
Bratři a sestry, milý sbore, milí přátelé, stojíme na začátku 
církevního roku, připravujeme se na Vánoce, spolu s církví i 
společností očekáváme rok 2016. Ohlížíme se nazpět s obavami i s 
nadějí. Radost i smutek, chvíle lidského štěstí i hořkost, pocity 
naplnění i beznaděj – vše to do našich životů patří, a právě proto 
čekáme na ujištění, že „Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět 
soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (J 3, 17) Je to jistota, za níž
prosíme i děkujeme, jíž se držíme. Vánoční sborový list Vás 
informuje o dění ve sboru a všechny nás zve nejen ke svátečním 
bohoslužbám. Požehnané Vánoce Vám přeje

Vaše staršovstvo

 Vánoční sborový list

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v
Miroslavi

Advent 2015



VÁNOČNÍ POSELSTVÍ
Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi
dítě  i  jeho matku,  uprchni  do  Egypta  a  buď tam,  dokud  ti  neřeknu;
neboť Herodes bude hledat  dítě,  aby je  zahubil.“  On tedy vstal,  vzal
v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta… Když Herodes poznal, že ho
mudrci oklamali,  rozlítil  se a dal povraždit  všechny chlapce v Betlémě
a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: „Hlas v Ráma je
slyšet,  pláč a veliký nářek;  Ráchel  oplakává své děti  a nedá se  utěšit,
protože jich není.“

Evangelium podle Matouše, 2. kapitola
Drama Ježíšových prvních dnů pozemského života odráží i drama našich
dnů. Náš svět se stal i jeho světem. Jeho rodina na útěku, uprchlíci před
násilím,  status  bezdomovce.  Vánoce  ve  stínu  lidského  násilí,  lidské
bezmoci, nejistoty.

Máme otázky. Co bude dál? Co nás čeká? Jak se v tom orientovat?
Na hranicích se tísní tisíce lidí, o kterých nic nevíme. Směřují do Evropy.
Co od nich čekat? Mnozí se jich bojí. Jiní mají jasno. Je tu dilema. Pomoci
člověku v nouzi, jednotlivci, mladíkovi, rodinám s dětmi? Pomoci těm, kdo
utíkají před šílenými vrahy? Nebo uzavřít hranice a chránit vlastní bezpečí?
Každé rozhodnutí je spojeno s rizikem. Zavřeme hranice a mnozí zahynou.
Otevřeme  hranice  a  bude  chaos.  Svět  přestal  být  rizika  prostý.  Svět  je
složitý. Ochota pomoci je podrývána násilným terorizmem. Víra v domluvu
a spolužití kultur je podrážena nenávistí jedněch a neochotou druhých. Jsou
tu i ti, kteří na podanou ruku k spolužití s pohrdáním plivnou. Mají to za
slabošství. Jsou tu i ti, kteří podanou ruku k pomoci přijímají s díky a chtějí
v Evropě žít,  jsou tu  i  ti,  kteří  chtějí  Evropu získat  a  předělat  k obrazu
svému. A dočkáme se i nevděku. Přijdou i velká zklamání. To už také víme.
A události nás předstihují, vyvíjí se rychle, nestíháme.

Společnost je rozdělena. Mnozí se radikalizují. Na obou stranách.
Jsou tu i ti, kdo podanou pomoc pošlapali, kdo se jí vysmáli, zneužili. Jde
z toho strach. Politikové bezradně přešlapují, jiní se definitivně fašizovali,
je málo těch, kdo mají odvahu vyslovit veřejně jasné vize. Pomoci člověku
v nouzi? A znovu platí, že je to spojeno s rizikem. Kdo pomáhá, jde s kůží
na trh,  dává v sázku i  svůj  život.  Tak to  bylo za  války,  za  okupace,  za
komunismu. Velíškova cena a Velíškův příběh – ukazuje riziko pomoci, ale
i dobré plody, pro které to má cenu dělat.

Čteme si Ježíšův vánoční příběh a přemýšlíme nad světem. Má své
dobré  hodnoty,  ano,  náš  lidský  svět  plný  krve  a  násilí.  Svoboda  víry,
názoru,  pohybu,  myšlení.  Solidarita  s trpícími.  Lidská  práva.  Práva  dětí



i těch nenarozených, péče o staré, nemocné. Rovnost pohlaví, rovnost před
zákonem,  právo na  soukromé  vlastnictví,  právo na  život.  Stojí  za  to  je
bránit a žít. Ale je snadné to i rozbít. Strachem. Ustrašený přestane bránit
svůj svět a život vloží do rukou vůdce. Nenávist, která je dnes obrácená
proti  jedněm,  se  zítra  obrátí  proti  nám.  Můžeme  se  opevnit.  Ale  už  to
nebude náš svět. 

