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Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři:
„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán
oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
[Lk 2, 1516]

Milý sbore, bratři a sestry, vážení přátelé,
prožíváme advent, čas očekávání radostné vánoční zvěsti. Rok 2018
se schyluje ke svému konci, ohlížíme se nazpět a vyhlížíme dny příští.
V mysli znovu probíráme vše, čím jsme v končícím roce prošli, s vděčností
Bohu děkujeme za vše, co jsme z Jeho vůle mohli prožít. Máme za sebou
dny radostí i strastí, dny zářivé i chvíle smutku a bolesti. Před námi jsou
vánoční svátky. Pán Ježíš se narodil pro každého z nás, pro Tebe i pro mne.
Znovu si připomeňme ten starý příběh o Marii a Josefovi, o pastýřích
a hvězdě nad Betlémem, o Ježíši, bezbranném dítěti v plenkách, o Spasiteli,
o naději pro tento náš současný svět. Zveme Vás ke společnému slavení
Vánoc. Myslíme na každého z vás, zejména na ty, kdo jsou vzdáleni našemu
sborovému společenství. Všem vám přejeme požehnané Vánoce a pevnou
naději pro dny příští.
Vaše staršovstvo

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Evangelium podle Lukáše 2, 1516: Jakmile andělé od nich odešli do nebe,
řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám
Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
Existuje jedna dětská vánoční hra, kde se chystají pastýři navštívit
narozeného Ježíše a přemýšlejí, jaké dary mu přinesou. Také chtějí obdarovat
narozeného Spasitele v jeslích. A protože byli chudí, měli jen málo, tak se
trochu stresovali, co mu mohou z toho mála přinést. Jednoho napadlo, že
vezme chléb, jiný si řekl, přinesu kousek sýra, další s sebou bere ovčí kůži.
Cestou do Betléma potkávali různé chudáky a potřebné lidi. Pastýři měli
pocit, že je nemohou jen tak přejít. A tak své dary postupně rozdali, a když
přišli do Betléma, měli prázdné ruce. Ale v setkání s narozeným Spasitelem
poznali, že mohou přijít i s prázdnými rukama, a přesto jsou přijati. A nejen
to. Jsou sami obdarováni.
Každé vánoční období znamená pro mnoho lidí stres. Co mám
vymyslet pro svého bližního, jaký dárek vybrat? Člověk může mít až pocit,
že když nedá žádný dárek, že se v očích bližního shodí. A podobně to mohou
někteří lidé cítit ve vztahu k Bohu. Musíš přece Bohu něco dát, nemohu
k němu přijít jen tak s prázdnýma ruka. Křesťan by neměl zůs
tat s prázdnýma rukama, říká si někdo. Měl bych přece pro Boha něco
užitečného dělat, jen tak mu mohu na oči, jen tak budu moci k němu přijít,
jako užiteční věřící, kteří nepromarnili ani chvilku.

Můžeme si ale také nechat říci poselství vánočního evangelia.
Narozený Spasitel je Boží dar pro každého člověka. A tak jsme to naopak
my, kdo od Boha dostává dar. V narozeném dítěti, Spasiteli, Bůh dává
jedinečný dar, dává sám sebe. Darem nám dává společenství se sebou. A my
můžeme přijít klidně i s prázdnýma rukama. Ba dokonce, my musíme
přijít s prázdnýma rukama, aby se nám do nich vešlo co nejvíc, až budeme
od Boha přijímat. Ale vedle toho od nás Bůh přece jen čeká jednu věc. Čeká,
že mu otevřeme svá srdce, aby mohl vstoupit. Touží po tom, že mu
nabídneme své nitro a všechno, co utváří a formuje naše já, co patří k našemu
bytí. Dáme mu i naše tělo, život se vším, co v něm je. Čeká, že mu otevřeme
dveře, aby mohl vstoupit, čeká, že ho přijme s radostí a s důvěrou.
Ještě jednu věc nám připomíná ta vánoční dětská hra. Když člověk
jde za Ježíšem, může rozdat z toho, co má, druhým a nemusí se bát, že dojde
k Spasiteli prázdný, zcela vydaný. Cesta do Betléma, i ta cesta pak
pozdějšího následování Spasitele, se stává cestou pomoci. Pomalu a postupně
vyprazdňuji své ruce i své srdce; na cestě za Ježíšem se člověk může vydávat
ve prospěch těch, kteří to zrovna potřebují. Spasitel netouží po našich
dárcích. Touží po nás, po setkání s námi, touží po našich prázdných rukou
a srdcích, aby je mohl naplnit, aby nás mohl přijmout. Bůh se nám chce
dávat, aby naplnil naši prázdnotu, abychom znovu mohli i my dávat. Ale
nejen to. Touží po tom, aby nás naplnil, povzbudil, obdaroval i tehdy, kdy
k němu přijdeme s posledním dechem, s posledními silami, s posledním
krokem. Přijímá nás i tehdy, kdy už nemůžeme a nebudeme moci dál.
A tehdy, kdy už nebudeme moci dojít, kdy nám dojdou všechny síly a my
zůstaneme stát, sedět, ležet na cestě k němu, třeba skoleni těžkou nemocí,
stářím, únavou nebo smutkem, on nám vyjde vstříc, aby nás přijal k sobě.
Bůh se nám dává darem i tehdy, kdy už my nic nemůžeme ze sebe dát. To
je jádro poselství vánočního evangelia.

