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Milé sestry, milí bratři, 
Letos budou zvláštní Velikonoce. Budeme je trávit odděleně. Bohoslužby 
budeme moci slavit každý sám nebo ve své rodině.  
Věřím však, že nebudeme odděleni od našeho Pána Ježíše Krista, který na 
Velký pátek ode všech opuštěn zemřel. Prošel opuštěností, bolestí, smrtí, 
kterou my lidé na různých místech světa prožíváme. Prošel to vše sám a před 
námi, abychom se my mohli i v těch nejčernějších chvílích spoléhat na to, že 
někde před námi, kolem nás a s námi On je. 
Smrt ho však neudržela. Vzkříšený Kristus otevřel i pro nás dveře ze tmy do 
světla.  
 

Věřím, že nemusíme být zcela odděleni ani od sebe navzájem. Skrze naši víru 
a skrze modlitbu smíme být spojeni. Můžeme být spojeni spolu s dalšími 
věřícími při účasti na bohoslužbách prostřednictvím rozhlasových, televizních 
či internetem přenášených bohoslužeb.  
 

Pro nás libišské a kostelecké jsem připravil malé bohoslužby, které si můžete 
přečíst sami nebo s těmi, s nimiž žijeme. Vybral jsem k tomu i písně. Vyhledejte 
si je v Evangelickém zpěvníku a zazpívejte. Najděte si a přečtěte biblický text. 
V přímluvné modlitbě mysleme na sebe navzájem a na ty, kteří potřebují sílu 
a pomoc.  
 
Srdečně zdravíme a těšíme se shledání tváří v tvář 
 

Miroslav Pfann, farář, a Barbora Blechová, kurátorka 
  

 



Kde jest ó smrti, osten tvůj? Kde jest ó peklo, vítězství tvé? Bohu díky, který 
dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista. (1Kor 15, 55.57) 
 

Píseň 336 Slavné Kristovo vzkříšení 
 

Pane Bože náš,  
smrt je poražena, radujeme se. 
Prosíme, přemáhej i náš strach, 
Pán Ježíš byl vzkříšen, děkujeme. 
Prosíme, Pane Ježíši Kriste, buď při nás, když se bojíme. 
Buď s námi, když nás zlo chce ovládnout, drž nás za ruku, když nevíme kudy 
kam.  
Posílej nám svého Ducha, když naše víra mizí. Ať se nepřestáváme tvého 
vzkříšení držet. Probuď, prosíme, v nás lásku jeden k druhému. Ať tvé světlo, 
které překonalo tmu smrti, prosvěcuje život náš i život na této zemi.   Amen 
  

Čtení: Zjevení Janovo 1, 9 - 20 
 

Píseň 346 Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal 
 

Milé sestry, milí bratři, 
na zavřené faře v Libiši čtu Zjevení Janovo: 
„vložil na mě svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; 
byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. 

 (Zjevení Janovo 1, 17.18) 
 

Apoštol Jan seděl izolován na ostrově Patmu. Byla neděle, den vzkříšení. 
Nevíme, zda tam byl ve vyhnanství, nebo se tam skrýval před 
pronásledováním. Myslel na své přátele roztroušené ve sborech po celém 
tehdejším světě. On byl v izolaci, jeho sestry a bratři prožívali různá trápení a 
nevěděli, co je čeká, co se s nimi stane. Jako kdyby se jejich svět zatáhl tmavou 
oponou. Mohlo svítit slunce. Ale oni jakoby byli zavřeni v krytu, z kterého 
nesměli ven na světlo. 
Jan ve svém osamění zažil, že není sám. Najednou měl možnost se podívat za 
oponu. Nebyl sám. Ale ocitl se na bohoslužbách. Byla to nebeská bohoslužba. 
A on zjistil, že je tam nějak i se svými vzdálenými přáteli ve víře. Uviděl sedm 
svícnů, které patřily těm sborům. Jeho sestry a bratři nejsou, jak by se mohlo 
zdát, ztracení. Každý jejich sbor tu má svoji svíčku. Každý tam má své 
zastoupení, svého anděla, svou hvězdu. 



