovstvo, nové tváře, 
které se budou po následujících šest let 
starat o chod našeho sboru. Pevně věřím, že 
tento nelehký úkol v tak složitém období, 
kterým nyní církev i náš národ prochází, 
s Boží pomocí zvládneme. Především mám 
na mysli ekonomickou situaci v naší zemi 
a s tím spojené odloučení církve od státu.  
Úkolem nynějšího staršovstva i staršovstev 
následujících bude v příštích 17 letech 
připravit sbor na plnou ekonomickou 
samostatnost, vytvořit dostatek finančních 
prostředků nejen na provoz sboru, ale i 
na mzdy našich farářů. Zde bych se chtěl 
obrátit především na Vás, drazí bratři a 
sestry. Prosím Vás, abyste k placení saláru, 
přistupovali zodpovědně a uvědomili 
si, že pokud chceme víru a život našeho 
sboru zachovat i pro další generace, tak bez 
finančních darů se to neobejde. Jsem si jist, 
že náš Pán Vám to určitě tisíckrát vynahradí. 
Jelikož patříme mezi jeden z největších 
sborů, tak se od nás dokonce očekává, 
abychom byli schopni pomoci slabším, 
menším sborům.  Abych byl konkrétní, 
nemusí to být zrovna finanční pomoc, ale 

třeba zapůjčením farářů, případně prostor, 
nebo jiných prostředků.  Myslím, že nás 
určitě čekají horší časy a bylo by moc krásné, 
kdyby právě náš sbor mohl podržet některý 
z menších sborů a nedopustit jeho zánik. 

Naším úkolem ovšem není pouze 
ekonomické, nebo hmotné zajištění sboru, 
ale především starat se o duchovní růst 
sboru, dohlížet na čistotu zvěstovaného 
slova, obnovovat a dbát na mravní hodnoty 
sboru i jednotlivců. Převzali jsme fungující, 
živý sbor, ve kterém se již zakořenily 
mnohé pravidelně připravované akce pro 
všechny věkové skupiny. Jsem rád, že 
na ně můžeme navázat a pokračovat tak 
v duchovním růstu, výchově dětí, mládeže, 
střední generace i nejstarších. Sestava 
našeho nového staršovstva je zárukou toho, 
že žádná z věkových kategorií nebude 
opomíjena. Našim společným přáním je 
spojení všech věkových skupin tak, aby se 
navzájem uměly tolerovat, naslouchat si a 
učit se jedna od druhé. Jsem si vědom, že 
nejsilnější věkovou skupinou sboru je dnes 
ta nejstarší. To je z jedné strany velice dobré, 
protože to živé jádro tvoří moudrost ověřena 

NELEHKÝ ÚKOL NOVÉHO STARŠOVSTVA

pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany

časem, ale co střední generace a mládež, 
která by měla jednou převzít zodpovědnost 
za sbor a pokračovat? Tady cítím určitý 
dluh na vlastním, vnitřním, misijním poli 
sboru. Opomněli jsme se asi více věnovat 
naším konfirmandům a lidem, kteří toužili 
po křtu svých děti. Měli bychom se k nim 
vrátit. Oslovit všechny mladé lidi, kteří 
konfirmovali v našem sboru, aby se vrátili 
a následovali společně s námi našeho Pána 
Ježíše Krista, zároveň oslovit rodiče, kteří si 
nechali pokřtít své děti, aby je přiváděli do 
nedělní besídky a sami si našli čas k účasti 

na bohoslužbách a k duchovnímu růstu. 
Vím, že tato cesta bude bojem s větrnými 
mlýny a výsledek bude velice mizivý, ale 
což tato práce nebude mít smysl, když 
takto přivedeme k Pánu a zachráníme byť 
jediného z těch ubohých?

 Prosím Vás bratři a sestry, modlete se o své 
staršovstvo, sbor a jeho členy. Modlete se za 
všechny co odpadli od víry od našeho Pána 
Ježíše Krista. Proste Boha o jejich obrácení a 
návrat do církve. Zapojte se tak do služby 
pro našeho Pána. Zapojte se ještě dnes.

Karel Labaj

jako je dokonalý váš nebeský Otec. Mat. 5, 48.
Bůh je dokonalý, člověk dokonalý být 

vlastně nemůže. Možná se nám tak někdo 
bude jevit v našich lidských očích. Ale před 
Boží tváří – kdo obstojí?

Na našich malých dětech vidím, jak je 
jednoduché podlehnout iluzi, že jsme 
dokonalí a že děláme dokonalé věci. Děti 
vybarví obrázek, hned s ním 
přiběhnou a volají: ,,Že to mám 
hezké, mami? Líbí se ti to? Podívej, 
tady jsem dala sluníčkovou 
barvu, že je to krásné?“ Jako 
máma nemůžu jinak 
– chválím a žasnu, 
jsem pyšná na to, 
kolik barev dokážou 
děti do obrázku 
dát. Co na tom, že 
princezna vypadá, jako by 
měla žloutenku v pokročilém 
stádiu? Že na papíru září 
růžovomodrozelenooranžový 
kůň? A že jsou barvy přetažené 
přes obrys obrázku?

My, velké děti, se někdy 
chováme taky tak, no co někdy – 
asi dost často. O tom, co děláme, 
jsme přesvědčeni, že děláme 
dobře, že to už lepší být nemůže a že tím 
samozřejmě prospějeme všem kolem sebe. 
Taky stojíme před svým Otcem a říkáme: 
,,Tak co, co tomu říkáš? Dobré, ne?“ Co na 

tom, že se sem tam vloudí chybička? Co na 
tom, že…

Jenže my máme být dokonalí. A pokud 
nejsme dokonalí, pak o dokonalost máme 
usilovat. Jednak každý sám za sebe, 
jednak jako společenství. Jak dosáhnout 
dokonalosti i v našem sboru, na to najdeme 
návod v Kol. 3,14: ,,Především však 

mějte lásku, která všechno spojuje 
k dokonalosti.“ V našem sboru 
je mnoho typů lidí – povahově, 
profesně, věkově, máme různé 

cíle a různé představy o 
fungování společenství. 

Záleží na tom, jak 
dokážeme jedni druhé 
milovat, respektovat, 
tolerovat a občas 

také ustoupit ze svých 
požadavků, abychom přispěli 

k růstu těla. Pán Ježíš říká: ,,Buďte 
dokonalí…“ a ne hledejte dokonalost. 
Usilovat o dokonalost však vyžaduje 

velkou dávku trpělivosti a vytrvalosti, 
protože to trvá celé roky, i desetiletí, 
než se dopracujeme k něčemu aspoň 
vzdáleně podobnému dokonalosti. 
Vydržíme? Nevzdáme to? Nebo zvítězí 

naše znechucení nad nedokonalostí našeho 
sboru?

Přitom stačí tak málo – s Boží pomocí mít 
lásku jedni k druhým.

Lenka Chrobočková

BUĎTE TEDY DOKONALÍ,
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1. Proč slavíme Velikonoce? 
2. Kolik dnů má postní doba před Velikonocemi? Podle čeho?
3. Jak dlouhá byla doba mezi poslední večeří a smrtí Ježíše na kříži?
a) přibližně 24h,  b) necelé 3 dny,  c) celý týden
4. Ve kterém městě Ježíš se svými učedníky slavil poslední večeři?
5. Jak dlouhá byla křížová cesta?    a) kolem 1km,  b) kolem 300m,  c) kolem 5km
6. Jak se nazývá místo, kde byl Ježíš souzen Pilátem, a jak místo, kde byl ukřižován?
7. Jak se nazývá pole, které koupili farizeové za peníze, které jim vrátil zoufalý Jidáš?
8. Kdo řekl: „Je pro nás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“
9. Jak se jmenoval vězeň, kterého pilát propustil namísto Ježíše?
10. Jak se jmenoval muž z Kyrény, který nesl kříž na místo popravy?
11. V kolik hodin Ježíš umírá?
12. Znáte jméno muže z Arimatie, který požádal o Ježíšovo tělo?
13. Kdo hrob hlídal?
14. Radostnou zprávu slyšely jako první   ……
15. Kdy (při čem) poznali učedníci na cestě do Emauz zmrtvýchvstalého Krista?
16. Kolik je 100 liber mastí, které přinesl Nikodém k Ježíšovu pohřbu?
a) kolem 53kg,  b) kolem 90kg, c) kolem 32kg
17. Kdo první zvěstoval, že Ježíš žije?
18. Kdo je autorem výroku: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.“
19. Který žalm se vztahuje ke Kristovu utrpení na kříži?
20. Jaká byla první slova anděla k ženám, které přišly v neděli ráno ke hrobu?
21. Co řekl Ježíš jako první slova, když vstoupil k učedníkům zavřenými dveřmi?
22. Ježíš je živ !  - Kde je teď?

