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„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby 

žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“  

(Jan 3,16) 

 

 



 

 

Oznámení 
 

Bohoslužby ani žádné jiné kontaktní aktivity se 

až do odvolání na základě rozhodnutí Synodní 

rady ČCE a vlády ČR NEKONAJÍ 

 

Ale Boží dotyk není přenašeč :) Nezapomínejte na Boží slovo! 

Máme pro vás několik typů, jak si vynahradit NEJEN 
nedělní bohoslužby: 

✓ Nezapomínej číst Boží slovo, je to potrava pro tvůj 

duchovní život – bez jídla duchovně umíráš! 

✓ Můžeš využít stará nahraná nebo vytištěná kázání 

✓ Mnoho kázání bývá na TV Noe nebo v Radiu – Radio 

Proglas, Radio7 

✓ Na internetu je nespočet možností; na sborových 

stránkách facebooku často odkazujeme na online 

kázání z Růžďky, z CB Ostravy, z CB Opavy, z BJB Aše, 

na www.e-cirkev.cz je mnoho živých vysílání 

z evangelických církví 

✓ Nezapomínej myslet na druhé na modlitbách 

✓ Jakkoliv bezkontaktně se povzbuzujme! 

✓ Stůj pevně v Kristu – On je pevná skála, On je naděje, 

On je vítězství, On porazil smrt! 

http://www.e-cirkev.cz/


  

 

Úvodní slovo 
Velikonoční dopis 

ilé sestry, bratři a 
přátele sboru, píši 
před Velikonocemi, 

ale moc mi to tak v mnoha 
ohledech nepřipadá. Dost věcí 
se totiž děje úplně jinak, než 
jsme si plánovali. Ani se mi 
chvílemi nechce uvěřit, jak se 
změnila životní situace nás 
všech v posledních týdnech. 
Přiznám se, že sama jsem si 
vážnost celé situace s epi-
demií v našich podmínkách 
nepřipouštěla, až když přesta-
ly děti chodit do školy. Krátce 
na to přišlo totiž doporučení 
z církevního ústředí, abychom 
zrušili bohoslužby raději i na 
menších sborech s ohledem na 
starší generaci. A pak jsem jen 
četla a četla zprávy a začala šít 
v kanceláři s naší Nikolkou 
roušky. Najednou jsem nevě-
děla, co v takové situaci dělat 
lepšího.  
Na ulicích se zastavil život, 
všechno utichlo. Obchod  
v mnoha odvětvích se zastavil. 
Strach z pandemie a negativní 
zprávy z okolních zemí nás 

ochromil. Jakoby v první fázi 
počty nakažených, zároveň 
znamenaly i počty zemřelých. 
Moc se na začátku nemluvilo 
o uzdravených, protože jich 
zatím moc nebylo.  
A vše je najednou bez kontaktu, 
bez úsměvu, bez obětí, bez 
podané ruky, bez sdílení se. Je 
zajímavé, že něco pro nás tak 
běžné, může být nakažlivé  
a životu nebezpečné. Tam, kde 
se lidé dříve setkali se teď 
nepotkají a na ulici se obejdou 
obloukem. Vždy, když se ráno 
probudím, tak si v první chvíli 
pomyslím, že je přece úplně 
normální krásný den, ale 
vzápětí mě mysl upomene, že 
to tak teď není. Den sice krásný 
je, slunce svítí dál jakoby nic, 
příroda se probouzí k jaru jako 
každý rok, ale my jsme jaksi 
bezmocní.  
Ještě nedávno mnoho lidí 
nemělo na nic čas. Spousta lidí 
nepotřebovala setkání formou 
nedělní bohoslužby a teď 
bohoslužby prostě nejsou. Do 
odvolání všechno zrušeno.  
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A navíc nikdo nedokáže říct, 
kdy to všechno skončí a kdy 
začne být život opět pro nás 
bezpečný a kontaktní.   
Všechno ale neuhaslo a ne-
přestalo - spousta věcí se děje 
jen jaksi jinak než jsme zvyklí. 
Více se komunikuje elektro-
nicky, více se telefonuje. 
Bohoslužby sice nejsou 
v kostele, ale dají se sledovat 
v televizi nebo přes internet. Je 
to nouzová situace, která nutí 
mnohé dělat věci úplně jiným 
způsobem.  
 