Zjistil, že k němu někdo mluví. Uviděl uprostřed těch svícnů zářivou postavu. 
Ona držela těch sedm hvězd. Ona držela těch sedm zapadlých hloučků jeho 
přátel. 
Jeho pohled za oponu a setkání s tím, kdo jeho přátele drží z nebe, jej tak 
zasáhlo, že zůstal bez hnutí. Zdálo se, že to nemůže ustát. U nohou toho 
zářivého jako by už byl mrtvý.  
Ale ten zářivý na Jana položil svou ruku a jeho hlas, ostrý jako dvousečný meč, 
ťal do živého ne do mrtvého. Probral Jana slovy: Neboj se.  
Jan ve své izolaci pochopil, že se nemusí bát. Pozvedá ho ze smrti Ježíš Kristus. 
On leží bez hnutí, ale dotýká se ho ten, kdo byl na počátku všeho, i jeho 
vlastního života, a kdo tu bude, až všechno nebude. Jan se setkal s opravdovým 
životem.  
Je s ním Ježíš. Ježíš sám prošel smrtí. To všechno, co se teď valí na Jana a na 
jeho přátele, se už dávno navalilo Ježíše. Ježíš prošel peklem zevnitř.  
A on má klíče od smrti i pekla. Může do něj vstoupit, může přijít pro nás. 
A všechno zlé dokáže zavřít a spoutat. 
 

Apoštol v izolaci mohl slavit den vzkříšení spolu se svými vzdálenými přáteli. 
Neděle, den vzkříšení, ta velikonoční i každá další nám dává naději. Peklo nás 
porazit nemůže. Ani žádná potvora, lidská nebo jiná menší či nejmenší 
biologická nás nemůže zničit. Kristus prošel peklem a porazil je zevnitř.    
Držme se ho. 
On drží z nebe své církve, společenství věřících, aby žily z jeho síly nejen pro 
sebe, ale i pro ostatní zde na zemi. 
 

Píseň 660 Buď Bohu všechna chvála čest 
 

Přímluvná modlitba 
 

Poslání: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, 
skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li 
kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především 
však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. (Kol 3,12-14) 
 

Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou 
svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 
pokojem. (Nu 6, 24-26) 
 

Píseň 419 Mocný Bože při Kristovu 
  



Kde lze sledovat bohoslužby, pobožnosti, programy pro děti a mládež? 
Na Velký pátek 10. 3.  

Televize ČT 2: 10:00 bohoslužby ve sboru ČCE v Praze Strašnicích 
 

Boží hod velikonoční 12. 3. 
Televize ČT 2: 10:00 bohoslužby v kostele Církve československé husitské na 
Zderaze s kázáním patriarchy Tomáše Butty. 

 

Rozhlasové bohoslužby jsou vždy v neděli v 9.00 na stanici Vltava. 
 

Na stránkách naší církve najdete na  
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm  

- nabídku online bohoslužeb z některých našich sborů 
- krátká zamyšlení našich kazatelů a kazatelek nazvaná Slovo na den 
- evangelické písničky nebo varhanní doprovody k některým písním (lze 

využít k vlastní domácí pobožnosti).  
- programy pro děti nebo pro mládež. 

Další program a plány našeho sboru 
Je vzhledem k známým okolnostem neznámý. Sledujte, prosím naše internetové 
stránky libis.evangnet.cz nebo nově založený Facebook 
https://www.facebook.com/EvangeliciLibis/ Budeme Vás informovat. 
 

Váš farář Miroslav Pfann je k disposici k rozhovoru na telefonu 311249065. 
 

Sbírky a Jeronymova jednota 
Vzhledem k tomu, že se nemohou konat bohoslužby, neprobíhají sbírky. Myslete, 
prosím, na to, že výdaje na provoz sboru a údržbu budov v mimořádné situaci 
nezmizely. Je možno využít účet sboru, viz níže. 
 

Každý rok na velikonoční neděli probíhá sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy 
jednoty. Je z ní financována větší oprava v určeném sboru. Letos máme pomoci sboru 
v Hranicích, který provádí generální opravu kostela. Podrobná informace je na 
https://www.ustredicce.cz/data/a/y/b/hdl-2020.pdf. Až budete na velikonoční neděli 
číst naši pobožnost, prostřednictvím účtu našeho sboru uvedením variabilního 
symbolu 1306 rozhodnete, že tyto peníze budou na Hlavní dar lásky.  
 

Od Velikonoc do konce května probíhá také sbírka darů Jeronymovy jednoty. 
Z výtěžku Jeronymova jednota přispívá na opravy v dalších sborech. Letáček máte 
přiložený v dopise. Můžete platit převodem na účet sboru s variabilním symbolem 555 
(do poznámky napište své jméno, případně adresu) nebo složenkou. 
 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libiši 
Sídlo sboru: Školní 44/1, 277 11 Libiš 

Kazatelská stanice: Husův dům, Labská 233, 277 13 Kostelec nad Labem 
Telefon: 311 249 065 

Web: libis.evangnet.cz, e-mail: libis@evangnet.cz 
Bankovní spojení: 0461334329/0800 


