
17. dubna 2022 (Velikonoční neděle) 
 

Konfrontace s hrobem 
Pozdrav 
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto bohoslužbách, ve velikonoční neděli, slovy apoštolskými:  
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 16, 1-2; 5; 8) 
1 Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 
2 Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“ 
5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. 
8 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. 
 
Píseň: EZ 287 – Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu 
 
Modlitba 
Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno 
mrtvé jsi v nás uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla a do života. Odvalil jsi kámen, který 
nás tížil a bránil 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. Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s 
tebou zakusila, že láska odnímá smrti její moc. Dej i nám uvěřit, že i my ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky. 
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 (Mt 28, 1-20)  
1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 
2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. 
3 Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. 
4 Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. 
5 Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 
6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. 
7 Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, 
řekl jsem vám to.“ 
8 Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. 
9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. 
10 Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“ 
11 Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. 
12 Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze 
13 s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. 
14 A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti.“ 
15 Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes. 
16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 
17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání 
tohoto věku. “ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 25 - Hod beránka a vyvedení z Egypta) – L. Bánoci 
Bylo by vhodné, propojit povídání o velikonoční večeři se slavením večeře Páně ve shromáždění. Pokud to v 
příslušnou neděli možné není, mohou děti na závěr bohoslužby přinést nekvašené chleby (macesy) do kostela 
s oznámením, že pocházejí z židovské večeře a čekají na použití v křesťanské večeři Páně. 
Píseň: EZ 257 - Děkujem ti, Pane Bože, že nás máš tak rád 
 
Píseň: EZ 560 – Vítězi k poctě zpívejme 
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Kázání (Mt 28, 6) 
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. 
 

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé a hosté, 
 

na tomto světě jsou neočekáváné setkání, která mají rozhodující vliv pro celý další život člověka. Za 
poslední měsíc jich bylo víc než za poslední rok. Možná přemýšlíme, co je horší covid vs válka. Pak některé 
věci, které se nám stali za poslední měsíc, jako je rozbité auto, vykradené auto, hádka se sousedkou o štěkání 
psa, nevynesená popelnice, nedorozumění na poště a mnoho jiného, jsou jen maličkosti.  

 
V životě existují setkání, která pro nás mají rozhodující vliv. Lidé se sejdou, pak rozejdou a přestanou 

být čím byli dřív. Někdo nás kdysi pozval do kostela a na nás to udělalo velký dojem, přišli jsme znova a pak 
zas a zas. Nebo jsme slyšeli nějakou přednášku o tom, že zázrak je tou příslovečnou „výjimkou potvrzující 
pravidlo” - tedy nic, co by bylo nemožné. Anebo jsme se dali kdysi pozvat na brigádu, kde jsme společně 
trávili čas, nejen prací, ale i rozhovory. Možná nás oslovil křest nebo svatba nebo pohřeb, kde nás mohlo 
oslovit Slovo o víře.  

Denně prožíváme desítky setkání, které nás nijak podstatně nezmění. A přece existuje a čeká na nás 
jedno jediné, které může nastartovat změnu našeho života. Jak se říká: „důležité je setkání v pravou chvíli 
na pravém místě s tou správnou osobou!”  

 
„Moje první oslovující setkání s Bohem nebylo v kostele při bohoslužbách, také to nebylo ani u 

konfirmace, nepotkal jsme ho v kruhu mládeže, ani při brigádách na farní zahradě. Určitě tam byl, 
jen já jsem pro to nic neudělal. Bůh si setkání se mnou naplánoval jinak, než já jsem si představoval. 
Bylo to za deště a na kole, když jsem se vracel domů – jako kdybych ho slyšel v kapkách, které na mně 
dopadaly.“ 
 

Změnit najednou směr i způsob života. Změnit životní styl a jednání, bych přirovnal k příběhu o 
Jákobovi, který po setkání s Božím poslem je jiným Jákobem než před tím. Nebo farizeus Saul, který se po 
setkání s hlasem Božího Syna na cestě do Damašku stane horlivým apoštolem. Nebo kněz Zachariáš po 
setkání s andělem Gabrielem oněmí a 9 měsíců nepromluví. Na tomto světě jsou setkání, která mají 
rozhodující vliv pro celý náš další život. 

 
To se stalo také ženám v neděli ráno u hrobu, do kterého v pátek večer položili mrtvé tělo Pána Ježíše 

Krista. „Staré pominulo a je tu nové!” Ženy hledají Ježíše, avšak sami jsou Ježíšem nalezeny. Je důležité 
konfrontovat se s hrobem. V něm, a ne navzdory jemu, protože takhle se zakouší vzkříšení.  
 

