
katakomby
Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Milí přátelé, přiná-
šíme vám velikonoční 
speciál Sborového do-
pisu Katakomby. Tedy 
zejména program, jak 
můžete letos slavit ve-
likonoční svátky. Pevně 
věříme, že nám pomůže 
najít a prožít velikonoč-
ní radost, kterou přinesl 
Ježíš z Nazaretu veliko-
nočně vzkříšený. 

Vaše staršovstvo. 

Ježíš byl skutečně 
vzkříšen. 

Hallelu jah!

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové 
víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny 
světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Žd 11, 1-3
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Tuto noc vše temné a zatěžující můžeme od-
ložit a hledět k budoucímu.

4. 4. 2021 bohoslužby 
na Velikonoční neděli: 

V neděli proběhnou dvoje bohoslužby. 
Ráno a večer.

9.30 Bohoslužby s VP a křtem: Tyto 
bohoslužby budou přenášeny online 

přes YouTube a bude možné se k nim při-
pojit i přes videokonferenci. Prezenční 
účast je možná, ale je nutné se zapsat. 
Budeme také rádi, když Zuzaně, která 
přijme křest, napíšete křestní přání.

18.00 Bohoslužby s VP: Tyto bohoslužby 
budou naopak jen pro prezenční účast 
(nutné se zapsat). Kapacita je jako v této 
době obvyklá, 10 lidí plus přípravný tým.

Zelenočtvrteční pobožnost
Začněte v 18.00, navážete tak na zavedenou sborovou tradici. Usedněte k připravenému 
stolu. Můžete při ní jíst pokrmy, které se jedí na židovskou sederovou večeři. Recepty najdete 
na internetu (např. ovocná kaše charoset, nekvašený chléb, vejce, hořké byliny, hroznová 
šťáva…). Budete potřebovat bibli a písně najdete na naše sborovém YouTube účtu.

Začněte zpěvem Bůh je záštita má a mod-
litbou. Využijte Žalm 136. Obsahuje repe-
tici, ke které se mohou ostatní účastníci při-
dat. Pozdravte se navzájem pozdravením 
pokoje. Pokoj tobě.

Začněte číst z 22. kapitoly Lukášova evan-
gelia. Kapitola se dá rozdělit na tyto části: 22, 
1-6: „zrada“; 7-22: večeře; 23-38: poslední 
velmi dramatická rozmluva s učedníky; 39-
46: modlitba v Getsemane; 47-54: zatčení Je-
žíše. Můžete prokládat modlitbou či zpěvem. 
Modlitba může mít charakter vyznání vin 
a vhodná píseň je například Temnou divnou 
mlhou. Jako vyznání víry pak můžete použít 
píseň Svou víru s nadějí.

Budete -li číst ustanovení večeře Páně, 
pomodlete se o přítomnost Ducha Svatého 
a v důvěře v jeho moc si připomeňte večeři 
Páně.

Milosrdný Bože a Otče, dej, abychom přijí-
mali tento chléb a toto víno jako ti, kteří násle-
dují tvého Syna Ježíše Krista. Učiň s námi tu 
milost, abychom se nebáli vzít vše, co nás čeká, 
a i v tom nedobrém, co jest, na Tebe s pozdviže-

nou hlavou čekali. Ty proměníš naše tělo i mysl 
k životu pravému. Chléb i víno nám budiž zna-
mením a jistotou o tvé moci a síle.     Amen.

Lk 22, 17-20: Vzal kalich, vzdal díky a řekl: 
„Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám 
pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu 
vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ 
Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim 
se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vy-
dává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, 
když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento 
kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, 
která se za vás prolévá.“

Pomodlete se modlitbou Páně. Uloupněte 
si kousek chleba a podejte si jej navzájem. 
Napijte se i vína či vezměte vinný hrozen. 
Poté můžete zazpívat několik slok písně 
Kristus Pán, když na smrt šel.

Přijměte požehnání:
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 

dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať 
se srdce vaše nechvěje a neděsí! (Jan 14,27)

Dejte se do jídla.

