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Milé sestry a milí bratři,
přicházíme k Vám ve zvláštní době koronaviru s pozváním k velikonočním
bohoslužbám.

Velikonoční zamyšlení
Evangelium podle Jana 20,11-18
Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo
Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč
pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“
Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to
on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník,
mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a
já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky
„Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem
nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci
svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Marie Magdalská šla
k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“
Začínal první všední den po velikonočních svátcích. Pro některé lidi
v Jeruzalémě to bylo tíživé ráno. Jejich přítel Ježíš ležel už třetí den mrtvý
v hrobě. Mnoho od něho přijali, věřili v něho a skládali v něm velikou naději.
A teď byl všemu konec. Zůstaly jim jen vzpomínky, bolest a stesk. Marie
Magdalská se brzy ráno, ještě za tmy, vydala k Ježíšovu hrobu. Chtěla aspoň
jeho hrob navštívit, chtěla aspoň jeho mrtvému tělu být co nejblíže. Ani když
byl popraven, nepřestala ho milovat a nazývat Pánem.
Marii ale nebylo dopřáno, aby se v ranním tichu vyplakala u Ježíšova hrobu.
Sotva přišla ke hrobu, uviděla, že veliký kámen od vchodu je odvalen.
Rozběhla se k Šimonu Petrovi. Zastihla s ním ještě jednoho učedníka, toho,
kterého Ježíš zvlášť miloval. Celá zmatená jim řekla: „Pána někdo vzal
z hrobu. Teď nevíme, kam jeho tělo dali.“ Oba učedníci hned spěchali
ke hrobu. Chtěli zjistit, co se vlastně stalo. Druhý učedník Petra předběhl,
doběhl ke hrobu a nahlédl dovnitř. Viděl, že je hrob prázdný. Ležela tam jen
plátna, do kterých bylo mrtvé tělo zavinuto. Potom přiběhl také Petr a vešel
do hrobu. Spatřil složená plátna a pečlivě svinutý šátek, kterým byla při

pohřbu ovázána Ježíšova hlava. Nic tam nebylo rozházeno ani poškozeno.
Učedníci hned poznali, že hrob nebyl vyloupen. Ježíš nezůstal v hrobě.
Zvítězil nad smrtí a vstal z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů.
Marie Magdalská se ale ani nyní nemohla odtrhnout od hrobu. To, že se
ztratilo Ježíšovo tělo, ji velmi skličovalo. Teď nebude mít ani místo, kam by
přicházela vzpomínat na mrtvého Ježíše a uctívat jeho památku. Stála u
prázdného hrobu a plakala. Naklonila se do hrobu a tam spatřila dva anděly
v bílém rouchu. Seděli na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jeden u
hlavy, druhý u nohou. Zeptali se Marie: „Proč pláčeš?“ Byla tak ponořena do
svého žalu, že ji nic nevyburcovalo: ani prázdný hrob, ani přítomnost andělů.
Toužila jen po svém Pánu. Pro všechno ostatní byla slepá a hluchá. A
netušila, že živý Ježíš je jí docela blízko. Stál za ní. Obrátila se od hrobu a
uviděla ho. Ale nepoznala, že je to Ježíš. Pokládala ho za zahradníka a také
jemu položila svou jedinou otázku: „Jestli jsi ty odnesl Ježíšovo tělo, řekni
mi, kde je, ať k němu mohu jít.“
Ježíš ji oslovil jejím jménem: „Marie!“ Teď teprve Ježíše poznala. Ani
prázdný hrob, ani andělé v bílém rouchu, ani Ježíšova postava ji
nepřesvědčily, že Ježíš není mrtev. Až teprve nyní, když uslyšela své jméno
z jeho úst, pochopila: Je to Ježíš. Plna radosti mu odpověděla: „Můj Mistře!“
Tak mu dříve říkávala, a tak ho oslovila také nyní. Navázala na to, co bylo.
Těšila se, že vše bude pokračovat jako dříve. On bude jejím Mistrem a Pánem
a ona ho bude následovat.
Ale nebylo možné škrtnout Ježíšovu smrt a vzkříšení. Nastal nový čas. Ježíš
jí řekl: „Nedotýkej se mne.“ Čas, kdy se ho mohla dotýkat a kdy mu mohla
utřít nohy svými vlasy, čas, kdy s ním putovala jako žákyně s učitelem a
posluhovala mu, ten čas skončil. Nastal nový čas a s ním také nová služba.
Ježíš jí dal úkol: „Jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému
i Otci vašemu, k Bohu svému i Bohu vašemu.“ A Marie šla.
Nesla radostné poselství: „Ježíš je živ. Viděla jsem ho. Přišel za mnou a
zavolal mne jménem. A poslal mě za vámi.“ Poselství, které Marie nesla,
mělo důležitý obsah: Ježíš nazval učedníky bratřími. To znamená, že jim
odpustil všechnu jejich zbabělost, slabost a nepřestal je mít rád. Vystupuje do
nebeské slávy, ale nepřestal být jejich bratrem. Také pro ně začíná nový čas
a nový život.
Tak jako Ježíš zavolal Marii Magdalskou jejím jménem, tak volá také
každého z nás. Zná nás a přichází k nám. Mluví k nám ve svém Slovu.
Otevírá před námi nový život. V každém zármutku, v každé chvíli nejistoty
a opuštěnosti si smíme připomenout: „Ježíš Kristus vstal z mrtvých.“
Daniel Freitinger

