
Zveme vás na 

Koncert 

pěveckého 

sboru 

Kamínek 

 

 

 
v neděli 1. dubna od 11:15 v kostele v Moravči 

____________________________________________ 

 

Program sborového dění kolem velikonočních svátků. 
 
 

25.3  Květná neděle Bohoslužby v 9:30 
 

29.3.  Zelený čtvrtek Čtení pašijí od 19:00 v kostele 
s pěveckým souborem In Pace 
 

30.3. Velký pátek Bohoslužby v 18:00 s Večeří Páně 

1.4. Velikonoční neděle Bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně 

1.4. Velikonoční neděle Koncert pěveckého sboru Kamínek 
od 11:15 
 

Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30. 
Všichni jste zváni! 

 

Kontakt: Daniel Matějka, farář. Moraveč 35, 39301, Pelhřimov. Tel: 
565394269, mobil: 777258831. web: http://moravec.evangnet.cz/ 

email: moravec@evangnet.cz 
bankovní spojení: 247400890/0300 

V e l i k o n o č n í  l i s t   
evangelickému sboru v Moravči, březen 2018 

 

Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 
devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis: "Král 
Židů." S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po 
levici. Kolemjdoucí ho uráželi: 
potřásali hlavou a říkali: "Ty, který 
chceš zbořit chrám a ve třech dnech 
jej postavit, zachraň sám sebe a 
sestup s kříže!" Podobně se mu mezi 
sebou posmívali velekněží spolu se 
zákoníky. Říkali: "Jiné zachránil, sám 
sebe zachránit nemůže. Ať nyní 
sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král 
izraelský, abychom to viděli a 
uvěřili!" Tupili ho i ti, kteří byli 
ukřižováni spolu s ním. Když bylo 
poledne, nastala tma po celé zemi 
až do tří hodin. O třetí hodině zvolal 
Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, 
lema sabachtani?", což přeloženo 
znamená: `Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mne opustil?´ (Mk 15, 24-34) 
 
Budeme slavit Velikonoce, ke kterým patří neděle, zvěst o vzkříšení, 
oslava života, ale ještě předtím také Velký pátek, připomínka Kristovy 
smrti na kříži. Velký pátek můžeme vnímat jako jeden den, jako konkrétní 
okamžik v dějinách. Anebo můžeme vnímat, že mnohé z toho dne je 
vlastně ve světě přítomno stále. 
Tma. Ty okamžiky, kdy člověka cosi okrade o světlo, o radost, o naději. 
Může to být násilí, válka, smrt, rozpad ve vztazích, nejistota. Tmu známe. 



Někdy každý po svém, jindy společně ji tak chtě nechtě prožíváme. A i 
když se člověk sám zrovna cítí skvěle a svět mu připadá úžasný, těch lidí 
jinde na světě, na které tma útočí, je pořád dost. 
Je významný tenhle prvek křesťanské víry, který jde proti snaze říkat, že 
všechno je fajn, všechno je skvělé. Velký pátek je připomínkou stínů světa. 
Opuštěnost Bohem. To je další motiv, který se prolíná životy lidí dodnes. 
Ve vypjatých okamžicích násilí, bolesti či nemoci, pocit opuštěnosti 
Bohem jako by ležel na člověku jako dusící balvan. Ale třeba i v běžném 
životě, prostě proto, že Bůh k životnímu obzoru mnohých lidí nepatří. Víra 
k jejich životu nepatří. Žije se, jako by Boha nebylo. Není v tom také kus 
opuštěnosti? Člověk to tak asi chtěl nebo stále chce: osamostatnit se od 
Boha. Je však jen kousek k tomu, aby se ze samostatnosti stala samota. 
Velký pátek, jakkoli to byl jeden konkrétní okamžik v dějinách, se dotýká 
každodennosti světa, bolestí lidí, samoty. 
 „Bože můj, proč jsi mě opustil?“ to jsou Ježíšova slova na kříži. Na jednu 
stranu v nich zní ta opuštěnost a prázdnota, na druhou stranu už tu 
vlastně není prázdnota. Je tu modlitba. Uprostřed divné, odcizené 
Golgotské scenérie naplněné bolestí i cynismem je tu najednou upřímný 
proud, výstřel upřímné modlitby mířící k Bohu, který je stále „Bůh můj“. 
„Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Ta slova zní jako ze srdce tryskající výkřik. 
Ale zároveň je to citát. Z Ježíšových úst na kříži zní věta, kterou vyslovovali 
a budou vyslovovat statisíce či miliony lidí před ním i po něm.  
Ta slova pochází z Žalmu 22. Tím, že právě jeho slovy Ježíš na kříži volá, 
jako by vyjadřoval: zpívám úplně tu stejnou píseň jako všichni ubozí a 
trpící na tomhle světě. 
Tuhle písničku o bolesti a opuštěnosti zpívá někdo s námi. Na Velký pátek 
ji zpívá ten, který je nazýván Synem Božím. Na otázku, kde je Bůh, když lidi 
svírá bolest, úzkost, smrt, zní odpověď: v Kristu je s námi.  
A přece, jde tu jen o solidaritu trpících a bezmocných? Nejsme sami. Ano, 
ale je tu ještě nějaká naděje k životu?  
Ježíš z toho žalmu vyslovil jen jednu větu. Nezazpíval ho celý. Nebyl v 
situaci, kdy by mohl, kdy by měl dost sil přezpívat ho celý. To je realita 
lidských životů, že ne vždy máme možnost nebo sílu se k naději prozpívat. 