 
 
Co můžeme dělat?  
Izolovat se a tím chránit sebe  
i ostatní. Zní to neuvěřitelně, 
ale tak to skutečně je. Jsme tedy 
uzavřeni ve svých rodinách. 
Pro mnohé je to možná už  
i nezvyk. A ten, kdo je sám, tak 
je pro něj ta samota ještě větší 
a tíživější. Přesto všechno 
můžeme nějak i pomáhat  

a mnozí to nezištně a obětavě 
dělají, a to nejen uvnitř své 
rodiny. Můžeme se navzájem 
na dálku povzbuzovat. A díky 
Pánu Bohu můžeme mít naději, 
že svět se jednou uzdraví  
a bude přeci jen zachráněn. 

I v dějinách lidé procházeli 
těžkými globálními tragédiemi, 
ale i osobními. Proto se dnes 
mnoho lidí dívá více i do 
minulosti, možná aby nalezli, 
čím vším si lidé dříve 
procházeli, aby se snad zase 
poučně a nadějně mohli 
podívat před sebe. 

Blíží se Velikonoce, takový 
celosvětový půst od všeho a od 
všech, to si snad nikdo ani 
nepředstavoval, a přesto nám 
to může mnohé napovědět. 
Nejde o konec světa, jen se svět 
malinko zastavil, abychom si 
uvědomili to podstatné, že 
lidský život je vzácný dar, který 
je potřeba ochraňovat ve všech 
podobách. Že pohlazení, dotek, 
podaná ruka, úsměv a blízkost 
druhého člověka je víc než 
cokoliv jiného. Ano, medicína 
má své limity a lidský život má 
své hranice. Ale strach ze smrti, 
která zaplavuje státy a kosí 



  

 

všude kolem nás, nesmí 
paralyzovat natolik, abychom 
přestali věřit. Věřit, že Bůh je 
vítězem nad smrtí. Paradoxně 
blížící se Velikonoce jsou 
o smrti, ale i vzkříšení Krista. 
Mějme i nyní, v tomto 
nakaženém světě naději ve 
vzkříšení, naději v návrat k 
životu. 

Letošní Velikonoce si musíme 
prožít izolovaně a zřejmě 
každý sám v sobě – prožijte je 
tedy v klidu, v lásce, naději i 
víře s těmi nejbližšími, které 
máte kolem sebe! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S milým pozdravem  
vaše farářka Pavlína Lukášová  
 

                                                                                               



 

 

Stručně ze schůzí 

staršovstva 
 

 letošním roce proběhly 
zatím dvě schůze 
staršovstva, březnová 

se díky nouzovému stavu 
v naší zemi již neuskutečnila. 
Nekonalo se ani plánované 
výroční sborové shromáždění, 
Velikonoce proběhnou také 
bezkontaktně… Naštěstí si 
můžeme vybírat z poměrně 
bohaté nabídky a „účastnit” se 
aspoň bohoslužeb zprostřed-
kovaných rozhlasem, televizí 
nebo internetem, i když osobní 
kontakt nám samozřejmě 
nenahradí. Věřím, že o to více si 
budeme vážit příležitostí 
k setkávání, až to bude možné.  
 
Které informace ze star-
šovstva zůstaly platné i po 
nástupu nečekané korona-
virové krize?  
 