Martin Bílek

VELIKONOČNÍ KVÍZ

Abychom si ověřili, jaké máme vědomosti o skutečnostech, které se udály o Velikonocích, připravili 
jsme pro Vás velikonoční kvíz. Odpovědi naleznete na straně 19.
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I) Proč učení o Trojici svaté?
Na jedné straně se zdá, že to je taková 

teoretická věc, jen pro odborné teologické 
disputace, ale na druhé straně je učení 
o Trojici třeba znát, už kvůli debatám se 
svědky Jehovovými či s tzv. branhamisty, 
kteří nás nachytají na hruškách, když je 
neumíme vysvětlit a obhájit. Není zde však 
jen ten negativný, „obranný“ význam. Učení 
o Trojici ukazuje na velikost našeho a krásu 
našeho Boha i spásy.

Ať chceme nebo nechceme, v Bibli se 
nepíše jen o Bohu, ale i o Synu a Duchu. 
Jaký je mezi nimi vztah? Jak bychom jej 
znázornili graficky? Trojice svatá je celek 
omezený, patří do něj Bůh Otec, jeho Syn, 
Ježíš Kristus, a Duch svatý. Nikdo z nás lidí 
tam nepatří, protože se od nich lišíme svou 
„nesvatostí“. Proto to už není ani čtveřice, 
pětice, jen Trojice. Existuje a existovala by, i 
kdyby do dnešní doby neexistovalo nějaké 
zformulované souhrnné učení o svaté Trojici. 
Bůh Otec, Ježíš Kristus a Duch svatý patří 
k sobě velmi jedinečným způsobem. Jen v 
souvislosti s jejich působením se hovoří o 
spáse, o věčném životě, oni jsou předmětem 
náboženského uctívání. A jejich působení je 
jednotné a navzájem se doplňují. Například 
Pán Bůh poslal na svět Pána Ježíše, svého 
Syna, kterého k pozemské službě zmocňoval 
Duch svatý. A směr Kristovy služby byl 
jeden: přinést svůj život jako výkupné za 
hříchy lidstva a zmrtvýchvstáním přemoci 
smrt čili vykonat dílo spásy. Samozřejmě 
mohli bychom třeba doplnit, že Pán Ježíš 
měl položit základ budoucí církve, kterou 
svým působením ustavil Duch svatý seslaný 
Bohem Otcem. Mohli bychom přidat další 
propojení. 

II) Učení o sv. Trojici v Bibli
Ve Starém zákoně se výrazně hovoří jen o 

Hospodinu Stvořiteli a Bohu Otci (Iz 64,8), 
o Duchu svatém také, ale o Kristu nepřímo. 
Nový zákon jde na to zpříma. Uvádím jen 
místa, kde Otec, Syn a Duch svatý figurují 

společně: Mt 28,19; K 12,4-6; 2K 13,13; 2 
Te 2,13-14. Nejen náhodně, jako bychom 
napsali „Péťa, Jenda a Tonda“. Vždyť ze 
zmíněných, ale i jiných veršů víme, že 
všichni tři spolupůsobí stejným směrem. 
Jen se nad těmi místy zamyslete, udělejte si 
biblické studium.

Každý, kdo čte pilně Bibli, dospěje zákonitě 
k otázce: Jaký je vztah mezi Bohem, Ježíšem 
Kristem a Duchem svatým? Jaký je vlastně 
Bůh, v Něhož věřím? Pokud to vezmeme 
zkrátka, jde vlastně o dvě základní věci. 
Jsou si Otec, Syn a Duch svatý rovni? Mají 
všichni tři božství? Už jsme naznačili, že se 
všichni tři podílejí na díle vpravdě božském, 
jako je spása. Anebo při stvoření byl aktivně 
přítomen s Otcem i Syn a Duch (Ko 1,16, Gn 
1,15; 2,7; Ž 104,30). Je-li Duch svatý Duchem 
Božím a účastní-li se na Božím díle, není 
člověkem, ale Bohem. Nějaká střední příčka 
není. Duch svatý je také osobou, není jen 
silou. Ježíš o něm hovořil v mužském rodě 
(„on“: J 16,13), i když slovo „Duch“ je v 
řečtině ve středním rodu. Ducha jako osobu 
je také možno zarmoutit (Ef 4,30). Jistě: a 
když je osobou, má i moc. O Kristu jako o 
osobě nepochybujeme, ale někteří Jej mají 
za pouhého člověka. Nicméně, pokud byl 
prostředníkem stvoření (J 1, 1-4.14), musí 
být Bohem, a ne člověkem. Apoštol Jan sám 
říká, že Ježíš je Bůh (1J 5, 20). Zde si dovolím 
zformulovat určité pravidlo: jestliže se 
snažíme poctivě definovat přirozenost 
Krista nebo Ducha, musíme vycházet z těch 
vyšších hodnocení, ne těch nižších. Jestliže 
z Písma vyplývá, že Ježíš byl Bůh, je třeba to 
vzít jako východisko, a ne snižovat Krista a 
nezpochybňovat jeho božství poukazem na 
jeho lidství. Pán Ježíš se stal člověkem jako 
Bůh, jako Bůh se své svobodě rozhodl (a 
mohl) takto ponížit. Z hlediska lidské logiky 
je to divné, ale tou nemůžeme poměřovat 
jednání Boha, který není tak přízemní, ale 
je schopen a chce rozdávat mnohem více 
milosti, než kolik si zasloužíme. Podobně 

téma

TROJJEDINOST BOŽÍ
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s Duchem svatým. Píše-li se o Něm jako 
o osobě, nemůžeme umenšovat jeho roli 
odkazy na místa v Bibli, kde se o Něm hovoří 
jako o síle. Nižší označení jsou zahrnuta v 
těch vyšších.