Na co hledíme, nevzniklo z viditelného
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K ta-
kové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly 
založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Žd 11, 1-3)

Jestli to, co vidíme, náš svět, svět našeho života, vzniklo 
z neviditelného, pak i naše očekávání, která zatím vidět nejsou, 
nakonec vidět budou, i když třeba trochu jinak, než jsme si 
dříve představovali. To je pro mě myšlenka velikonočního zá-
zraku nového bytí v Kristu. Bůh se k nám ve smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista přiznal. Přiznal se k nám jako k lidem chybu-
jícím, pochybujícím, nesměle se radujícím. Naše lidství tím 
postavil do zcela nového velikonočního světla. Přeji vám po-
žehnané svátky velikonoční.

Matěj Opočenský

VELIKONOČNÍ PROGRAM
1. 4. 2021 20.00 Zelený čtvrtek: 

společné čtení z Janova evangelia přes 
videokonferenci.

Po vzoru starozákonních textů a příběhů 
o vyvedení Izraele ke svobodě jsme letos 
zváni slavit připomínku usta-
novení svaté Večeře Páně 
doma u svých stolů v rodinné 
atmosféře. Již pro loňský rok 
jsme připravili materiály 
pro domácí pobožnost. Na-
bízíme je i letos. Na webu je 
kompletní inspirace a na po-
slední straně speciálu návrh 
pobožnosti. S večeří můžete 
začít opět od 18.00 a od 20.00 
se připojit ke společnému 
čtení z Janova evangelia přes 
online konferenci (přes sborovou videokonfe-
renci: https://meet.google.com/var-nsez-ggy). 
Budeme číst vybrané texty od 13. do 18. ka-
pitoly. Texty, které budeme číst, naleznete 
na webu.

2. 4.2021 9.30 Velký pátek: 
bohoslužby proběhnou pouze on-line 

(bez možnosti prezenční účasti) přes You-
Tube účet sboru. Bohoslužby připravují 
sbory Žižkov I, Žižkov II a náš vršovický. 

Nechte se překvapit drama-
turgií. Budou se číst pašije 
dle Markova evangelia.

3. 4. 2021 23.00–
24.00 Bílá sobota: 

Vigilijní čtení úryvků 
z knih přes videokonfe-
renci. Na Bílou sobotu letos 
plánujeme nově online kon-
templaci. Najděte si doma 
knížku, která vás nějak veli-
konočně inspiruje, vyberte 

pasáž, kterou byste chtěli přečíst a připojte 
se ke konferenci. Zvláštností akce je, že je 
pouze audio. Kamery nechte vypnuté a jen 
poslouchejte. Zveme i básníky a básnířky. Ví-
tané jsou i hudební či modlitební příspěvky. 

https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured
https://meet.google.com/var-nsez-ggy
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured
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Program pro děti
Během velikonočního týdne můžete 

dětem pustit videonedělku, která převy-
práví velikonoční příběh. Videa najdete na 
našem YouTube účtu. A uvidíte tak v akci 
ilustrace Ondřeje Rady.

Program na Velikonoce 2021 
naleznete také na adrese:
http://vrsovice.evangnet.cz/velikonoce-2/

Jak se připojit na sborový 
program, který probíhá 
přes videokonferenci?
Pokud se chcete připojit k videohovoru, 
klikněte na odkaz: 
https://meet.google.com/var-nsez-ggy

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb nalaznete na you tube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured

Postní sbírka Diakonie ČCE pro vzdělání dětí v Libanonu
Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Komunitní centrum Tahaddi v chudinské čtvrti na okraji Bej-

rútu podporuje nejzranitelnější rodiny, syrské uprchlíky a chudé 
místní. Například formou materiální pomoci či zvyšováním jejich 
kvalifikace. Provozuje také sociální podnikání – krejčovskou dílnu 
pro ženy, které si mohou takto přivydělat, naučit se něco nového 
a socializují se. Právě pro vás šijí zástěry, které jako dárky doputují 
až k vám.

Sbírka pro Jeronýmovu jednotu –  
stavební fond naší církve. 

Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické 

a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církev-
ních budov a varhan, a to formou darů nebo půjček. Ve sborech leží 
starost o budovy a varhany na staršovstvech.

http://vrsovice.evangnet.cz/velikonoce-2/
http://vrsovice.evangnet.cz/velikonoce-2/
https://meet.google.com/var-nsez-ggy
https://meet.google.com/var-nsez-ggy
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured

