Velikonoční sborový dopis 2013
Členům a přátelům Farního sboru ČCE v Olomouci

Do země se skrývá zrnko pohřbené,
Klíček zdvíhá vzhůru, hledá světlo dne.
Láska když se zdá, že chřadla dlouhý čas,
Náhle jako tráva zelená se zas.

Ježíš řekl: „Amen, Amen, pravím vám
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země
a nezemře, zůstane samo.
Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“
J 12, 24

Boží zrnko v srdcích dusí bodláčí,
Do kamení vsáté vzklíčit nestačí.
Přijde třetí den a tmu vystřídá jas,
Láska jako tráva zelená se zas.
Světu láska Boží byla na obtíž.
Před hrob valí kámen – málo jim byl kříž.
Chvíli smutek vládne, když však přijde čas,
Láska jako tráva zelená se zas.
Píseň 662 EZ-D

Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,
pravidelný koloběh ročních období nám dává znovu prožívat jaro a s ním i radost
z postupně se probouzející, zelenající a rozkvetlé přírody. Znovu budeme obdivovat tu
úžasnou sílu života, s níž se semena, cibule a hlízy prodírají po zimním spánku v promrzlé
půdě na povrch, k slunečnímu světlu a teplu. Užitek však mohou přinést jen tehdy, když
předtím padnou do země. Takový je Boží řád v přírodě.
Taková je i Boží cesta záchrany člověka, jak nám ji připomínají blížící se Velikonoční
svátky. Ježíš použije tento zákon přírody k tomu, aby posluchačům přiblížil svou cestu oběti.
Jeho utrpení a smrt na kříži nabývají pravého významu a užitku pro všechny lidi
velikonočním nedělním ránem, kdy u prázdného hrobu zní zpráva anděla: „Není zde, byl
vzkříšen.“

S Kristovým vítězstvím nad smrtí, hříchem a peklem vstupují do světa i do našich
životů nové možnosti, nová naděje. Žádné zlo, nic z toho, co nás svírá, trápí a bolí, není
definitivní, nemá nad námi konečnou moc. Žádné dno, na kterém se v životě můžeme
ocitnout, není tak hluboké, aby nás v něm nedržela ruka Toho, který pro nás „sestoupil do
pekel“, jak vyznáváme. To nám zvěstuje poselství živého a vzkříšeného Pána – evangelium.
I ono je zrnem, semenem, které padá do půdy našich srdcí, ať už při bohoslužbách,
nebo v prostředí rodiny, v rozhovoru s přáteli, či při soukromé četbě Písma. Když necháme
toto evangelium proniknout až k svému srdci, ovlivnit a poznamenat jím naše myšlení a
rozhodování, pak i my můžeme prožít zázrak vzkříšení, probuzení k novému životu. Pak
budeme zasaženi stejnou Boží silou a mocí, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. Tato síla působí,
že zrno vydává užitek a úrodu, že moc odpuštění napravuje lidské vztahy, vede k poznání i
vyznání viny, obnovuje lásku, důvěru, naději…. že dává odvahu a sílu ke službě i k novým
začátkům.
Přejeme Vám i Vašim blízkým požehnané Velikonoce, prožité v proměňující moci
evangelia vzkříšení.
Jana Hojná

Srdečně vás zveme k účasti na bohoslužebných shromážděních o Velikonocích:
24. 3. neděle

09.00

bohoslužby Květná neděle /předvelikonoční burza pro Diakonii/

28. 3. čtvrtek 18.30
29. 3. pátek
09.00
18.30

Pašije Zelený čtvrtek
bohoslužby s VP Velký pátek
bohoslužby s VP

31. 3. neděle
1. 4. pondělí

bohoslužby s VP neděle velikonoční
bohoslužby pondělí velikonoční

09.00
09.00

Ing. Jan Matějka
kurátor

Mgr. Jana Rumlová
farářka