III) Učení o Trojici svaté na sněmu v 
Niceji

Učení o sv. Trojici ustavil koncil v Niceji v 
roce 325. Zdůraznilo božství a nestvořenost 
Ježíše Krista. Ohradilo se vůči učení 
alexandrijského kněze Aria, podle něhož byl 
Kristus pouhým člověkem. Jenže v takovém 
případě by vykonaná spása byla nejistá, 
vratká. Koncil v Niceji potvrdil a shrnul to, 
co se o Kristu a o vztahu mezi Bohem Otcem, 
Ježíšem Kristem a Duchem svatým píše v 
Bibli, vzal v úvahu ta „vyšší hodnocení“. 
Učení o Trojici hlásá, že mezi Otcem, Synem 
a Duchem svatým je jednota a zároveň jsou 
si rovni co do božství. Ano, ze života Ježíše 
Krista vyplývá, že byl Bohu poddán, ale to 
vyplývá z jeho vtělení a omezení, kterého 
z něho vyplývalo. Tato podřízenost také 
vychází z pohledu nás lidí, žijících na zemi, 
z hlediska díla, které bylo vykonáno pro nás, 
ale nevidíme dostatečně do „soukromého“ 
vztahu svaté Trojice. Ta částečná podřízenost 
Ducha a Krista Bohu neruší jejich božství a 
tím podmíněnou rovnost. A také nemůžeme 
vysvětlit, jak to, že božské osoby jsou tři a 
přitom je to jeden Bůh. Zkrátka biblický Bůh 
se zjevuje ve třech osobách. Myslím, že jsme 
v tom článku nasvětlili mnohé a že vůbec v 
Bibli je o Bohu napsáno velmi mnoho a je to 
pochopitelné, nakolik nám to naše hříšná a 
rozumová omezenost dovoluje. Proč by nám 
však určitý zlomek anebo i ne zcela malá 
část poznání Boha nemohla zůstat zastřena? 
Vždyť hlavní je to, že Bůh je Bohem milosti 
a spásy. Koneckonců mnohé nám bude také 
zjeveno na konci věků při druhém příchodu 
Krista. Je tedy velmi přirozené, že všechny 
věci o Bohu nechápeme. Ani by to nebyl 
Bůh, kdybychom chápali všechno. Ano, 
můžeme si pomáhat příměry. Manželství 
je tvořeno dvěma lidmi, ale zároveň to je i 
jeden celek, jakkoli v porovnání s jednotou 
sv. Trojice nedokonalý.

IV) Trojice a vliv na uspořádání 

společnosti
Je možné, že zdůrazňování striktně jednoho 

Boha (čili ne jako Trojice) vede k totalitnímu 
chování, k totalitním režimům? Profesor C. 
V. Pospíšil v knize Jako v nebi, tak i na zemi, 
to připouští. Fašisté se oháněli hesly: jeden 
Bůh, jedná Říše, jeden Vůdce. Nevyznávali 
Boha v Trojici. Byli vražedně nesnášenliví 
vůči všem, kdo byli jiní, jiným národům, 
rasám, jinak politicky smýšlejícím. Žádná 
pluralita, žádná demokracie. Islám je rovněž 
přísný monoteistický a islámské mravy jsou 
hodně přísné: Jeden Bůh, jeden prorok, jeden 
muslimský lid. Osvícenský absolutismus 
se neopíral o biblického Boha zjeveného 
v Trojici sv.: osvícenci věřili v jediného 
Boha jako konstrukci rozumu. Striktnímu 
monoteismu schází univerzalismus a 
dialogická otevřenost. Naopak trojiční 
Bůh nemiluje jen sám sebe, ale rozdává 
svou lásku Synu a Duchu, existuje ve 
vzájemném dialogu a sdílení. Trojiční pojetí 
Boha podporuje demokratické smýšlení a 
uspořádání. Každopádně v Trojici vidíme, 
že zde není jen vztah Já-Ty, ale, také My, díky 
Duchu. Trojice je společenství.

V) Učení o Trojici pomáhat formovat 
mezilidské vztahy a podepírá 
znevýhodněné.

Je povzbuzením pro všechny utlačované 
třídy a lidi, např. v Jižní Americe, jak o tom 
píše brazilský teolog Leonardo Boff v knize 
Trojice a společnost. Utlačované třídy, které 
jsou odsouvány na okraj společnosti, silně 
pociťují nerovnost a nadvládu vládnoucí 
vrstvy bohatých. Prožívají chudobu, to že 
jim nikdo nic nedává, a také závislost na 
kapitálu bohatých. 

Naopak Trojice svatá vyjadřuje 
společenství, společenství rozdílných, ale 
zároveň rovných: Otec, Syn a Duch se od 
sebe liší, ale jsou si rovni v božství. A Bůh 
chce mít společensví s lidmi, proto připravil 
dílo spásy. Trojice není exklusivní, ale 
inklusivní, je tam otevřenost, láska. Trojice 
nabízí model, jak formovat společnost a 
vztahy v ní: nikdo není vylučován, je zde 
rovná příležitost pro sebevyjádření jedinců i 

pokračování na další straně
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Když nám, řekněme tak jednou týdně, 
volají rodiče nebo kamarádi, většinou se 
ptají: „Co nového?“ A já přemýšlím, co říct, 
protože v mnoha případech se nic nového 
neděje a všechno pěkně běží v zajetém 
stereotypu. Všichni jsme zdravě ostravsky 
zachrchlaní, manžel chodí do práce, já jsem 
doma, pravidelně jednou týdně jezdím 
do školy, pravidelně jsou na trati výluky, 
Kristýnka ve školce nemá žádné nové 
spolužáky a Barča nemá žádné nové zuby 
(ani staré). A pak přijde pár dnů, které nás 
ze stereotypu vyruší, abychom si to pořádně 
užili. 

Je čtvrtek a já jsem zase ve škole, semestr 
začal před dvěma týdny. Čekám před 
učebnou, abych se v další hodině dozvěděla 
něco zajímavého o ukrajinské energetice. 
Za dvě minuty by měla hodina začít, 
přichází jakási vyučující, dovnitř se za ní 
nahrnou studenti a já zpanikařím. Tohle 
určitě není moje vyučující a ti lidi nejsou mí 
spolužáci. To logicky znamená, že čekám 
před špatnou učebnou. Vyděsím se. Tak 
to bude vedle. Běžím k vedlejší učebně a 
koukám se na rozvrh vedle dveří. Tak tady 
ne. Mohlo by to být o patro výš. Běžím po 
schodech. Jedna učebna – tady ne. Druhá 
učebna – tady taky ne. Leda o dvě patra 
níž? Rovněž ne. Zapínám notebook, abych 
se koukla na svůj rozvrh. Jako naschvál mi 
nejede školní wifi síť. S notebookem po paží, 
brašnou na rameni, batohem na zádech a 
kabátem v rukou pokračuji v běhu fakultou 
k mírnému pobavení všech, kteří jdou 
stejně pozdě jako já, ale aspoň ví kam. Když 

objevím fakultní archiv, ekonomický úsek 
a dostanu se i k děkanátu, napadne mě, že 
se přece jen ještě vrátím. Běžím k učebně, u 
které jsem původně čekala, a ano, je to má 
učebna, mí spolužáci i vyučující – sice nová, 
ale i moje. Dovnitř vstupuji v krásném čase 
12.20, tedy o dvacet minut později. Skvělý 
čas. 

Po přednášce, ze které jsem toho moc 
nestihla (a to po mně kamarádka chce 
výpisky!) obratem začíná seminář ve stejné 
sestavě. Vede ho jedna naše kolegyně 
studentka. Na základě našich odevzdaných 
esejí, kterými se probírá, nastiňuje zajímavé 
otázky a my nad nimi debatujeme. Seminář 
pomalu spěje ke konci a vedoucí studentka 
ho ukončuje slovy: „A na závěr bych ráda 
přednesla zajímavou myšlenku, kterou jsem 
si přečetla v jedné z vašich esejí,“ a přečte 
jakýsi názor. Zní zajímavě, i když možná 
trochu naivně. „Je tu ten, kdo ho psal?“ ptá 
se vedoucí, ale nikdo se nehlásí. „Já si to 
najdu,“ listuje papíry, „psala to kolegyně 
Foberová.“ Hrkne ve mně. Oči spolužáků 
se do mě zapíchnou, asi čekají, že se ke 
své myšlence vyjádřím, leč nic. Mile se na 
všechny usmívám jako papež při audienci, 
dílem se děsím, že si nepamatuji ani vlastní 
názor, a dílem se obdivuju, že to je MŮJ 
názor. Také z toho plyne, že ještě před dvěma 
dny jsem měla mozkovou kapacitu na to, 
abych ho vůbec stvořila. Psát esej dneska, 
nedala by se asi číst. Z čehož usuzuji, že to 
se mnou jde z kopce. 