Pomoci člověku v nouzi,  to patří  k našemu světu. A patří  k tomu
i odpovědnost, pevnost a rozvaha. Pomáháme člověku v nouzi, a bráníme
tím i hodnoty, na které mnozí plivou, kterými pohrdají. Opustíme-li naivně
či lehkovážně nebo ze strachu toto vše, nebude pomoci nikomu. Zvítězí ti,
kteří chtějí vládnout násilím.

Boží  Syn vstoupil  do našeho světa a vzal  ho za svůj.  My spolu
s ním  tento  svět  sdílíme.  Záleží  nám na  něm,  tak  jako  na  něm záleží
i Božímu Synu. Věříme!

David Sedláček, farář
Píseň z Evangelického zpěvníku: 290 Jdu klanět se ti k jeslím sám

Modlitba: Bože a Pane, ať v tobě najdeme pevnou oporu. Ať v následování
tvého Syna najdeme naději. Ať svatý Duch prosvětlí naše srdce. Ať ve víře 
nejdeme odpovědi. Ať tvé slovo, kterým je tvůj Syn, promlouvá do tohoto 
světa. Buď s těmi, kdo bloudí v temnotách. Otevři oči slepým. Otevři uši 
k prosbám volajících. Proměň kamenná srdce. Potírej lež a odhaluj pravdu. 
Přijmi celý náš svět. Postav jej pod svůj spravedlivý soud.
Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku a vždycky
a na věky věků. Amen.

Píseň z Dodatku k Evangelickému zpěvníku: 697 Moc předivná 
nás tiše obestírá

ŽIVOT VE SBORU A KAZATELSKÝCH STANICÍCH
Kazatelská  stanice  Bohutice si  v roce  2015  připomínala  80  let  od
postavení modlitebny, a tak rozhodnutí o nové fasádě téměř všichni přijali
s pochopením.  Vlastní  práci  firmy  Aleš  Vaňátko  z Břeclavi  však
předcházelo velmi náročné odstraňování staré omítky. Bylo třeba množství
hodin  trpělivé  a  náročné  ruční  práce;  znovu  děkujeme  těm,  kteří  na
modlitebně  strávili  většinu  svého  volného  času  během  jarních  měsíců.
Velmi si jejich vstřícnosti, trpělivosti a šikovnosti vážíme. Firma Vaňátko
odvedla dobrou práci, a tak už v létě zazářila modlitebna blankytně modrou
barvou. Současně byla renovována kulatá okna i okno presbyterny; firma



Lorenc z Miroslavi tím završila svou práci, kterou započala před třemi lety
výrobou  a  osazením dřevěných  oken.  Nová  fasáda  i  oprava  oken  byla
uhrazena ze sborového účtu, na který přispěla jak dotace obce, tak dary
členů  kazatelské  stanice,  za  které  děkujeme.  V neděli  27.  září  se  za
přítomnosti  synodního  seniora  Joela  Rumla  konalo  slavnostní  sborové
odpoledne.  Potěšilo nás, že pozvání přijal i starosta obce pan Pavel Štefka,
který přítomné také pozdravil. Bohoslužby pokračovaly spontánní besedou
se vzpomínkami domácích i hostí u občerstvení. Několikrát bylo vysloveno
přání,  aby sborový život  v modlitebně  přinášel  pravidelným účastníkům
posilu a povzbuzení, aby do modlitebny našly cestu i mladší ročníky a aby
modlitebna byla nejen ozdobou Bohutic, ale zejména aby obohatila život
v obci. A ještě k jedné změně v Bohuticích došlo – bohoslužby se konají
v 10.00 hodin. Druhá a čtvrtá neděle v měsíci zůstávají.

Do  kazatelské  stanice  Moravský  Krumlov  se  v roce  2015  vrátily
pravidelné bohoslužby, za což jsme velmi vděčni. Blahoslavův sbor, jak je
modlitebna v Moravském Krumlově nazvána, zaznamenal také celou řadu
oprav. Nebyly sice tak zásadní jako oprava v Bohuticích, přesto si vyžádaly
značné úsilí. Byla natřena okna a plot, i zahrádka kolem modlitebny je ve
vzorném stavu. Finanční záležitosti byly vyřešeny díky velkému přispění
členů  kazatelské  stanice.  Děkujeme  a  velmi  si  toho  vážíme.
Moravskokrumlovští  jezdili  v uplynulém  období  na  bohoslužby  do
Bohutic,  což  bylo  povzbuzením nejen  pro  ně,  ale  i  pro  Bohutické.  Od
podzimu 2015 se  scházejí  opět  v moravskokrumlovské  modlitebně,  a  to
každou třetí neděli v měsíci ve 14.00 hodin.



