
 
 

Evangelium podle Lukáše, 24, 1-10 
 
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. 
Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak 
nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a 
sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl 
vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být 
vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly na 
jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 
Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly 
apoštolům. 

 
 

Kdo touží po světle, ten není bez světla, vždyť už touha je světlem. 
Sestry a bratři, milí diváci, sdílíme spolu tajemství Veliké noci. Jde o zvláštní čas přelomu, kdy 
půst a pokání se má transformovat na radostné přijetí události, že Kristus vstal z mrtvých a 
my můžeme jít stejnou cestou, tedy, že láska je silnější než smrt. Navíc je vše umocněno tím, 
že v jarním období člověk pookřeje a obnovuje své síly. Dovolte mi několik vzpomínek.  
     Před asi 14 dny jsme zvonili v pondělním poledni, abychom se připojili k těm, kdo chtějí 
s úctou vzpomenout na zemřelé v době pandemie. Hlas zvonů má vždy nějaký význam, byť 
dnešní společnosti to už může být vzdálené: Konání bohoslužeb a církevních obřadů, 
nebezpečí války, živelné pohromy, epidemie. Uvědomili jsme si, že čelíme zvláštní zkoušce, 
provázené mnoha nejasnostmi, nejistotami, únavou, vyčerpaností. A když používám tyto 
pojmy, najednou přede mnou vyvstávají právě ty poslední dny, kdy jsme měli možnost 
putovat s Pánem Ježíšem, zakoušet události v Jeruzalémě, vedoucí vlastně přes kříž k onomu 
prázdnému hrobu. A tam – úžas. 
      Před rokem jsme si uvědomili, že nejsme pány světa a že musíme velmi pokorně a citlivě 
vnímat přírodu, Boží stvoření a naši roli správců, která nám byla svěřena. Vzpomínáte na 
loňské Velikonoce? Bez veřejných obřadů i bez tradičního obcházení s pomlázkami byly 
hodně odlišné od těch předcházejících. Ale třeba tady jsme zůstávali v kontaktu přes maily, 
telefonáty, listy, bohoslužby se objevily v televizi, na internetu, lidská sounáležitost se 
prohloubila nejrůznějšími formami pomoci. Bylo dojemné uvědomit si, že si jako místní 
společenství církve chybíme, myslíme na sebe a modlíme se i bez fyzické účasti v našem 
kostele.  
     Před 10 lety byla odtud, z Husova sboru v Ostravě – Svinově, živě přenášena Velkopáteční 
bohoslužba Českou televizí. Vzpomínám na to s vděčností. Měli jsme ambivalentní pocity. Na 
jedné straně výzva zvěstovat širšímu počtu věřících Pánovu cestu na Golgotu, na straně 
druhé jsme cítili, že právě Kristova smrt, potupné ukřižování, pašije, jsou až intimní záležitostí 
každého křesťana, prožitkem, který nemůžeme plně zprostředkovat. I stalo se a diváci mohli 
být s námi. Uplynulo deset let, a my se tady s výjimkou loňska dále scházíme, o něco starší, 
ale pořád jako přátelé, Kristovci, kteří jdou společně svatým týdnem. 
     Dovolte mi taky vzpomenout na Velikonoce svého dětství. Asi se moc nelišily od pohledu 
vrstevníků. Když se řeklo Velikonoce, tak to znamenalo pro nás, děti, pondělní mrskut, kdy 
jsme blahodárným aktem vyšlehání přispěli k lepšímu zdraví a pohodě dívek, matek i 
babiček, abychom byli spravedlivě odměněni tu kraslicí, tu sladkostí či mincí. Moc jsme se na 
to těšili a musím říci, že dění při bohoslužbách jsme rozhodně takovou pozornost nevěnovali.  
          I v dnešní době znamenají pro mnohé tyto svátky především dovádění s pomlázkou, 
návštěvy, posilňování ducha i těla pěkným slovem, dobrým jídlem a pitím, pohodu a zejména 
dny volna, které někteří využívají k výletům, ale třeba i k jarnímu úklidu.  



