
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled sborového dění v postním období a o Velikonocích. 
 
 

24.3.  Květná neděle bohoslužby v 9:30 se synodním 
seniorem ČCE, Joelem Rumlem, 
varhanní koncert od 14:00. (Viz 
pozvánka) 
 

28.3.  Zelený čtvrtek čtení pašijí od 19:00 v kostele, 
s pěveckým souborem 
 

29.3. Velký Pátek bohoslužby v 18.00 s Večeří Páně 

31.3. Velikonoční neděle bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně 

7.4. Neděle bohoslužby v 9:30 slouží Zora 
Nováková, po jejich skončení bude 
vyprávět o svém pobytu Izraeli 
 

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 

V e l i k o n o č n í  l i s t   
evangelickému sboru v Moravči, březen 2013 

 

Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho 
přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená 
`Lebka´, dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl 
pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty; pak tam stáli a střežili ho. 
Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů." S ním byli 
ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí ho 
uráželi; potřásali hlavou a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech 
jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!" 
Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: 
Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní 
sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-
li o něj. Vždyť řekl: `Jsem Boží Syn!´" Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním 
ukřižovaní. (Mt 27,32-44) 

 

Jsou to téměř davy lidí, které proudí scénou 
Ježíšova ukřižování. Davy neznámých, 
bezejmenných tváří. Vojáci, kolemjdoucí, 
velekněží, zákoníci, starší. Nakonec ti dva 
povstalci, jeden po pravici, druhý po levici. Samí 
cizí lidé. A i když jsou možná některé tváře 
povědomé, čiší z nich výsměch a nepřátelství.  
Můžeme mít na paměti fyzickou bolest, kterou 
Ježíš trpěl. Bible ji však téměř nechává stranou. 
Strašlivější ji přijde ta úzkost ze samoty, ze 
zavržení a pohrdání, kterého se Kristu dostalo od 
lidí. 
Ježíš zůstal sám. Nebo je to otázka, jestli je úplně 
sám. Je aspoň Bůh s ním? O to Kristus spíš 
bojuje, než že by věděl. Vede rozhovor s Bohem. Ale ten hovor zůstane 
otevřený, nedopověděný. Na Velký pátek skončí otázkou: „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“ 
Po dvou tisících letech dokáží být tahle samota a pohrdání stejně kruté jako 
tehdy. V takzvaném civilizovaném světě už se nebičuje a nekřižuje. Nebo 
alespoň už ne tolik. Ale nenávist, lhostejnost, odcizení, ty na síle neztrácejí. 



A také pochybnosti dokáží být stále tíživé: je Bůh s námi nebo nás provždy 
nechal být? Zavrhnul nás, mě? Nebo s námi ještě nějak počítá? 
Jedno jméno v tom příběhu přece jen zazní. Jakýsi Šimon z Kyrény se tam 
objeví, vystoupí z anonymního davu. Vysílenému Ježíšovi pomáhá nést kříž. 
Bere to na chvíli za něj. Popravdě asi spíš z donucení než ze soucitu. Vojáci mu 
to přikáží. A tak se nešťastnou shodou okolností dostává s Kristem na jednu 
loď. Prostě proto, že mu nic jiného nezbývá. 
Jeho jméno známe. Možná se ho vojáci zeptali, jak se jmenuje. Nebo spíš Ježíš 
sám se zajímal, kdo půjde těch několik těžkých kroků s ním. Místo Šimona 
Petra, který ještě včera dělal ramena, že Ježíše nikdy neopustí, i kdyby s ním měl 
zemřít, je tu jiný Šimon. Náhodný kolemjdoucí, kterému vojáci hodí na záda 
kříž a on jde. 
Je dnes na světě bezpočet lidí, kteří nesou břemena, starosti. Snáší utrpení, které 
jim na záda naložil někdo jiný. Jdou Kristovou cestou. Možná spíš z donucení 
nebo pro nešťastnou shodu okolností. Musí. Přesto, mají ke Kristu zvláštním 
způsobem blízko. Kristus k nim má blízko. 
„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.“ Tato slova zní pod křížem jako 
výsměch Kristu, zároveň však odhalují pravdu. Anonymní hlas, který ta slova 
volá, vlastně přiznává, kolika lidem Ježíš pomohl. I z úst nepřítele zní uznání: 
„Jiné zachránil…“  
Stačí na tu větu hledět jen z nepatrně jiného úhlu, aby nám poodkryla smysl 
Velkého pátku: „Aby jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže.“ 
Za svého života Ježíš pomáhal. Různými způsoby pomáhal, především však tím, 
že byl lidem blízko. Svou blízkostí proměňoval jejich zoufalé životy. Cestou na 
kříž Kristus teď přichází do blízkosti všech, kteří jsou úplně sami, nemají 
nikoho. Kteří jsou pohrdaní, vysmívaní. Staví se na jejich místo. Vstupuje na 
místo těch, kteří již nemají nic, jen temnou smrt před sebou, která je za chvíli 
pohltí. 
Přibližuje se i k těm, kteří neslyší Boží odpověď na své volání, jejichž utrpení 
končí otazníkem: Bože můj, proč jsi mě opustil? To je Kristova otázka. I v ní 
však zní důvěra. Důvěra, že má smysl volat, ptát se, stále být k Bohu obrácen a i 
v největší nouzi ho nazývat Bohem svým. 
Posměvači mají opět pravdu, když říkají: „Spolehl se na Boha.“  
Kristus se spolehl na Boha a na jeho moc do poslední chvíle. Bůh ho nechal 
zakusit i tu největší beznaděj. Aby právě z ní po smutném tichu bílé soboty 
vykřesal naději pro všechny lidi. 
Na to nejtemnější místo musí Kristus vstoupit, aby i zde rozsvítil světlo, pro 
všechny zoufalé, bloudící a ztracené. Aby je zachránil, sám sebe zachránit 

nemůže. Aby osamění proměnil v rozhovor modlitby. Aby smrt proměnil 
v život. 
Kriste, tak blízko jsi za námi přišel. Do temnoty, do beznaděje. Abys zrušil 
její tíhu, přelomil pouta. Kvůli nám jsi to podstoupil. Abychom nekráčeli do 
tmy, ale za tebou, za tvým hlasem, do nového života, který jsi nám otevřel. 
Chvála tobě. Amen. 
 

 

Oslava dokončení opravy varhan 
Váš zrak už možná upoutala pozvánka na zadní straně tohoto listu. 
Chystáme slávu, jaká v Moravči několik let nebyla. Oprava varhan se možná 
nezdá být příliš výraznou událostí. Přesto ji chceme oslavit a radovat se 
z toho, co se skrývá za tím.  
Když se opravují varhany, je to známkou toho, že kostel stojí. A že i ostatní 
budovy a sborové prostory jsou zřejmě v natolik utěšeném stavu, že dovolí 
věnovat pozornost hudebnímu nástroji. (I když v tomto ohledu bude vždy na 
čem pracovat. V minulém roce jsme dokončili novou místnost pro děti, o 
opravu si dále říká sborová kuchyňka a další zázemí. Ale daří se postupně 
opravovat a vylepšovat.) To vše by tak být nemohlo, kdyby chyběli lidé, kteří 
by sboru věnovali svůj čas i síly. Můžeme snad s pokornou radostí říci, že ti 
lidé, věřící, v Moravči jsou, a na sboru jim záleží. Na varhany má kdo hrát, 
k jejich hře má při bohoslužbách kdo zpívat. To vše je pro nás důvod 
k oslavě, které bychom rádi dali prostor na květnou neděli, 24. března 2013. 
Děkujeme všem, kteří opravu varhan podpořili finančně a vůbec všem, kteří 
podporují činnost sboru dary, vlastním nasazením či modlitbami. 
 
Pravidelné programy ve sboru v týdnu: 
- úterý 9:30 – Setkávání nad Biblí v Pacově v Domově seniorů (probíráme První 

knihu Mojžíšovu); 
- úterý 20:00 – modlitební setkání na faře v Moravči;  
- středa 13:15 – biblická hodina na faře v Moravči (čteme Žalmy) 
- středa 16:30 – setkání dětí v Nové Cerekvi (hrajeme, zpíváme, čteme Matoušovo 

evangelium) 
- čtvrtek 19:00 – biblická hodina putovní (čteme „Tomášovo evangelium“. i když 

není v Bibli) 
- pátek 18:00 – jednou měsíčně setkání dětí s přespáním a sobotním programem. 
 
Z událostí, které nás v moravečském sboru čekají během roku:  
− 30.6. festival Greenway:  bohoslužby, dětský benefiční koncert, dobročinný 

bazárek, divadlo o Boženě Němcové 
− 3.-9.8. tábor rodin s dětmi na základně YMCA u Staňkovského rybníka – na 

Vlčici, 7. ročník. 
− 19.-25.8. dětský tábor na Valkounově, 3. ročník. 


