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L I B E Ň S K É  L I S T Y  E V A N G E L I C K É  

Nikdy bychom si neuměli představit, jak zvláštním způsobem prožijeme 

Velikonoce v roce 2020. Boj s šířícím se koronavirem obrátil naruby 
běh světa a proměnil i život našich rodin a církve.  

   K letošním svátečním velikonočním bohoslužbám se ovšem mů-

žete připojit alespoň on-line, prostřednictvím svých mobilů, počítačů a tele-
vizí. Jejich rozpis najdete na poslední straně. 
   Nejen sváteční bohoslužby, ale i tento časopis přijměte jako povzbuzení, že 

Boží dary víry, naděje a lásky žádná (ne)moc nezastaví. 



 

 

ZAVŘENÉ DVEŘE VZKŘÍŠENÉHO KRISTA  

        NEZASTAVÍ! 

Na letošní svátky jen tak nezapomene. Slavíme je nezvykle, bez kostel-

ních slavností, bez jindy obvyklých tradic, bez návštěv přátel či rodiny. Ně-

kdo se strachuje o své zdraví, jiný o zdraví svých blízkých, někdo další o svoji 

jasnou hlavu a klid v rodině. Zavřeni ve svých domech, schováni za rouška-

mi a dveřmi, čekáme na zlepšení. Čekáme, modlíme se, pracujeme, bavíme 

se, žijeme, jak to jde.  

 

I do této výjimečné doby zní velikonoční evangelium: Kristus byl vzkříšen! 

Mnoha hlasy svědků zní zpráva o vítězství života a porážce beznaděje: „Není 

tu“ (anděl v hrobu), „Bůh ho vzkřísil… smrt ho nemohla udržet ve své mo-

ci“ (apoštol Petr), „Třetího dne vstal z mrtvých“ (apoštol Pavel), „Bůh nám dal věč-

ný život, a ten život je v jeho Synu“ (apoštol Jan).  

 

Celý svět aktuálně stojí na pokraji neznámé budoucnosti, z níž nás může 

mrazit. Nevíme, co přijde za měsíc, netušíme, jestli a jak změna poznamená 

další roky. Avšak to nejdůležitější pro člověka již bylo vykonáno a nic a ni-

kdo to nezmění. Bůh se v Ježíšově příběhu podělil o svou lásku a moc, 

abychom na nich měli účast společně s ním. Smrt, prastarý nepřítel lidského 

rodu, byla poražena. Už nikdy nebude mít poslední slovo.  

  

Takovou zprávu je třeba vstřebat a přijmout. Ježíšovi učedníci tomu zpo-

čátku nemohli přijít na kloub. Raději se schovali do domu, kde se společně 

zamkli, v depresi a ve strachu.  

 

Novou naději života však žádný zámek nezastaví: Téhož dne večer – prvního dne 

po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, 

přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ (Jan 20,19) To je krásný 

obraz – ani zavřené dveře, ani odloučení a nedůvěra nemohou zastavit Vzkří-

šeného Pána, aby k nám nepřišel a nepopřál nám pokoj. Zákeřný virus přes 

sociální izolaci nepronikne, velikonoční evangelium však ano. „Pokoj vám“ 

říká Ježíš učedníkům s autoritou toho, kdo má to nejhorší, co si umíme my 

lidé představit, za sebou. Přináší pokoj navzdory jejich i našemu strachu, ne-

jistotě, pokoj navzdory všemu objektivnímu neklidu a nepokoji kolem. 

 



 

Přítomnost Vzkříšeného a jeho přání pokoje však neznamená, že odteď bude 

všechno snadné a bezbolestné. Je to ovšem slovo naděje nade vším, co 

přijde a co nás jako Ježíšovy následovníky čeká. I my máme nést svůj kříž, 

nepoddat se strachu a vytrvat v lásce.  