Ženy nesou s sebou vonné masti a v tom jim zavoní milionkrát krásnější vůně Ježíšova hlasu. Vůně 
nám připomíná minulost silněji než cokoli jiného. Co asi ženy cítily? Vzpomínku na mast, kterou Marie z 
Betánie nedávno vylila na Ježíšovy nohy. Jenže nyní chtějí dát mrtvému tělu to nejlepší a zpomalit zánik a 
zapomnění. Na chvíli podržet, co bylo a už není.  

Jsou jako my. Snažíme se dát Bohu to nejlepší, a přitom je to často jen kontakt s mrtvým tělem. Bůh 
už není v hrobce, ale touží mít s člověkem živý vztah. Možná se nám zdá to stejně nemožné, jako se to tehdy 
zdálo ženám, ale nezapomínáme na slova: „Nemožné u lidí je milá sestro, milý bratře, u Boha možné!”  

 
Jakýkoliv vztah k mrtvému, s těmi nejdražšími mastmi, se nikdy nevyrovná obecenství s živým 

Bohem. Člověk balzamuje, ale Bůh vzkřísí z mrtvých. Takový vždycky bývá rozdíl mezi tím, co činí 
člověk a co činí Bůh. My opravujeme, Bůh tvoří nové. My vylepšujeme, Bůh obnovuje. My balzamujeme, aby 
se nám to rozkládalo pomaleji, ale Bůh křísí z mrtvých. My léčíme, Bůh uzdravuje. Zakládáme si na voňavých 
mastech, které tak pečlivě připravujeme, ale Bůh má pro Nás připraveno něco nového.  

 
Třetí den po Velkém pátku došlo k setkání, které pro jedny znamenalo veliký strach až do bezvědomí 

a pro druhé nejprve leknutí, ale záhy velikou radost.  
Jsou to ženy, které dostávají více než očekávaly. Čekaly rozloučení s mrtvým tělem, dostávají 

obecenství s živým Kristem. Toužily rozloučit se s mrtvým, objímají nohy živého! „Co oko nevidělo, co ucho 
neslyšelo, co ani na mysl lidskou nevstoupilo” se nyní stalo před jejich zrakem skutečností!“  
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A co my? Nehledáme živého mezi mrtvolami? Mrtvolami svých náboženských obřadů, tradic a svých 
voňavých mastí? Ty staré zvěsti líbezně voní, ta stará svědectví o obrácení, ty vzpomínky na staré dobré časy, 
staré kazatele, staré překlady Bible, staré písně. A já v tuto chvíli vůbec nechci říci, že nové je lepší! Já chci 
říci, že lepší je to, v čem je živý Kristus! A může být i ve starém. A může být i v novém.  

Ale nevymezujme jeho přítomnost do přesně určeného období a na přesně určené území, kde se kdysi 
vyskytoval. Nehledejme ho ve starých věcech, ve starých skladištích litery Písma a ve starých hrobech. Hrob 
je prázdný. Masti jsou zbytečné. Vůně jsou převoněny jeho zmrtvýchvstáním. Už se s Ním nesetkáme 
jen na hřbitově, v kostele, v modlitebně, v kázání. On je i na cestě k nám.  

Vstupuje i přes zamčené dveře. Přijde i do mého zaměstnání, objeví se i na břehu jezera a mluví 
rybářům do jejich práce. Je živý, a to znamená novou naději pro každý nový den! Bůh zve každého, aby 
vešel do hrobu a viděl, že Ježíšovo tělo tam není, a pak vyšel ven a vydal se k bratřím a sestrám, aby se setkal 
s Živým. Kdo nevejde, nemůže vyjít ven! 

 
Nechme masti mastmi, otevřeme svá srdce pro setkání se Vzkříšeným už napořád – den, co den. Amen 

 
Modlitba 
Díky Pane Bože za to, že nás pořád ještě dokážeš něčím překvapit. I tehdy, když se ničeho nebojíme a 
vyzkoušeli jsme si snad všechny modelové životní situace. Díky Pane Bože za to, že máme pořád naději, že 
nás setkání s Tebou vyvede z míry, zaujme a donutí k přemýšlení. Amen 
 
Ticho – 30 sekund 
 
Píseň: EZ 549 – Buď tobě sláva 
 

Večeře Páně 
Vyznání vin 
Do našich starostí, do našich úzkostí i do naší hříšnosti přichází samotný Bůh, aby nám odpustil naše hříchy. 
Vstupuje mezi nás, aby nás obdaroval novým životem a touží mít s námi vztah. A my dřív, než budeme 
přistupovat ke stolu Páně, odpovězme každý sám za sebe, před Bohem, na tyto otázky: 
 
1) Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé?  