Rekonstrukce bytu je prakticky 
dokončena, zbývá nainstalovat 
již zakoupené vnitřní dveře a 
kuchyňskou linku. Tím bude 

byt připraven k bydlení, a 
protože by nebylo vhodné 
nechávat jej nevyužitý, 
rozhodlo se staršovstvo 
nabídnout jej zatím k užívání 
bratru Petru Dolénkovi. 
Nájemní smlouvu na dobu 
dvou let s možností prodlou-
žení (podle situace s hledáním 
kazatele a potřebou jej 
ubytovat) seniorátní výbor  
i staršovstvo schválily, po více 
než roce osiření bude tedy náš 
sborový dům patrně od května 
opět obydlen. 
 
Oderská skupinka Apoštolské 
církve ve Valašském Meziříčí 
nás již koncem minulého roku 
oslovila s prosbou, zda by se 
v našich prostorách mohla 
občas scházet. Začátkem roku 
zástupci našeho sboru 
podepsali s kazatelem 
Apoštolské církve smlouvu o 
pronájmu, na základě které 
budou svá setkání konat ve 
čtvrtek a příležitostně v neděli 
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odpoledne. Termíny těchto 
setkání jsou vyvěšeny na 
nástěnce.  
 
Sestra místokurátorka Noemi 
Kulíková a bratr Petr Dolének 
dokončují kurz pro výpomocné 
kazatele, následně budou 
skládat závěrečnou zkoušku. 
Po schválení synodní radou 
mohou být ordinováni do 
služby výpomocného kazatele. 
Vzhledem k současným obec-
ným omezením se termíny 
zkoušek patrně posunou na 
pozdější dobu. 
 
V naší kazatelské stanici ve 
Fulneku vznikly problémy 
s pronájmem oratoře v kostele 
sv. Josefa. Požadované 
nájemné je nepřijatelně vyso-
ké, ale jednání o jiných 
možnostech vedlo k řešení 
scházet se vždy 4. neděli 
v měsíci v Knurrově domě 
(vedle kaple J. A. Komenského) 
do doby, než bude po 
rekonstrukci znovu otevřena 
kaple. 
 

Na závěr si dovoluji připo-
menout, že nemožnost konání 
pravidelných bohoslužeb má 
své dopady i na finanční situaci 
sboru – náklady z větší části 
neklesají, ale na straně 
příjmové zcela odpadly nedělní 
sbírky. Kromě toho na 
Velikonoční neděli pořádá naše 
církev tradičně sbírku 
nazvanou Hlavní dar lásky 
určenou na podporu většího 
projektu rekonstrukce či 
opravy v jednom z farních 
sborů. Letošní sbírka je určena 
pro Farní sbor v Hranicích a 
bude použita na přístavbu a 
rekonstrukci kostela.  
Prosíme vás tedy, můžete-li 
přispět na běžné sborové 
potřeby i na tuto celocírkevní 
sbírku, učiňte tak převodem na 
sborový účet č. 107-
5715380257/0100 nebo 
jiným způsobem po domluvě 
s bratrem poklad-níkem na 
telefonním čísle 
731 107 802. Za vaše dary 
velice děkujeme. 
 

Zpracovala Eva Dvorská 

 

 



 

 

Slovo na povzbuzení a 

probuzení       
 

(promluva br. far. Jiřího Doležala 29.3.2020)                                                                       
Milovaní, milujme se navzájem! ( 1. Janova 4,7) 

 

emůže být o nás (o 

každém z nás!) 

pověděno nic pravdi-

vějšího, nic přesnějšího  

a slavnějšího než právě toto: 

„Bůh je láska (1. J 4,8) Aby nám 

to bylo jasné, musí k tomu být 

pověděno ještě toto: „V tom je 

láska: Ne, že bychom my Boha 

milovali, ale že Bůh miloval nás 

a poslal Syna svého, oběť 

slitování za hříchy naše“  

(1.J 4,10). Takže: Láska, kterou 

nás Bůh miluje, není závislá na 

lásce naší. A ta Boží láska se 

jmenuje Ježíš Kristus. A opět 

přesně: Ten Ježíš Kristus je 

Ježíš Nazaretský, který se 

obětoval, když zemřel na kříži 

za naše hříchy. To je ta láska, 

kterou jsme Bohem milování. 

