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VELIKONOČNÍ  DOPIS  2020

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých“.    Ř 14,9

Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety. 
Vylidněná města, zavřené školy, továrny, rušení politických, kulturních a sportovních 
akcí - ten výčet by byl dlouhý, ale připojím i pozitivní dopady: Emise, ano, ty samé, o 
kterých se vedly letité spory a úvahy na mezinárodní úrovni, ty pandemie snížila na 
hodnoty, o jakých se ekologům ani nesnilo - jak mávnutím kouzelného proutku. A 
především pak nepřehlédnutelná solidarita. Vnímáme, jak ohroženost života lidi sbližuje,
zlidšťuje ve vzájemné pomoci, podpoře a nápadech.

Všelijak vykolejeni si s pokorou uvědomujeme, že pán tvorstva nemá věci pod 
kontrolou tak, jak si  myslel a jak v nich ve svém „doma“ kotvil svými jistotami.

Milé sestry, milí bratři,

jakkoli se nám, křesťanům, přímo nabízí využití všeobecného znejistění a 
rozpoložení člověka pro údernou zvěst o tom, že Ježíš zemřel a zmrtvýchvstal, že smrt 
byla poražena a že se jí není třeba bát, bylo by to laciné, respektive jen půl pravdy. A 
půlka pravdy může také lhát, jak zpíváme v Baladě velkopáteční od Miloše Rejchrta.
Ten základní smysl velikonoční zvěsti není jen v tom, abychom se nebáli smrti, ale 
abychom žili jako svobodní, které Kristus vysvobodil z poddanství hříchu a smrti a 
učinil nás svým vlastnictvím. Smyslem vzkříšení nejsme vlastně v prvé řadě my, ale 
Kristus. Všechno, co nás učil a co pro nás učinil, včetně své smrti na kříži, směřuje k 
tomu, aby byl Pánem všeho a všech – aby panoval. Sebrat si z velikonoc vzkříšení jen 
jako nějakou třešničku na dortu, tzn. odejít s ní někam pryč od politicko-kulturně-
sociální angažovanosti života, abychom si ji tam užívali podle své chuti a vůle, to by byl 
jen pád do starého otroctví.

Vzkříšení není obecná pravda, která by platila nad každou smrtí. Je spojena s 
osobou, dílem a vůlí Ježíše Krista.

Vzkříšení nesměruje člověka k tomu, aby mu dodalo naději až v hodině smrti, ale 
aby člověka probudilo dnes, v této chvíli. Otvírá mu oči víry a vede ho k tomu, co je 
nové a co mu už ani smrt nemůže vzít – život v naslouchání Bohu a v užitečnosti 
lidem. Život dobrý a pravdivý. Vzkříšení začíná s prvními krůčky na cestě za Ježíšem. 
Už ty první a ty další kroky společného života nám dávají pocítit, že Kristus, jenž je 



pravda a život, vstoupil i do našeho života. Jeho láska položila dobrý základ, na němž se 
dobře žije - daruje odpuštění hříchů a vede nás k lásce.

Není to cesta snadná, pohodlná, bezstarostná a sám Ježíš připomíná, že jen 
málokdo ji nalézá.  

Co se ještě týká smrti samotné, už prvotní církev čelila pochybnostem okolního 
světa s tím, že i věřící následovníci Kristovi přece umřou. Zajisté, že umřou. A pamatují 
snad na to víc než mnozí, kterým smrtelnost tak náhle obnažil koronavirus. Zemřou, ale 
vědí, že už nejsou kořistí smrti. Smrt už s Kristovými učedníky nemůže naložit jako s 
kořistí, jak zpívá Luther. Kristus nad nimi panuje. Jsou jeho. I jako mrtví, i jako 
umírající patří svému Pánu. Nikdo mu je nevyrve z ruky. Amen.   

Píseň z Evangelického zpěvníku Ž 91 

sloka 1/ Kdo ochrany Nejvyššího v skrýši jeho užívá, ten v stínu Všemohoucího bezpečně
odpočívá. Proto i já říkám Pánu v každý čas s dověrností: Tys hradem mým, tys mou 
schránou, já na tobě mám dosti.

sloka 3/ Proto přístrachu nočního nebudu se už lekat a ve dne létajícího šípu se už 
obávat, ni jaké morové rány nečekaně hubící, ni zhouby na všechny strany žádného 
nešetřící.
 

Milé sestry, milí bratři,
nemůžeme se setkávat, nemůžeme se vidět, nemůžeme

se sdílet v širším společenství. Jako jeden z důležitých
základů farářské práce vnímám pastoraci. Moc mi schází, že
se s vámi nemohu vidět a mluvit s vámi o vašich radostech a
starostech. Snažím se vám alespoň volat telefonem. Jsem s
vámi v modlitbách. Hynek Tkadleček

Nesetkávání se tváří v tvář se týká i letošních velikonočních bohoslužeb. Namísto 
bohoslužebných setkání v kostele zveme ke sledovaní a naslouchání zvěsti biblického 
poselství online přes webové stránky sborů církve a v České televizi a rozhlase:

Internet – na webu evangelické církve www.e-cirkev.cz  - najdete pod sekcí Církev 
doma audionahrávky pobožností či biblických hodin, videa z bohoslužeb a to vše z 
několika různých evangelických sborů. Jsou zde i písničky z našich zpěvníků + 
každodenní mluvené zamyšlení duchovních ČCE „Slovo na doma“. Záznamy těchto 
pobožností můžete automaticky odebírat a sdílet.  K těmto uvedeným možnostem se 
proklikáte také přes webové stránky našeho sboru www.horni-dubenky.cz

Z rozhlasového vysílání stanice Vltava upozorňujeme na „ranní úvahy“. Vysílány jsou 
od pondělí do pátku v rámci pořadu Mozaika v čase od 6,50 hodin. Úvahy nejsou jen 
biblické, v audioarchivu lze dohledat autory duchovní (www.mujrozhlas.cz)



Na téže stanici pak bývají nedělní bohoslužby od 9,00 hodin (v přenosech se jednotlivé 
církve střídají) a do třetice ještě zmíním nedělní pořad Spirituála od 8,00 hodin. S 
Martinem C. Putnou v pořadu procházíme spletitými duchovními dějinami Evropy a s 
Petrem Vaďurou a jeho hosty hledáme v bibli a křesťanské tradici odpovědi na smysl 
našeho jednání v soukromém i veřejném životě.

Z televizního vysílání ještě připomínám, že v době mimořádných opatření nabízí Česká 
televize bohoslužby každou neděli od 10 hodin v přímém přenosu na ČT 2. 
Ekumenickou bohoslužbu 29. března povede synodní senior Daniel Ženatý. I Česká 
televize má svůj archiv – leckteré porady tedy najdete na www.ceskatelevize.cz. 
Inspiraci a povzbuzení můžete objevit také v pořadech Cesty víry nebo Uchem jehly.

Také během velikonočních svátků se chystají četná vysílání. Nově zahrnují také 
bohoslužbu na Zelený čtvrtek a velikonoční vigilii na Bílou sobotu.

 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  
připravuje se hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně z Církve 
československé husitské z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze; slavnostní 
bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta

Přejeme Boží požehnání, pevnou naději  a posilující vědomí sounáležitosti našich
modlitebních zápasů a proseb. Pamatujte ve svých modlitbách i na ty, kteří se ve

světě elektronických komunikačních medií nepohybují. 



FINANCE SBORU

Výroční zprávu o dění v našem sboru v loňském roce spolu se zhodnocením 
hospodaření našeho sboru za rok 2019 najdete na webových stránkách sboru. Je to 
obsáhlejší čtení, tak jej zde nepřetiskujeme. 

Chceme ale zmínit, že sbor, který má vlastního kazatele, kterého povolal do 
služby samotného sboru, pro službu lidem zde se setkávajících, musí odvádět do fondu 
církve (tzn. Personální fond) nemalé finanční prostředky. V minulém roce to bylo 129 
tisíc korun. V letošním roce bychom měli odvést sumu ve výši 156 tisíc + povinné 
repartice na zajištění provozu seniorátu a povšechné církve. A již několikrát zmiňovaný 
„sbor“ není nikdo jiný, než my – členové a příznivci evangelického sboru v Horních 
Dubenkách. Bez nadsázky lze říct, že v mnoha sborech naší církve dochází na „lámání 
chleba“. Uvědomuje si to i Synodní rada naší církve a přichází s povzbudivou kampaní: 

 „5% a hlavu vzhůru“. 

Staršovstvo našeho sboru výzvu přijalo a jednomyslně podpořilo jako jeden z 
podstatných kroků vyjádření našeho možného postoje víry a vztahu ke sboru. 
Doporučená výše saláru (v aktivním kroku nás všech)  by umožnila hospodaření sboru 
bez starosti a otázky „kde na to vezmeme“? Samozřejmě, důsledky „koronaviru“ v 
ekonomických dopadech se nevyhnou ani některým z nás. Někdo bude moct salár 
navýšit  „jen“ o 3%, někomu současná situace navýšení neumožní vůbec.  

Pro úplnost opakujeme: Běžný provoz sboru (elektřina, plyn, voda, povinné 
odvody repartic a do personálního fondu, chod kanceláře, nafta, běžná údržba apod.) je 
financován jen a pouze ze saláru. 

------
Vážíme si každého projevu odpovědnosti a každé částky, děkujeme za vaši

obětavost! Vaše příspěvky vděčně přijmeme – v hotovosti nebo zasláním částky na účet
26 00 334 134/2010 (Fio banka). Dárcům rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní.

------

PŘIPRAVUJEME A CHYSTÁME SE
* Den Země ve spolupráci s Kulturní a soc. komisí obce Horní Dubenky  (15. dubna) * 

Nocování na faře (24./25. dubna)  *  Férová snídaně (9. května)  *  Sborová neděle s 
Janem Amosem Komenským (17. května)  *  Noc kostelů (5. června)  *  Konfirmační 

víkend (12.-14. června)  *  Degustace vín (19. června)  *  Stanový tábor  (4.-12. 
července)  *  divadelní festival Parrésia (celé léto)  *  Studánka Páně (23. srpna)  *  

Loučení s létem (28. srpna)  * koncert smyčcového kvarteta Leňadores (4.října)  *  
Konfirmační víkend (16.-18. října)

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na internetových stránkách
http://www.horni-dubenky.cz

Sbor je i na facebooku – navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli
www.facebook.com/ccehornidub

http://www.facebook.com/ccehornidub

