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Velikonoční dopis 2014 

 

Lk 24,13-41  
Verš 15: A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám 
Ježíš a šel s nimi. 16: Ale něco jako by bránilo jejich 
očím, aby ho poznali. 
 

Dva Ježíšovi učedníci se vracejí z Jeruzaléma 
do Emauz. Mají všeho plné zuby; chtějí být pryč, 
zapomenout. Pána Ježíše znali a důvěřovali mu, ale měli 
o něm i o jeho poslání své představy, které ovšem 
události posledních dnů dokonale rozmetaly. Konec byl 
úplně jiný, než jak si ho oni představovali. A o tom 
všem se bavili.  

A najednou se k nim přidává poutník. Pro ně to 
byl jeden z těch, kteří se vraceli z Jeruzaléma               
po velikonocích. "O čem hovoříte?", ptá se. Tak mu 
vyprávějí o tom, co se stalo a jejich slova vyjadřují 
zklamání a zmařené naděje. Jsou plni hořkosti a lítosti, 
vždyť Mesiáš měl zvítězit, ne trpět. Měl osvobodit sebe i 
celý izraelský národ, ne umírat.  

Musela to být zvláštní situace, když Pán slyšel    
o sobě vyprávět těmi lidmi, kteří s ním chodili po tři léta 
a nepoznali ho. (v.16) „Něco jako by bránilo jejich 
očím, aby ho poznali“, říká evangelista.  

To něco byl hřích. A ne jeden… Hřích 

nedověry – vždyť oni přece slyšeli o prázdném hrobě, 

ale nevěřili tomu… Hřích soběstřednosti – Pán se 

nezachoval tak jak oni čekali – tedy žádné slavné 

vítězství, ale potupná smrt... Dalším byl hřích 

neposlušnosti – dávno zapomněli, jak jim Pán říkal 
běžte do celého světa a mluvte o mě, mluvte o tom, že 
jsem Boží syn. Je to hřích, který lidem zakrývá oči; a 
vidět a poznat Ježíše…..  

Když se ponořím do svého nitra, zjistím, že       
x krát jsem byla nespokojená, naštvaná, zklamaná – 

proč? Protože se ti druzí nechovají podle mých 

představ, které jsou „samozřejmě ty jedině správné“. 
A pak nepoznám, že se ke mně připojil   Kristus - právě 
v těch bližních, kteří nám „svatouškům“ lezou na nervy. 

 A to se týká i Tebe, bratře a sestro. Když 
poctivě půjdeš až na dno své nespokojenosti – poznáš, 
že pramení z nesplněných představ o někom či o něčem. 
Ať už se to týká faráře, nebo posledního bezdomovce, 
značky auta, nebo kosmetiky.  

Verš 16: Ale něco jako by bránilo jejich očím, 
aby ho poznali. Ano i my jsme často slepí a hluší, jak už 

jsem říkala. Kristus je mezi námi, jenže my ho 
nevidíme a neslyšíme. 

A tak Pán Ježíš musí začít od začátku…. Povídá 
si s nimi a vykládá Písma. Mojžíš, proroci, žalmy,          
o zástupném utrpení  a smrti. Nic, co by už nevěděli. 

            Chtějí sice, aby s nimi ten příjemný poutník 
zůstal, ale stále Pána Ježíše nepoznávají. To proto, že 
uvěřili světu: Kristus je mrtvý. Ten Spasitel, který měl 
zachránit Izrael je pryč!.. Až později přiznávají, že jim 
při tom hořelo srdce.  

Teprve při lámání chleba učedníci Pána 
poznali: ano, to je ten, který s námi býval. To je Pán. 
Který s námi byl, při poslední večeři. Rozpomněli se, 
už, už chtěli Pánu radostně říct – vítej Pane mezi námi, 
jsme tak rádi, že jsi živ – ale on jim zmizel.  

Myslím, že s námi je to také tak. Pán se k nám 
často přibližuje a tichým hlasem se nás ptá, jenže naše 
smysly jsou tak zaneřáděny hříchem, že jsme hluší        
a slepí a necitliví. Možná v nás někdy i srdce zahořelo 
tou čistou radostí, možná jen vydechneme : „To byl 
Pán.“…  Ale pak zas všechno zmizlo, zůstala jen 
neurčitá vzpomínka  na něco pěkného, čistého….A 

Krista nepoznáme. Až musí někdy dojít na lámání 

chleba…...16 Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby 
ho poznali. Ano, dnešní oddíl je o naší lidské 
zaslepenosti. Pán Ježíš je s námi a my ho nevidíme. 
Jsme slepí. Občas v nás srdce zahoří, občas jako 
bychom slyšeli našeho Pána – proč se bojíte, proč jste 
tak vystrašeni….. a my si pořád meleme to své: zemřel, 
trpěl – to se nemělo stát. Ano. Mnoho lidí zůstává pod 
křížem, jakoby ten byl nejdůležitější. Ale stejně důležitý 

je fakt, že Kristus byl vzkříšen, protože spolu s ním 
budeme jednou vzkříšeni i my. Protože smrt na kříži 
byla jen zdánlivým vítězstvím temnoty. Ve skutečnosti 
to bylo vítězství, které nám otevřelo bránu do 
nebeského království. AMEN                                   