A protože jsme takto Bohem 

milováni, nemusíme se o sebe 

bát. Bůh nás miluje a to platí, ať 

na světě právě vládne pohoda 

nebo pandemie. Na to smíme  

a máme spolehnout (1 J 4,13). 

O tom smíme a máme mít 

jistotu. Proto nemusíme 

upadat do paniky a ovšem 

nesmíme paniku šířit! 

 

N 



  

 

Tak co nám zbývá? Protože 

jsme Bohem milováni, 

„milujeme jedni druhé!“ Za 

všech okolností stůjme 

nebojácně při sobě a modleme 

se jednic druhé. To je naše 

úžasné privilegium: Když už 

nemůžeme dělat nic jiného, tak 

se jedni za druhé v karanténě 

nemůžeme přimlouvat. A když 

se jedněch zmocní strach, tak je 

ti druzí mají povzbuzovat.  

A když jedni už upadají do 

beznaděje, tak je druzí mají 

ujišťovat, že Bůh „vysvobodí  

i ze zahynutí náš život“ (Ž 100, 

1nn). Ještě jednou: Nemůže o 

nás být pověděno nic 

pravdivějšího a výstižnějšího, 

než že jsme Bohem milováni. A 

to platí, když tomu věříme, 

nebo už o tom pochybujeme. 

Ano, to platí, i kdy už tomu 

nevěříme. Takové je to s tou 

Boží láskou, kterou jsme 

milován i.  

A nebojme se ani o svět, ani o 

ten náš dnešní svět. Je přece 

v bibli, v evangeliu psáno: Tak 

Bůh miloval svět, že dal svého 

jediné ho Syna, aby žádný, kdo 

v něho věří nezahynul“ (J 3,16). 

Tak se nebojme ani o sebe ani o 

svět.Amen. 

Modleme se: 

Náš nebeský Otče, ty jsi nám 

poslal svého Syna, aby nás 

naučil se modlit. A Pán Ježíš 

jako poslední prosbu do 

„Otčenáše“ zařadil: …zbav nás 

od zlého. Tak nás přijmi, když 

tě dnes prosíme: „Zbav nás od 

zlého koronaviru, nebo tvé je 

království i moc sláva na věky. 

Amen.“  

Bratr farář Jiří Doležal se 

narodil v roce 1929, působil 

v Pardubicích a do současné 

doby vypomáhá v tomto 

sboru a zároveň tam vede 

velmi početně navštěvované 
ekumenické biblické hodiny. 

       Zpracovala Noemi Kulíková 

 
 



  

 

Zamyšlení 
Charles Haddon Spurgeon (1836-1892) 

 

brať se a budeš 

spasen! Z kříže Golgo-

ty, odkud se vylévá 

milost z krvavých rukou 

Ježíše, ze zahrady Gestemane 

zní volání: „Obraťte se ke 

mně a dojdete spásy, veškeré 

dálavy země“ (Iz 45,22). 

Z vrcholu Golgoty, kde Ježíš 

volá: Je dokonáno!“ (J 19, 30) 

slyším zvolání: „Obrať se a 

budeš spasen“. Ale slyším 

také volání své duše: „Ne! 

Podívej se na sebe!“ Ó, dívej 

se na sebe a budeš ztracen. 

Dokud se budeš dívat na 

sebe, nebudeš mít žádnou 

naději. Nezáleží na tom, kdo 

jsi ty, ale záleží na tom, kdo je 

Bůh, a kdo je Ježíš Kristus, 

který jediný tě může 

zachránit. 