Večer přijíždím domů a krátce nato jdeme 
spát. V noci nás probudí jakýsi hluk. linoucí 

JAK VYJET ZE STEREOTYPU

skupin, účast všech, štědrost. Trojice vlastně 
znamená osvobození od nespravedlivých 
svazujících struktur a vztahů. 

Trojice poskytuje příklad vztahům ve 
sboru: nikdo není odsouván na vedlejší 
kolej, nikdo není opomíjen, nikdo není 
privilegován, není tu skupinka prominentů, 
byť (zjevně) zbožných. Trojice svatá působí 
ducha inklusivity, vzájemného a srdečného 
přijímání, vycházení vstříc, mizí chlad a 

minimalistický formální přístup k druhému. 
Nedělají rozdíly: ten má chatu a barák, ten 
nemá, tak ten není zajímavý, toho mezi sebe 
nebereme. A mnohé další.

Věnujme pozornost místům v Písmu, 
která o sv. Trojici hovoří. Promýšlejme, co 
důležitého z charakteru Boha jako Trojice 
můžeme přijmout pro své myšlení, pro svůj 
život. 

Marek Říčan

pokračování z předchozí strany
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pokračování na další straně

se ze sklepa. Jako by někdo stěhoval nábytek. 
„To jsou beztak zloději,“ ožije manžel a 
zřejmě povzbuzen detektivkou s Herculem 
Poirotem, na kterou jsme se včera dívali, jde 
štrachat pro baterku. „Neplaš, prosím tě, a 
nikam nechoď,“ huhlám rozespale. Manžel 
nakoukne do sklepa, ale nikde se nic neděje a 
všude je tma. Vrací se do postele. Chvíli ještě 
posloucháme rány a následný psí štěkot. „To 
asi ten pes,“ domýšlí si manžel. Pak rány 
a hluk utichne a my usneme. Dopoledne 
visí na dveřích domu oznámení, že v noci 
v sousedním vchodu vykradli sklepy, tak ať 
zamykáme.  Mám chuť si nafackovat. Jasně, 
že sousední sklepy, když máme ložnici 
přesně nad sousedními sklepy. Jasně, že to 
nebyl pes, copak psi umí stěhovat nábytek? 
Kdybychom zavolali příslušníky, chytnou je 
při činu (asi). Připadám si jako napomáhatel 
zločinu. 

Odpoledne má Kristýnka ve školce 
karneval. Chystám všechno potřebné, 
abychom nic nezapomněli: černou tužku 
na fousy, legíny, tričko, ocas i čelenku 
s ušima. Také věci pro Barču, kdyby došlo 
k neočekávaným událostem. Zvláštní 
pozornost jsme věnovali fotoaparátu, který 
vzal pro jistotu do práce už ráno manžel, 
abychom ho OPRAVDU měli. Teď ještě 
kartu do foťáku, bez ní nevyfotí nikdo nic. 
Kopíruju z ní poslední fotky do počítače 
a dávám si speciální pozor, aby karta 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nezůstala v počítači 
(což se už párkrát stalo). Pečlivě kartu 
vytahuji. A od té doby už ji nikdo nikdy 

nespatřil. To jen proto, kdybyste chtěli vidět 
fotky, jak byla Kristýnka za kočičku na 
karnevalu. Žádné nejsou. 

Po karnevalu míříme na návštěvu ke 
kamarádům. Naposledy tam Barča pustila 
do plínky takový náklad, že to odnesla 
plínka, oblečení i kamarádů nový koberec, 
bílý a huňatý. Snad dnes neuděláme podobné 
faux pas. Popocházím s Barčou po kuchyni, 
probíráme s kamarády všechno možné, a 
když už je moje káva studená, konečně si 
sedám. Zaberu se do vysvětlování čehosi a 
moje malé miminko, které začíná parádně 
chmatat, popadne hrnek s kávou a máchne. 
Kávou polije sebe, mně, stůl, potah na židli 
i podlahu. Nastávají manévry, všichni se 
snažíme odstranit škody. Když se to jakž 
takž povede a Barča vyfasuje náhradní 
oblečení velikostí odpovídající pětileté 
holčičce, zjišťujeme, že Kristýnka, která si 
celou dobu pokojně malovala fixem, nechtíc 
párkrát přetáhla. Takže padá i ubrus. A za 
malou chvíli se Barči vrátí oběd, kterým 
ohodí podlahu. Ach jo. 

Tímto děkuji kamarádům, že nás stále ještě 
zvou, a mým spolužákům, kteří se na mě 
pořád ještě koukají normálně. A také jsem 
ráda za telefonát mojí maminky, která mi 
nedávno sdělila, že do těsta perníků nedala 
20 g másla, jak bylo v receptu, ale 20 dkg, což 
se na výsledku projevilo. Z toho vyplývá, že 
nejsem jediná, která občas věci totálně zkazí, 
a že to je pravděpodobně dědičné.

JF - NL

Dovolte mi, milí čtenáři, zahájit náš malý 
„seriál“ biblických žen. Čerpala jsem z 
knihy Biblické ženy. Vzala jsem to pěkně od 
začátku, tedy od Evy.

Tato úvaha podává stručný povahopis 
naší společné pramatky. Eva má právě 
tak jako Adam v dějinách zcela výjimečné 
místo. Nebyla zplozená, nepřešla vývojem 
dítěte, děvčete, neprocházela obdobím 

zamilovanosti, ocitla se na Zemi jako hotová 
osobnost, kterou zformoval Hospodin. 
Když všechno, co Hospodin stvořil bylo 
dobré, musela být i Eva nejen dobrá, ale i 
velmi krásná. Ale na druhou stranu víme, že 
tělesná krása není všechno, existují mnohem 
důležitější hodnoty než je pěkná postava a 
krásná tvář.

biblické ženy

NAŠE PRAMATKA EVA
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pokračování z předchozí strany
Nás by více zajímalo, zda naše pramatka 

byla opravdu zbožná? Rozhodně ano.
Autor píše následující větu, milé ženy, 

jistě mi dáte za pravdu, že jsem ji nemohla 
nenapsat. :-)

Jestli existuje na této zemi něco dobrého, 
hodnotného a pěkného, je to dobrá žena, ale 
takovou nemůže být bez Boží bázně. Když 
Evu zformoval sám Hospodin, nemohla 
být jiná než bohabojná. Každé Boží dílo je 
dokonalé, tedy i Eva, to znamená, že musela 
být zbožná.

Naše zbožnost se nejvíce projevuje 
známostí Boha a Jeho Slova. Eva dobře znala 
Boží zákony. A když se pokušitel zeptal: 
„Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů 
v zahradě?“ Eva rozhodně a jasně opravila 
tento omyl a toto podezření: „Plody ze 
stromů v zahradě jíst smíme….

Eva tedy rozhodně zbožná byla.
Zbožnost a rozumnost této ženy se 

projevily i v jejím hlubokém smyslu pro 
domácnost, rodinu a děti, domácnost a 
rodinu měla usměrňovat právě Eva. Adam 
měl být hlavou a ona srdcem. Evu nemůžeme 
považovat za panovačnou, protože se dala 
Bohem vést do domácnosti, podrobila se 
Adamovi a přijala jméno, které jí dal.

Prozatím všechno svědčilo v Evin 
prospěch. Víme však, že nebyla jen zbožná, 
rozumná a inteligentní, ale byla i slabou 
nádobou a pramatkou všech našich děvčat, 

žen a matek. Dějiny prvního hříchu se vážou 
k jejímu jménu.  ( 1. Tim. 2,14 )

Jako první se do pokušení dostala právě 
žena, Eva. Stalo se tak pravděpodobně 
proto, že byla povahově jako ženská bytost 
otevřenější, přístupnější a zvědavější.

A pokušitel měl dobrý přehled. Vyvinul 
nátlak na slabší polovinu člověka.

