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    Zamyšlení 

     „Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život 
věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti 
manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: 
kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který 
sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude 
navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za 
život světa.“ 
     Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může 
dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, 
pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít 
jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a 
pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v 
poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev 
pravý nápoj. 

 
      Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já      
v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, 
tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten 
chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové,     
a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“ 
                                                                                 (J 6, 47-58) 

Milí přátelé, sourozenci v Kristu, než budete číst dál, 
přemýšlejte chvíli, jak na vás text z Janova evangelia 
působí. Jak na vás působí Ježíšova slova? Jaký máte z nich 
první dojem? Napadlo vás hned, kam ten Ježíš míří? Bije 
vás z toho něco do oči?  

Na mě to působí hustě jak obsahem, tak také 
tématem. V celém textu se pojem jíst objevuje explicitně 
a významově celkem 13x. A co víc, všechno se točí kolem 
nabídky jíst Ježíšovo tělo a pít jeho krev. Husté, ne? Ježíš 
již v prvních verších (v prvním odstavci) jasně vystihl, co 
chtěl svým posluchačům sdělit. Čekal bych, že se řeč        
v dalších verších posune trochu jinam, ale Židé si 
nechápavě (nedivím se jim) položili otázku, jak to ten 
Ježíš myslí. On na to reaguje tak, že fakticky jen opakuje, 
co řekl před tím. Posluchači těžko mohli být z toho 
moudřejší. Nedostali odpověď na svou otázku, ale jen 
ujištění, že to Ježíš myslí tak, jak to říká. A to je problém. 
Když budeme brát Ježíše doslovně, skončíme ve slepé 
uličce. Takže otázka, co znamenají Ježíšova slova, byla     
a je nutná. 

Mnozí by mohli říct (a někdo to možná i řekl): “já mu 
to nikdy neodpustím.” Ano, tomu Ježíšovi. Jeho slova       
o tom, že nebudeme-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho 
krev, nebudeme mít v sobě život, napáchala nemalé 
škody v počátcích křesťanství. Ne, nebojte se, nechci 
vyprávět o lidech, kteří Ježíše pochopili po svém a snědli 
nějakého lidského synka. Nic takového neznám. Ale jistě 
vzpomenete, jak to bylo od druhé poloviny prvního 
století po Kristu. Škody napáchali ti, kdo nepochopili 
Ježíše ani křesťany a podezírali je z kultického 
kanibalismu. Byl to další důvod k pronásledování, mučení 
a umučení mnoha křesťanů. 

Jelikož nemožnost scházet se k bohoslužbě svobodně  
vedla k tomu, že se křesťané scházeli tajně na odlehlých 
místech, začali být podezíraní, že organizují  
 

 
a provádějí sexuální orgie. A prý děti, které se z toho 
rodily, byly obětovány a snědeny. Mnozí věděli, že to 
není pravda, ale hodilo se jim takové křivé obviňování. 
Jeden z prvních křesťanských apologetů (Justinus) si dal 
práci uvést tu věc na pravou míru, a stejně ho zabili         
(r. 165 po Kr.). Nenávist vůči křesťanům byla tak velká, že 
ve finále je jedno, co Ježíš dělal a řekl. Problém je, že 
vůbec byl. Jeho existence a jeho učení jsou mnoha lidem 
trnem v oku. To vedlo k jeho ukřižování, které dalo 
Velikonocům nový význam. A když ukřižování vyústilo ve 
vzkříšení, svátek vykoupení z egyptského otroctví se 
změnil ve svátek vítězství nad zlem, nad otroctvím            
z hříchů. To je základ naší křesťanské víry. Bůh skrze 
Ježíše vysvobozuje člověka z moci hříchů a nabízí mu 
nový život. 

A před tím, než došlo k ukřižování a vzkříšení, nám 
Ježíš přece jen předvedl pravý význam svých slov o tom, 
že on je ten chléb, který spadl z nebe, který máme jíst, 
abychom měli v sobě život: “Když jedli, vzal Ježíš chléb, 
požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, 
jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky            
a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto 
jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za 
mnohé na odpuštění hříchů.” (Mt 26, 26 - 28) Toto snad 
už nepotřebuje velké komentáře a vysvětlování. 
Symbolická řeč a symboly obecně nám pomáhají 
pochopit nepochopitelné a vystihnout nevystižitelné. 
Usnadňují uchopit neuchopitelné. 

Chléb je životodárný, víno též. Když při svátosti 
Večeře Páně jíme chléb jako tělo Kristovo a pijeme víno 
jako krev Kristovu, uvědomujeme si, že nám Kristus 
přináší sebe jako oběť a dává nám nový život z lásky          
a milosti.  

Samotné Velikonoce se tímto stávají výmluvným 
symbolem lásky a oběti, vykoupení, odpuštění a smíření    
s Bohem skrze Ježíše Krista. Přejme si, aby láska, oběť 
lásky, odpuštění a smíření platily i v našich mezilidských 
vztazích, s pomoci Boží.  