 

Letošní Velikonoce jsou a budou podivné. Budeme je slavit za dveřmi, nebu-

deme však sami a izolovaní. Kristus přichází, aby byl naším hostem, aby ob-

novil naši víru a naději – aby byl naším velikonočním beránkem. Posaďme 

se tedy za své zavřené dveře, zapalme svíci, požehnejme a rozkrojme chleba 

a přečtěme si z Písma o tom, kterého ani kamenné dveře hrobu nezadržely. 

Zavolejme blízkým, napišme dopisy přátelům a popřejme si Kristův pokoj.  

 

Boží Syn přece vstoupil do nejhlubší temnoty před námi a napořád ji prozá-

řil nadějí Vzkříšení. On je zdrojem pokoje pro každého, kdo v něj uvěří. 

Kéž nás tato zvěst povzbudí na duchu, kéž nám dá novou energii a odvahu 

do dalších dnů. Pokojné Velikonoce vám všem! 

připravil Roman Mazur (volně podle J. Bureše) 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU SBORU  

         V ROCE 2019 

Salár (pravidelný příspěvek na chod našeho farního sboru) nebo finanční pří-

spěvky jiného druhu věnovalo v roce 2019 sboru celkem 121 jednotlivců či 

rodin. Součet kostelních sbírek, odevzdaných salárů a darů určených pro běž-

ný život a službu sboru činil 822.437 Kč (loni 737.080 Kč) Součet ostatních 

vykonaných sbírek odesílaných jinam (celocírkevní povinné i dobrovolné 

sbírky, např. na církevní stavební fond Jeronýmovu jednotu, pro potřebné…) 

činil 122.077 Kč (loni 105.447 Kč) 

 

Jsme vděčni, že berete postupný přechod naší církve na samofinancování 

vážně. Personální náklady na faráře činí ročně aktuálně asi 200.000 Kč a bu-

dou se i nadále rychle zvyšovat. Jsme vděčni, že společně dokážeme vybrat 

už téměř milión korun ročně, pro sebe i pro jiné, kteří potřebují naši podpo-

ru. Jsme vděčni, že na dílo Kristovo a církve věnujete sami sebe, svou ener-

gii, svůj čas i své peníze. Těšíme se na slyšenou a zvláště na viděnou. 

vedení sboru  



 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE: 

Název:   Farní sbor Českobratrské církve evangelické  

    v Praze 8 — Libni 

Adresa:   U Pošty 1098/6, 180 00  Praha 8 – Libeň 

Telefon:    606 224 347 (kancelář), 777 823 540 (farář) 

E-mail:    liben@evangnet.cz 

Web:    https://libenstievangelici.cz 

Facebook:    https://www.facebook.com/libenstievangelici/ 

Bankovní spojení:  27 - 22 44 02 02 77 / 0100 

Úřední hodiny:    Středa, 9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00 hod. 

 

 

ON-LINE BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2020: 

 

Zelený čtvrtek, 9. dubna:  17:00 hod.  

     Čtení pašijí (velikonočních textů z evangelia) 

     Je možno se připojit na tomto odkaze:  
     https://zoom.us/j/345129158 

 

Velký pátek, 10. dubna 9:30 hod.  

     On-line bohoslužby vysílané z kaple na weby 

     farářských blogerů Pastoral Brothers: 
     https://1url.cz/@bohosluzby 

     https://www.facebook.com/pastoralbrothers/ 

 

Velikonoční neděle,    9:30 hod.  

12. dubna    On-line bohoslužby vysílané z kaple na weby 

     farářských blogerů Pastoral Brothers: 
     https://1url.cz/@bohosluzby 

     https://www.facebook.com/pastoralbrothers/ 

 

Velikonoční pondělí:    bohoslužby se nekonají 

https://zoom.us/j/345129158
https://1url.cz/@bohosluzby
https://www.facebook.com/pastoralbrothers/
https://1url.cz/@bohosluzby
https://www.facebook.com/pastoralbrothers/

