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Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,  
bude žít. Jan 11, 25 

Velikonoční nabídka  
Milé sestry a bratři, covidová doba přináší také zvýšený počet úmrtí. Od podzimu to silně 

vnímám. Snad nemine týden, aby do sboru nepřišlo nějaké parte evangelíka, kterého jsem 
dobře znal. Byli to bratři a sestry většinou starší věkem, ale i mladší. A téměř všichni patřili do 
mého oblaku svědků. I skrze ně, skrze jejich příklad víry, jsem uvěřil. Jsem za ně Pánu Bohu 
vděčný. A jsem vděčný za moderní techniku, která nám umožňuje být na rozloučení on-line. 
Nedávno jsme s Abigail byli takto přítomni rozloučení s Olgou Šourkovou, které se konalo 
v kostele v Praze na Jižním městě. Kázání měl její zetˇ a vzpomínali na ni její synové Michal a 
David. Celé rozloučení bylo moc pěkné, dá-li se to tak povědět. Do mysli se mi vtiskla jedna věta 
syna Michala Šourka, o kterou bych se s vámi chtěl podělit. Michal vzpomínal, že když mu byly 
asi čtyři roky, trápila ho otázka smrti. Zeptal se maminky: Maminko, a to všichni zemřeme? 
Odpověděla mu: Michálku, ano. Michal na to: A maminko, umřu i já? Olga chvíli mlčela a pak 
řekla: Ano, Michálku, jednou zemřeš i ty. Avšak potom řekla: Ale kdo má v srdíčku Pána Ježíše 
Krista, toho s sebou On vezme do nebe. - Tak takhle, slovy srozumitelnými dětem, mi maminka 
odpověděla na moje tíživé otázky a já si to dodnes pamatuji a držím se toho, řekl Michal.  

Smrt je největší nepřítel, píše se v Písmu, a je to pravda. Nejtěžší zápas v lidském životě 
je vyrovnat se se smrtí. Mladý a zdravý člověk to nechápe, až když zestárne a smrt se přiblíží, 
tehdy pochopí, že smrt je realita, které se nikdo nevyhne. Kde najít pomoc? A existuje nějaká? 
Evangelium nám pomoc nabízí. Pán Ježíš říká: Kdo věří ve mě, byť pak i zemřel, živ bude. A to je 
vlastně totéž, co řekla Olga Michálkovi na otázku: A i já umřu? Ano. Ale budeš-li mít Pána Ježíše 
v srdíčku, dovede tě do nebe. To neznamená, že se dostanou do nebe křesťané a vyznavačům 
jiných náboženství nebo ateistům je nebe uzavřeno. Ne, otevírat nebe či zavírat nepřísluší nám 
lidem. To nechme Pánu Bohu. Ta věta: Kdo věří ve mě, má život věčný nebo Kdo má Pána Ježíše 
v srdíčku, toho On dovede do nebe, je vlastně pozvání pro každého, kdo hledá pomoc, jak se 
vyrovnat se smrtí.   

Michal řekl: Maminka to vyjádřila dětskými slovy, abych to mohl pochopit. Hledal jsem 
slova pro dospělé, ale nějak se mi nedařilo Olgu překonat. Její slova jsou dětská, ale ne dětinská, 
jednoduchá, ale ne zjednodušená. Jsou silná, člověk se jich může přidržet.                        P. Hudec 
 
O živý Pane Ježíši, i my ti děkujem,  
že mocí tvou smí hrob nás všech  
mít kámen odvalen!                                Z písně Luďka Rejchrta č. 665   



Srdečně vás zveme na velikonoční bohoslužby, které se budou konat za splnění epidemických 
nařízení (roušky, rozestupy, dezinfekce) v našem kostele takto:  
 
2. 4. 2021 Velký pátek v 9:00 - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně kalíšky 
4. 4. 2021 Hod Boží velikonoční v 9:00 - bohoslužby s vysluhováním večeře Páně kalíšky 
 
Pro opětovné konání bohoslužeb v kostele jsme se rozhodli, protože se epidemická situace začíná 
lepšit a rádi bychom slavili Velikonoce v letošním roce opět společně.  A doufáme, že i nadále bude 
možné konat bohoslužby v kostele.   
 
Sbírka na Hod Boží velikonoční je celocírkevní tzv. Hlavní dar lásky, v letošním roce bude věnován 
sboru Brno Židenice na zajištění statiky kostela. Od Velikonoc do konce května každoročně probíhá 
celocírkevní sbírka darů na Jeronýmovu jednotu, z níž se přispívá sborům na opravy jejich budov.  
Své dary můžete předat s. Heleně Kotasové anebo poslat na účet sboru 192982562/0300 (uveden 
též v záhlaví) s těmito variabilními symboly: Hlavní dar lásky 104, Jeronýmova jednota 102.  
 
Děkujeme vám všem, kteří jste v minulém roce přispěli na sbor. Budeme vám vděčni za vaši 
obětavost i v tomto roce. Své dary na sbor (salár) opět můžete předat osobně s. Kotasové nebo 
poslat na účet sboru 192982562/0300 s v.s. 101.  
 

  
 
 

Staršovstvo se rozhodlo k příležitosti 240. 
výročí vydání Tolerančního patentu zadat 
Jindřichu Benešovi zhotovení evangelického 
symbolu (kalich s Biblí) z místního červeného 
pískovce a umístit ho ve špici farní zahrady 
(výška cca 150 cm). Tímto se chceme viditelně 
přihlásit k víře našich předků. Kdo by chtěl na 
pomník přispět, může svůj dar předat 
v hotovosti H. Kotasové anebo poslat na účet 
sboru 192982562/0300 s v.s. 1781.                                               
     

Na závěr velmi důležité aktuální upozornění! Na přelomu března a dubna začne sčítání lidu, jehož 
součástí je otázka na náboženskou víru. 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“. Synodní rada se touto výzvou obrací 
nejen na členy farních sborů, ale také na ty, kteří formálně členy nejsou, a přesto se k naší církvi 
hlásí, sympatizují s ní, účastní se některých akcí, mají v ní své přátele… Proto vás prosíme, abyste se 
obrátili i na své přátelé, aby, pokud je to v souladu s jejich přesvědčením, také vyplnili tuto kolonku, 
jako kdyby byli formálně členové církve.  
 
Jako všichni vyhlížíme k tomu, až covidová epidemie bude za námi a vrátíme se k normálnímu 
životu. Přejeme vám dobré zdraví, hodně trpělivosti a Pán Bůh ať vás provází v dalších dnech svou 
milostí a požehnáním.    
 
Březen 2021         Za farní sbor ČCE Libštát                 farář Petr Hudec a kurátor Jiří Kotas   


