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Velikonoční            

sborový dopis  
Českobratrského evangelického sboru  

v Praze 5 – Radotíně.                             2014 
 
 

 

Vzkříšení 
Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na 
vysokou horu, kde byli sami. 
 
2
 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě 

bílý. (Mt 17, 1-2) 
 
Velikonoce jsou jádrem křesťanství. Je to nejvýznamnější křesťanský svátek, svátek 
vzkříšení Ježíše Krista. Kristus byl vzkříšen!  Smrt je poražena, život vítězí.  Jeho 
vzkříšení je následně zaslíbením naší vlastní 
budoucnosti. Jako neměla smrt poslední slovo           
u Syna Božího, nemá poslední slovo ani u nás. 
Starozákonní představy o vzkříšení počítají s tím, že 
naše tělo bude jaksi zrekonstruováno a uvedeno do 
své vrcholné formy. Zesnulý člověk je tedy jako jakýsi 
pacient, který čeká na svého lékaře anesteziologa 
(řecky anastasis = vzkříšení), jenž jeho kosti, popel    
a prach zázračně pospojuje dohromady a vdechne 
mu staronový život. Prorok Ezechiel má 
pozoruhodné vidění, jak se kosti hrabou z hrobů, 
obrůstají masem a formují se o obnovená těla. 
Nicméně v Novém zákoně se obrazy vzkříšení           
a představy o něm posouvají. Především nejsou až 
tak zemité a nepopisují detaily.  Vzkříšení sice přijde, ale nevíme kdy a nevíme, v jaké 
podobě. Apoštol Pavel píše o tom, že při vzkříšení vstanou mrtví neporušeni a živí 
budou proměněni. Porušitelné oblékne neporušitelnost. Krásně to ilustruje epizoda    
z evangelia o proměnění na hoře.  Ježíšova tvář září, vyzařuje energii jako slunce. I šat 
je oslnivě bílý.  To je obraz budoucího vzkříšení. Dojde k proměnění. Naše současná 
životní forma a podoba bude uchvácena novou. Vše bude jasné a zářivé. Staneme se 
součástí naprosto nové reality, o níž nedokážeme vypovědět nic jiného, než že bude 
zásadně lepší než ta současná. Nebude to pouhá rekonstrukce starého, nebude to  
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návrat ztraceného ráje,nebude to jen procitnutí zpět do vylepšené reality po temném  
a dlouhém čekání. Hle, on činí všechno nové! Všechno bude proměněno, i forma 
našeho bytí. Absolutně nad naše nejvyšší očekávání. 
Slavíme Velikonoce, svátek Kristova vzkříšení. Velikonoce, to je svátek naší světlé 
budoucnosti. Kristus byl vzkříšen! Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme! 
 

Petr Špirko 

 

O Z N Á M E N Í 
 

23. května NOC KOSTELŮ V RADOTÍNSKÉM KOSTELE ČCE 
 
Letošním mottem Noci kostelů je verš z knihy Genesis 1,14: „Nechť jsou 

světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení 

časů, dnů a let.“ 
 

 
 

 

17:30 - Otevření kostela 

18:00 - 19:00 Výtvarná dílna pro děti pod vedením Evy Zykánové 

18.00 - 19:00 Koncert učitelů ZUŠ Klementa Slavického, Praha 16 
Radotín  
18:00 – 22:00 Výstava výtvarných děl doprovázená slovem 

19:00 - 20:30 Setkání s českou sportovní legendou paní Věrou 
Čáslavskou 

20:30 – 21:30 Koncert hudební skupiny PRANIC z Turnova pod vedením 
Ondřeje Halamy 

