
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se 
tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali ná‑
pis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“ S ním 
byli ukřižováni dva povstalci, jeden po  pravici 
a  druhý po  levici. Kolemjdoucí ho uráželi, po‑
třásali hlavou a říkali: „Když chceš zbořit chrám 
a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe, 
jsi‑li Syn Boží, sestup s kříže!“ Podobně se mu po‑
smívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. 
Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit ne‑
může. Je král izraelský – ať nyní sestoupí s kříže 
a uvěříme v něho! Spolehl na Boha, ať ho vysvo‑
bodí, stojí‑li o něj. Vždyť řekl: Jsem Boží Syn!“

(ukřižování Ježíšovo v líčení evangelia 
podle Matouše, 27. kapitola, verše 35‑43)

Bratři a sestry, milí čtenáři velikonočních Ozvěn!
Velikonoce jsou svátky smutné i radostné. Patří 

k nim ukřižování a smrt nevinného, ale i slavné 
vzkříšení, zásah vyšší, Boží spravedlnosti, která 
má poslední slovo. Oddíl z  Matoušova evangelia 
v úvodu patří k těm smutným. Pravdivě vypovídá 
o tom nejhorším, co v nás lidech je. Nic nezastírá.

Nenajdeme tam kladnou postavu. Lidé jsou 
lhostejní, cyničtí a zlí. Jedni dělají svou práci, když 
Krista křižují. Je to pro ně jen další z mnoha od‑
souzených, kteří jim prošli pod rukama. Za ta léta 
svého katovského povolání se stali netečnými 
k  lidskému utrpení. Viděli už tolik bolesti přibí‑
jených na kříž. Je to rutina. Jen jeden malý rozdíl 
tu je. Ježíš má na sobě na tu dobu nezvykle kva‑
litní oděv. Je utkaný z jednoho kusu látky a tak je 
jim líto ho trhat, aby se spravedlivě podělili. Proto 
losují, komu připadne. Jak se pak asi dotyčnému 
v  Ježíšových šatech chodilo? Nebo je prodal, aby 
měl něco na přilepšenou pro sebe, pro svou rodi‑
nu? Nevíme.

Nad hlavu Ježíši přibili cedulku, která měla vy‑
jadřovat jeho provinění: Král Židů. Římští vojáci 
tam cedulku dali, aby Židy podráždili. Aby se jim 
vysmáli. Aby jim ukázali, jak skončí každý jejich 
pokus o obnovu vlastní vlády. Kdyby jen tušili, že 
po dvou tisíciletích budou po celém světě lidé zpí‑
vat o Ježíši: On je králů král…!

Pak jsou tu další dva ukřižovaní, lotr po  le‑
vici a po pravici. A Ježíš mezi nimi. V jedné řadě 
s těmi nejhoršími své doby. Jeden z lotrů je smí‑
řen se svým koncem, druhý vzdoruje. Ani umírá‑
ní a smrt jeho zlobu nezastaví.

A  kolem ukřižovaných postávají zvědavci, ču‑
milové z  řad prostého lidu. Každá poprava byla 
ještě před sto lety velké divadlo pro zvědavce. 
Anebo dokonce povinné divadlo, aby všichni vi‑
děli, jak dopadne každý, kdo se postaví vládnoucí 
moci. V Ježíšově případě jde spíše o to první. Mezi 
lidmi se Ježíš stal známým některými zvláštními 
výroky: mluvil o zboření chrámu a jeho postave‑
ní za tři dny (ovšem bylo to obrazně a myslel své 
tělo). Nebránil se, když v něm někteří rozpozná‑
vali Syna Božího. A tak teď chodili kolem, kroutili 
hlavou a posmívali se mu. Ukřižování pro ně bylo 
důkazem, že to byl jen takový náboženský blouz‑
nivec. Ani v  nejmenším je nezajímalo, že před 
nimi na kříži visí člověk, který nevinně trpí.