 Zpracovala Noemi Kulíková 
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Narozeniny 

 
Duben 

 
Vlasta Blažková 

Petr Dolének 
Jakub Dvorský 

Noemi Kulíková 
Michal Kutěj  

Anna Marková 
 

 
Červenec 

 
Milada Hanzlíková 
Vítězslav Korytář 

Eva Pémová 
Ludmila Pémová 

 
Květen 

 
Petr Malý 

Nela Návratová 
Daniela Pémová 

 

 
Srpen 

 
Renata Korytářová 

David Král 
Nikol Králová 

 

 
Červen 

Martina Návratová 
Martin Pém 

Ester Janišová 
 

 

Přejeme všem všechno nejlepší a hodně Božího 
požehnání!!! 



 

 

Dopis sboru 
 

ilé sestry a bratři, 

situace může vypadat 

jakkoliv, můžou se dít 

různé věci okolo nás, popadat 

nás může, jak strach, tak úzkost 

a my se ptáme, kdy tohle 

skončí. Přemýšlím nad tím 

každý den. A přesně vím, co je 

potřeba. Začít se obracet na 

Otce. Nemyslím si, že tohle by 

byl Boží soud a Bůh nás chtěl 

potrestat za hříchy, vždyť Pán 

Ježíš vykonal své a za pár dní si 

to máme připomínat. Myslím 

si, že tohle je zkouška, jak lidé 

budou jednat. Proto bych ráda 

viděla lidi naplněné láskou, 

naplněné nadějí a radosti. Ráda 

bych viděla lidi, kteří věří, že je 

Bůh nenechá na holičkách. Je 

čas milosti, je čas kdy Bůh nám 

stále pomáhá i když to tak 

nevypadá. Je tady stále s námi.  

Je čas, kdy máš popadnout 

všechny své síly, odhodit za 

hlavu všechny starosti a strach 

a jako Boží bojovník oslavovat 

jméno Pána. Zpívej nahlas 

chvály uprostřed chaosu, 

tancuj a usmívej se na Boha, 

který je vždy DOBRÝ. Jeho 

láska je vždy s námi, jeho 

všemohoucí moc koná zázraky. 

On nás tak moc miluje, tak moc. 

Vzdejme čest živému, 

milujícímu Bohu.  

Všichni jsme jeho ovečky, které 

drží v náručí, které ochraňuje a 

myslí na ně. Náš pastýř je 

skvělý a myslí na potřeby 

všech, neboj se protože máme 

někoho, kdo se postará.  

Doufám, že se tě dotknou mé 

slova a zítra můžeš začít 

s chválou na rtech a s radostí! 
☺ 

Stačí věřit.  

M 



  

 

 

Já se modlím, Duchu Svatý, 

abys vedl každého jednotlivce, 

aby chválil Boha svým 

způsobem. Dávej lidem radost 

a poznání, aby viděli slávu 

Boha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abychom v tomhle období měli 

naději a lásku, abychom 

s láskou v srdci hleděli na nebe. 

Prosím, ať Pán Ježíš zasáhne 

srdce těch, kteří jsou ustrašení. 

Dej nám pokoj a sílu. Miluju tě, 

za to, jaký jsi Dokonalý. Jak 

každý tvůj plán je promyšlený 

a jak vše vždy dopadne dobře. 

Silný je každý, kdo je na straně 

Boha, kdo vyznává jeho jméno 

nemá se čeho bát. Stačí jedna 

kapka tvé krve a celý svět je 

očištěný. Děkuji ti za vše a za 

všechny. Amen  

    Zpracovala Nikol Králová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzkříšení 
 

lovo vzkříšení by se snad 

dalo opsat slovem obno-

vení, ale myslím, že 

obzvláště v dnešní době 

slovu vzkříšení rozumíme. 

Jednak slovní základ také 

souvisí s křísením, což je něco 

jako návrat k životu. Návrat ze 

smrti k životu. Návrat 

z neživého k živému. Veliko-

noce tuto symboliku návratu, 

nového života připomínají. 