  Amen. 
                                                                Leonardo Teca, farář 

 

 



Radostné prožití Velikonoc 
Vám přeje 

za sbor ČCE v Kladně  
staršovstvo sboru a farář 

 

  Pravidelná sborová shromáždění:    

 Nedělní bohoslužby:         9.00 
              Po těchto bohoslužbách je pravidelně   

             příležitost k rozhovoru u kávy a čaje 

 Dětské bohoslužby (nedělní škola) jsou každou  

                                      neděli během bohoslužeb. 

 Biblická hodina:            středa      10.00,  
                                          resp. podle dohody         

 Biblická hodina děti:    pátek       15.00 
 Schůze staršovstva:     každou druhou 
             neděli v měsíci po bohoslužbách. 

 
____________________________________ 

Prosíme členy sboru, aby pamatovali na sbor 
každoročním příspěvkem saláru. 

Číslo běžného účtu u ERA  Kladno: 
256069562 / 0300 

Každý příspěvek je také naší odpovědí na vše, co 

od Pána Boha dostáváme. 

_______________________________________ 
 
     Farní sbor  
     Českobratrské církve evangelické Kladno           

  Ul. Gen. Klapálka 37/1394,  
  272 01 Kladno 

  IČO: 464 168 54 

  E-mail: kladno@evangnet.cz  

  Farář sboru:  Leonardo Teca 
                          telefon  312 247 442 
                          e-mail: motema@seznam.cz 
  Kurátor sboru: Oldřich Doseděl 
                         telefon 724 837 875 
                         e-mail: old@dosedel.cz 

 
JARO V EVANGELICKÉM SBORU 

    Milí přátelé,  
    v této rubrice se dozvíme nad rámec měsíčních 
kazatelských plánů něco navíc o tom, co 
podstatného nás čeká do konce června. 
Velikonoce 
    O Velikonocích nás čekají bohoslužby na Velký 
pátek, 19. 4. 2019. Sejdeme se v 9:00 na základě 
usnesení VSS z roku 2017. A Boží hod velikonoční, 
21. 4. 2019 bude také od 9:00 standardně. Na obou 
bohoslužbách budeme slavit svatou Večeři Páně. Na 
velikonočním pondělí nepořádáme ve sboru nic. 
Host z Vysočiny 
    28. 4. 2019 budeme mít hosta z Vysočiny, Filipa 
Boháče, seniorátního faráře a faráře sboru                
v Opatově. Nejdřív povede bohoslužbu, a od 10:15 
předvede, že i obyčejná kostelní píseň může znít 
úplně jinak. Znamení: Metal. 
Rodinná neděle 

    Bude to vlastně 2 in 1 (dva v jednom), rodinná 
neděle a sborový den zároveň, řeč je o 19. 5. 2019. 
V 9:00 bude rodinná bohoslužba s tématem “křest”. 
Potom bude káva a čaj jako vždy. A v 12:00 nastane 
čas pro společný oběd. Po krátkém oddechu, asi      
v 13:15 vyrazíme vlastními dopravními prostředky 
do Zooparku Zájezd. Zde nás čeká komentované 
krmení zvířat a jiný zábavný program. Akce je 
zároveň odměnou pro účastníky akce “krabice od 
bot”, proto vstup bude zdarma. Za tento dar 
děkujeme vedení Zooparku. 
Noc kostelů 
    Letos se Noc kostelů uskuteční v pátek, 24. 5. 
Podrobný program naleznete na našich 
internetových stránkách, viz níže. 
Smysl života navzdory utrpení 
    To bude téma nedělní bohoslužby z 26. 5. 2019, 
kdy k nám zavítá teoložka Eliška Havelková.             
Po bohoslužbě bude přednáška a beseda na stejné 
téma se stejným hostem. 

 
Synodní senior na Kladně 
    Svatodušní svátek, 9. 6. 2019, bude zároveň 
oslavou 150. výročí první evangelické bohoslužby    
v Kladně. Slavnostní bohoslužbu povede br. synodní 
senior Daniel Ženatý. Ten den se dopoledne nebude 
dít nic. Slavnost bude odpoledne. V 14:45 vyrazíme 
z fary na místo, kde se v červnu roku 1869 konala 
první evangelická bohoslužba v Kladně. Zde 
zahájíme bohoslužbu zpěvem, modlitbou a krátkou 
vzpomínkou. Potom se přesuneme do kostela, kde 
bude pokračovat slavnost. 
Konec školního roku 
    V pátek, 28. 6. 2019, dostanou děti vysvědčení, 
skončí školní rok a začnou dva měsíce a tři dny 
čekání na další školní rok. Budeme mít dva důvody    
k oslavě: začátek prázdnin a vysvědčení, o nichž 
věřím, že udělají dětem a rodičům radost. Zatím 
máme jenom předběžnou domluvu. Místo, termín  
a čas si upřesníme. 
A ještě něco 
    Na 4.-10. 8. 2019 plánuji pobyt v Křížlicích. I když 
to nepovažuji za sborovou akci, přidá-li se někdo ze 
sboru, bude vítán. Bude to krásný pobyt vhodný pro 
každého. Bude tam i hodně dětí. Ubytování do 100,- 
Kč na noc a na osobu. Budeme si sami vařit a 
vymýšlet program. 

 
Velikonoční hádanka 
U tzv. poslední večeře sedělo 13 lidí, Ježíš a jeho 

dvanáct učedníků. Pro jednoho z nich svátky skončily 

fatálně. Kdo to byl? 