MODLITBA
Dobrý Bože, slavíme Vánoce, slavnost našeho vykoupení, slavnost
narození Tvého Syna. Přišel k nám jako maličké dítě. Nepřichází s mocí.
Přichází jako křehký a vzácný dar, jako každé narozené dítě. Vstupuje do
našich srdcí, vyplňuje naši prázdnotu. Dej, ať zakusíme jeho příchod jako
vzácný dar, který je pro nás. Dej, ať se naše srdce naplní jeho pokojem
a láskou. Dej nám poznat, že díky tvému darování máme svou důstojnost.
Ty jsi přišel, abys k nám vstoupil a našel jsi v nás domov. Dej, ať i my sami
můžeme být domovem pro další, pro druhé kolem nás, pro ty, kteří k nám
přicházejí, se kterými sdílíme kus našeho vlastního života. Ty jsi mezi námi
zbudoval svůj příbytek, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ROKEM 2018 KROK ZA KROKEM
Rok 2018 se nachýlil ke svému konci, pro mnohé to byl rok plný
radosti, pro někoho plný smutku, bolesti i trápení. Přesto to byl rok, za nějž
jsme Pánu Bohu vděčni, s vděčností se ohlížíme zpět a s nadějí vyhlížíme
rok příští.
A jak jsme končící období prožívali v našem sboru? Ohlédněme se
společně a vydejme se na pomyslnou procházku jednotlivými měsíci roku
2018.
Nový rok jsme zahájili v lednu novoročním koncertem mladého
houslisty Erika Meisla z Dolenic, při němž byla v kostele otevřena výstava
obrazů Lydie Férové z Kolína. Několik dětí z nedělní školy a mládež se
zúčastnily Tříkrálové sbírky v našem městě. A vydali jsme se na zimní
vycházku židovským hřbitovem. V Kruhu jsme se dověděli mnoho nového
o historii i současnosti evangelíků na jižním Slovensku a v Maďarsku od
manželů Marty a Jána Botíkových z akademie věd v Bratislavě. A prodejem
modlitebny v Litobratřicích byla po 51 letech uzavřena historie této
kazatelské stanice (vybavení – kazatelna spojená se stolem Páně – jsou stále
k dispozici za odvoz).
V únoru ve věku 92 let zemřel dlouholetý vzácný přítel
a podporovatel našeho sboru pan farář Gerhard Lerchner z Chemnitz
v Německu. Do Miroslavi jezdil pravidelně od roku 1963. Pohřbu se zúčastnil
David Sedláček, Erik Schwarzbach a Jana Kašparová. V Kruhu jsme se
mnoho dověděli o islámu a muslimských zemích od Davida Sedláčka
a fotografiemi nás islámskými zeměmi provedl Dalibor Mahel.
Březen byl radostný měsíc – v našem sboru se narodila Zdislava
Sterziková z Miroslavi (pokřtěna v květnu) a Luisa Hradovská z Rokytné
(pokřtěna v červnu v Moravském Krumlově), člen našeho sboru bratr
Vladimír Šimša (žijící v Brně) oslavil 95. narozeniny a vzácným a milým
hostem na kazatelně byl farář Aleš Mostecký, náš první vikář, který náš
sbor navštívil s celou rodinou. Za toto setkání jsme velmi vděčni. Na Zelený
čtvrtek jsme se sešli při sederové večeři v Kruhu a připomněli jsme si ve
společenství kolem stolu poslední večeři Pána Ježíše, při níž ustanovil svatou
Večeři Páně.
Velikonocemi, nejvýznamnějšími svátky křesťanů, začal měsíc duben.
Na vycházku do jarní přírody nás pozval Erik Schwarzbach. Na sborové
neděli jsme si připomněli Den Země a dozvěděli jsme se mnoho užitečného
o tom, jak se bránit zbytečným odpadkům, zejména plastům, které zaplavují
planetu. Výtěžek prodeje domácích mýdel a textilních pytlíků (které
spolehlivě nahrazují při nákupu plastové sáčky) byl věnován na výsadbu