V kazatelských  stanicích  Troskotovice  a Litobratřice  se  konají
bohoslužby,  jak  bylo  i  dříve  obvyklé:  v  Troskotovicích  první  neděli
v měsíci  ve 14.00 hodin a  v Litobratřicích každou neděli  v  10.00 hodin
(mimo letní prázdniny). Pokud bratr farář koná bohoslužby jinde, zastupují
jej zde předčitatelé.  Jsme vděčni za ochotnou službu bratří a sester, kteří
s bratrem farářem do kazatelských stanic jezdí.

Pravidelné  bohoslužby  v kazatelské  stanici  Hrabětice se  v současné
době  nekonají.  Důvodem  je  stáří  a  vážný  zdravotní  stav  pravidelných
účastnic.  Duchovní  péči  koná  bratr  farář  při  individuálních  návštěvách
v rodině, případně i s vysluhováním Večeře Páně.

Rodinné centrum Medvídek si letos připomnělo pět let od založení. Scházejí
se v něm maminky s dětmi do tří let. RC je součástí našeho sboru a je otevřeno
všem,  bez  ohledu  na sborovou příslušnost.  Přicházejí  sem jak maminky ze
sboru, tak ty, které členkami sboru nejsou, některé přijíždějí i z okolí. Setkání
se konají v Kruhu ve středu dopoledne, v pátek je Medvídkova výtvarná dílna,
kterou střídají od jara do podzimu hry na zahradě. Kromě pravidelných setkání
pořádá RC také vzdělávací večery pro rodiče, v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“  se  již  několikrát  uskutečnilo  scénické  čtení  ve  spolupráci  s  herci  z
projektu Listování, každý rok slaví Medvídek narozeniny, oblíbené je podzimní
Uspávání broučků, přichází i Mikuláš, vánoční příběh o narození Páně je dětem
vyprávěn  pomocí  biblických  postaviček.  RC  chce  pomáhat  rodinám  trávit
smysluplně  svůj  čas  s  dětmi.  Je  pro  nás  radostí,  že  se  tak  může  dít  i  v
prostorách  našeho  sboru.  Jako  sbor  tím  sdělujeme  okolí,  že  jsme  otevřeni
okolnímu světu,  že  jsme připraveni  pomáhat  a  naslouchat.  O vše se  starají
dobrovolnice z našeho sboru: Daniela Bednaříková, Helena Draslíková a Marie
Počarovská.  RC přijalo  již  dvakrát  dotaci  od  Města  Miroslav  a  jednou  od
Jihomoravského kraje.

Rekonstrukce fary. Rozhodnutí o rekonstrukci fary a její příprava, to je
velké  téma  roku  2015  v našem  sboru.  Nepřímo  bylo  o  rekonstrukci
rozhodnuto již  ve chvíli,  kdy rodina bratra  faráře  souhlasila  s dočasným
ubytováním  ve  sborovém  bytě.  Pak  bylo  nutno  vše  řádně  promyslet,
rozhodnout se mezi nejnutnější opravou a generální rekonstrukcí, předložit
představu staršovstva sborovému shromáždění a poté jednat.  Staršovstvo
požádalo pana Ing. arch.  Petra Talandu z Brna o vypracování  projektu a
podalo žádost Jeronýmově jednotě o dar. Naše žádost, v české i německé