Její hlavní vina spočívala v tom, že 
vyjednávala s pokušitelem a to i tehdy, 
když podezříval a napadal Boha. Vést 
dialog s těmi, kteří napadají Boha, je velmi 
nebezpečné. Eva věděla, co řekl Bůh, ale 
nebrala to vážně a nakonec přijala „to 
druhé“.

Ale nejcharakterističtější pro ni je to, že 
nechtěla se svým hříchem zůstat sama a 
hned ovlivnila svého muže. Je však zajímavé, 
že svatý Bůh volá k zodpovědnosti v první 
řadě Adama, ne Evu. Pád do hříchu byl 
společným dílem. 

Pádem se Eva odtrhla nejen od Boha, ale i 
od svého muže. Adam obvinil svoji ženu, a 
tak vrazil těžký klín nedůvěry mezi sebe a ji.

Máme tady Evu s jejími klady i zápory. 
Stala se pramatkou nejen nám všem, ale i 
Pánu Ježíši a tak se stala nápomocí našemu 
spasení. Nežila tu nadarmo. 

Hřích je něco hrozného, těžkého, ale ne 
nejhoršího, nejhorší je, když nenastoupíme 
na cestu opravdového pokání.

RK -NL
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Vážení čtenáři, krom velikonočního kvízu a velikonoční výzdoby celých nedělních listů jsme si 
pro váz rovněž připravili velikonoční anketu. Na otázku „Co pro vás znamenají Velikonoce?“ jsme 
se nechtěli ptát jen křesťanů, myslím, že odpovědi by byly poněkud jednotvárné – hlavně po tom, 
co bychom dotazovaným sdělili, že je to anketa pro křesťanský měsíčník. Proto jsme se ptali lidí z 
našeho okolí, z práce, ze sousedství, prostě toho, kdo členům redakce přišel pod ruku.

VELIKONOČNÍ ANKETA 

Co pro vás znamenají Velikonoce a jak je slavíte?

Pocházím z rodiny, kde nikdo není věřící. 
Takže vím, že Velikonoce jsou křesťanský 
svátek, děláme kraslice a tím to hasne. Já 
o Velikonocích pravidelně pracuju, dceru 
hlídá moje mamka a ta s ní dělá maximálně 
ta vajíčka. U nás se Velikonoce prostě 
vůbec nedrží.  – Sandra H.

Pro nás nic 
n e z n a m e n a j í , 
maximálně den 
volna, a vůbec 
je neslavíme – 
Petra H.

Velikonoce neslavíme, 
i když jsme křesťané. 
Vlastně ani nevím 
proč. Asi proto, že jsou 
spojeny s pohanskými 
svátky a zvyky a ty 
převládají nad těmi 
křesťanskými (jsou 
vůbec nějaké křesťanské 
zvyky?). Takže 
velikonoční pondělí je 
pro nás jen další volný 
den, kdy se pracuje 
kolem baráku, když to 
počasí dovolí. – Kateřina 
W.

Velikonoce se snažím s rodinou prožívat více 
duchovně, nemám ráda komerčnost, která je 
do křesťanských svátku zatahována. Pro mě to 
znamená, že tolik nelpím na tom, abych měla 
vyleštěná okna, v celém domě samá vajíčka a 
zajíčky, ale spis si s dětmi natrháme kytičky do vázy 
a jdeme na procházku užívat si jara. Chodíme do 
kostela na mši a to jsou pro nás Velikonoce, spojené 
se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista – Adéla W.

Velikonoce trávíme většinou na chalupě na vesnici 
- v Praze se koledovat nechodí. Nejsme věřící, ale 
vždy jsem si užívala tu tvořivou stránku Velikonoc 
jako jarní výzdoba domova, pečení beránka, ale 
hlavně večerní „ženský kruh“ s povídáním a 
zdobením vajíček. Mužská část naší rodiny si shání 
kvalitní proutky a pak vzpomíná, jakže se plete 
ta pomlázka. Občas chodí kluci řehtat v sobotu, 
neděli, v pondělí chodí mladí koledníci pro vajíčka 
a starší na panáka. - Petra K.

Velikonoce jsou pro mě, co 
se mé víry, týče tím největším 
svátkem, ještě větším než 
jsou Vánoce. A to protože mi 
dávají naději na věčný život a 
připomínají mi, jaké nesmírné 
utrpení musel pro nás Pan Ježíš 
podstoupit. Také jsou pro mě 
symbolem rodinné soudržnosti 
a to už bohužel není v dnešní 
době pravidlem. Každoročně 
o Velikonocích také sleduji 
papežskou mši s požehnáním z 
Vatikánu. Ivana M.

Velikonoce pro mně znamenají v křestanském pojetí oslavu 
Kristova zmrtvýchstání, je to nejvýznamnější křestanský 
svátek.

Dále pro mně Velikonoce znamenají oslavu jara, pečení 
beránka, barvení kraslic, výzdobu domova a také nepochybně 
pomlázku na Velikonoční pondělí. Je to čas tradic a čas těšení 
se na jaro. P. H.

Velikonoce pro mě představují 
hlavně jaro a pak to, co pro 
každého křesťana - vzpomínku 
na Ježíšovu oběť. M. A.
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Co pro mě znamenají Velikonoce? Je 
to možná divné, ale já žádné svátky 
moc nevnímám jako něco obzvlášť 
pozitivního, ale spíš jako období, kdy 
toho má manžel hodně a já musím 
všude s ním, takže máme docela 
honičku. Ale jinak to jsou takové na 
jednu stranu smutné, a na druhou 
radostné dny, takže je zajímavé 
uvažovat nad tím kontrastem a proč 
to tak je. R. B.

Veliknoce jsou pro mne 4 dny 
volna a slavím je v rodinném 
kruhu. Sejdeme se na velikonoční 
pondělí u rodičů, kde příjde celá 
rodina i synovci a bráchové a 
tam dostaneme karabáčem. Nic 
zválštního nepeču a výzdobu taky 
neřeším. R. M.

Jsou to pro mne svátky jara, ale nemám je 
ráda. Slavím je tak, že k nám příjdou naše 
děti s rodinama na oběd a pak posdedíme 
a povídáme si. J. M.

Velikonoce jsou pro mne 
osobně nejvýznamější svátky. 
Pán Ježíš zemřel za mé hříchy. 
V tomto čase si uvědomuji svůj 
způsob života, co bych měla 
změnit, napravit a Jeho oběť 
za mne. Ale neznamená to, že 
tento čas prožívám ve smutku, 
protože Pán Ježíš neumřel na 
věky, ale žije - a to je důvod 
k veliké vděčnosti a radosti. 
Velikonoční čas trávime v 
kostele a v rodinném kruhu. 
Pečeme beránka, mazanec a 
vařím slavnostní oběd.

Každoročně nemám příliš čas 
na velikonoční výzdobu, ale 
jsem šťastná, vládne-li v našem 
domě klid, láska a pohoda. L. 
H.

Jsou to svátky jednak k oslavě blížícího se jara – i 
když letos to tak vůbec nevypadá.

Ale hlavně Neděle velikonoční je oslavou z mrtvých 
vstání a vzkříšení Pána Ježíše Kritsta, který zemřel 
ukřižován na kříži na Velký pátek.

Oslavám velikonoc jak i vánoc předchází velký úklid 
a gruntování bytu či domu, dále pak pečení a vaření 
něčeho „lepšího“ než se běžně konzumuje. K tomu 
patří výzdoba bytu něčím zeleným – větvičkou nebo 
kytičkou, pečení a zdobení beránka, malování vajíček.

K tradicím patří půst alespoň na Velký pátek a také 
návštěva pašijní bohoslužby.

Boží hod velikonoční – dopoledne kostel, odpoledne 
trávíme s rodinou.

