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Velikonoční výhledy  
 

Pro většinu našich přátel a spoluobčanů Velikonoce znamenají 
pomlázku, setkání s rodinou, svátky jara. Letos to už podruhé budeme 
prožívat podivně. Někteří z nás v uplynulém roce mnoho ztratili. Někoho 
ztratili. S někým se nemohli setkat, rozloučit. Celé je to strašně dlouhé. Jak 
dlouho ještě a co bude dál? Vyhlížíme to trochu s obavami.  

Nejen v tomto období si připomínáme klíčový Ježíšův velikonoční 
příběh. Děláme to také proto, že se v něm sami můžeme najít a objevit 
skrze něj i v našich těžkých časech a situacích něco povzbuzení. 

Velký pátek. Den plným smutku. Kříž, který se stane symbolem 
křesťanství, se objevuje právě tady. Původně je to popravčí nástroj, ale 
posléze se stane i symbolem pro utrpení, co jen ho na člověka doléhá: 
„Nese si svůj kříž“, říkáme o člověku, který prožívá něco těžkého. Na tom 
kříži skončí Ježíš. Několik krátkých let působil jako potulný kazatel, chodil 
mezi lidmi, mluvil s nimi, pomáhal jim. Dovedl procházet napříč „sociálními bublinami“ a všem se snažil dodávat naději – 
totiž ukázat jim, že jejich život má cenu, kterou jim nikdo nemůže upřít. Na rozdíl od mnoha tehdejších náboženských 
kádrováků, kteří kladli na druhé přísná měřítka a podle jejich plnění či neplnění je pak třídili na přijatelné či nepřijatelné. 
A říkali, že tak nějak lidi třídí sám Bůh (to rádi děláme: své vlastní názory zaštiťujeme nějakou vyšší autoritou, aby před 
nimi druzí museli sklapnout). Ježíš naproti tomu ukazoval přívětivou Boží tvář – takovou, která člověka chce povzbudit a 
dodat mu sílu k tomu nejlepšímu, co v něm je. Jenže právě na Velký pátek ta skupina kádrováků zvítězila. Zařídila, aby 
byl Ježíš zatčen, odsouzen a popraven. Co nejdřív chtěli zašlapat do prachu ty divné novoty, které podkopávaly jejich 
autoritu. Všechno, co Ježíš do té doby dělal, jakoby se zhroutilo. Všechna naděje, kterou lidem přinesl a kterou do něj 
mnozí vkládali, se rozplynula. Lež a nenávist zase jednou zvítězila nad pravdou a láskou.  

Přichází „Bílá sobota“. Mezidobí. Den poté. Ti, kdo byli Ježíšovi nablízku, se rozprchli, zavřeli svá srdce na petlici, 
utápěli se ve smutku a beznaději. Všechno pro ně skončilo. Tak trochu naše situace, když je za námi něco zlého. Když 
jsme dorazili až na dno svých sil a možností. Když něco skončilo a my najednou nevíme, jak dál. Jak to bude? Bílá sobota 
bývá nekonečná. 

Jenže pak přichází nedělní velikonoční ráno. Nečekaně se začne šířit zpráva, že ten příběh má pokračování. Říkáme 
mu „vzkříšení“ a znamená: Kádrováci ani popravčí nakonec nemají poslední slovo. Svět naštěstí nestojí na nich. Jsou tu 
zdroje života, které jsou silnější než cokoli jiného. Protože jsou to zdroje odjinud. Naděje se zase dere na světlo. Těžko o 
tom mluvit jinak, než v obrazech: Otevřený a prázdný hrob. Nečekané setkání s již oplakaným přítelem. Dveře zavřené 
zevnitř na dva západy, a přece dovnitř vstoupí nečekaný host.  

Přeji vám, aby něco z té nečekané naděje velikonočního příběhu zavítalo také k vám. 

Martin Fér    

Bohoslužby ve velikonočním období 

Vzhledem k aktuální situaci se budou letos bohoslužby konat 

pouze na Boží hod velikonoční v neděli 4. dubna od 8:30 

v kostele v Chlebích. 

Na Velký pátek se můžete účastnit bohoslužeb v některém 

z okolních sborů (Nymburk, Poděbrady) ať už naživo nebo 

online – viz nymburk.evangnet.cz nebo 

podebrady.evangnet.cz 

Totéž platí i pro další období, dokud se nepřesuneme koncem 

dubna definitivně do kostela. 

 
 

  

Sestry a bratři,  

milí přátelé našeho sboru, blíží se Velikonoce a my 
vás zveme k bohoslužbám ať už v našem sboru nebo 
vesborech sousedních.  

Sborové shromáždění se vzhledem k aktuální situaci 
zatím konat nebude. 

Přejeme vám radostné Velikonoce, a i v době 
koronavirových epidemií dostatek odvahy a naděje, 
která vychází z Kristova vzkříšení. 
 

Za staršovstvo sboru  

Martin Fér, administrátor Jiří Zajíček, kurátor 

 

mailto:chleby@evangnet.cz


Dvakrát dopis od Synodní rady Českobratrské církve evangelické: 
 
 

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii 

Lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, sociálním pracovníkům, pečovatelům, sanitářům a dalším zaměstnancům 
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.  

Vážení a milí, v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. 
Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, 
že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezené.  

Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich silách, dokonce více, než je možno 
chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc.  

Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za 
uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a 
naději pro vás lékaře, sestry, pečovatele.  

Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou 
odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní.  

Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit 
kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve.  

Pán Bůh vám žehnej  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické  
 

 

Sčítání 2021 

Milé sestry, milí bratři,  

na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které probíhá pravidelně jednou za 10 let.   

Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je 
formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se 
hlásíte).“  

Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme, že 
výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.  

Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku vyplnili.  

Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali název církve co nejpřesnějším oficiálním názvem. V 
případě naší církve je tedy náležitým tvarem:  „Českobratrská církev evangelická“.  

Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale také na vás, kteří formálně členy nejste, a přesto se k naší 
církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele… Pokud je to v souladu s vaším 
přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.  

Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí internetových dotazníků nebo 
prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo nevyplní formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné 
sčítání, které vrcholí 11. května.   

Budeme rádi, když této informaci věnujete prostor ve sborových ohlášeních a dopisech, na webech i sociálních sítích či v 
osobních rozhovorech.  

Synodní rada Českobratrské církve evangelické 

 
 
 
 
 
V případě, že máme ve Vaší adrese chybu, dejte nám prosím vědět. 
Sborový dopis Vám také můžeme napříště zasílat e-mailem. Dejte nám 
vědět na adresu sboru: chleby@evangnet.cz. 
A nezapomínejte prosím na pravidelné placení saláru a darů na činnost 
sboru. Číslo účtu naleznete v záhlaví. Děkujeme. 
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