verzi, byla na doporučení JJ předána Bavorské evangelické církvi, která se
posléze rozhodla naši rekonstrukci podpořit. Je však pochopitelné, že ani
dar ze zahraničí  nepokryje  všechny náklady.  I  nadále bude nutno hledat
další  zdroje.  Staršovstvo  proto  rozhodlo  o  dlouhodobé  sbírce  na
rekonstrukci  fary.  Věříme,  že  také  Vy,  členové  a  přátelé  našeho  sboru,
budete  tomuto  dílu  nakloněni.  Přispívat  je  možno  jak  na  účet  sboru
(158 263  5309/0800),  tak  hotově.  Samozřejmě  dostanete  i potvrzení
k odečtu  z daní.Důvodem rekonstrukce  fary byl  především nevyhovující
stav objektu, jehož přesné stáří neznáme. V Památníku reformované církve
Českomoravské (L.  B.  Kašpar,  Praha 1881,  str.  198)  se  dočítáme pouze
následující:  „Za  farní  příbytek  sloužil  od  r.  1851  malý  domek  s dvěma
světnicemi, kterýž pak r. 1877 byl o jedno patro zvýšen a slušně upraven.“
V žádosti o finanční dar zdůvodnilo staršovstvo rekonstrukci fary takto:„V
přízemí fary jsou využívány pouze dvě místnosti, presbyterna a kancelář,
která má vlhkou podlahu a v zadní části budovy jsou prostory sklepního
rázu,  které  jsou nevyhovující  (vlhké zdivo,  podlahy,  rozvody ve  špatném
stavu,  spleť  trubek  pod  stropem  apod.).  Tyto  prostory  bychom  po
rekonstrukci chtěli  používat jako kancelář a kuchyňku, v přední části  by
došlo k vybudování dvou místností  pro multifunkční  využití  ve sborovém
životě  –  vyučování  dětí,  schůzky  rodinného  centra,  mládež,  schůzky
seniorek.  Hlavním  účelem  staršovstvem  navrhované  opravy  fary  je  co
nejdokonalejší  rekonstrukce  a  prodloužení  životnosti  stávajícího  objektu
fary v tzv. „stávajících zdech“. Máme za to, že pokud se do rekonstrukce
nepustíme nyní, předáme nastávající generaci těžko řešitelný problém, jak
zachránit budovu ve které chceme, aby bydlel farář a konal se zde sborový
život.“Rekonstrukce  fary  zahrnuje  také  generální  opravu  bytu  v prvním
patře. Tam k zásadním změnám nedojde, avšak vstup do bytu bude oddělen
od vchodu do sborových prostor. Současně s přípravou rekonstrukce fary
jsme zpracovali  také vizi,  která  zahrnuje rozšíření  sborových prostor  do
dvora s bezbariérovým vstupem a úpravu celého zahradního areálu. Tato
část  není  zahrnuta  do  projektu  a  v současné  chvíli  s její  realizací
nepočítáme. V říjnu 2015 byla v řádném výběrovém řízení vybrána firma
Dominantplast  Hustopeče,  která  podala  nejnižší  nabídku.Dle
harmonogramu započne se stavebními úpravami v únoru 2016.

Časový harmonogram prací na rekonstrukci fary v Miroslavi

Datum zahájení: listopad 2015
Předpokládané datum ukončení: listopad 2016



Jednotlivé fáze rekonstrukce:

  1. Výběrové řízení 10/2015 – 11/2015
           

  2. Smlouva s dodavatelem 11/2015

  3. Vyklizení, příprava pro stavební práce 11/2015 – 12/2015
  4. Zahájení a průběh stavebních prací:

a) bourání, zjištění stavu zdiva a podlah 02/2016 – 03/2016
b) oprava podlah v přízemí 03/2016 – 04/2016
c) oprava omítek 04/2016
d) zateplení stropu 05/2016
e) akustická izolace štítové zdi v ložnici 05/2016

  5. Výměna rozvodů vody, topení, elektroinstalace 05/2016 – 06/2016

  6. Dokončovací práce, obklady, štukování malování 06/2016 – 07/2016

  7. Zkoušky, prověrky 08/2016

  8. Vybavení bytu (kuchyň, koupelna),
      vybavení sborových prostor 09/2016 – 10/2016

  9. Převzetí díla
10. Předání díla do užívání       1. adventní neděle 2016

Přízemí fary podle projektu Ing. arch. Petra Talandy



Pozvání ke svátečním bohoslužbám

Miroslav                29.11. 15:00 Dárkování
               13.12. 16:00     Dětská vánoční slavnost
               20.12. 16:00 Vánoční koncert
               25.12.   8:30 Bohoslužby s VP
               26.12.   8:30         Bohoslužby mládeže
               27.12.   8:30 Bohoslužby
                 1.1. 2016   8:30 Bohoslužby s VP

Bohutice                26.12. 10:00 Bohoslužby s VP
               27.12. 10:00 Bohoslužby

Litobratřice                20.12. 10:00 Bohoslužby
               25.12. 10:00 Bohoslužby s VP

Moravský Krumlov   20.12.              14:00 Bohoslužby
               25.12. 14:00 Bohoslužby s VP

Troskotovice                  6.12.              14:00  Bohoslužby
                     26.12.              14:00                Bohoslužby s VP

Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav
Husova 44, 671 72 Miroslav
http://miroslav.evangnet.cz
e-mail: cce.miroslav@volny.cz
Tel.: 603 186 128 (farář David Sedláček)
Č. účtu: 1582635309/0800

Představitelé sboru: Mgr. David Sedláček, farář a Ing. Jindřich Mach, 
kurátor
Texty: Mgr. David Sedláček a PhDr. Lia Ryšavá
Obrázky a grafika: Jiřina Uhříková
Tisk: Tiskárna Indra, Dolní Kounice
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