Přesto, ten žalm má pokračování. Po líčení tísně v něm zní vděčné 
vyznání: „A tys mi odpověděl.“  
Ukřižovanému Kristu Bůh třetí den odpověděl. V tom je naděje i pro 
všechny, kteří na Boží odpověď stále čekají. 
 

Kriste, díky, že jsi nám blízko i ve všem temném, co v životě, ve světě nebo 
sami v sobě potkáváme. Svou mocí to proměňuj. Amen. 
___________________________________________________________ 

 

Z událostí, které násZ událostí, které násZ událostí, které násZ událostí, které nás    čekajíčekajíčekajíčekají    vvvv    blízké době iblízké době iblízké době iblízké době i    během roku: během roku: během roku: během roku:     
 

 8888....    dubnadubnadubnadubna v 10:40 Promítání filmu v rámci festivalu Jeden svět na faře 
v Moravči, film „Co máte na talíři“ – Jaký způsob produkce potravin 
dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Vstup zdarma, 
občerstvení, ochutnávka Fair-trade kávy a čaje, diskuse. 

 29. dubna29. dubna29. dubna29. dubna v 10:40 Další promítání z cyklu Jeden svět, tentokrát film „Co se 
nenosí?“ – Pátrání po stopách módního průmyslu od obchodních řetězců 
až k asijským velkovýrobnám. Vstup zdarma, občerstvení, Fair-trade… 

 17171717....    červnačervnačervnačervna v 10:45 (po bohoslužbách) dětský benefiční koncert ve 
prospěch Člověka v tísni a Diakonie ČCE, společný oběd, softballové 
odpoledne pro malé i velké 

 23. června23. června23. června23. června Zlatá horečka na Valkounově – den ve stylu divokého západu 
pro malé i velké, rýžování zlata, hry, večer s muzikou (ve spolupráci 
s YMCA). 

 11115555....    červencečervencečervencečervence festival Greenway s bohoslužbami, přednáškou, 
dobročinným bazárkem, společným obědem i odpolední kulturou. 

 1111....––––7. srpna7. srpna7. srpna7. srpna tábor rodin s dětmi YMCA u Staňkovského rybníka – na Vlčici. 
 19.19.19.19.––––26. srpna26. srpna26. srpna26. srpna dětský tábor YMCA na Valkounově. 
 27. září27. září27. září27. září oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické. 

Celodenní akce v Pardubicích s programem pro nejširší veřejnost. 
 

Na sborovém shromáždění 11. března 2018 byl na dalších pět let činnosti 
zvolen farář Daniel Matějka. Pro spolupráci na Božím díle v Moravči a okolí 
prosíme o Boží požehnání. Díky všem, kdo na sbor myslíte a kdo se na jeho 
životě podílíte. 