V pondělí si pak manžel (dříve se synem) neodpustí 
„vyšmigrustovat holky“, bere to od vnuček přes 
švagrové po staré tety. Odpoledne opět strávíme s 
rodinou doma nebo někde na návštěvě. J. H.
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Nejdůležitější náboženský 
svátek v roce. Na Velký 
pátek chodíme do kostela a 
dodržujeme půst. V neděli 
se u nás sejde celá rodina 
a trávíme spoleně čas. Na 
velikonoční pondělí chodíme 
s manželem již celých třicet 
let na hory. Jinak, doma 
dbáme na výzdobu, takže 
vnučky vyrábějí vajíčka 
a pěkně si naaranžujeme 
pokoje, pečeme šoldry, atd.. 
H. T.

O velikonoční neděli se navzájem v rodině 
navštěvujeme. Velikonoční pondělí zahajuje manžel 
vymrskáním a poléváním všech ženských u nás doma. 
Když byly holky malé, tak jsem jim schovávala venku 
velikonoční vajíčka a zajíčky. Ony pak chodily, hledaly 
a když našly, měly radost. Celé dopoledne se nese v 
duchu koledníků. Příjdou, vymrskají, polejou, my je 
odměníme vajíčkem a barevnou stuhou na karabáč 
nebo jalovec, vytřeme a čekáme na další. Někteří 
koledníci se zdrží delší dobu, to pak sedíme a kecáme. 
Tak to jde celé dopoledne, často končíme až odpoledne. 
Pak už jen nějaká procházka.

Oslava je spíš komerční než duchovní.  H.M.

Velikonoce trávím každoročně s mým synem a nyní nově i 
s mou vnučkou a synovou přítelkyní. Jelikož jsme milovníci 
hor, trávíme tyto volné chvíle vesměs na horách, nebo pokud 
počasí nevyjde, uděláme si nějaký jiný, náhradní program. 
Na Velký pátek se vždy snažíme navštívit bohoslužbu, mši 
a vesměs pro nás Velký pátek bývá takový „meditativní“. 
Zachováváme tradice a zvyky, které se v naší rodině táhnou 
s námi již několik generací. Musím říci, že ač nejsem 
aktivní v žádné církvi, jsou pro mě svátky Velikonoc napůl 
svátky jara a napůl svátky křesťanské. Když jsem byla dítě, 
navštěvovali jsme s rodiči všechny mše a tyto svátky pro 
nás byly opravdu prožité, řekněme, v duchu křesťanském. 
Vesměs mi ale nyní záleží na tom, abychom byli všichni 
zdraví, měli se rádi a s Božím požehnáním mohli přečkat i 
následující rok. Pavla Š.

Již několik let svátky 
Velikonoc slavíme 
všichni pohromadě a 
naší největší radostí je, 
když se můžeme sejít 
všichni. Doma se vše 
snažíme připravit tak, 
abychom měli doma na 
svátky pěkně. Rok co 
rok chodíme s dětmi o 
Velikonočním pondělí 
po rodině. Někdy 
uspořádáme společně 
setkání nás všech 
u někoho z rodiny 
a tam se vzájemně 
„obdarujeme“, ženy 
obdrží od mužů „jarní 
výprask“ a muži 
zase něco dobrého 
k snědku. Bohužel 
trvají Velikonoce jen 
pár dní, takže jen co se 
nadějeme, je těch pár 
dní pryč. Lenka D.

Svátky Velikonoc jsou pro mě svátky 
klidu a pohody. Nejčastěji je trávím 
v kruhu svých blízkých, s manželem, 
dvěma dcerami a synem, případně k nám 
někdy dorazí mí nebo manželovi rodiče. 
Vesměs býváme doma, na návštěvy nikam 
nechodíme, jen v pondělí k nám obvykle 
zavítá sestra s dětmi.  O velikonočním 
pondělí si již tradičně vyjdeme na 
nějaký výlet, případně výšlap zde do 
Beskyd, možná i proto, abychom se 
vyhnuli „šmigrustovníkům“. Do kostela 
nechodíme, jen příležitostně – někdy 
na svátky, snažíme se ovšem dodržovat 
období půstu. Martina K.
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Je pozdní večer, blíží se půlnoc a tato večeře 
je jiná než obvykle… podává se beránek 
pečený na ohni, k tomu nekvašené chleby a 
hořké byliny. V místnosti panuje nezvyklé 
ticho, všichni mají na nohách opánky a jsou 
připraveni vyrazit. Čekají jen na povel... a 
venku se něco děje... to anděl Páně prochází 
od domu k domu a zastaví se tam, kde nemají 
veřeje a nadpraží pomazané krví beránka. 
To Bůh bojuje za ně! Tak, jak to slíbil skrze 
Mojžíše. A je to tady! Zvuk šofaru! Hlas trub, 
které svolávají lid Izraele! Je čas vyrazit. Pryč 
z otroctví a poroby. Pryč z Egypta, plného 
slz, bolesti a zármutku. Pryč z místa, kde 
tolik let sloužili tyranům… do svobody a 
radosti. Do Zaslíbené země! Do místa, kde 
mohou sloužit Hospodinu, svému Bohu. Je 
čas vyrazit vstříc budoucnosti plné naděje a 
života. 

Po tisíciletí tento příběh pravidelně - 
rok co rok - ožívá ve všech židovských 
domácnostech. Slaví se Pascha - svátek, 
kdy si připomínají den vyjití z Egypta. 
Svátek, který je utvrzuje v naději - že 
Hospodin, Bůh Izraele, je na jejich straně. 
Že vítězství je na jejich straně! Svátek, jehož 
oslavou proklamují, že za Hospodinem 
je poslední slovo. I když to zrovna není 
vidět. I když je doba inkvizice, středověku 
a protižidovských pogromů. I v dobách, 
kdy je nutili nosit žluté hvězdy a zapřít 
svého Boha! V dobách, kdy 
je zrazovali nejbližší a kdy je 
vlekli do ghetta! V Osvětimi 
a v plynových komorách... 
ZA HOSPODINEM JE 
POSLEDNÍ SLOVO! A tak 
rok co rok, kdy celá rodina 
sedí u slavnostní večeře, se 
nejmladší syn tradičně ptá 
otce: „A tati, a proč máme 
na stole beránka?“ „Víš, 
synu, to abychom nikdy 
nezapomněli, že krev toho 
beránka nás ochránila od 
smrti.“ „A tati, proč máme 
na stole ty hořké trávy?“ 
„Synu, to abychom nikdy 

nezapomněli tu hořkost a bolest, kterou 
jsme museli v Egyptě prožívat.“ „A tati, 
proč jsou na stole nekvašené chleby?“ „To 
abychom nezapomněli na ten večer, kdy 
jsme ve chvatu odcházeli z Egypta a nebyl 
čas čekat na vykynuté těsto.“ Rok co rok 
ožívá vzpomínka na tu událost a děti to zase 
předávají svým dětem. Příprava na Paschu 
začíná už daleko dopředu, kdy hospodyňky 
řádně uklízejí celou domácnost a hlavně z 
domu musí všechno „kvašené“ - perníčky, 
oplatky, tyčinky, housky, keksíky... a po 
dobu osmi dnů, kterou se Pascha slaví, se jí 
jenom maca - nekvašený chleba. I v Izraeli - 
pokud narazíte na období Paschy - je třeba 
se připravit na to, že felafel a jídlo, které se 
jí s tradičním chlebem - není k mání. Až po 
ukončení Paschy.

Pán Ježíš se svými učedníky také zasedl 
k této slavnostní večeři. K Hodu beránka s 
hořkými bylinami a nekvašeným chlebem. 
V tu noc, kdy ho zradili. V tu noc, kdy vzal 
chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům 
se slovy: „Vezměte a jezte, toto je mé tělo...“ 
Mat. 26,26.

Jak úžasné je vidět, že Pascha - není jen 
vzpomínka na vyjití z Egypta. Není jen 
oslavou Boha, který vysvobodil lid Izraele 
z Egypta. Ale že už tehdy měl Hospodin 
úžasný plán spasení pro miliony lidí, které 
touží vysvobodit z otroctví hříchu a smrti. 

