Velikonoční dopis 2021
Milé sestry a milí bratři, přátelé v Kristu, chceme vás v tomto
předvelikonočním čase pozdravit a popřát vám – i přes všechna
omezení a nejistotu – povzbuzení a sílu z velikonočního poselství. Kéž
k nám promlouvá do našich domovů i našich osobních situací.

Velikonoční čas, který máme před sebou, nebývá v naší společnosti
provázen tak velkými přípravami, jako je tomu s Vánocemi. A přitom
to, co vánoční zvěstí začíná, teprve o Velikonocích dochází svého
naplnění.
Jenomže Vánoce jsou zkrátka díky své pohádkové atmosféře
příjemnější. Ježíšův příběh je vlastně jako pohádka pozpátku. Jeho
narození provázela kometa na nebi, zpěv andělů a královská návštěva.
Když se pak ale vydal na cestu, na které mnohým pomohl a dal
nahlédnout do Božího království, dostával se čím dál více do nesnází.
Svou často provokativní řečí poukazoval na to, že víra v Boha může
ztrácet svůj původní smysl a měnit se až v karikaturu. A to mnozí

nechtěli poslouchat. Nevole, kterou Ježíš vyvolával postupně
sílila a dobro nezvítězilo. Nebo zkrátka ne tak, aby to bylo na
první pohled zřejmé. To, co se v pohádkách uděje mávnutím
kouzelného proutku, či zásahem hodného čaroděje, to se
musíme v Ježíšově příběhu pokušet najít my sami. Je to vlastně
příběh s otevřeným koncem.
„Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: "Počkejte tu, než se pomodlím." Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a
Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim: "Má duše je smutná až
k smrti. Zůstaňte zde a bděte!" Poodešel od nich, padl na zem a
modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: "Abba,
Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne,
co já chci, nýbrž co ty chceš." Přišel k učedníkům a zastihl je v
spánku. Řekl Petrovi: "Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš
duch je odhodlán, ale tělo slabé." Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, zastihl je spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel potřetí a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do
rukou hříšníků.“
(Mk 14,32-41)
Getsemanská zahrada je pro učedníky poslední příležitostí být
společně s Ježíšem. Ale už se to vymyká jejich silám. Duch je
odhodlán, ale tělo slabé. Nevědí, co říci. Od této chvíle už budou
stále jaksi pozadu a zároveň se před jejich zrakem bude
odehrávat Ježíšův konec. Význam tohoto konce, respektive
proměnu lidsky viděného konce v Boží vítězství, budou teprve
objevovat. U prázdného hrobu, po cestě do Emauz nebo při lovu
ryb v Galileji. V rozpomínce na poslední večeři s Ježíšem a na
jeho slova, kterým vždycky úplně nerozuměli. Postupně se jim
budou otevírat oči při stolování s neznámým poutníkem, ve
kterém poznají vzkříšeného Krista. Velikonoce jsou i pro nás
vždy novou příležitostí, nechat se pozvat k podobnému hledání.

Sborové události:
Bohužel život našeho sboru a naše společenství prožíváme v současné
době jen na dálku.
Děkujeme farářovým - Magdaleně a Lukášovi Ondrovým, že konají
bohoslužby, biblické hodiny i setkání dětí a konfirmandů alespoň on –
line. Myslíme ale i na ty, kteří tuto možnost „setkávání“ nemají, nebo
jim nevyhovuje.
Myslíme a modlíme se za ty, kteří v poslední době ztratili své blízké. I
na vás na všechny, které pandemie více zasáhla, nebo třeba jen
uzavřela do vašich domovů a rodin.
Věříme, že jsme i na dálku spojeni v modlitbách, při čtení Písma, ve
vzpomínkách. A těšíme se, až se zase budeme moci setkávat v kostele
i u Večeře Páně. Kéž je nám všem naše víra a společenství
povzbuzením a oporou.
Za staršovstvo Hanka Šormová a Magdalena Ondrová
Velikonoční bohoslužby budou přístupné na adrese:
https://meet.jit.si/cce-modrany

Farní sbor ČCE, Písková 6, 143 00 Praha 4 – Modřany

pravidelné bohoslužby: neděle 9:30
biblická hodina: středa 19.00
e-mail: modrany@evangnet.cz; http://modrany.evangnet.cz
farářka: Magdalena Ondrová (777 966 673); farář: Lukáš Ondra (608 966 679)
kurátorka: H. Šormová (602 834 923)
sborový účet: 69463329/0800 (Česká spořitelna)

Pane a Bože náš,
děkujeme za možnost setkat se s Tebou, s bratry a sestrami, s
Duchem svatým, který nám dává porozumět Tvému slovu. Děkujeme za internet a počítače. Díky tomu můžeme být i v této
době nějak spolu.
Věci se nelepší, tak dlouho už to trvá, nerozumíme tomu, jsme
už z toho všeho unavení. Chceme něco krásného prožívat, chceme se potkávat s přáteli, chceme užívat běžný život.
Pane, odpusť nám, že často hledáme hlavně vlastní potěšení a
zábavu. Věříme, že skrze to, co se děje okolo nás, nám chceš
něco sdělit. Něco, co nám uniklo a co jsme nepochopili. Pane,
prosíme, otevři naše oči. Ať nám to, co prožíváme, pomůže něco
v sobě změnit. Ať nás to naučí trpělivosti a vytrvalosti. Amen
(Bohunka Hejsková)

28.4. 9.30 Květná neděle - bohoslužby on–line
1.4. 19.00 Zelený čtvrtek – čtení pašijového příběhu on–line
2.4. 17.00 Velký pátek – bohoslužby on-line
4.4. 9.30 Hod Boží velikonoční – bohoslužby on-line

Na Velký pátek bude ČT 2 v 10.00 přenášet bohoslužby z Ostravy.
Více na celocírevním webu: https://www.e-cirkev.cz/

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z
nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
Jemu buď sláva na věky věků.
Amen.