stromů v Miroslavi a okolí. Z Německa jsme dostali smutnou zprávu – ve
věku 92 let zemřela paní Christel Lerchner.
Každou květnovou neděli se konala v celém sboru sbírka Jeronýmovy
jednoty, odeslali jsme 28 657 Kč, které podporují sbory při stavební činnosti
a opravách varhan. Děkujeme všem za velkou obětavost. Vykonali jsme také
celocírkevní sbírku pro Diakonii ČCE. Zahájili jsme dlouho připravovanou
stavbu skladiště ve farské zahradě u horní brány, staršovstvo bylo sez
námeno s novým systémem ochrany osobních dat a sbor na všech svých
úrovních pokračoval v rozhovorech o možnosti vysluhovat Večeři Páně
dětem. Již tradičně se konala zahradní slavnost při Férové snídani na
podporu spravedlivého obchodu (Fair trade) a domácí produkce, z výtěžku
jsme podpořili formou Skutečného dárku.cz výsadbu stromů v Afganistánu.
Uskutečnil se koncert mužského pěveckého sboru z Norska a na konci
května se konala Noc kostelů. Při ní jsme se ohlédli za historií našeho sboru
i církve a díky zpěvákům jsme si připomněli různé zpěvníky, z nichž se
během staletí v církvi a také v našem sboru zpívalo.
V červnu se několik rodin zúčastnilo seniorátní neděle v Blahoslavově
domě v Brně. Byl vykonán křest Antonína Laciny (nar. 2017) z Miroslavi.
Zapojili jsme se do dobrovolné sbírky do fondu Compaternitas (podpora
studenta Tomáše Zbořila). Konal se koncert pro varhany a klavír Hany a Ivy
Bartošových z Brna. Při pohřebním shromáždění jsme se rozloučili se sestrou
Lydií Machovou, roz. Šimšovou, jejíž odchod nás velmi hluboce zasáhl.
Na začátku července odjela mládež na lesní brigádu do Kunvaldu.
Na období prázdnin byla v kostele instalována výstava obrazů
handicapovaných dětí a mládeže z Miroslavi a okolí, kterou nám zapůjčilo
Středisko volného času. Opět jsme se zapojili do celocírkevní sbírky,
tentokrát na Fond solidarity sborů a poté na financování 100. výročí ČCE.
Naši slovenští přátelé z evangelického sboru a. v. v Kálnici nás
navštívili v srpnu. Vážíme si jejich přátelství i důvěry, předmětem našich
rozhovorů byla zejména jejich nelehká sborová situace. Koncertem Jana
Škrdlíka a jeho přátel v našem kostele bylo zakončeno týdenní hudební
soustředění v Miroslavi. Řada rodin se zúčastnila rodinné dovolené na
Blažkově. Pobyt byl inspirován příběhy z knih o Narnii, proto jsme letos na
Blažkově dokonce společně slavili Vánoce – byl to hluboký zážitek, na který
budeme dlouho vzpomínat. Zatímco mladší generace sboru žila Blažkovem,
sestry seniorky se vypravily na výlet do doškové chalupy v Petrovicích,
zjara byly na celodenním výletě v Čejči v bylinkovém království a na
levandulové farmě ve Starovičkách.
Děti zahájily v září nedělní školu. Prožili jsme týden se studenty
z Recklinghausenu, kteří se jako každý rok i letos podíleli na péči o židovský

