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Milé sestry, milí bratři, vážený sbore, 

po roce zas Velikonoce a před nimi opět 
procházíme postní a pandemickou 

uzávěrou života. Možná jsme si říkali, 
že tento rok už budeme dál a jinde.  

Ale snad je ta naše současná situace 
docela případná (tím neříkáme, že 

bychom si nepřáli jako máloco jiného 
její zlepšení). Se vší závažností jsme si 

připomněli, jak jsme ohrožení, jak 
nesamozřejmé jsou mnohé věci, které 

jsme za samozřejmé mohli brát. Jak 
před posledními otázkami života a 

smrti stojíme vlastně bezradní. 
Také letos ale bude tento čas 

následován Velikonocemi a my při nich 

můžeme uslyšet dobrou zprávu o tom, 
že důsledky našich selhání, naše 

slabost ani smrt nejsou tím posledním, 
co se před námi ve víře otevírá.  

Ať se s touto nadějí neminete, ať vás 
těší a podpírá, ať vás doprovází i 

dalšími dny tohoto nelehkého roku.  
Požehnané Velikonoce přejeme 

jménem svým i staršovstva sboru! 
Petr Hladík, kurátor 

Ondřej Ruml, farář 

Zrána od hrobu 

Když uplynula sobota a začínal první 

den týdne, přišly Marie z Magdaly a 
jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. 2 

A hle, nastalo velké zemětřesení, 

neboť anděl Páně sestoupil s nebe, 
odvalil kámen a usedl na něm. 3 Jeho 

vzezření bylo jako blesk a jeho roucho 
bílé jako sníh. 4 Strážci byli strachem 

bez sebe a strnuli jako mrtví. 5 Anděl 
řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že 

hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 6 
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte 

se podívat na místo, kde ležel. 7 Jděte 
rychle povědět jeho učedníkům, že byl 

vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do 
Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem 

vám to."           Mt 28,1-7 
 

Ve chvíli smrti se vše zastaví. Končí 

svět - pro toho zemřelého a do značné 
míry i pro jeho blízké. Šok, slzy a 

stažené koutky úst. Spolu s dalšími 
pod křížem si snad i Ježíšovi nejbližší 

říkali: „Ještě se třeba v poslední chvíli 
něco stane…“ Ale nestalo se nic, Ježíš 

vydechl naposledy. Jeho tělo potom 
sňali z kříže a uložili do hrobu.  

Svět se pak zastavil na celý další den, 
na sedmý den sobotního odpočinutí. Až 

den po sobotě se ráno přece jen něco 
a někdo dá do pohybu. Nejprve ženy a 

také se něco stane v hrobě. Slyšíme o 
zemětřesení a o tom, že kámen z 

hrobu je pryč a uvnitř prázdno, tam, 

kde mělo být mrtvé tělo, nic není. 

Ale přece jen tam na ženy někdo čeká, 
anděl se slovy: „Není tu, byl vzkříšen!“ 

Evangelista si dá záležet, že tady je při 
díle Bůh. Nejprve ženy musely tu zprávu 

z nebe slyšet, až pak se mohly setkat se 

Vzkříšeným.  
A ten nedělní pohyb ještě není u konce 

– ženy mají jít za učedníky a říct jim to; 
a ti se zase mají vydat do Galileje. Tam, 

kde to začalo, kde se potkali s Ježíšem. 
Kde ho začali následovat. Kde on na 

horách kázal, kde v údolích léčil 
nemocné a mrtvé probouzel k životu, 

kde přibližoval to podstatné z života a 
smrti v podobenstvích, kráčel po vodách 

a rozdával chleba a ryby. Zpátky 
k lidem, domů, zpátky a přece jinak. Je 

to pozvání pro všechny, kteří stojí pod 
kříži tohoto světa, kdo jsou zasažení a 

zastavení smrtí. 

Jsme zváni na novou cestu, můžeme jít 
dál, následovat Ježíše i na této cestě. 

Půjdeme? 
 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, někdy i v 
našich životech je mnohé jinak, než 

bychom si představovali. Narážíme na 
meze své, na omezení tohoto času a 

tohoto světa, na svou nestálost, 
hříšnost, smrtelnost. Jsme sice mnohdy 

tísněni ze všech stran, přesto nikdy 
nejsme bez naděje, zbaveni odvahy, 

protože ty žiješ, Pane Ježíši Kriste. Ty jsi 
náš zdroj naděje, uváděj prosíme i nás 

do pohybu od smrti a ustrnutí k novému 

životu. Amen. 



Sčítání lidu (z dopisu z ústředí) 

Milé sestry, milí bratři, na přelomu 

března a dubna t. r. začne v České 
republice sčítání lidu, které probíhá 

pravidelně jednou za 10 let. Také letos 

bude jeho součástí 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“. Obracíme se touto 

výzvou nejen na členy farních sborů, 
ale také na vás, kteří formálně členy 

nejste, a přesto se k naší církvi hlásíte, 
sympatizujete s ní, účastníte se 

některých akcí, máte v ní své přátele… 
Pokud je to v souladu s vaším 

přesvědčením, vyplňte také, prosíme, 
„Českobratrská církev evangelická“ v 

kolonce „Náboženská víra“. 
Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. 

března a trvá do 9. dubna. Pro ty, kdo 
nevyplní formuláře v digitální podobě, 

navazuje od 17. dubna listinné sčítání, 

které vrcholí 11. května. 

Bohoslužby o Velikonocích 

Bohoslužby slavíme za dodržení aktuálních 
protiepidemických opatření (především 

omezení počtu účastníků na 45 
v novoměstském kostele). Na bohoslužby 
je třeba se dopředu registrovat buďto 

prostřednictvím formuláře na stránkách 
sboru či telefonicky na faře. Bohoslužby 

jsou živě přenášeny po internet, kde také 
najdete jejich záznam. 
 

 

 

1. dubna – Zelený čtvrtek 

13.00 – 18.00 Cesta z Egypta – 

velikonoční putování nejen pro děti a 

rodiny – start v parku u 

evangelického kostela v NM 

18.00 - pašije podle 

evangelisty Jana a Josefa Toufara – 

evangelický kostel v Novém Městě 
 

 

 

2. dubna – Velký pátek 

 Bohoslužby s večeří Páně 

7.50 – Bystřice n. Pernštejnem 

9.00  – Nové Město na Moravě 

18.00 – Nové Město na Moravě 
 

 

 

4. dubna – neděle Vzkříšení 

Bohoslužby s VP 

7.50 - Bystřice nad Pernštejnem 

9.00 - Nové Město na Moravě  

10.50 – Blažkov  
 

 

5. dubna – Velikonoční pondělí 

 9.00 – Nové Město na Moravě 

kontakty 

Farář Ondřej Ruml: 776 309 166, nebo 

pevná linka: 566 616 244 

Pastorační pracovnici Martinu Dvořákovou 

zastihnete na faře v úterý, ve čtvrtek a v 

pátek od 8.30-13.30 hodin, Individuálně 

po telefonické domluvě tel. 723 055 349. 

Kdo byste stáli o pomoc, o možnost 

přijímání večeře Páně doma, ozvěte se. 

 

Email: nmnm@evangnet.cz 

WWW: http://nmnm.evangnet.cz/ 

https://www.facebook.com/evangelicinmnm 

https://www.youtube.com/channel/UCdf4Tgd7

_da9I8ANEl5e8vg 

Číslo účtu: 5500213339/0800 
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