Podobně k  Ježíšovu ukřižování přistupovali 
i vzdělaní a vysoce postavení náboženští vůdcové. 
Kříž pro ně znamenal konec toho nebezpečného 
zbožného nadšence, který na svou stranu strhá‑
val čím dál víc lidí. Ano, možná dokázal pomoct 
některým nemocným lidem. Bylo zajímavé s ním 
diskutovat. Nikdy se nenechal zatlačit do  slepé 
uličky. Vždy prohlédl úskoky chytrých a vzděla‑
ných. Ano, byl to někdo zvláštní, mimořádný. Ale 
právě tím byl nebezpečný. A kdyby bylo pravda, 
co všechno tvrdil a dělal, tak přece nemohl jeho 
život skončit tak špatně. Na  kříži jako nejhorší 
zločinec. Kdyby byl skutečně Boží Syn, sestoupil 
by z  kříže. Nebo by se stal nějaký zázrak a  jeho 
Otec by z nebe poslal legii andělů, aby ho vysvo‑
bodili z  utrpení. Nic takového se nestalo. Žádný 
div se nekonal… Zatím… Ale počkejte tři dny! Pak 
se budete divit! Pak teprve nebudete chápat!

Jsme my lidé pořád stejní. Dovedeme být lho‑
stejní k utrpení druhých. Ano, dovedeme i toho, 
kdo trpí, zesměšnit: Však si za to může sám! Neměl 
se plést do  věcí, do  kterých mu nic není! Každý 
svého štěstí strůjce! A co bych se pletl do jiných. 
Však oni si to sami vyřeší.

Velký pátek tak nastavuje nemilosrdně zrcadlo 
naší povaze, naší zkaženosti. Je dobré a  očistné 
připustit pravdu o  sobě, i  když je to pravda ne‑
příjemná, trýznivá. Naše vlastní já je o  Velkém 
pátku křižováno. Trpí pro pravdu o sobě samém. 
Vyznáváme na  Velký pátek své hříchy, svůj po‑
díl na  špatném stavu tohoto světa, společnosti, 
ve které žijeme, vesnice, ve které bydlíme.

Ale víra nás vede dál. Přes upřímné a  poctivé 
vyznání hříchů přicházíme k  přijetí odpuštění. 



OZVĚNY – VELIKONOCE 2018
Občasník  Ozvěny vydává Farní sbor Českobratrské církve v Růžďce, 
Růžďka 138, 756 25, http://www.cceruzdka.cz; ruzdka@evagnet.cz; čís-
lo sborového účtu: 1765803379/0800 (dary církvi je možné odečíst od 
základu daně); kontakt na kurátora sboru – Jan Dančák ml.: tel. 571 443 
229; kontakt na administrátora sboru – Pavel Čmelík: tel. 739 755 819.

VELIKONOČNÍ SETKÁVÁNÍ
Čt 29. 3. – 18.00 Růžďka Pašijové čtení
Pá 30. 3. – 18.00   Růžďka 
  Velký pátek s vysluhováním Večeře Páně
Ne 1. 4. –   8.30 Bystřička
  Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
     10.00 Růžďka
  Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
Bystřička    2. a 4. NEDĚLE v měsíci     8.30
Růžďka   každou NEDĚLI                  10.00

Tak nám to Písmo zvěstuje: On trpěl za nás. Skr‑
ze jeho utrpení smíme přijmout odpuštění našich 
vlastních vin. Smíme přijmout ujištění, že Bůh 
nás pro naši špatnost nezavrhl. Ano, zasloužili by‑
chom si to. Jsme jako ten lotr s Kristem ukřižova‑
ný, který věděl a přiznal, že trpí právem.

A stejně jako on smíme slyšet i my z Kristových 
úst ujištění o odpuštění.

A smíme postoupit ještě dál. Kdo přiznává své 
špatnosti, prosí a přijímá odpuštění, dostává nový 
život. Tak jako Kristus v neděli vstal z mrtvých, tak 
i my dostáváme novou šanci pro život. Pro lepší 
život. Tak jako Kristus na sebe bere naše upřímně 
vyznané hřích a odpouští je, tak i nám dává nový 
život v moci svého svatého Ducha.

Pavel Čmelík, Váš administrátor

POZVÁNKA NA TÁBOR ZKK 2018
Vážení čtenáři, přátelé letního táboření,
přinášíme Vám informace o  táboru ZKK 2018. 