hřbitov. Jsme vděčni všem, kteří se o studenty starali. Navštívili nás hosté
ze sboru v Rané u Hlinska. O českých vesnicích na Ukrajině jsme se v Kruhu
dozvěděli od pana Mariána Kvardy a poté o návštěvě evangelického sboru
v Bohemce od mládežníků, kteří se na Ukrajinu vypravili navštívit faráře
Miki Erdingera. S vděčností jsme si připomněli 90. narozeniny bratra
Ladislava Kolmana, našeho někdejšího presbytera a pečlivého ekonoma
sboru. Při Díkčinění s námi poprvé přijímalo několik dětí Večeři Páně pod
obojí způsobou. Oslavy 100. výročí ČCE spojené se sjezdem mládeže se
konaly v Pardubicích, účast Miroslavských byla značná; za uplynulé století
naší církve jsme vděčni a s nadějí a důvěrou se společně vydáváme do
neznámé budoucnosti. Štít kostela rozzářily renovované vstupní dveře, za
pečlivě provedenou práci děkujeme Uhříkovým.
V září jsme se zapojili do celocírkevní sbírky na podporu Evangelické
akademie a v říjnu do sbírky na Fond solidarity sborů a taktéž do celo
církevní sbírky na Jubilejní toleranční dar. Byli jsme rádi, že ještě za pěkného
počasí opravil klempíř Roman Varga střechu Kruhu a oplechování na štítu
kostela. O nátěr střechy Kruhu a modlitebny v Bohuticích se postarali
zejména bratři Libor Drastík a Daniel Lexa. Dozvěděli jsme, že v Brně zemřel
člen našeho sboru Milan Tručka.
Radostnou událostí měsíce listopadu byla konfirmace v neděli 11. 11.
2018. Křtem svatým byl při ní do společenství církve a sboru přijat Daniel
Brožek, dále byli konfirmováni Vilém a Emma Bednaříkovi a Alžběta
a Antonie Michalovy. Krásné neděli předcházelo skutečně radostné setkání
konfirmandek a konfirmandů se staršovstvem. Našimi hosty při boho
službách byli manželé Ula a Martin Lerchnerovi z Drážďan a v Kruhu
manželé Grunovi, kteří nás seznámili se svým putováním Svatou zemí.
S radostí jsme přijali zprávu o narození Zbyška Božovského z Miroslavi. Do
kostela bylo na zkoušku nainstalováno nové ozvučení; pokud s ním budeme
spokojeni, zaplatíme je z daru rodiny Lerchnerovy, která nám věnovala
sbírky při pohřbech svých rodičů jako výraz vděčnosti za vzájemné
dlouholeté přátelství.
První adventní neděli 2. prosince se již po sedmnácté konalo
charitativní odpoledne zvané Dárkování. Znovu děkujeme za přípravu
dárků, pečlivou organizaci i za každého, kdo si dárky pořídil. Z výtěžku
38 481 Kč jsme 7 000 Kč podpořili Marii Namutebi, dívku z Ugandy,
a zbývající částku jsme darovali na výstavbu Nového domova Betlém pro
těžce tělesně postižené v Kloboukách u Brna, všem vám znovu děkujeme.
A ani další adventní neděle nebyly bez radostných setkání – 9. 12. se konala
instalace sestry farářky Marty Sedláčkové ve Znojmě, 16. 12. nás děti z neděl
ní školy pozvaly na Dětskou vánoční slavnost a 23. 12. se jako každý rok

koná Vánoční koncert. Tentokrát zazní flétny, housle, varhany a zpěv
pěveckého sboru. Na konci měsíce si připomínáme 95. narozeniny sestry
Boženy Matyškové, její místo v kostele je sice prázdné, ale s vděčností na ni
myslíme. Vánoční svátky oslavíme v miroslavském kostele i v kazatelských
stanicích, na všechna shromáždění jsme srdečně zváni.
Bratr farář koná pobožnosti s vysluhováním Večeře Páně v rodinách
členů sboru, kteří se již nemohou účastnit společných bohoslužeb. Máteli
o tato ztišení zájem, sdělte to bratru faráři (kontakt je na zadní straně listu).
Každý měsíc jezdí bratr farář do Mirandie v Brumovicích (součást střediska
Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna) a do Domova odpočinku
v Božicích. Na těchto cestách ho doprovází vždy někdo ze sboru, také za
tuto službu jsme všem vděčni.
Rok 2019 je na dosah. Vstupujme do něj s nadějí a vírou, že ani
v radosti, ani ve smutku a starostech nejsme sami. S důvěrou prosme o posilu
našeho nebeského Otce a s odhodláním se vydejme vstříc příštím dnům.

Pozvání ke svátečním bohoslužbám
Miroslav
— 23.12.2018

8.30
16.00
8.30
9.00
8.30
8.30

bohoslužby
Vánoční koncert
bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby mládeže
bohoslužby
bohoslužby s Večeří Páně

— 25.12.2018
— 26.12.2018
— 30.12.2018
— 1.1.2019
Bohutice
10.00 bohoslužby s Večeří Páně
— 23.12.2018
Moravský Krumlov
10.00 bohoslužby s Večeří Páně
— 25.12.2018
Troskotovice
14.00 bohoslužby s Večeří Páně
— 25.12.2018

KONTAKTY
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav
Husova 44, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 109; 603 186 128 (farář), 724 729 477 (kurátorka)
email: cce.miroslav@volny.cz
miroslav.evangnet.cz; facebook.com/ccemiroslav
Číslo účtu: 158 263 53 09/0800
Představitelé sboru:
Mgr. David Sedláček, farář, a PhDr. Lia Ryšavá, kurátorka
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