
Velikonoční dopis 
Evangelického sboru v Telecím 

 
„Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován.  

Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.“ (Marek 16, 6) 
 
Neděste se, není zde, byl vzkříšen a k tomu místo, kam ho položili. Kde teda je? Kde je Ježíš, 
když bychom ho potřebovali. Kde je, když jsme například sami doma nebo i s někým, ale 
jinak s nikým. Kde je? Tak především není zde, to je docela důležité. Není zde, byl vzkříšen, 
byl sice tady, ale není už ani tam. Kde teda je? Otázka, která nás trápí, co svět světem stojí. 
Byl vzkříšen, den a noc jeho smrti pominuly a Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Není zde, už je ně-
kde jinde. Právě na velikonočních svátcích je pozoruhodné, jak se i ukřižovanému a tím po-
pravenému Ježíši dostává velikého povstání, doslova vstání z mrtvých a on se, ne že opět vra-
cí mezi živé, ale přinejmenším se jim připomíná zase nějak trochu jinak. Jak? Především tak, 
že i nás svým vzkříšením v Bohu vrací mezi živé. To je opět velmi důležité.  
Právě v době všeobecné pandemie Bůh křísí nejen vzájemnou solidaritu a jako by nás vrací 
k sobě navzájem, ale především k sobě samým. A tím nás vrací k tomu, k základní podstatě 
lidské existence, že nejsem sám svůj. A současně křísí i mnohé dosud tak trochu a stále skryté 
otázky, co bude s křesťanskou vírou a křesťanstvím obecně dále? Přežije i současnou karanté-
nu? A co bude s námi? Vzkřísí či probere i nás a naše otázky po podstatě lidského společen-
ství, po podstatě toho, čemu věnujeme svou pozornost, po podstatě našeho tázání se po Bohu, 
po Kristu, po Kristově církvi? Sejme i z nás jakousi všednost lidského života a vrátí opět 
k tomu, co k tomu životu patří také, totiž podstatu našeho sdílení se, a to i s těmi druhými, 
toho, co dříve patřilo třeba jen do nejužšího okruhu našich nejbližších, ale nyní se může vzkří-
sit a rozrůst i mimo, do otázky, kde ho vlastně hledat, když není zde, ale ještě před chvílí tu 
byl, hle, místo, kam ho položili. Kde je v tom všem ten, který sám byl vzkříšen, a to ne pro 
nic za nic, ale proto, aby i v nás vzbudil, vzkřísil tu nejzákladnější otázku po tom, komu a 
čemu vlastně patříme. Zdalipak ne tomu, který je i garantem našeho současného směřování 
k životu a péči o něj. Průvodcem po cestě, která sice skončila na kříži, ale hlavně proto, aby i 
ji Bůh mohl vzkřísit a tím opět vrátit mezi živé. Cestu, která nekončí, nýbrž začíná, cestu, 
která i nás vede především k možnosti otevřít i všechny současné nejistoty a nabídnout i něco 
podstatného. 
Neděste se. Nejde o nic menšího než poodstoupit od současné jistoty toho, že tu nejsme sami, 
a vstoupit na rovinu, která se dnes nabízí snad ještě víc než jindy, ještě mnohem hlubšího 
vztahu s lidmi i nekonečnem, který nabízí ještě mnohem víc, než jsme si i my sami vědomi. 
  
Ze života našeho sboru:  
Letošní rok byl poznamenán nouzovým stavem a probíhající karanténou, která nás v podstatě 
uzavřela do svých domovů a nemůžeme se nyní scházet ani vytvářet společenství kolem Božího 
Slova, Kristových svátostí, ale ani vzájemných rozhovorů. Nevíme, jak dlouho to všechno ještě 
potrvá a kdy se i sborový život opět vrátí do stavu, jak jsme ho znali. Co však víme, je, že nám 
ten současný stav umožňuje zamyslet se nad tím, co je v životě skutečně důležité.  
Co se týče následků požáru fary v Pusté Rybné, jedná se o jejím prodeji obci. Je sepsán zá-
měr, který bude schvalovat staršovstvo sboru a následně i sborové shromáždění. Poté půjde 
na tzv. seniorátní výbor sestavený ze čtyř nejvyšších zástupců poličského seniorátu, neboť se 
jedná o církevní majetek a po jeho odsouhlasení se celá věc předá nejpozději podzimnímu 
konventu poličského seniorátu, který by to též měl schválit a cesta k prodeji fary bude volná. 
Do té doby prosíme především o trpělivost, prodej fary provází několik kroků, které napřed 
musíme vyřešit tak, abychom všichni dospěli ke stejnému cíli. 



V každém případě proběhly změny v místě konání bohoslužeb. S br. farářem M. Lapáčkem 
jsme vymysleli vzájemnou spolupráci především o druhé neděli v měsíci, kdy bychom se měli 
střídat v Borové a Telecím, tam od 9,30 hod. a zde od 9 hod. 
A jinak určitě sledujte naše webové stránky, najdete na nich skoro vše důležité. Br. farář je 
rovněž stále na telefonu, nebojte se mu kdykoliv zavolat. 
 
Děkujeme všem dárcům, kteří zvlášť v souvislosti s opravou fary v Pusté Rybné na náš sbor 
pamatují finančně, je to pro nás velkou pomocí i povzbuzením. Děkujeme i vám všem, kdo 
přispíváte na chod sborového života. Věříme, že nám zachováte svou přízeň i nadále.  
 
K dostání nově bude nezávislý evangelický měsíčník Protestant především s texty br. faráře 
Tomáše Bíska a též čtvrtletník Českobratrské Horácko i evangelický časopis Český bratr.  
 
 

Pán Bůh nás všechny opatruj. 
 

Těšíme se opět na viděnou s vámi. 
 

Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