21:30 Závěr 



NOC KOSTELŮ - NAŠI HOSTÉ 
  
Na letošní Noc kostelů přijala pozvání jako zvlášť vzácný host paní Věra 
Čáslavská, naše nejúspěšnější olympionička všech dob. Připomeňme, že je 
sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku 
Československa. Přes čtyřicet let již drží mezi gymnasty rekord v absolutním 
počtu individuálních zlatých olympijských medailí. Paní Čáslavská ovšem 
nežije jen minulostí. Před necelými dvěma lety řekla v rozhovoru pro deník 
Mf Dnes: "Ještě jsem neskončila. Jsem tu, abych dělala potřebné věci. 
Patnáct let mě dusili komunisti, dalších patnáct jsem se dusila sama. Třicet 
let jsem odepsala ze svého života. Víte, co to je, ztratit tolik let? Proto 
dneska doháním, co se dá. Ten můj anděl strážný byl dost dlouho                 
v klídku, tak teď musíme makat." Přijďme se tedy zeptat, jak se práce daří! 
 
Paní Čáslavskou bude večerem doprovázet hudební skupina Pranic z Turnova  
(foto:http://pranic.cz/Foto//Folkova%20Ruze%202007%20foto%20Frantise
k%20Bures//040.jpg).  
Skupinu Pranic vede Ondřej Halama, evangelický farář našeho 
ochranovského seniorátu. Na otázku, jak víra ovlivňuje texty skupiny, 
odpovídá Ondřej následovně: "Já jsem farářem proto, že mám určité 
porozumění světu a životu.      A tento můj přístup je patrný i v písničkách. 
V některých se objevují biblická témata. Ale u kterých písničkářů tomu tak 
není? Ne všichni v kapele sdílíme stejnou míru víry. To je tak asi nejvíc, co 
mohu říci. Protože kdo může “měřit” víru druhého? To už vstupujeme do 
prostoru tajemství. A tam taky mířím někdy ve svých písničkách."                
(z rozhovoru pro radio Proglas). 
  
Z našich vlastních řad proběhne dětská dílnička pod vedením Evy Zykánové 
a bude vystaveno několik fotografií z mimořádných momentů 
moderní české historie Pavla Blaženína. 

POZVÁNKA NA BOHOSLUŽBY V KVĚTNU A ČERVNU 
 

NEDĚLE 25. května SBOROVÉ DOPOLEDNE S HOSTEM  
Naším hostem bude br. farář Samuel Hejzlar  ml. z Dobříše, který se s námi 

podělí o své zkušenosti na téma „Budování živého sboru“. 



SVATODUŠNÍ NEDĚLE 8. června  
Bohoslužby v Radotíně a obou kazatelských stanicích v obvyklých časech. 
 

 

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ: 
 

BOHOSLUŽBY 

 
RADOTÍN - každou neděli v 9.30 hod. 

• 1. neděle v měsíci společně s dětmi  

• 3. neděli v měsíci je vysluhována svatá Večeře Páně  

• během bohoslužeb se koná nedělní škola pro mladší děti  

 

ČERNOŠICE – 8.00 hod. ve společenské místnosti Domova                                

s pečovatelskou službou každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci  

 

ŘEVNICE - 14.30 hod. na římskokatolické faře na náměstí každou druhou 

neděli v měsíci  

 

BIBLICKÉ HODINY  
  

RADOTÍN - Čtvrtek od 18.30 hod. v kostele Na Betonce 14 

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ v kazatelské stanici v Černošicích –  

                               vždy třetí středu v měsíci od 19.00 hod. po rodinách   

EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA v Modlitebně Církve bratrské v Černošicích 

každou druhou středu v měsíci od 19.00 hod.  

 
NÁVŠTĚVNÍ HODINY FARÁŘE  

 

vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. v kanceláři v kostele Na Betonce 14.  

Návštěvu faráře mimo úřední hodiny, případně v rodině, je možno domluvit 

předem na telefonu  603 971 227. 

 

Farář Petr Špirko: 603 971 227, e-mail: petr.spirko@evangnet.cz  

Kurátorka Běla Ulmanová: 732 521 801 e-mail: bulm@seznam.cz  

Místokurátor Václav Musil: 731 745 413 e-mail: vcl.musil@email.cz  
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