Velikonoce 2018
dopis evangelického sboru ve Velenicích
Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen,
není zde. Hle, místo kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: Jde před
vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.“ (Mk 16, 6-7)
Nastala temnota. Světlo se vrátilo až v neděli ráno. A v jeho jasu bylo vidět tři ženy. Jeden z
mužů, ten políbený, zrazený, zapřený a ukřižovaný, byl podle všeho pohřben a ostatní se krčili
strachy neznámo kde. Tyto tři ženy šly ke hrobu. Snad pomazat olejem nedávno uložené tělo: „Jak
se však dostat k tomu tělu? Samy to nesvedeme! Pomůže nám někdo?“
Někdo pomohl. Kámen, který uzavíral vchod do hrobu, byl odvalen. Ženy vstoupily dovnitř
do hrobu a tam spatřili mládence. Nutno dodat živého. Vyděsili se a mládenec k nim promluvil:
„Ten, kterého hledáte, tu není. Byl vzkříšen a jde před vámi do Galileje.“ Ne v hrobě, ale v Galileji
hledejte Pána. Hledejte ho tam, kde žijete, bydlíte a pracujete. Tam jde před vámi.
Jak ho však spatříme? Jako následovníci. Ježíš vstal z mrtvých a bydlí vysoko nad oblaky,
není tu. Jenže on nebydlí jen u svého nebeského Otce, ale bydlí všude tam, kde si lidé připomínají
jeho příběh. Příběh o živém Spasiteli.
I my se tím příběhem můžeme nechat inspirovat a stávat se jeho součástí. Pán Bůh se totiž
smiloval nejen nad svým synem, ale i nad světem, který ho zapřel. V prázdném hrobě se ukazuje,
že ani smrt, ani vina, nemají poslední slovo.

Bohoslužby a jiná setkání
Neděle 4. 3. - bohoslužby od 8:30 hodin
Čtvrtek 8. 3. - ekumenická biblická hodina v Lovčicích od 19:00 hodin
Neděle 18. 3. - bohoslužby a výroční sborové shromáždění s volbou sestry farářky M. Zemánkové
od 8:30 hodin
Pátek 30. 3. - velkopáteční bohoslužby s večeří Páně od 8:30 hodin
Neděle 1.4. - bohoslužby na Boží hod velikonoční s večeří Páně od 8:30 hodin
Každý čtvrtek je náboženství pro děti v Libici nad Cidlinou v Diakonii od 17:00 hodin.
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