                                
                                  farářka Jana Kadlecová 
                                  úryvek z kázání 

 

  OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE  

 

Pozvání na velikonoční shromáždění: 
Čtvrtek         17.4. v 17:00 hod. čtení Pašijí v Růžďce 

Velký pátek  18.4. v 17:00 hod. bohoslužby s VP v Růžďce 

Boží hod velikonoční  20.4. v 8:30 hod s VP na Bystřičce, 
 v 10:00 hod. s VP v Růžďce 

 



 

 

  Harmonogram týdne: 

Nabíječka 
  
 Druhá ze tří víkendovek se konala 7. - 9. února  
v hájence Alcedo v Semetíně. Víkendovka byla 
zaměřená na službu mladým lidem. Sobotní program si 
vzal na starost Kamil Obr a hovořil o pastoraci, dále 
Břeťa Raška, který mluvil o učednictví. V neděli měl 
program Staňa Mikulík, který ještě rozšířil téma 
učednictví o praktické hledisko. Výborně nám vařila 
Miluška Makyčová a Ester Koňařová. Bylo nás asi 15 
mladých lidí. Lidi se navzájem sdíleli, povídali si své 
zkušenosti a diskutovali na téma přednášek. Celý 
víkend panovala přátelská atmosféra a odnesl jsem si 
hodně zkušeností a materiálů. 
                                                               Jan Bartoň 

 

Občasník „Ozvěny“ vydává 
 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Růžďce 
Růžďka 138, http://www.cceruzdka.cz, ruzdka@evangnet.cz 
redakční kruh:  Jan Bartoň, Venda Tajzlerová, Kája Babicová  
 
kontakt na sestru farářku: Jana Kadlecová, tel. 571420754 
Číslo sborového účtu: 1765803379/0800 
(Dary církvi je možné odečíst od základu daně) 

 

Valašská mládež 
 
 Valašská mládež se konala 14.2. 2014. v  19:00  
ve Valašském Meziříčí . Po příjezdu jsme se pohodlně 
posadili a popovídali si s kamarády. Na začátek jsme si  
zazpívali  několik písní. Následovaly hned dvě hry. 
První spočívala v tom, že jsme si vymysleli každý své 
znamení, jeden vybraný měl v ruce tzv. tlukavec. Jeho 
úkolem bylo zastihnout nějakého mládežníka, jak 
ukazuje své znamení a mírně ho plesknout tlukavcem 
po hlavě . Druhá hra byla soutěž v blábolení. Dva 
vybraní mládežníci dostali vybrané téma, na které 
budou zárověň  a spolu rozmlouvat a nesmí se zastavit a 
pořád mluvit. U těchto her jsme se všichni velice 
nasmáli.  Program měl Honza Sedláček za naši mládež a 
ještě před programem nám rozdal papíry, na kterých 
byla mapa Evropy. Našim úkolem bylo napsat             
ke každému ze státu, co si pod ním vybavíme. Tématem 
byly předsudky. Bylo i zamyšlení, ke kterému jsme si 
vyslechli i svědectví některých mládežníků. 
Následovala veliká hostina, kterou pro nás přichystali 
mládežníci z Valmezu. Čas ubíhal a my jsme se loučili 
s mládežníky a rozjížděli jsme se ke svým domovům. 

 
Venda Tajzlerová a Honza Klenotič 

Zemětřes IV. 
 
 Jako se pachatel vrací na místo činu, tak se i 
růždecká mládež po roce vrátila na Zemětřes, jehož 
čtvrtý ročník se již tradičně uskutečnil v táborovém 
středisku Archa v Rajnochovicích. 
 Téma letošního ročníku bylo velmi aktuální: 
Nepromarni svůj život. Na toto téma mluvilo několik 
řečníků, převážně z Křesťanských sborů a Majáku 
Vsetín, kteří si připravili velmi zajímavá a v mnoha 
směrech povzbuzující zamyšlení. Tématu se týkala také 
zážitková hra, ve které jsme si mohli vyzkoušet 
„nanečisto“ tři roky svého života.  
Nejkrásnější na Zemětřesu pro mě ale byly zdánlivé 
maličkosti. Například to, že jsme se jako křesťané 
rozhodli, že vyjdeme ven a uděláme něco praktického 
pro ostatní. Že nebudeme jenom sedět v teple a 
pochvalovat si, že máme skvělého Boha. Navštívili jsme 
například domov důchodců v Hošťálkové a na Vsetíně, 
nemocnici, na své si přišli i příznivci manuální práce, 
kteří pomáhali na několika farách v okolí s úklidem a  
jinými potřebnými věcmi. Věřím, že budu mluvit za 
všechny, když řeknu, že to byla velmi cenná zkušenost. 
Krásné také bylo, že jsme měli příležitost zakoušet 
jednotu, ať už u závěrečné večeře Páně, hrách nebo 
modlitbách za sebe navzájem.  
I když musím přiznat, že jsem odjížděla se smíšenými 
pocity, když se podívám zpátky, převládají hřejivé 
vzpomínky.  
Žalm 133:1 – Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři 
bydlí svorně!  

                                                           Barbora Vidašičová  

 

http://www.cceruzdka.cz/