Hned na  úvod jedna špatná zpráva pro ty, kteří 
jsou smutní z toho, jak ten čas letí: Jsme zase o rok 
starší. Abyste neupadli do  deprese (to bychom 
byli neradi), musíme to vyvážit nějakou dobrou 
zprávou: Sice nenápadně, ale léto se blíží! A k létu 
neodmyslitelně patří tábor, který každoročně or‑
ganizujeme. V  životě se stává, že pokud se něco 
stále opakuje, často to přejde do stereotypu a člo‑
věka to přestane bavit. Toto naštěstí není případ 
našeho tábora. Nás to zatím stále baví. Věříme, že 
i účastníci z řad dětí sdílejí naše nadšení. Fakt, že 
kapacitu tábora 2017 se nám podařilo bez problé‑
mu naplnit, je toho zřejmě důkazem.

Co nás tedy čeká a na co se můžeme těšit? Let‑
ní tábor ZKK se letos uskuteční v termínu 14. až 
21. července 2018. Místem konání bude tábořiště 
na  Malé Bystřici. Toto místo se v  loňském roce 
velmi osvědčilo a je otázkou, zda lze vůbec v na‑
šem okolí najít lepší. Můžeme slíbit, že uděláme 
vše pro to, aby se dětem na táboře líbilo a naplno 
si jej užily. Děti se mohou těšit na týden plný her, 
dobrodružství a smysluplné zábavy. Nebude chy‑
bět vyučování ani odpočinek. To vše za podpory 
výborných kuchařek a oblíbených vedoucích.

Bližší informace budou zveřejněny přibliž‑
ně v  dubnu. Přihlášky bude možné vyzvednout 
u  pana školníka Kladňáka (ZŠ Růžďka) a  u  paní 
vychovatelky Dančákové (ZŠ Bystřička).

Cenu tábora bychom rádi zachovali na  loňské 
úrovni, tedy na částce 1800,‑ Kč / dítě. Pokud se 
nám podaří získat dostatek financí od sponzorů, 
plánujeme slevu pro rodiny, které přihlásí více 
než jedno dítě (sourozence), protože pro takové 
rodiny by za plnou cenu byl tábor dosti nákladný. 
Toto je zatím v jednání a bude to včas potvrzeno – 
zatím to nelze slíbit.

Co dodat závěrem? Kapacita našeho tábora je 
omezená! Jakmile začne distribuce přihlášek, ne‑
váhejte a přihlaste se včas. Kdo zaváhá, nejede!

Přejeme Vám požehnané prožití velikonočních 
svátků.

Za organizátory tábora Jan Malina

POZDRAV (NEJEN) Z MLÁDEŽNICKÉ
KLUBOVNY

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jmé‑
nu mém, tam jsem já uprostřed nich“.  Matouš 18/20

Připadá mi to jako před měsícem, byl začátek 
nového roku a opět se po prázdninách začala schá‑
zet mládež. Když se vracím zpět, jsem Pánu Bohu 
moc vděčný za to, co jsme již tento rok s mládež‑
níky prožili. Už od září jsme to rozjeli ve velkém. 
V tomto školním roce jsme se snažili i více sblížit 
s ostatními členy sboru, zvali jsme si hosty, podni‑
kali stmelovací akce.

V  prosinci jsme vyrazili na společnou víken‑
dovku do  krásně zasněžené  Hošťálkové, prožili 
společně Vánoce i Silvestr s přespáním v klubov‑
ně. Za zmínku stojí i mládežnické akce jako Země‑
třes, bowling, pizza párty, společná mládež v Hoš‑
ťálkové nebo víkend v Kychové na chatě Celnice.

Jako hosté nás navštívili Peťa Barbořáková , Ja‑
nek Malina, Jana Flachsová či manželé Suchánko‑
vi. Velikým požehnáním pro nás byly návštěvy 
u seniorů, kterým jsme ručně vyrobili adventní 
věnce, a rádi bychom v  návštěvách pokračovali 
nejenom před Vánoci.

Do konce školního roku nás čeká ještě spousta 
akcí, ale i pohodových chvil ve společnosti našeho 
Pána Ježíše Krista, bez něhož by nic z toho nebylo 
možné, hlavně také i díky zázemí našeho úžasné‑
ho sboru. Jonáš Kratochvíl