 

Jako křesťané věříme, že 

vzkříšení se bude jednou týkat i 

nás. Že zkrátka až umřeme Pán 

Bůh si nás povolá k sobě a 

budeme u něj jako nové 

stvoření. Říkáme, že to je takový 

přesah víry, který smrt jen tak 

neutne. Je to opravdu zcela 

záležitost víry. Zkušenost vzkří-

šení nelze ani předat či prožít a 

pak o tom vyprávět. A není to 

ani návrat ze smrti tady na zem. 

Naše víra ve vzkříšení se opírá 

o dávné svědectví těch, kteří se 

setkali se vzkříšeným Kristem, 

který byl vzkříšen jako první.  
 

Pojem vzkříšení slyšíme už v 

Novém zákoně ale o něco dříve. 

Se samotným Ježíšem o tom 

vedli někteří dokonce debaty. 

Jeden takový rozhovor kněžské 

židovské elity tzv. saduceú, kteří 

sice věří v Boha, ale ne 

ve vzkříšení z mrtvých, máme v 

Bibli. V tomto rozhovoru chtějí 

saduceové nachytat samotného 

Ježíše, aby ukázali, že vzkříšení 

není možné. Vymyslí si 

modelový příklad, kdy má žena 

za svůj život více manželů, kteří 

postupně umřou a teď chtějí po 

Ježíši vědět, který z těch 

manželů bude po vzkříšení jejím 

manželem, když jich za život 

měla sedm. Tady je ten příběh: 

 

V ten den přišli za ním 

saduceové, kteří říkají, že není 

vzkříšení, a předložili mu 

S 



  

 

dotaz: „Mistře, Mojžíš řekl: 

`Zemře-li někdo bez dětí, ať se s 

jeho manželkou podle řádu 

švagrovství ožení jeho bratr a 

zplodí svému bratru potom-

ka.´ U nás bylo sedm bratří. 

První po svatbě zemřel, 

a protože neměl potomka, 

zanechal svou ženu svému 

bratru. Stejně i druhý, třetí a 

nakonec všech sedm. Naposledy 

ze všech zemřela ta žena. Až 

bude vzkříšení, komu z těch 

sedmi bude patřit? Vždyť ji měli 

všichni!" Ježíš jim odpověděl: 

"Mýlíte se, neznáte Písma ani 

moc Boží. Po vzkříšení se lidé 

nežení ani nevdávají, ale jsou 

jako nebeští andělé. A pokud jde 

o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, 

co vám Bůh pravil: `Já jsem Bůh 

Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh 

Jákobův?´ On přece není Bohem 

mrtvých, nýbrž živých."  

(Matouš 22,23-33) 

  

Ježíšova odpověď zní – „mýlíte 

se“, něco jako ve smyslu – 

„vůbec tomu nerozumíte“, 

a hned je k tomu ještě pokárá, že 

neznají Písmo ani moc Boží. 

Tedy, že podceňují Boží 

možnosti. Ježíš tím chce říci to, 

že když si něco ještě nedokážu 

představit, tak to hned nezna-

mená, že to není v Boží moci a 

že to Bůh nemůže udělat. A ještě 

je Ježíš uzemní tím, když říká, 

že po vzkříšení už neplatí tady ty 

naše pořádky, které jsme si tady 

zavedli. A zároveň si rozhodně 

nemůžeme myslet, že se 

staneme andělskými bytostmi. 

To slůvko JAKO andělé, totiž 

pouze naznačuje, že to bude 

zkrátka jinak, než je to tady a 

teď. A poslední Ježíšova 

odpověď na adresu saduceú je, 

že se vlastně vůbec nehodlá 

bavit o mrtvých, ale živých. Bůh 

je přece Bohem živých a ne 

mrtvých!  

