
Hrobové dveře 
Pozdrav:  
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás, na bohoslužbách slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 16, 9-11) 
9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, 
10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. 
11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. 
 
Píseň: EZ 341 - Veleben Bůh 
 
Modlitba: 
Vzkříšený Pane Ježíši, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé v 
nás jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla života. Odvaluješ kameny, který nás tíží a brání 
nám žít. Přeťal jsi pouta, která nám nedovolují volně se pohybovat. Vstal jsi z mrtvých a dáváš nám jistotu, že 
i my můžeme vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, z hrobu své temnoty a rezignace. V setkání s 
tebou toužíme zakusit, že láska, s kterou si šel na kříž, zvítězila nad moci smrti. Dej nám důvěru v to, že 
kdekoliv nás rozděluje svár, tam tvé slovo lásky vnáší nový život. Dej nám dnes účast na svém 
zmrtvýchvstání, ať přistupujeme k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější 
než smrt. Amen. 
 
I. Čteni: (Sk 17, 16-21) 
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
ve Skutcích 17,16-21. 
 
16 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. 
17 Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí s 
lidmi, kteří tam právě byli. 
18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: „Co nám to chce ten nedovzdělanec 
vykládat?“ Druzí říkali: „Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.“ Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a 
o zmrtvýchvstání. 
19 Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: „Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé 
nové učení, které šíříš. 
20 Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je.“ 
21 Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a 
poslouchají něco nového. 
 
Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen (Lk 11, 28) 
 
Píseň: EZ 346 - Buď tobě sláva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kázání: (Mk 16, 1-8) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v evangeliu podle Marka v 16 kap., 
od 1-8 verš. Tam čteme:   
 
1 Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly 
pomazat. 
2 Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. 
3 Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ 
4 Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. 
5 Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. 
6 Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, 
kam ho položili. 
7 Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ 
8 Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. 
 

Milí přátelé,  
 

ženy, které setrvaly s Ukřižovaným, vyšly dokončit poslední službu – pomazat tělo. Masti k 
balzamování těla si opatřily, ale cestou jim dochází, že ve svých přípravách přece na něco zapomněly: totiž na 
posilu, která by jim pomohla otevřít a odvalit kámen od hrobu, v něm mělo být tělo.  

Hrobové dveře určitě vážily i tunu. I všichni učedníci dohromady by se s tím byli řádně zapotili. Tak 
byl hrob pojištěn proti nevítaným návštěvníkům. Avšak ženy se nevrátí do Jeruzaléma pro posilu. Pokračují v 
cestě, i když jsou si vědomy překážky.  

 
Je to pouze nelogický zkrat, jaký vídáme často v jednání pozůstalých či vůbec v jednání lidí, jež 

postihlo velké neštěstí? Bylo by to nejjednodušší vysvětlení. Ale měli bychom počítat i s něčím víc než s 
pouhou zmateností nešťastnic.  

Ostatní evangelisté dávají tušit, že pomazání nebyl jediný důvod návštěvy u hrobu. Bylo přece nutno 
také zkontrolovat, zda Ježíšovi nepřátelé hrob neznesvětili. A také se patřilo, aby zesnulý byl řádně 
oplakáván. Ženy asi doufají, že se jim alespoň něco z toho podaří; nebo snad dokonce, že jim nějaká 
nadpřirozená moc přece jen dovolí vykonat celou poslední službu milovanému Mistrovi?  

 
To by přece bylo od Boha – fair play (doslova hra podle pravidel, čestné jednání), aby svému 

spravedlivému služebníkovi dopřál aspoň slušný pohřeb! Ať tak či onak, ty 3 ženy jsou ochotné prokázat 
svému Mistrovi lásku až do konce. A to přesto, že Jeho ukřižování jim vzalo všechny naděje a že tenhle 
velký sabat pro ně byl vším jiným, jen ne dnem vysvobození.  

Ony nechápou, co se děje, ale přesto jsou i s odsouzeným Ježíšem a slouží Mu. Slouží Mu, byť 
nemohou víc, než stát pod křížem a dokončit pohřeb. Jejich láska je hodna naší úcty. Co obě Marie a 
Salome dělají, patří k nejlepšímu jednání církve v oněch kritických dnech.  