Jestliže tomu tak je odpověz: VYZNÁVAM. 
2) Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží položil svůj život v oběti za tebe, abys ty mohl žít? 

Jestliže tomu tak je odpověz: VĚŘÍM. 
3) Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili, nebo ti, jakkoliv ublížili? 

Jestliže tomu tak je odpověz: ODPOUŠTÍM, s pomocí Boží 
Pane, přišel jsi k nám v pokoře a s odpuštěním. Každý má v sobě něco zlého, pokřiveného, něco, čím 
ubližujeme, a proto ti předkládáme toto naše vyznání. 
 
Slovo milosti 
Přijměte do svých srdcí slovo milosti: 
A. Text: (Přísloví 28, 13) 

„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.“ 
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, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 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. 
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Slova ustanovení (1Kor 11, 23-26) 
23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 
24 vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ 
25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli 
budete píti, na mou památku.“ 
26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.  
 
Epikléze (modlitba) 
Pane, zhřešili jsme proti Tobě myšlením, slovy i skutky. Proto k Tobě voláme: ujmi se nás, přes všechno zlé, 
co nás od Tebe odděluje. Nehleď na naše hříchy, ale pohleď na Toho, který předstupuje před Tebe místo nás, 
který svůj život za nás vydal na kříži. Zde stojíme před Tebou a prosíme o odpuštění i milost. 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 a okuste, jak dobrý jest Pán. 
 
Píseň během vysluhováni – EZ 334 – Hříchy tvý tě jednou doženou; EZ 732 – Do tvých starostí  

- 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  
 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2 Kor 5, 17) 
 Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za 

nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. (Ef 5, 1-2) 
 
Děkovná modlitba 
Milosrdný Bože, děkujeme za Tvou starostlivost i za každý nový den. Děkujeme za přátelství, v nichž Ty jsi 
skryt. Děkujeme za odvahu začít znovu a jinak. Děkujeme za lásku, která nám umožňuje překonávat veškerá 
naše lidská trápení! Děkujeme za společenství, za příjemné chvíle s přáteli. Děkujeme Tobě za Tvou 
přítomnost mezi námi. Amen. 
 
Píseň: EZ 299 – Chválu, dík všichni vzdejme Pánu 
 
Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Po slovech „Za to Tě, Pane, prosíme“ se můžete připojit společným zvoláním „Pane, smiluj se“. 
  
 Milosrdný Bože, věříme, že působíš v našem světě svým mocným slovem prostřednictvím lidí, kteří ti 

naslouchají. Prosíme, pomoz nám, abychom poznávali, co si pro nás přeješ a co jsi nám připravil. Za to… 
 Bože, zveš nás, abychom tě následovali. Pomoz nám, abychom nestáli na místě, ale abychom se opravdu 

vydali na cestu, abychom vykročili ze svých zajetých kolejí a vyšlapaných cestiček. Za to… 
 Povolal jsi nás a poslal k lidem, které potkáváme na našich cestách. Divíme se, že jsi své dílo vložil do 

našich rukou a své slovo do našich úst. Dej, abychom ti dávali v životě prostor. Za to… 
 Prosíme, pomoz nám, abychom byli lidem kolem nás svědectvím tvé odvahy a znamením tvé dobroty. 

Pomoz nám nést, co je na nás vloženo. Pomoz nám odpouštět. Pomoz nám přinášet útěchu. Za to… 
 Prosíme za ty, kterým se služba stala břemenem, za ty, kterým ubývá sil, za ty, kteří vyhořeli. Posiluj naši 

vzájemnou důvěru. Dej, abychom se vzájemně podpírali. Pomoz nám přemáhat strach a zoufalství. Za to… 
 Prosíme, projasni temnoty našeho světa. Ukaž svou moc tam, kde je zneužívána lidská moc a lidé trpí 

nespravedlností. Zachovej vědomí lidské důstojnosti těm, kteří o ni přicházejí. Za to… 
 Prosíme, pomoz nám začít u sebe. Nauč nás vidět na druhých to lepší. Pomoz nám, abychom ti vydávali 

pravdivé a laskavé svědectví. Za to… 
  
Každý ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby…  
Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi i 
tuto naši společnou modlitbu: 



17. dubna 2022 (Velikonoční neděle) 
 

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. 
 
Slůvko dětí 
 
Posláni (1 Kor 15, 10)  
Milostí Boží jste to, co jste, a milost, kterou vám prokázal sám Bůh, nebyla nadarmo. 
 
Požehnáni (Nm 6, 24-26) 
24 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, 
26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: EZ 781 – Jednou budem dál 


