
A EVANGELIUM Mt 28,1-10    Byl vzkříšen z mrtvých a jde před vámi do Galileje. 

 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie 

podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páněsestoupil z nebe, 

přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako 

sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: "Vy se 

nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a 

podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl 

vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět." 

(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho 

učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy 

a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou 

do Galileje. Tam mě uvidí." 
 

 

Velikonoční vigilie A 2020  poznámky ke kázání  

Věčný život důvod křesťanské naděje, odvahy i pokoje 

Drazí věřící, my všichni se chystáme za chvilku obnovit náš křest. Chceme se zřící 

hříchu a vyznat víru v Krista ve společenství církve. Budeme se zříkat hříchu a všeho co 

k němu vede. Následně budeme slovy Apoštolského vyznání víry deklarovat svou víru v Boha 

v Ježíše Krista, a poslední otázce se budu ptát, zda věříme v život věčný. Věčný život v pořadí 

poslední z článků víry, je v těchto dnech to, na čem se lámou postoje a celkové naladění lidí  

Prožíváme zdravotní krizi či nejistotu a mnozí mají pocit, že jejich život může být 

ohrožen. Jak vysoké riziko ohrožení života současná epidemie reálně působí není zatím úplně 

jasné. Jedno však jasné je, reálně se mluví o riziku ohrožení života a smrti pro řadu zvláště 

starších a nemocných lidí. Možná toto riziko není velké, ale když se o něm neustále mluví 

v mediích, mnozí z nás mají pocit, že mohou být ohrožení na životě. Ještě lidsky náročnější je 

pocit, že riziko ohrožení můžeme, i svou přítomností, zvýšit u starších či nemocných blízkých.  

Celkové postoje a míra strachu, obav a u některých možná až depresí a úzkostí se 

odvíjí od více skutečností, jednou z nich je jistě samota mnohých, jímž jedinou společností 

jsou každodenní zprávy o počtu nemocných či dokonce mrtvých. Lidsky je pochopitelné, že 

mají jisté obavy. Dalších důležitým faktorem, je to co dnes slavíme, Zmrtvýchvstání a nový 

život díky Kristu. Dnes se může docela dobře ukázat, že ten kdo nemá reálnou víru v poslední 

článek víry z Apoštolského creda  „Věřím ve vzkříšení těla a život věčný,“ může dnes asi 

mnohem častěji trpět úzkostmi, depresemi a strachem. 

Nerad mluvím o sobě, ale vzpomínám na to když jsem onemocněl akutní leukémií. Byl 

jsem dovezen do nemocnice a ošetřující lékařka, mi sdělila, že jsem ohrožen na životě a 

budou mě léčit chemoterapií. První asi dvě noci jsem si musel tuto skutečnost zpracovat, 

promodlit a přijmout. Když jsem přijal, to, že mohu velmi brzy zemřít dostavil se vnitřní klid a 

naděje. Sepsal jsem závěť a i lidsky a právně se na tuto eventualitu připravil. Pak šlo vše již 

dobře a léčba, postupovala a zabírala. Myslím, že to bylo do velké míry proto, že se za mě 

modlilo odhadem 1000 lidí. I pak byla nemoc a léčba někdy náročná, ale vše šlo s vnitřním 



pokojem.  Ano občas jsem i trochu s riskoval různé obtíže, ale díky naději na věčný život 

trochu i odvaze riskovat jsem vše prožíval v klidu. Prostě jsem se musel smířit se smrtí, a mít 

naději, že léčba zabere, moc si nepřipouštět rizika a vše šlo dobře.  

Mnozí další, kteří byli v nemocnici spolu se mnou měli velké úzkosti a velká část z nich 

byla medikována antidepresivy. Nechci nikoho soudit, ale když dnes vidím podobné obavy a 

někdy až možná trochu přehnanou úzkostlivost či strach, vnímám, že mnohým lidem chybí 

víra ve vzkříšení mrtvých a život věčný.  

Velmi se dnes bojíme, abychom ev. nákazou koronaviru nenakazili naše seniory, 

zdravá míra opatrnosti, je jistě na místě. Bojíme se však podobně o to, zda neodejdu 

nesmíření s Bohem a lidmi bez svátostí? Dodnes vzpomínám, na jednoho staršího muže, 

kterému umírala manželka v svých 80 letech na rakovinu, zjevně měla metastázy a výhled byl 

v řádu týdnů. Tento muž mě od paní vyhodil, abych ji prý rozhovorem ,svatou zpovědí a 

svátostí nemocných nestresoval.   

Co je objektivně důležitější několik měsíců či možná let zdánlivě pohodového života 

staršího člověka, nebo jeho příprava na život věčný?  Kdyby se řekněme 10 % péče o to, aby 

se někdo starší náhodou nenakazil věnovalo tomu, aby se lidé lidsky a duchovně připravili na 

věčnost možná by nastal větší pokoj a smíření, nejen mezi Bohem a člověkem, ale i zde na 

Zemi.  

Prosme za všechny křesťany i všechny lidi aby díky Kristovu vítězství nad smrti a jeho 

slavnému Zmrtvýchvstání rostli ve víře ve věčný život a dobře se na něj připravili. Kdyby 

současná epidemie tímto směrem lidi posunula měla by myslím kromě všech tragédií i 

pozitivní přínos. Prosme tedy ať Kristus, do jehož Zmrtvýchvstání obnovou křtu vstupujeme, 

takto do svého věčného života přitáhne všechny lidi.  

Chvála Zmrtvýchvstalému Kristu.  

 

 