A vyvést do věčného života. 
Života plného naděje a 
budoucnosti. Života s Ním. 
S věčným Bohem - Pánem 
Ježíšem!

A tak - kéž i ta letošní 
Pascha - Velikonoce - budou 
nejen připomenutím toho, 
co se kdysi událo - kéž se 
můžeme skutečně ujistit, že 
už nejsme v otroctví hříchu, 
ale vyšli jsme do odpuštění 
a života. Se znamením krve 
Beránka v našich srdcích.

Požehnané Velikonoce

Vlasta Khabibullin

VELIKONOCE
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Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od 
Jordánu. Duch ho vodil pustinou čtyřicet dní 
a Ďábel a ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic 
nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. Lk 4, 1-2.

Tento text jistě všichni známe, i jak to bylo 
dál. A co z něj pro nás plyne?

1. Je zde jasně patrná ďáblova drzost, ten 
se nezalekne ani Božího syna, i toho chtěl 
zlomit a svést k hříchu. Co pak s námi? Když 
jsme o mnoho slabšími soupeři než Ježíš. Bez 
jakýchkoliv okolků bude pokoušet i nás. A 
věřte, že pokouší, kdo si myslí, že ne, ten se 
mýlí. Dobrou zprávou pro nás je však fakt, 
že se i nad satanem dá zvítězit. Nepomůžou 
nám ani svaly, ani moudrost, ani životní 
zkušenosti, ale jen vedení Ducha Božího. 
Toho Ducha, který na Ježíše sestoupil při křtu 
v Jordánu. S Jeho pomocí můžeme satana a 
jeho pokušení odrazit jako s neprůstřelným 
štítem. A my to vyřešme následovně: „Proto 
vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli 
v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 
Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v 
pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti 
k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezměte 
štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící 
šípy toho Zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč 
Ducha, jímž je Boží slovo. Ef 6, 13-17.“

2. Všimněme si, jakými pokušeními byl 
Ježíš pokoušen. Bylo to: přeměna kamení 
v chleba, obdržení veškeré slávy výměnou 
za poklonění se satanovi a pokoušení Boha 
skočením z chrámu.

Možná satan použil tři pokušení z důvodu 
jakési symboliky (např. tři oříšky pro 
popelku, královy tři dcery či tři vlasy děda 
vševěda,...). Já si však myslím, že v oněch 
třech pokušeních je obsaženo všechno, čím 
na nás satan i v dnešní době útočí. 

3. Co všechno se myslí pomyslným 
chlebem? Cokoliv co se týká našich 
pozemských potřeb, kterou je mimo jiné i 
hlad. Ježíš byl po 40 dnech jistě vyhladovělý, 
satan dobře věděl co mu nabídnout, aby po 
tom lačně skočil. Po čem jsme hladoví my? 

Po dobrém jídle, po dobrém autě a velkém 
domě, po super televizi a hifi zvuku,... Prostě 
vše co má zasytit naše fyzické potřeby cestou 
úst, očí, uší, prožitků a vyvolat tak falešný 
pocit štěstí.

4. Co vše se myslí veškerou slávou? No 
jednoduše, jistě víme, že z nás nebude král 
světa, na to by nás nikdo nenachytal, a kdo by 
přišel s touto nabídkou, toho bychom poslali 
rovnou do blázince. Ale kdo by neskočil po 
nefér jednání, kdyby znamenalo povýšení v 
práci, malou lež, kdyby z toho číšil nějaký 
zisk, komu by se nelíbilo vést velkou, hodně 
vynášející firmu, kdo by nechtěl, aby na něj 
lidi vzhlíželi s úctou a respektem. A právě 
na tyto naše touhy velice zdatně útočí satan. 
Mimo jiné i Eva podlehla právě tomuto 
druhu pokušení. A co je myšleno oním 
pokloněním se Ježíše za tuto slávu? My, 
pakliže si zvolíme pozemské blaho, peníze, 
majetek, kaiéru – jako bychom se k Bohu 
odvrátili zády a poklonili se satanovi (tomu 
co nám nabízí). „Žádný sluha nemůže sloužit 
dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a 
druhého milovat, jednoho se bude držet, a druhým 
bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 
L 16, 13.“

5. Co pro dnešního člověka znamená 
„skočení z kostelní věže s vědomím, že ho 
Bůh zachrání?“ Mám zato, že se tím myslí 
obecně braní Božích zákazů či příkazů na 
lehkou váhu. Různé ústupky a výjimky, 
„ohýbaní písma“ - tak jako šikovný právník, 
dokáže ve svůj prospěch vyložit zákon a 
ospravedlnit špatnou věc. Rovněž braní 
odpuštění hříchu na lehkou váhu. Přístup 
typu: „Dnes si žiju po svém a zítra poprosím 
Boha o odpuštění,“ není rozhodně správný. 

Jak je vidět, satan působí tam a tehdy, kde 
bychom to právě nečekali. Dokáže vždy najít 
nejslabší místo v povaze člověka a podle 
toho zvolí formu a obsah pokušení. Sami s 
ním nic nezmůžeme, pouze v doprovodu 
Boha máme šanci.

DH - NL

po stopách Lukášova evangelia

40 DNÍ V POUŠTI, LK 4, 1-13
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co nás čeká

TV POŘADY - S KŘESŤANSKOU TÉMATIKOU

Pastor Saeed Abedini, americký občan 
narozený v Íránu, je od září 2012 uvězněn 
v jedné z nejhorších íránských věznic. V Íránu 
zakládal domácí křesťanská společenství, 
za to byl opakovaně vězněn, pak s vládou 
uzavřel dohodu, že podzemní církev 
nebude dále podporovat. Organizoval také 
humanitární práci a doufal, že vláda dodrží 
svou část dohody a nechá ho na svobodě. 
Protože se tak nestalo a Abedini je stále 
vězněn, jeho žena se za pomoci organizace 
ICLJ rozhodla volit cestu medializace a tlaku 

mezinárodního společenství na íránskou 
vládu za porušování lidských práv. 
V posledním dopise z vězení pastor Saeed 
píše o psychickém a fyzickém mučení a o 
tlaku, aby se zřekl víry v Krista. 

Modlete se za pastora Abediniho a 
podepište petici, která bude následně 
zaslána Evropské Unii, Organizaci 
spojených národů a Radě Evropy. 

Petici a další informace najdete na www.
savesaeed.org (anglicky).

ZACHRAŇME PASTORA ABEDINIHO

Milí čtenáři, opět pro vás máme přehled 
velikonočních pořadů s křesťanskou 
tématikou.

Velkopáteční bohoslužba 29. 3. 2013, 17:00 
- ČT 2 

Přímý přenos z Kristova kostela 
Českobratrské církve evangelické v Ostravě. 
Bohoslužbu vede farář Aleš Wrana, hudební a 
pěvecký doprovod obstará sbor pod vedením 
Tomáše Novotného. 

Vzkříšení 30. 3. 2013, 05:00 - ČT 2 
Dokument. Křesťanské zvyky jihovýchodní 

Moravy 
Cesty víry: Kilometry nýdecké pomoci 

30.3.2013, 05:25 - ČT2
Manželé Cieślarovi z Nýdku zasvětili svůj 

život pomoci bližním.
Světci a svědci: Vzkříšený Lazar 30. 3. 2013, 

12:40 - ČT 2 
K Lazarovu hrobu pod horou Olivetskou 

přicházejí dodnes křesťané i muslimové. 
Svatý Lazar, který žil v Betanii, byl přítelem 
Krista. Z údajů, které zaznamenal evangelista 
sv. Jan, lze usoudit, že se Kristus zastavil i s 
apoštoly v jeho domě vždy, když měli cestu 
přes Betanii. Při návštěvě, která se uskutečnila 
šest dní před Velkou nocí, se dozvěděli, že 
Lazar je už čtyři dny po smrti. Ježíš rozkázal 
otevřít hrob, odvalit kámen a na Lazara 
zavolal... 

