
Velikonoční dopis 2019 

       
 Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? Byl jsi tam, když bděl v Getsemane sám? Byl jsi tam, 

když byl Petrem zapírán? Byl jsi tam, když byl Ježíš bičován? Byl jsi tam, když klesal pod tíhhou 

ran? Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán? Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili, byl 

jsi tam, když byl křižován můj Pán? (Svítá 25) 

 

   Milé sestry a milí bratři libického a velenického sboru,  

  nikdo z nás nebyl v žádné z těch situací, které se děly kolem Ježíše při jeho obvinění, 

odsouzení, bičování, zapírání Petrem…a nakonec skonání na kříži. Text písně, která je v úvodu 

nás přesto vybízí k tomu, abychom na to nezapomněli.  
  Nebyli jsme u toho, můžeme si však znovu a znovu připomínat z biblické zvěsti evangelií, 

která nám podávají zprávu, že náš Pán Ježíš Kristus ze své lásky k nám přijal Boží vůli. Stal se 

člověkem sestoupil do našeho lidského společenství, aby nám ukázal cestu lásky. Ukázal, že je 

možné se jí vydat a žít dobrý, radostný a smysluplný život. Nikde ve svědectví bible nenajdeme 

ujištění, že to bude život „pohodový“, bez problémů a oběti. Opravdová, nesobecká láska je 

připravená přinášet i oběti.   

  Tu největší oběť lásky sám Ježíš Kristus přinesl pro nás podle Otcovy vůle. Ano, svůj život 

dal jako oběť lásky pro naše nedokonalosti, pro náš hřích, pro naše odloučení od Boha. On byl 

ten poslední obětovaný beránek, kterého v Izraeli přinášel zástupně otec rodiny jako obět za 

smíření s Bohem.  

  My, lidé dneška, neradi slyšíme o oběti, že bychom se pro něco nebo pro někoho měli 

obětovat. Jsme možná více ochotni mnoho pracovat, ale očekáváme za to dobrou odměnu, 

někdy pracujeme až příliž, že zapomínáme i na odpočinek. Přestaneme rozlišovat čas práce a 

čas odpočinku a tak se nám radost ze života vytrácí. Někdy nám v tom našem pachtění uniká i 

smysl našeho konání, našeho života.  

  Chci vás pozvat, abychom se jeden každý dovedli zastavit v čase před Velikonocemi a o nich 

samotných zvlášť. Abychom se vážně zamysleli nad událostmi, které je provázejí. Velký pátek- 

den, kdy si připomínáme ukřižování Pána Ježíše je jistě smutný, ale my víme, že můžeme i 

v něm vyhlížet a očekávat nedělní velikonoční ráno, kdy prázdný hrob prozařuje světlo, které 

přináší život. Život hledící vstříc budoucnosti, která je pro nás připravena v Božím království. 

Vstříc této budoucnosti můžeme už teď a tady žít život, který tu budoucnost naplňuje.  

   

  „Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo 

je ochoten podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo 

odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když 

jsme ještě byli hříšní.“                                                                                       Římanům  5,6-8  

  

 



Modlitba.  
Dobrý Bože, jsme vděčni za to, že jsme mohli ve 

svém životě dojít až k těm letošním Velikonocím. 

Chceme děkovat za všechno, co pro svůj život máme 

a dostáváme. Někdy si myslíme, že je toho málo, a 

že nám mnohé ještě schází. A přitom víme, že je 

mnoho lidí, kteří nemají ani to nejzákladnější pro 

svůj život. Děkujeme, že právě naše vděčnost nám 

může být dobrým rádcem, jak nejlépe naložit se 

svým bohatstvím života pro druhé. Děkujeme, že si 

ve víře můžeme být vědomi nejen našeho úsilí tohoto bohatství, ale vyznat pokorně a směle 

tvoji velikou milost pro život jednoho každého z nás. U tohoto vědomí se odvažujeme vykročit 

vstříc zvěsti nedělního velikonočního rána. Amen. 

 

 

Bohoslužby a koncert  

 

5.neděle postní        7.4.        8.30 hod bohoslužby  ve Velenicích (na faře) 

                                             10.00 hod bohoslužby  v Libici (v Diakonii)  

 

Sobota                    13.4.     17.00 hod koncert ve Velenicích – Carmina alta  

 

Květná neděle       14.4.        8.30 hod bohoslužby v Opolanech (na OÚ)  

                                             10.00 hod bohoslužby v Libici (v Diakonii)  

 

Zelený čtvrtek      18.4.      18.00 hod čtení pašijí v Libici (na faře) 

 

Velký pátek           19.4.        830 hod bohoslužby s VP v Libici (v Diakonii)  

                                             10.00 hod bohoslužby s VP v Libici (v kostele) 

                                             17.00 hod bohoslužby s VP ve Velenicích (v kostele)  

 

Boží hod velikonoční  

                               21.4.        8.30 hod bohoslužby s VP ve Velenicích (v kostele) 

                                             10.00 hod bohoslužby s VP v Libici (v kostele)  
                                             
 

Srdečně vás všechny zveme na bohoslužby i koncert a přejeme vám 

požehnané prožití velikonočních událostí v radosti a pokoji 

 

     Lubomír Váňa                           Marta Zemánková                    Pavel Pistor  

kurátor ve Velenicích                            farářka                            kurátor v Libici  

 



 