 
Ovšem i to nejlepší jednání, které můžeme mít, chápe smrt jako něco nezvratného, definitivního. A 

přesto nikdo není schopen vidět, že nejde o tragický konec, ale o naplnění proroctví; a pak také nikdo není 
schopen vylovit ve své paměti, že ono proroctví má ještě druhou část, v níž se říká, že potupná smrt není to 
poslední.  

 
Proto jsou dny před židovskými Velikonocemi pro kruh Ježíšových věrných dny hluboké temnoty, z 

níž není úniku, dny rozpadu nadějí na spásu. Na tenhle malér si církev zadělává, jíž dlouhá staletí, a to 
svou nedoslýchavostí. Stále znovu a znovu se připravuje o výhled vpřed tím, že nepočítá plně se Slovem 
svého Pána.  

Rozhodně nemáme žádné právo na učedníky a na ženy posměšně ukazovat prstem: „Vy hloupí, 
nechápaví a nerozumní lidé!“ Vždyť nejsme i my stejní; jejich příběh nastavuje zrcadlo i nám. Může-li vůbec 
někdo vyslovit kritiku, pak je to jedině náš Pán.  

V přemýšlení o smrti dominovalo Hospodinovo nesmlouvavé: Prach jsi a v prach se navrátíš. Že 
Hospodinova věrnost přesahuje i smrt, to se jen tušilo. Pán Ježíš sice vzkřísil dceru Jairovu a Lazara, ale to 
samo o sobě nemohlo stačit na to, aby jeho následovníci změnili názor na moc smrti.  

 
4,5,6. verš: Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; vstoupily do hrobu a uviděly mládence, 

který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, 
toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.“   



Ženy se právem mohly obávat, že došlo k tomu nejhoršímu: že Ježíšovi nepřátelé Mu nedopřáli klid 
ani v hrobě. Ale tuto domněnku ihned vyvrací mládenec, jenž sedí uvnitř. Určitě zapůsobil svým zjevem: tak 
přece nevypadá hanobitel hrobů, nýbrž Hospodinův služebník! Už i jeho zjev měl ženy připravit na to, že 
teď přijde na řadu zvěstování Hospodinova Slova. Vzbudí však jen jejich úlek.  

Nikoho živého tam nečekaly, natož pak takhle zářivou bytost! Podobný úlek z toho, že nejsme sami, 
ale že Bůh je přítomen rovněž, se opakuje stále, již od prvního hříchu. Odcizili jsme se Bohu, a proto 
setkání s Ním šokuje – víc a víc.  

Zvyklí jsme si na to, že Hospodin je na nebesích a my na zemi a že se nám nezviditelňuje a neplete do 
toho, co děláme. Když se však protrhnou nebesa, chrámová opona se vpůli roztrhne, sestoupí k nám kus Boží 
slávy a my dostaneme strach. Strach hříšných lidí při setkání se svatostí.  

 
Avšak Bůh stále opakovaně ten náš strach prolamuje svým milostivým Slovem: Nelekejte se! 

Nebesa jsem neprolomil, abych vás zničil, ale abych vás zachránil a navrátil k sobě. Nepřišel jsem sežehnout 
ohněm, ale ohlásit radostnou zvěst, jež navrací život.  

 
Také ženám ve hrobě říká neděste se, ale hlásejte radostnou zvěst, která porazila tmu a přinesla 

světlo, která staví most naděje a spojuje dva břehy – ten lidský s tím Božím.  
Poslední slovo nemá nenávist, závist, hloupost, lži a zrada, ale já, Hospodin! Nic nekončí, všechno 

teprve pořádně začíná, neboť smrt je přemožena! Co se událo na Golgotě, to není tragédie nevinného v 
nesmírně dlouhé řadě, ale vítězství nade vším, co rozdělovalo Boha a člověka!  

