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Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: 

"Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, 

o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, ne-

boť byl dříve, než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale 

přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." 

Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil 

jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále 

nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vo-

dou, mi řekl: 'Na koho spatříš sestupovat Ducha a 

zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem sva-

tým.' Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn 

Boží." Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze 

svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: 

"Hle, beránek Boží. "Ti dva učedníci slyšeli, co 

řekl, a šli za Ježíšem... (Jan 1, 29-37) 

 
MILÍ PŘÁTELÉ, SESTRY A BRATŘI! 
 

Letos o Velikonocích zůstanou leckteré ob-

chody zavřené, a tak se na nás velikonoční výzdoba 

zrovna nehrne. Běžně mívá mezi velikonočními va-

jíčky a pomlázkami své místo také beránek, veselý 

symbol jara. Ovšem ten se sotva podobá tomu be-

ránku, který svůj život spojil s nesením kříže. Ta-

kový beránek, jak jej často zobrazovala křesťanská 

církev a jak si jej do znaku postavila také česká Jed-

nota bratrská, se na pultech samoobsluh vyskytovat 

nebude asi nikdy. 

Jeho význam však zůstává a jeho téma letos 

vystupuje do popředí výrazně: Je to lidská křehkost a zranitelnost, lidská smr-

telnost. Beránek Boží - to je symbol člověka Ježíše, křehkého, zranitelného, vy-

daného k zabití, podstupující oběť za druhé.  

 

Sborový list 
Velikonoce 2021 
 

Prosíme tě,  
dej nám, Pane, sílu,  
chceme začít podle 
slov tvých žít - vě-
říme, že jednou bu-
dem v míru spo-
lečně u tvého stolu 
víno pít.  
Dívej se na všechny 
naše zkoušky, jak se 
utápíme v staros-
tech, bez tebe by 
svět byl jenom 
pouští, bez tebe by 
život neměl vůbec 
žádný cíl. 
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Podobně kdysi Izraelci v 

Egyptě ve spěchu zabili beránka, 

aby se posilnili na cestu z otroc-

tví za svobodou. Beránkovou 

krví pak označili dveře svých do-

movů na znamení, že uvnitř bydlí 

Boží lid. Bylo to vlastně také ja-

kési znamení připravenosti. Zna-

mení, že uvnitř jsou ti, kteří jsou 

připraveni vyjít v důvěře za Hos-

podinem. Takto označené dveře 

podle biblické tradice rozpoznal 

anděl smrti jako místa, kam smrt 

nemůže, kam nepatří, kde nemá 

žádné právo.  

Tam, kde zemřel berá-

nek, byli lidé té veliké noci za-

chráněni a posléze vyvedeni z ot-

roctví ke svobodě –proto Veliko-

noce. Izraelci měli každý rok sla-

vit pamětní Hod beránka, na zna-

mení toho, že Hospodin takto za-

chraňuje svůj lid. K takové večeři 

se na Velikonoce do Jeruzaléma 

vypravil i Ježíš se svými učed-

níky.  

Beránek Boží, Ježíš 

Kristus, bývá někdy vyobrazen s 

krvácející ránou. Připomíná nám, 

že i Ježíš byl takto zraněn, že byl 

jako beránek zabit, aby svou 

smrtí a krví zachránil mnohé.  

Beránkova krev pak často na ob-

rázku stéká do číše, do kalicha, který připomíná kalich večeře Páně. Je tak při-

pravena, aby z ní každý mohl přijímat. V Janově evangeliu Ježíš říká: „Kdo jí 

mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Ale co to znamená? Jistě 

ne nějakou krvelačnost Boží nebo návod ke křesťanskému kanibalismu.  

Jíst Kristovo tělo a pít jeho krev znamená, přijmout za svůj jeho příběh, 

kráčet ve stopách Ježíš Krista. Přijímat Krista, znamená přijímat jeho oběť a 

Zelený čtvrtek  

Čtení: Janovo evangelium 13,1-15  

Modlitba:  

(Vzpomeňme si kdo nám prokázal 

službu... za co a za koho jsme 

vděčni?  

Jaká služba je pro nás těžká?) 

Kriste, Ty lépe než kdo jiný rozu-

míš, co je to služba, co s sebou 

přináší...  

děkujeme za Tvou službu, za 

službu druhých 

a prosíme o sílu a odvahu, ať víme 

jak a kde sloužit. Amen 

Velký pátek  

Čtení: Janovo evangelium 18,1-

19,42  

Modlitba:  

(Bezpráví, zapření, zrady... kde se s 

nimi setkáváme? Kdy jsme selhali?  

Jak bychom mohli dojít ke smíření, 

k odpuštění?)  

Kriste, ty který znáš zradu, bolest, 

smutek...  

Ty, který jsi to vše za nás nesl a 

přemohl...  

smiluj se nad námi a daruj nám 

svůj pokoj. Amen 
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spolu sním být připraven se k této oběti 

připojit, vydávat svůj život ve pro-

spěch jiných.  

Takové následování Krista se 

odehrává každodenně v našich živo-

tech. Děje se kdekoli, doma, v rodině, 

mezi sousedy, v nemocnici, v terénu i 

v občanském postoji. Z Kristova pří-

běhu, z jeho oběti přijímáme sílu, která 

nás nese. Můžeme pomáhat, můžeme 

přispívat ke zmírnění utrpení ve světě. 

Sami jsme neseni Pánem a Spasitelem, 

a proto i my můžeme nést toho, kdo po-

třebuje podporu, posilu, pomocnou 

ruku i nadějné slovo. Posílen Beránkem Božím, jeho krví, jeho obětí na kříži, 

mohu svým postojem, slovy i myšlenkami, vydat svědectví, že smrt je Kristem 

překonána, zapomnění přemoženo, život, Boží dar, vítězí nad smrtí, zmarem a 

beznadějí.  

 

Oznámení 

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, určitě se ptáte, jak letos oslavíme Veliko-

noce? Na schůzi staršovstva jsme tuto věc projednávali. Rozhodli jsme tak, že 

nelze otevírat kostel ani pro velikonoční svátky. Máme pro to tyto důvody: 

 

a) Platí, že pandemie koronaraviru stále ohrožuje zdraví a životy. A nemůžeme 

to ignorovat.  

b) Komunita miroslavského sboru je natolik provázaná, že si neumíme předsta-

vit, že se budou slavit bohoslužby za účasti jedněch bez účasti druhých. Dou-

fáme, že se jednoho dne všichni sejdeme k bohoslužbám v době, kdy to bude 

možné, a že to bude co nejdřív. 

 

Velikonoční sbírka Hlavní dar lásky 

Na velikonoční neděli se připojíme k celocírkevní sbírce na hlavní dar lásky. 

Své příspěvky můžete posílat elektronicky na účet sboru. Název sbírky je HDL. 

Hod slavný velikonoční 

Čtení: Janovo evangelium 20,1-23  

Modlitba:  

Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých 

vstal!  

Smrt již nemá práva - vítěz Tys a 

Král!  

Kraluj v našich životech, chraň nás 

a přiváděj navždy k sobě. Amen 
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Anebo můžete poslat svou částku pokladníkovi sboru bratru Vlastimilu Férovi. 

Sbírka potrvá až do příští neděle. 

Bohoslužby on-line 

Na Velký pátek a Velikonoční neděli chystáme on-line bohoslužby. Kázání 

s texty modliteb budou k dispozici také těm, kdo nemají internet. 

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení 

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 

9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit 

k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a roz-

jímání. Nic nebude organizované. 

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního 

večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. 

Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude pří-

stupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s veliko-

noční tématikou. Nic nebude organizovaného. 

Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni. 

Televizní bohoslužby na ČT 2 

Velký pátek 2.4. od 10:00 evangelická bohoslužba z Ostravy, slouží farářka Ewa 

Jelinek 

 

Neděle vzkříšení 4.4. od 9:30 kat. mše z chrámu sv. Jakuba v Brně, slouží Jan 

Pacner 

 

 

Kontakt: 

David Sedláček; tel.: 603 186 128; sedl.david@centrum.cz; 

http://miroslav.evangnet.cz 

 

 

Naději a pokoj Boží přeje všem farář David Sedlá-

ček a staršovstvo sboru 

mailto:sedl.david@centrum.cz
http://miroslav.evangnet.cz/