Program bohoslužeb o svátcích:
Zelený čtvrtek

1. dubna

1800 hod

Velký pátek

2. dubna

1700 hod
1800 hod

Velikonoční
neděle

4. dubna

900 hod
1000 hod

Velikonoční
pondělí

5. dubna

1030 hod

Bohoslužby – pašije
Daniel Freitinger
Bohoslužby (nejen) pro děti
Daniel Freitinger
Bohoslužby
Daniel Freitinger
Bohoslužby
Daniel Freitinger
Bohoslužby (nejen) pro děti
Daniel Freitinger
Bohoslužby Církve
československé husitské
Tomáš Procházka

Na Velký pátek a Velikonoční neděli proběhnou dvoje bohoslužby, aby se
dostalo místo na každého. Rozdělení účastníků řídí bratr farář.

Pravidelně probíhající akce:
Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována
nedělka)

Další pravidelná shromáždění se vzhledem k protiepidemickým omezením
n e k o n a j í.
Farář sboru nabízí o velikonočních svátcích rodinné bohoslužby
s vysluhováním svaté večeře Páně. Máte-li o tuto službu zájem, zavolejte
nebo napište e-mail.
Nedělní bohoslužby se konají v Domažlicích, ve Sborovém domě
Jana Roha v Tyršově ulici.
Dopis Synodní rady ČCE ke Sčítání lidu
Milé sestry, milí bratři,
na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které
probíhá pravidelně jednou za 10 let.
Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném
sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována slovy: „Uveďte Vaši
náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které
se hlásíte).“
Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu
konkrétnímu neslouží, z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem

pro rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k církvím na příštích
10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku
vyplnili.
Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali název
církve co nejpřesnějším oficiálním názvem. V případě naší církve je tedy
náležitým tvarem: „Českobratrská církev evangelická“.
Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale také na vás, kteří
formálně členy nejste, a přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní,
účastníte se některých akcí, máte v ní své přátele… Pokud je to v souladu s
vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská církev
evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.
Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá
pomocí internetových dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pro
ty, kdo nevyplní formuláře v digitální podobě, navazuje od 17. dubna listinné
sčítání, které vrcholí 11. května.
Budeme rádi, když této informaci věnujete prostor ve sborových ohlášeních
a dopisech, na webech i sociálních sítích či v osobních rozhovorech.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Farář sboru nabízí osobní rozhovor, který je možné vést jak v kostele, tak u
Vás doma.
Všechny další informace Vám rádi podáme na telefonu 604 738 567 (farář)
a 605 294 736 (kurátor). Aktuality je možné sledovat na sborových
internetových stránkách na adrese www.domazlice.evagnet.cz nebo na
Facebooku.
Děkujeme všem, kdo naši práci podporují modlitbami, rozličnou pomocí a
finančními dary.
Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu
(prostředky jsou na opravy budov), či dar sboru. Účet číslo
6744872001/5500 je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání
zašleme potvrzení o sponzorském daru.)
Požehnané velikonoční svátky Vám za sbor přejí:

Pavel Voldán, kurátor

Daniel Freitinger, farář