     
 
 Člověk ale nezůstává v krajině svého dětství, i když se do ní rád vrací, dospívá, přebírá 
odpovědnost a my se jako křesťané ptáme, kam jsme ve své víře došli? Co nám přineslo 
dneškem končící období postu a pokání? Jak vnímáme Kristův kříž? Jak je to s našim úžasem 
před prázdným hrobem? 
      A tak se dostáváme k evangeliu. Tehdy se staly věci, které ovlivnily tento svět. Kříž 
znamená smrt a zmrtvýchvstání. Cítíme, jak se nás to dotýká. Je to silné vyprávění, 
přesahující daný čas a místo, nesmírně aktuální a oslovující další a další generace.  
      Myslím, že už všichni pochopili, že člověk není pánem světa, ale má velikou výsadu 
ovlivňovat svým rozumem a inteligencí jeho běh. Ti, kteří jsou pyšní a nadutí, ukážou dříve či 
později jen svou nemohoucnost a pošetilost. Bůh působí stále jako Stvořitel, Vykupitel a je 
s námi. Jeho láska objímá tento svět a dovolím si zosobnění – každého z nás. Uvědomujeme 
si to? Cítíme se být milovanými dětmi Božími?  
      Tehdy se u hrobu zdálo, že jeden příběh, ten Kristův, je u konce. Ale byla to láska, která 
uvedla věci do pohybu. Ženy nechápaly plně, ale dělaly to, co uměly a co mohly. Následovaly 
svého Pána a i když jejich svědectví jako žen v té době nemělo valného významu, tak v plánu 
spásy posunují děj významně dál. Možná si taky někdy říkáme, že nekonáme nic 
světoborného, ale jak vidno, každý čin lásky se počítá. 
      Jejich kroky vede láska a úcta k mrtvému. Příchod Mesiáše čekali všichni, jeho 
zmrtvýchvstání nikdo. Ony nesly vonné masti, aby pomazaly mrtvého. Ale evangelium jasně 
říká: Nezůstal v poutech smrti, byl vzkříšen.  
      Sestry a bratři, my jsme taky povoláni být svědky vzkříšení. Bez senzací a velkolepých 
gest. Jsme osloveni a žasneme. Dosvědčujeme, že je živý v nás a pro nás a pro tento svět. 
V celém jeho životě můžeme sledovat solidaritu s lidmi, zejména chudými, nemocnými, 
trpícími. Myslím si, že to je pro nás v těchto současných podmínkách živé a inspirující. Ne, 
Bůh neopustil tento svět, netrestá nás malým virem, naopak, je s námi v každé zkoušce a 
velikonoční evangelium to říká otevřeně.  
     Mnohdy se nám věci nedaří a tak utíkáme. Kolikrát se nám dějí opravdu zlé věci a jsme 
zaslepeni beznadějí, strachem, zklamáním. Jsme toho plní a potřebujeme se někomu svěřit, 
vylít srdce. Potřebujeme prohlédnout a vidět věci jinak a k tomu je zapotřebí někoho 
druhého. Jinak zůstáváme v zajetí vlastních představ, snů, pocitů a přání. Toužíme mít 
někoho blízkého, důvěrně známého, trpělivého, kdo dokáže naslouchat, vysvětlit, pomoci. O 
kom víme, že jeho slova a činy jsou v souladu, jsou požehnáním. Tento Kristus je Král, je 
Mesiáš a jestli chcete a přijmete, bude i vaším. To v Něm se vás ujímá Bůh. On je Syn Boží, 
vykonavatel Boží vůle. To ohlašují kostelní zvony vždycky. Pán Ježíš vstal z hrobu, není mrtev. 
I když ho nevidíme, je s námi.  Myslete na to a radujte se!  
     Přeji Vám sílu k překonání překážek, radost z každého dne, abychom viděli ve svých 
bližních i v kráse stvoření Boží péči a lásku, obětavou, nezištnou a opravdovou, před kterou 
stojíme v němém úžasu, naplněni zvláštní důstojností a pokojem. Požehnané velikonoce! 

       


