
Dámy a pánové, milé děti,
dobrá zpráva je člověku povzbuzením; třeba jedna z
valašska praví, že děcek a sklének není nikdy dost. 
Krásná zpráva…, děti přece činí náš svět lepším – 
to je neoddiskutovatelný fakt (dokud je náš svět 
dospělých nepohorší…), nu a sklénky jsou zase o 
slavnosti –potřebujeme slyšet, že život není jen o 
dřině, těžkostech a trápení; i oslavy v něm mají své 
místo. 
Na začátku té dnešní dobré zprávy, příběhu, který 
vyústil v tuto zvonovou slavnost, bylo úmrtí vašeho 
kamaráda a vaše solidarita, tedy pomoc, lidskost.  
Abyste ho mohli pochovat, vystrojit mu pohřeb, 
složili jste se. Vybrali jste ale víc, než bylo třeba.., 
tak co s tím zbytkem? Třeba zvon?, zaznělo...

A když jste se té myšlenky chytli, začala sbírka 
nanovo. A přicházely první otázky: Třeba, kde by ta
zvonička vlastně mohla stát? A budeme na to 
potřebovat povolení? A kdo nám ten zvon odleje…?
Zpráva toho záměru se šíří, sdělujete si ji…, s 
pokrčením ramen, s kroucením, či pokyvováním  
hlavou, s nadšením a radostí. Ta myšlenka se ujala 
jako obilné zrnko. 
Proměňovat ji ovšem ve skutečnost – tomu se říká 
práce, a té máme většinou všichni dost. Aby člověk 

dělal ještě něco navíc, nad rámec té vlastní (co má 
doma) a ještě k tomu dobrovolně…, to musí 
člověka bavit, jiné vysvětlení pro to nemám. Není to
jen nějaký krátkodobý rozmar…,zvláště když při 
tom přicházejí i těžkosti, překážky…, když 
objevujeme, s čím jsme nepočítali.

Ale ne!!! ten zvon tady bude!  Inu, kde je vůle, bývá
i cesta.

„Ne silou, ani mocí…, ale Duchem mým“ - těmi 
slovy svěřuje  Hospodin povzbuzení vnukovi 
judského krále Jekoniáše – Zorobábelovi. Ten, po 
návratu judských z babylonského zajetí do 
Jeruzaléma, dává lidi do kupy, povzbuzuje je a 
zahajuje obnovu jeruzalémského chrámu.
Všimněme si. Hospodin Zorobábela nezve do 
nějaké posilovny, nepředepisuje mu steroidy, 
časový plán tréningu, ani antidepresiva…, ale 
posiluje jeho ducha, mysl tím, že do něj vlévá  tu 
samou naději, kterou on sám má o nás -
„Duchem mým...“

Milí brandlínští,
převratné věci ve světě se dodnes nedějí silou a 
mocí, ale děním v lidském srdci. Srdce je v bibli 



symbolem  citu, vůle a rozumu a Hospodin nejen 
Zorobábelovi, ale nám všem svěřuje svého Ducha,
aby mezi citem, vůlí a rozumem v našich srdcích 
vládl soulad – tzn. v citu - abychom nezblbli, nebo 
nepropadali sebelítosti, ale zároveň byli zranitelní 
bolestí, utrpením druhých. Ve vůli - abychom to 
nevzdávali, když se zdá, že ve světě pravda a láska 
nad lží a nenávistí zrovna nevítězí a  rozum -
abychom poměřovali i moudrostí, jejíž počátek je v 
bázni Hospodinově (jinými slovy v obavě, abych 
nezarmucoval toho, kdo mi svěřil život). 

Já vám moc přeji, aby každé zvonění do vašich 
srdcí přinášelo i tuto naději. Ve dvanáct v poledne i 
v šest večer…, anebo, když bude hlas zvonu 
oznamovat zprávu, že vás soused předešel na 
věčnost. Potřebujeme to povzbuzení naděje, nejen v
dnešní pandemické době a v době, kdy si stále ještě 
tolik lidí myslí, že právě silou, násilím a ozbrojenou
mocí dobudou svět, zmocní se jeho bohatství, 
zotročí druhé a budou šťastní. Nebudou, jen naletěli
tomu odvěkému škůdci a slouží mu používáním 
jeho zbraní, tedy především lží.

Jak se do srdce dostává naděje nám zůstane 
tajemstvím. Pan zvonař Michal Votruba z 

Myslkovic nám asi také do podrobností neprozradí 
recept složení zvonoviny, ze které zvony odlévá. 
Ale cestu k tomu obdarování  nadějí a posilou srdce 
člověka známe z biblického svědectví. 

Píseň:  Krásný je vzduch (Náměšť)

Milí přátelé,
Českobratrské evangelické tradici pojem svěcení 
není úplně vlastní. Samotný význam slova svatý 
spatřuje víc v oddělenosti od toho všeho, čím 
býváme nabídkou tohoto světa zavaleni. Ne proto, 
abychom jí pohrdali, ale abychom se v ní vyznali, 
zorientovali tak,  aby ona sloužila nám a ne my jí. 
Je to, jako když vyjdete na kopec – získáte rozhled, 
přehled, souvislosti a se získáním tohoto vhledu se 
vracíte do své každodennosti. 

Svěcením předmětů docházelo v dějinách církve k 
mnohého nepochopení, zejména  magické vnímání 
samotného aktu ceremonie budilo zdání, že funguje 
nezávisle na člověku jako kouzlo.

Proto raději obracím naši pozornost k požehnání. O 
něj chceme i v tuto chvíli před zavěšením zvonu 
prosit..., vždyť Hospodin svému lidu žehná. Podle



áronského požehnání z 6. kapitoly čtvrté knihy 
Mojžíšovi to požehnání spočívá v trojím 
obdarování: V jeho ochraně toho, co nám v lásce a 
důvěře svěřuje, abychom se nebáli. Ten druhý dar 
vyrůstá z toho prvního – světlo víry (on sám nás 
vyvádí z labyrintu tohoto světa, jak svědčí biblické 
příběhy lidí před námi). Nu a tím třetím darem je 
pokoj, pokoj převyšující všecka pomyšlení lidská. 

Pokoj je zážitek společenství. Pinchas Lapide pokoj 
přirovnává hrnci. Ať jsme jako oheň, nebo naopak 
voda, ať jsme takoví, nebo makoví, hrnec umožňuje
spolupráci ohně i vody takovým způsobem, že 
výsledným efektem je něco moc dobrého, bašta. Tak
ať si chutnáme:

Požehnej vám Hospodin a ochraňuj vás…., (abyste 
se nebáli)
Osvěť Hospodin tvář svou nad vámi….(abyste 
nebloudili)
Obratiž Hospodin tvář svou k vám a obdaruj vás 
pokojem...(abyste nezůstali sami) Amen.

Zavěšení zvonu + Píseň 339 (vzpomínka na ty, kteří
se slavnosti nedožili

Píseň: 297 Balada velkopáteční

Poslání:
  
Mějte čas si hrát, je to tajemství dětského srdce.
Mějte čas se smát, je to doušek čisté vody.
Mějte čas dávat, je to chléb pro hladové.
Mějte čas milovat a být milováni, je to milost Boží.
Mějte čas modlit se, je to vaše síla na zemi.

  