 
Mladík v bílém však neskončil svou řeč odkazem na prázdné místo po Ježíšově těle. Jedním dechem 

pokračuje: „Ale jděte, řekněte Jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Ženy dostávají poselství právě pro učedníky a 
pro Petra, to je výraz Boží milosti. Vždyť učedníci zbaběle utekli. Petr se chvástal, že zůstane věrný až na 
smrt. Nikdo z nich nemá čisté svědomí. Všichni v nejtěžší zkoušce věrnosti propadli. A přece s nimi Pán Ježíš 
neskončil. Přece s nimi dál mluví, a nejsou to slova výčitek, ale slova pozvání k dalšímu setkání.  

 
Jej jsme všichni mnohokrát zklamali, a přece On odpouští naše hříchy a vymazal je svou krví. Amen. 

 
Píseň: S 324 - Šly zrána ke hrobu 
 

Večeře Páně: 
Vyznání vin: 
Pane Ježíši Kriste, přišel jsi k nám v pokoře a s odpuštěním. Dáváš novou naději člověku a dáváš jí bez 
rozdílu. Ukazuješ nám jiní pohled na tento svět, také na člověka než ten, který jsme si udělali, proto ti 
předkládáme naše upřímné vyznání. 
1) Vyznáváme, že jsme ublížili, jak slovem, tak skutkem.  

Vyznáváme, že jsme zklamali, jak přátelé, tak Tebe.  
Vyznáváme, že jsme byli netrpělivý a tvrdohlavý, namísto pokorných a milujících. 
Kdo takto poznáváte svou vinu, vyznejte to hlasitým: VYZNÁVAM 

2) Poznali jsme Tě, jako milosrdného, který se slitovává a odpouští.  
Poznali jsme Tě, jako milujícího, který se nepohoršuje a nepovyšuje.  
Poznali jsme Tě jako, přijímacího, který nás přijímá takých, jací jsme.  
Kdo takto věříte, vyznejte to hlasitým: VĚŘÍM 

3) Pane Ježíši Kriste, protože ty odpouštíš nám a nabízíš nám společenství s Tebou, také my toužíme 
odpouštět všem, kdo se proti nám provinili. Nauč nás odpouštět! Veď nás k odpouštění!  
Kdo je ochotni odpouštět, vyznejte to hlasitým: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží. 

 
Slovo milosti: 
Přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
A. Text: (1. Korintským 15, 43-44) 

43 Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 
44 Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. 

B. Pozdrav pokoje: „Pozdravte se mezi sebou navzájem slovy – Pokoj tobě“ 
 
 
 
 
 



Apoštolské vyznání víry: 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, 
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v 
Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. 
Amen. 
 
Slova ustanovení: (1. Korintským 11, 23-26) Poslyšte slova ustanovení svaté večeře Páně: 
„Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, 
lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“  
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete 
píti, na mou památku.“  
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.“ 
 
Epikléze (modlitba): 
V pokoře tě prosíme: Posvěť svým životodárným Duchem tento chléb a toto víno; ať jsou pravdivým 
znamením a svědectvím, že je mezi námi a s námi náš Pán a Mistr Ježíš Kristus. Sešli svého svatého Ducha 
také na toto naše společenství jednoho chleba a jednoho kalicha, ať nás uvede do tvé pravdy, přivede k 
jednotě s celou tvou církví, posílí k ochotné službě světu, v němž se má zjevit tvá sláva. Amen. 
 
Pozvání: 
A tak vše je připraveno. Zváni jsou všichni bez rozdílu církevní příslušnosti. Kdo chcete, přijměte jeho 
pozvání, ať přicházíte odkudkoli. Přijměte Kristovo pozvání do světa lásky a odpuštění, pravdy a 
milosrdenství.  
(Vysluhování bude probíhat tak, že zůstanete na svých místech, a stoupnete si vždy na kraj lavice a já přijdu za 
Vámi, vezmete si chleba, pak víno – kalíšek mi vrátíte, až když je rozdám všem.) 
 
Přijímání: 
Písně během vysluhováni – S 456 / S 447 

 Vezměte a jezte to jest tělo mé, které se za vás vydává. 
 Vezměte a pijte to jest kalich mé krve, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů. 

