
6. Neděle po Velikonocích                                                                                  2. června 2019 

Rozloučení s Evou Soukalovou 

 
Skutky apoštolské 1,1-11: První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého 
počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl 
přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával 
spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: 
„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete 
pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v 
tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si 
Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi 
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před 
jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, 
stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento 
Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 
 
Zjevení Janovo 22,12.14.16-17.20-21:  Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle 
toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali 
roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to 
dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“ 
A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, 
ať zadarmo nabere vody života.  Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, 
Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi. 
 
Jan 17,20-26:  Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli 
jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, 
kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně; aby byli 
uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne. 
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi 
mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě 
poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v 
nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“ 

 
Vzdálit se k Bohu 

 
Uplynulý čtvrtek, je to vždy 40. den po vzkříšení Pána Ježíše o Velikonocích, si  
připomínáme svátek Oslavení Páně (Nanebevstoupení). Je to svátek hodně nenápadný, 
protože vždy vychází na pracovní den. Letos však v ústraní nezůstane, protože svým 
obsahem nám naznačuje, dosvědčuje, co křesťané věří o zemřelých následovnících 
Ježíše Krista tady na zemi. Tím Eva Soukalová jistě byla. Výpověď učedníků o 
posledních chvílích se vzkříšeným Ježíšem se stává povzbudivou zprávou pro nás, kdo 
jsme se tu dnes sešli, abychom poděkovali Evě Soukalové za to, čím nám v životě 
pomáhala a čím nás podarovala, a tak ukazovala na toho, komu uvěřila a na koho 
spoléhala. 
                                                                                               
Ježíšova smrt na kříži je lidsky viděna jako definitivní porážka. Viděli to tak apoštolové 
a ostatní učedníci, kteří chodili s Ježíšem a slyšeli jeho učení a viděli jeho skutky. Bůh se 
v rozhodujícím okamžiku k Ježíšovi nepřiznal a nezachránil ho. Ježíšovi stoupenci se po 
ukřižování rozcházeli s vědomím, že už nemá smysl dále o Ježíši mluvit, jeho dílo a 
učení bylo zpochybněno ba zneplatněno. To je dnes pohled mnoha lidí. Chodit 



pravidelně do kostela na bohoslužby je něčím, na co nemáme čas a mnohdy ani sil. 
Chodíme do kostela, když je nám těžko, na svátky, nebo když to vnitřně nějak 
potřebujeme. Eva tu však byla vždycky! Tvořila tak s těmi dalšími nejvěrnějšími 
obecenství, společenství, duchovní domov.  
Dnes tu ale mnozí jsme právě kvůli Evě. Přišli jsme jí poděkovat, projevit vděk, 
připomenout si zážitky s ní a podpořit její nejbližší. Ona sama ve svém životě zažila tak 
těžké chvíle, že lidsky už neměla vůli pokračovat. Pán Bůh ji posílil, a tak 
několikaleté vězení přežila a pak prožila život, kterým pomáhala druhým a rozdávala 
lásku a přátelství. Zážitek ve vězení nastartoval její víru v Pána Boha a ona se mu už 
nevzdálila.  
Lidmi byl Ježíš zavržen, ale ne Bohem. To si chceme zdůraznit svátkem 
Nanebevstoupení, to je oslavení Ježíše Bohem. Také Eva byla v hrozné době 
komunistických procesů zavržena lidmi, sloužícími tomu režimu. Pán Bůh ji 
nezavrhnul, ale v nouzi nejvyšší ji ujistil o tom, že je s ní i ve vězeňské cele. 

 
Když zemřou naši blízcí, umírají sestry a bratři z našeho sboru, vzpomeňme si na 
učedníky, jak hleděli k nebi za odcházejícím Ježíšem. Nebuďme jen smutní, jako dny 
předcházející, ale s radostí vyprovázejme Evu Soukalovou do Božího království.  
Všichni musíme jednou odejít z tohoto světa. Bojíme se toho, nechce se nám na to 
myslet. Dnešním čtením jsme potěšováni: Ježíš byl vzat do nebe, neodešel do nicoty, ale 
k Bohu. 
Radujme se, že ani naši zemřelí neodcházejí do neznáma, ale k Bohu. Netrapme se 
zvažováním, zda si to zasloužili. Soudí Bůh. Na něj máme spoléhat ve všem v průběhu 
našeho života, spolehněme na něj i v tomto. Pán Bůh rozsuzuje spravedlivě, ne podle 
lidských měřítek, ale Božích, které jsou mimo naše chápání. Díky Bohu za to.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