Poslední den Ježíše z Nazareta 30. 3. 2013, 
12:55 - ČT 2 

Pašijový příběh očima vědy. Režisér Vít Hájek 
se snaží nahlédnout naprosto věcně jinak 
veskrze duchovní téma, přináší neobvyklý 
pohled na období, které poznamenalo vývoj 
následných dějin lidstva. Mapuje události 
pašijového příběhu od Ježíšovy poslední 
večeře s apoštoly, přes zatčení v Getsemanech, 
vlastní soudní přelíčení až po akt ukřižování. 

Archa Noemova 30. 3. 2013, 15:10 - ČT 2 
Dokument. Kus dřeva starý 4900 let oživil 

naděje v pátrání po příběhu legendárního 
plavidla 

Křesťanský magazín 31. 3. 2013, 07:45 - ČT 2 
Magazín. Zajímavosti a aktuality ze světa 

náboženství 
Velikonoční bohoslužba 31. 3. 2013, 10:00 - 

ČT 2 
Přímý přenos slavnostní mše z chrámu 

svatého Mikuláše ve Znojmě. Bohoslužbu 
celebruje Mons. Jindřich Bartoš, děkan 
znojemský. 

O slavném vzkříšení 31. 3. 2013, 11:10 - ČT 2 
nebo 2. 4. 2013, 03:50 - ČT 2 

Koncert duchovní hudby a velikonočního 
rozjímání (1993). Účinkují: Hradišťan, J. 
Pavlica, Ostravský dětský sbor, Komorní 
orchestr Leoše Janáčka a další 

Urbi et Orbi 31. 3. 2013, 11:55 - ČT 2 
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1. Zmrtvýchvstání
2. 40 dnů, Ježíšův půst na poušti
3. b) je správně
4. Jeruzalém
5. a) je správně
6. Kamenná dlažba- Gabbatha, 
Lebka-Golgota
7. Pole krve

8. Velekněz Kaifáš
9. Barabáš
10. Šimon
11. Ve 3h odpoledne
12. Josef
13. Vojáci
14. Dvě ženy
15. Při lámání chleba

16. c) je správně
17. Andělé
18. Ježíš
19. Žalm 22 , Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mne opustil.
20. „Neděste se!“
21. „Pokoj Vám.“
22. V nebi!

Odpovědi k velikonočnímu kvízu ze strany 7.

Velikonoční poselství papeže městu a světu 
Svatý Augustin 31. 3. 2013, 12:40 - ČT 2 – 1. 

díl, 1. 4. 2013, 12:10 - ČT 2 – 2. díl.
Život jednoho z nejvýznamnějších 

křesťanských filozofů na pozadí soumraku 
římského impéria. 

Světci a svědci: Marie Magdalena 31. 3. 
2013, 14:20 - ČT 2

Tato světice, která provázela Ježíše i na 
Golgotu pocházela z městečka Magdaly na 
břehu Genezaretského jezera. Byla to krásná 
a temperamentní žena, která žila hříšným 
životem. Díky setkání s Ježíšem se její duše 
ale proměnila a Marie Magdaléna ho potom 
provázela spolu s apoštoly a ostatními 
zbožnými ženami na jeho cestách. A právě jí 
se jako první zjevil zmrtvýchvstalý Kristus. 

Uchem jehly 31. 3. 2013, 14:40 - ČT 2 
Setkání Zbigniewa Czendlika s rockerem, 

muzikantem a muzikálovým hercem Petrem 
Bendem 

Cesty víry: Dýka a kříž Petra Ministra 31. 3. 
2013, 15:05 - ČT 2

Příběh proměňující Boží moci. Počátkem 
šedesátých let XX. století začal v New 
Yorku kazatel David Wilkerson pomáhat 
narkomanům. Šéfové některých pouličních 
gangů tehdy uvěřili v Ježíše, stali se kazateli 
a vzniklo hnutí Teen Challenge. To působí 
dodnes a v mnoha zemích světa pomáhá 
narkomanům. Když Petr Ministr prožil v roce 
1985 své setkání s Kristem, příběh Davida 

Wilkersona ho oslovil. Po počátečních potížích 
se mu podařilo založit českou pobočku 
Teen Challenge; dodnes je jejím ředitelem. 
Výsledky jeho Bohem požehnané práce jsou 
více než hmatatelné. 

Ježíšova rodina 31. 3. 2013, 20:00 - ČT 2 – 1. 
díl, 1. 4. 2013, 20:00 - ČT 2 – 2. díl 

Nebyl sám, měl vlastní i nevlastní bratry 
a sestry. Dokumentaristé BBC porovnávají 
mýty s historickými fakty, své řeknou k 
tématu nejen historikové, ale i například 
sociologové. Otevírá se před námi barvitý 
svět Ježíšovy doby, tehdejší sociální struktura, 
zvyky, kultura. Cílem dokumentu s hranými 
pasážemi ovšem není znesvětit význam Ježíše, 
ale naznačit, že jeho rodina i život mohly být 
mnohem obsažnější, než jak je máme zažité. 
Dozvíme se například, že Ježíš zřejmě nebyl 
jedináčkem, ale měl několik bratrů a sester, že 
jeho bratrancem mohl být Jan Křtitel... A že 
by tedy bylo možné, že po světě dnes chodí 
potomci přímých Ježíšových příbuzných. 

Augustin Navrátil - portrét praktického 
katolíka 1. 4. 2013, 04:25 - ČT 2 

Dokument (1991). Životní osudy katolického 
aktivisty a disidenta 

Křesťanský magazín 1. 4. 2013, 06:00 - ČT 2 
Světci a svědci: Rabi Löw 1. 4. 2013, 14:50 

- ČT 2 
Pedagog, spisovatel, reformátor a údajný 

tvůrce Golema rabi Löw je považován za 
největšího renesančního myslitele judaismu.

„Křesťan za katedrou“ - 2. ročník 
konference pro všechny pracovníky ve 
školství, rodiče a lidi, kteří se zajímají o 
křesťanské vzdělávání. Ve dnech 12. a 13. 
4. ve sborovém centru SCEAV Hutník v 
Třinci-  Začátek v pá v 18hod. Registrace na 
www.kzk.sceav.cz do 4. 4. 

Celocírkevní setkání žen s tématem 
„Nová jarní kolekce“ - odhoďte všechnu 
špatnost a oblečte nového člověka. Dne 20. 
4. - 8:30 – 11:30 hod ve sborovém centru 
SCEAV Hutník v Třinci. Přednáší Asia 
Marcol (pl).
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Informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.

Redakce NL
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Kotasová (RK), M. 
Schulhauser (MSCH).
Tisk: Magdaléna Géryková
Editace: David Harok
Zodpovídá: Jana Foberová

www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

Nabízím dorty k 
různým příležitostem, 
s marcipánem i bez. Tel. 
723277583 / 734765759 
www.bitls.rajce.idnes.cz/
dortovnica. 

Firma „Polygrafická výroba“ 
si Vám dovoluje nabídnout 
levné, kvalitní a rychlé zhotovení 
veškerých tiskovin - od vizitek, 
samolepek až po plakáty apod. 
Tel.: 608 883 229.

Pronajmu garsonku 1+1 
s balkonem a příslušenstvím 
na Zelené ulici v Českém Těšíně. 
Tel.: 605734172; 732619530.

Nerozumíte změnám v 
důchodovém systému? 
Potřebujete poradit s životním 
pojištěním nebo sjednat 

povinné ručení k vašemu automobilu? 
Ráda si s vámi dohodnu schůzku, 
specializuji se na pojišťovnu Allianz. 
Silvie Kiszová - 605 573 164

inzerce
Základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu 

redakce (níže). Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! 
Grafický inzerát 100,-Kč.
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