
Velikonoční dopis 
Evangelického sboru v Telecím 

 

„A Ježíš zvolal mocným hlasem: 
„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ 

Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: 
„Tento člověk byl vskutku spravedlivý.“ (Lukáš 23, 46-47) 

 

Kdo je spravedlivý člověk? Na Vysočině se prý říkalo, že ten, kdo dokáže vyslechnout druhé-

ho, na nic jiného přitom nemyslet a až poté si vytvořit nějaký vlastní úsudek. Že spravedlivý 

není jen ten, kdo dává všem stejně, ale kdo je zároveň spolehlivý a přistupuje ke všem stejně. 

Za dob ukřižování Pána Ježíše se takhle říkalo přímo jemu. Ježíš byl spravedlivý v tom, že 

svého ducha, a nejen své tělo či duši odevzdal svému Otci a našemu Pánu a Bohu. Jeho spra-

vedlnost spočívala v tom, že co kdysi od svého Otce dostal, to mu nyní vrací. Sotva Pánu Bo-

hu vrátil, co mu i patřilo, tak skutečně zemřel a jeho duch se odebral k jeho Otci. A ještě tak 

činí mocným hlasem, takže Pánu Bohu tak trochu nezbývá, než ho tak i přijmout. 

Spravedlivost není jen lidská, ale i Boží. A rozdíl mezi nimi je v tom, že té lidské se můžeme 

dočkat už tady na zemi, zatímco ta Boží jako by nás čekala až na onom světě. Ale protože se 

ta lidská promítá i do nebe a ta Boží i na zem, je možné o tu lidskou usilovat i tady na zemi a 

s pomocí Boží a tu Boží zase nečekat až tam nahoře, ale zkoušet ji promítat už do svých po-

zemských vztahů, co máme například s druhými lidmi. Neboť spravedlivost není nikdy jen 

jednostranná, ale člověk na ni občas čeká i nějakou odpověď, ať už v přijetí nebo v odmítnutí. 

O Ježíši se navíc říká, že byl pravý Bůh a pravý člověk. Byl to člověk vskutku spravedlivý a 

zároveň mu byla dána přímo od jeho Otce. Někdy se tomu říká výchova k dobrému životu. 

Ježíš toho za svého poměrně krátkého života stihl docela dost. Uzdravil spoustu lidí, hodně 

toho pověděl, ale především byl téměř neustále blízko svému Otci. A stihl zemřít i slavnou 

smrtí. V dnešní době se smrt a umírání hlavně díky všelijakým virům a válce na východě Ev-

ropy stalo tak trochu denním chlebem. Naším úkolem je však držet svůj život pevně ve svých 

rukou a až přijde čas, tak ho i včas pustit. Pro někoho ten čas přijde dříve, třeba už ve třiatři-

ceti, pro jiného později. Ježíš zemřel krutě, byl zbičován, na ramenou si nesl svůj kříž, šel za 

svým Otcem, ale tak, že tu klidně mohl ještě chvíli být. Ale umřel na vrcholu. 

Ani my však ještě neumíráme, jen hledáme cestu k novému životu, ta se však nenaskýtá jen 

v neděli coby dni pracovního klidu, ale právě i v těch všedních dnech. Jedna z podob křesťan-

ské víry vznikla na základě právě těch všedních dnů, na základě toho, jak člověk žil od pondě-

lí do pátku. A jednou z největších výzev i dnešní doby je, že tu byl ještě někdo jiný, kdo nejen 

že za nás zemřel a pro nás je živ, ale naučil nás poslouchat i slova Boží, která mimo jiné učí, 

jak číst slovo o tom, že to byl člověk vskutku spravedlivý. Přeji vám, ať se i nadcházející ve-

likonoční svátky stanou příležitostí k dobrému čtení, nejen dnešní doby a současné situace, ale 

i druhých lidí. Ať se stanou příležitostí ke čtení nejen zpráv plných pohrom a pohrom plných 

zpráv, ale i toho dobrého, co se ve svém životě dostáváme a je tu také pro nás. 

 
Ze života našeho sboru: 

1. dubna byla v notářské kanceláři v Poličce podepsána kupní smlouva mezi sborem a obcí 

Pustá Rybná ohledně prodeje evangelické fary. 16.-18. července jsme zde měli návštěvu ze 

sboru z Lysé nad Labem. 12. září proběhla bohoslužba pod Zpívající lípou s rekordní účastí 

asi čtyřiceti lidí. Na čtvrtou adventní neděli nám v kostele posloužil občasný pěvecký sbor ze 

Březin zpíváním pod vánočním stromkem. Slavili jsme Vánoční svátky i s tradiční besídkou a 

zpíváním koled. Vyučování náboženství pokračovalo se dvěma školními dětmi.  



V posledních měsících se též jedná o budoucnosti sboru. Přes stabilní příjem ze sborových 

sbírek nám poklesl pravidelný odvod na chod sborového života, tzv. salár. Br. farář minulý 

rok ohlásil, že do další volby v roce 2023 nejspíš nepůjde a zvažuje, co dál. Sbor se pravdě-

podobně bude muset spojit s někým z okolí, trochu o tom jednáme s Borovou. 

Ze stavebních úprav plánujeme opravu věže a střechy kostela, chystáme se natírat dveře a 

okna u kostela a na faře. S ministerstvem kultury jednáme o zapsání evangelického kostela 

mezi kulturní památky. 

Pravidelně se schází nově vznikající pěvecký sbor vedený manželi Hanychovými v Pusté Ryb-

né pod baptistickou modlitebnou č. 161, který bude zpívat zejména při pohřbech, ale někdy 

také při bohoslužbách a snad uskutečníme adventní nebo vánoční koncert. 

Milí přátelé, žijeme v době plné obav, ať už neustále mutujícího viru nebo z nedávno propuk-

nuté války na východ od nás. Přeji vám, ať strach z budoucnosti nezakryje radost ze vzkříšení, 

které nastalo právě po jedné takové smrti. Tak na vzkříšení! 

 

V jednání je také veřejná beseda s prof. Danuší Nerudovou, bývalou rektorkou Mendelovy 

univerzity v Brně a současnou možnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky.  

 

Na bohoslužby do kostela v Pusté Rybné se s největší pravděpodobností vrátíme až v květnu. 

 
 

Program života sboru na Velikonoce: 

 
10.4. společné bohoslužby s Borovou na faře v Telecím od 9 hod. 

15.4. bohoslužby na Velký pátek na faře v Telecím od 18 hod. 

17.4. velikonoční neděle, bohoslužby na faře v Telecím od 9 hod. 

24.4. bohoslužby na faře v Telecím od 9 hod. 

 
 

Pán Bůh nás všechny opatruj. 
 

Těšíme se opět na viděnou s vámi. 
 

 

Mgr. Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