 
Propouštění: 
A. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým 

posluchačům. (1. Timoteovi 4, 16) 
B. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým 

vyznáním před mnoha svědky. (1. Timoteovi 6, 12) 
Jděte ve jménu Páně. 
 
Děkovná modlitba: 
Hospodine, podivuhodně jsi stvořil tento svět i nás, abychom mohli přijmout tvého Syna. Oslavil ses 
uprostřed svého stvoření a u svého stolu jsi nám dal sám sebe se všemi dary své smrti i svého vzkříšení. 
Oslavil ses mezi námi. Duchu svatý, zmocnil jsi nás k naději, že sláva Kristova bude zjevena všem. Posílil jsi 
nás, abychom vyznávali Otce i Syna, bojovali proti hříchu a milovali lidi. Oslavíš se mezi všemi národy. 
Amen. 
 
Píseň: EZ 350 - Přemohl Ježíš smrti noc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohlášky: 
- 6. dubna 2021 (úterý) od 18-20h se uskuteční online velikonoční šachový turnaj 
- 10. dubna 2021 (sobotu) od 10h se na farský zahradě uskuteční brigáda s vařením kotlíkového guláše. 

Budeme upravovat kompost, odklízet jehličí, stavět trampolínu, a mnoho jiného. 
- 16. dubna 2021 (pátek) od 19h se sejde MKV – mládež, slovo bude mít Martin Jirsák 
- 17. dubna 2021 (sobota) od 9-12h je vaření pro lidi na ulici – poslední zimní akce, která je dobrovolná 
- 21. dubna 2021 (středa) – Pečeme pro zdravotníky v Teplické nemocnici, plakát na nástěnce 
- 25. dubna 2021 (neděle) nás navštíví farář Mikuláš Vymětal a poslouží nám bohoslužbami 
- Narozeniny v tomto týdnu slaví – sestra Jana Spodniaková a Viki Jindrová 

Přejeme hodně Božího požehnání 
- Vzadu na stole je na rozdání dnešní kázání a letáky Jeronymové jednoty 
- O novým evangelickým zpěvníku se odčtete a jak si ho objednat se dočtete na nástěnce 
- leták sčítání lidu 2021 
- kdo by měl zájem pomáhat s fotkami a sborovými ozvěnami, ať najde odvahu a dá nám vědět 
- Dnešní sbírka je určená na HDL Jeronymové jednoty 

 
Kristus jest pokoj náš. (Efezským 2, 14) 
 
Přímluvná modlitba:  
Budeme odpovídat: vyslyš nás. 
 Ať nikdy neupadneme do klamné představy, že nejdůležitější je mít úspěch a moc, ale ať je našim jediným 

vzorem pokorný služebník Kristus – proto prosíme: vyslyš nás 
 Ať Tě následujeme ve všech svých zkouškách, ať kráčíme po cestě vedoucí k věčnému životu a k 

nekonečné radosti – proto prosíme: vyslyš nás 
 Ať každý z nás uskutečňuje povolání, jež mu svěřil sám Bůh, a tak se stává živým kamenem nutným k 

budování tvého království – proto prosíme: vyslyš nás 
 Ať je v našem společenství přítomna nezištná láska, otevřenost k naslouchání a připravenost k vzájemné 

pomoci s vědomím, že Pán je mezi námi – proto prosíme: vyslyš nás 
 Pane, vyslyš naše prosby, které nosíme ve svých srdcích, i ty, které jsme nikdy nahlas nevyslovili. 

Prosíme ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i tuto naši společnou 
modlitbu: 

 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i 
sláva na věky. Amen                                            
 
Posláni: (1. Korintským 10, 33) 
Nehledejte svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. 
 
Požehnáni:  
Ať vás Bůh obdaří radostí srdce těch, které milujete. 
Ať v každé hodině radosti i utrpení je Bůh s vámi a požehná vám.  
Ať přebýváte v jeho blízkosti. Amen 
 
Píseň: EZD 660 - Buď Bohu všechna chvála 