 

Jestli tedy někdy přemýšlíme o 

smrti, vzkříšení a podobných 

věcech a máme nad tím 

otazníky, rozpaky, protože tomu 

prostě nerozumíme anebo snad 

ani nevěříme, vzpomeňme si na 



  

 

Ježíšovu odpověď. Dost dobře 

se totiž můžeme ve svém 

rozvažování mýlit, protože ani 

pořádně nemusíme rozumět 

Písmu a už vůbec neznáme, jak 

funguje Boží moc. Ale něco po 

smrti jistě je a bude a my se na 

to smíme připravit.  

Ježíš totiž říká: „Já jsem 

vzkříšení i život. Kdo věří ve 

mne, i kdyby umřel, bude žít.“ 

(Jan 11,25) 

Přeji požehnané Velikonoce – 

a nezapomeňte, Velikonoce 

nám připomínají vzkříšení!  

Modlitba: Milostivý Bože, 

děkujeme za život a za naději 

vzkříšení. Blíží se Velikonoce a 

my si tento svátek chceme jako 

křesťané připomínat. Zároveň 

myslíme na to množství lidí, 

kteří v poslední době náhle 

umřeli, protože podlehli šířící se 

epidemii. Nestihli se rozloučit, 

neměli pohřeb. Dej prosíme 

naději všem, co se bojí a jsou 

nemocní a sílu těm, co o ně 

pečují. Amen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Golgota 
 

Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se 

ale domnívali, že je od Baha trestán, bit a pokořen. On však byl 

proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše 

blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni 

jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale 

uvalil na něj provinění nás všech. (Iz. 53,4-6) 

 

Golgota, Golgota, Golgota 

I. 

Tu pod krížom zostávam rád, 

vplyv sveta sem nepreniká. 

Strach, bolesť i žiaľ 

sa neznámim stal, 

keď v slzách na kríž pozerám. 

 

Ref.: 

Klince nedržali na kríži Ťa 

viem, 

ani ľudská zloba, môj Ťa držal 

hriech. 

Klince nedržali na kríži Ťa 

viem, 

iba z veľkej lásky  

ku mne si tam šiel. 

 

 

II. 

Si spomínam na slávny deň, 

keď pod krížom padnúť som 

smel 

keď Boží mi Syn  

sňal bremeno vín, 

v jas premenil strašlivý tieň. 

 

III. 

Ja na teba hľadím, môj Pán, 

jak plný si bolestí, rán. 

Tá milosti moc! Už minula noc, 

dnes od hriechov slobodu mám. 

 

Text a hudba: Halina Kudzin 

 

 

 



  

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Žalm 91 
 

Ve skrýši Nejvyššího kdo 
přebývá, ve stínu 

Všemohoucího bude 
spočívat. 

Hospodinu řeknu: „Jsi mé 
útočiště, můj hrad, 
můj Bůh, na něhož 

spoléhám!“ 

Jistě tě vysvobodí z lovcovy 
pasti, 

z morové rány nejprudší. 
Přikryje tě svými perutěmi, 

pod jeho křídly najdeš 
bezpečí, 

štít jeho věrnosti tě 
obklopí! 

 
Nezalekneš se noční hrůzy 
ani střel, jež ve dne létají, 

morové nákazy, jež tmou se 
plíží, 

ani zhoubné rány v čase 
poledním. 

Po tvém boku jich padne 
tisíc 

a deset tisíců po tvé pravici, 
tebe to ale nechá být. 

Pouze to spatříš na vlastní 
oči, 

uvidíš odplatu ničemných! 

Když Hospodinu řekneš: 
„Jsi mé útočiště,“ 

Nejvyššího, když zvolíš za 
svůj příbytek, 

žádné neštěstí se ti 
nepřihodí, 

rána se vyhne tvému 
obydlí. 

Vždyť kvůli tobě pověřil 
anděly, 

na všech tvých cestách aby 
tě chránili, 

na rukou aby tě nosili, 
nohu o kámen aby sis 

nezranil. 
Přes lvici i zmiji půjdeš dál, 

lva i baziliška pošlapáš! 
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