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Milí kolegové, v minulém týdnu jsme společně prožili mši svatou, jako přípravu na
Velikonoce v roce Milosrdenství. Otec Pavel v promluvě označil pracovníky charity jako ty,
kteří pracují v první frontě pomoci pro potřebné. Měli jsme možnost zamyslet se nad skutky
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milosrdenství tělesného i duchovního, i nad slovy Ježíše: „Co jste učinili jednomu z těchto
nepatrných, pro mne jste učinili.“
Požehnané svátky velikonoční přeje Noela
Svátek osvobození, zotročeného národa
Název ´Velikonoce´ v sobě nese příběh, který se odehrál před mnoha tisíci lety v Egyptě.
Tehdy zde působili Hebrejové (Židé). Ti jej po různých peripetiích jedné noci opustili, neboť
již nechtěli vykonávat otrocké práce. Noc byla pro ně tak významná, že jí začali říkat Velká.
Od toho i naše Velikonoce. Svátek tedy byl a je spojený s myšlenkou svobody.
O Velikonocích byl v Jeruzalémě ukřižován Ježíš
O několik set let později, kdy si Židé připomínali vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován
jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy
člověk dělá věci, které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu k
tomu, jak poznat Boha osobně. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá věčný život. Za tato slova
byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o
legendu, jenže prázdný hrob tehdy nezpochybňovala ani Ježíšova opozice. Navíc se ukázalo,
že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda. Tedy že je Boží Syn a dokonce má moc i nad smrtí.
Velikonoce tedy pro křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání.
Toužíme milovat a být milováni, ale nezvládáme to
Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě jiná dimenze života, než tento život časný.
Ukazuje, že kdesi hluboko nosíme touhu po dokonalosti, kráse, lásce, porozumění. Problém
ale je, že narážíme. Nejen na druhé, ale sami na sebe. A to nás odděluje od lidí i od Boha.
Vnitřní svobodu může zakusit každý z nás
Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, je, že existuje řešení. Vnitřní svobodu
můžeme zakusit my skrze odpuštění, které dává Ježíš všem, kdo o to stojí a skrze víru v Něj.
Více: http://velikonoce.vira.cz/clanky/proc-nazev-velikonoce-proc-ne-treba-vajickonoce.html
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