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On, Kníže míru na věky je živ; silnou má teď víru ten, kdo 
bál se dřív. 
Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním. Život v něm i sláva, 
nic se nebojím. 
Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá 
práva, vítěz tys a král!  

                                  Evangelický zpěvník píseň 346 
 

Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 

Sledoval jsem v úterý televizní pořad „Fokus Václava 
Moravce“ na téma „nebát se.“ Mám tyto pořady rád. 
Moravec si zve mnoho zajímavých hostů. A ještě se 
nestalo, abych alespoň něčím nebyl inspirován. 
Tentokrát byla jedním z hostů mladá farářka. Mluvila 
moc pěkně. Ale řekla jednu věc, s kterou 
nesouhlasím, a ta jedna její věta mě inspirovala 
k napsání letošního velikonočního dopisu.  Řekla: 

Modlíme se v této době „buď vůle Tvá“, ale modlíme se se strachem, protože nevíme, co 
nám druhý den přinese. My přece nevíme, co je Boží vůle.“ To je ta věta, která mě zarazila: 
„My přece nevíme, co je Boží vůle!“ Opravdu nevíme, co je Boží vůle? Ale jak máme potom 
porozumět Ježíšovým slovům z evangelia, že všichni Ti, kdo činí Boží vůli, jsou jeho sestry a 
bratři. To přece znamená, že ti, o nichž Ježíš v evangeliu mluví a na něž ukazuje, vědí, co je 
Boží vůle. Znají Boží vůli a žijí podle ní.  Jak to tedy je? Známe nebo neznáme Boží vůli? 
Odpovídám: známe! Boží vůli nám nezjevují dějiny, ale Pán Ježíš Kristus. V lidských dějinách 
je propleteno dobro a zlo, je těžké v nich rozpoznat, co je Boží působení a co lidské 
zneužívání svobody. Ale Pán Ježíš nám Boží vůli zjevuje čistě, jasně a zřetelně. Nevíš-li, co je 
Boží vůle, nečekej na to, co se stane příští den, neptej se dějin, ale zeptej se Ježíše. Chceš-li 
žít podle Boží vůle, zeptej se, jak by se na tvém místě zachoval Pán Ježíš a udělej totéž.  
O Velikonocích se nám zvěstuje, že Pán Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. A to také znamená, že 
se k němu přiznal, že k jeho životu řekl své konečné Ano. Řekl: „Ano, to je život, podle mé 
vůle. Tak chci, abyste i vy žili.“  
A tak opravdu nevíme, co přinese další den, co přinesou další měsíce. Ale víme, co je Boží 
vůle. Zjevil nám ji Pán Ježíš. Zve nás na cestu za sebou, abychom jako on milovali Boha i lidi, 
každý na tom místě, kde žije a podle obdarování, která dostal. Zve nás, abychom žili podle 
Boží vůle v dobách zlých i dobrých, až do chvíle, kdy nás přijme k sobě a řekne: „Služebníku 
dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.“   



Prosba „buď vůle tvá“ není pasivním přijetím toho, co zítra přijde, a současná pandemie a 
mnohé další živelné pohromy nejsou projevem Boží vůle. Ale tato prosba je nabita touhou, 
aby se Boží vůle, zjevená nám v Ježíši Kristu, děla i na zemi a aby se děla i skrze nás. A 
můžeme být vděčni za všechny ty příklady účinné pomoci a lásky, které dnes vidíme. 
Můžeme je vnímat jako vyslyšení prosby „buď vůle Tvá … i na zemi.“                     (Petr Hudec) 

 
Milí bratři a milé sestry,  
mrzí nás, že vás letos nemůžeme pozvat do našeho kostelíka na bohoslužby a jiná 

shromáždění. Ale nic se nedá dělat, musíme to vydržet, dokud trvá v naší zemi stav nouze. 
Přejeme Vám, abyste přes všecka omezení prožili požehnané a radostné svátky, vždyť je 
z čeho se radovat, jak čteme v listu apoštola Pavla do Korintu v kap. 15 verše 20-22:  „Kristus 
byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak  
i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ 
Velikonoční bohoslužby budou opět písemně a emailem je dostanou všichni, na něž máme 
emailové adresy. (Má-li ještě někdo z vás emailovou adresu, kterou nemáme, prosíme, 
napište nám na libstat@evangnet.cz .) Text velikonočních bohoslužeb bude také vyvěšen na 
webových stránkách sboru www.libstat.evangnet.cz . Je možné sledovat též přenosy bohoslužeb 
různých církví každou neděli na ČT 2 v 10 hodin. Kromě toho některé naše sbory přenášejí své 
bohoslužby online. Aktualizovaný seznam najdete na tomto odkaze http://bit.ly/e-bohosluzby .  

Některé z vás jsme již emailem informovali o organizaci sbírek v našem sboru, nyní 
připojujeme tuto informaci pro všechny. Je jasné, že zákazem shromažďování jsou postiženy 
i naše nedělní sbírky, které jsou nemalým zdrojem příjmu sboru. Chceme-li jako sbor žít  
a přežít, musíme věnovat pozornost i těmto otázkám. Co se sbírek týče, dáváme tedy toto 
doporučení: Odkládejme si peníze, které obvykle dáváme do nedělní sbírky, třeba do obálky 
a až to bude možné, předejme takto nashromážděnou částku sestře Kotasové do sborové 
pokladny. Dalším řešením je, že pošleme peníze na účet sboru. Sbírka na Hod Boží 
velikonoční je ovšem celocírkevní (tzv. Hlavní dar lásky); v letošním roce je věnována na 
rekonstrukci kostela s přístavbou v Hranicích na Moravě. A ještě od Velikonoc do konce 
května probíhá další celocírkevní sbírka darů na Jeronýmovu jednotu, z níž se přispívá 
sborům na opravy jejich budov.    
 
Peníze na výše zmíněné účely můžete poslat na účet našeho sboru 192982562/0300 s těmito 
variabilními symboly:  
Chrámové sbírky v době nouzového stavu pro sbor VS 103 
Hlavní dar lásky VS 104 
Jeronýmova jednota VS 102 
Po celý rok pak probíhá sbírka na potřeby sboru a na plat faráře, tzv. salár – VS 101 
(Na všechny tyto dary můžete dostat potvrzení a uplatnit ho pro snížení daně.)  
 
Využijme tuto dobu, abychom se vzájemně povzbuzovali, připomínali si, jak vzácné je pro 
nás společenství církve Kristovy. Modleme se a přimlouvejme, hledejme inspiraci v Písmu  
a vyhlížejme čas, kdy se ke společným bohoslužbám opět sejdeme. 

 
 
Za Farní sbor ČCE Libštát farář Petr Hudec a kurátor Jiří Kotas 
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