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Pokoj Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého, ať je s vámi se všemi.
Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného
zákonu (zákonu Mojžíšovu), aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli
přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha
volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.
Ga 4, 4-7
Platí to jak pro muže, tak i pro ženy. Platí to pro všechny. Kristus praví, muži i ženě, dítěti
i starci: „Jdi, tvá víra tě uzdravila“. I my můžeme slyšet: „Tvá víra tě nese dál.“ Jako
dědicové Božích zaslíbení, jako bratři a sestry Kristovi se máme na co těšit jak v životě, ve
smrti, tak i po ní. Duch Kristův nás uchopí, podle nastavení každého z nás. V Ježíšově
narození Bůh chce být tak blízký člověku, jako může být otec či matka blízko svým dětem, až
tak, že pro ně dává svůj život.

Úvodní slovo
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
před rokem jsme prožívali divnou adventní dobu a divné vánoční svátky. Letos je to v něčem
trochu jiné, ale v některých věcech je situace stejná jako minule. Ale jsou tu i dobré zprávy.

Dárkování
Letos jsme mohli uskutečnit „Dárkování“ a navzdory omezením, navzdory menší účasti se
podařilo nashromáždit překvapivě vysokou částku 35 760 Kč. Na účel „Dárkování“ je navíc
možné po celý advent ještě přispívat na účet sboru (s poznámkou „Dárkování“) – dosud bylo
na účet připsáno 2 700 Kč. Mnozí čekali daleko menší výtěžek. Velký dík patří všem, kteří
své dárky tvořili a poskytli je na „Dárkování“. Stejně tak velký dík patří všem
organizátorkám a organizátorům, kteří „Dárkování“ připravili i navzdory svým obavám
z epidemie a vnitřním nejistotám, které je během přípravy svíraly. Věřte, nebylo to lehké
rozhodování. A přesto se akce povedla. To má pro život sboru hluboký význam.
Uvědomujeme si, že dobré věci umíme realizovat i navzdory překážkám. Vidíme, že se dobré
věci mohou uskutečňovat i tehdy, kdy na světě není dobře a nesvítí pořád „sluníčko“.
Myslím, že nás tato akce posílí v dalším zápase víry.

Bohoslužby
Letos je situace lepší v tom, že se můžeme scházet k bohoslužbám, i když ostatní aktivity
sboru jsou omezené nebo dočasně zrušené. Bohoslužby jsou pro křesťanský sbor klíčové.
Nejen proto, že při nich můžete slyšet kázané slovo Boží, ale hlavně proto, že bohoslužba
jako oslava Boha Otce i Syna i Ducha svatého je základní událost, která konstituuje církev
jako aktuálně shromážděný Boží lid, a to uprostřed turbulentní doby světa.

Nový evangelický zpěvník
Do letošní doby adventní jsme dostali „dar“ v podobě nového evangelického zpěvníku.
Mnozí si ho již odnesli domů a lze si domýšlet, jak v něm pak listují a seznamují se s jeho
obsahem. Ano, i já jím listuji a seznamuji se s ním. A cítím, že nový zpěvník má v sobě velký
potenciál nově formovat náš způsob slavení bohoslužeb. Předběžně mohu říct, že nás může
posunout do další liturgické sféry. Je však zapotřebí čas i jistá strategie, jak se s novým
zpěvníkem sžít. První takovou příležitostí může být bohoslužba na Božího hod vánoční.
Budeme se tím zabývat na prosincovém staršovstvu, plánujeme také poradu se všemi
varhaníky sboru, jak nový zpěvník uvést v bohoslužebnou praxi. Je před námi nová liturgická
doba. Věřím, že je to pro nás úžasná příležitost promýšlet způsob slavení bohoslužeb nejen
v neděli, ale i při jiných příležitostech života sboru a rodin.

Závěrem
Doufám, že zbytek adventu a vánoční svátky i konec roku proběhnou standardně. Velkou část
života sboru jsme omezili na minimum. Nemůžeme se setkávat, jak bychom chtěli.
Nemůžeme si v klidu promluvit u kávy a čaje v Kruhu. S mnohými se vidíme letmo, před
kostelem nebo na ulici při náhodném setkání a pak mizíme domů. Snášíme to různě, ale je

dobré, že se stále můžeme setkávat při Božím slovu při bohoslužbách. To nás nese, a věřím,
že i posiluje.
Myslím, že vedle všeho negativního nás tato situace učí poznávat, co je solidarita, jak
nesamozřejmá je skutečnost se setkávat, slavit bohoslužby, jak vzácné je sdílet radost
s druhými, jak funguje soudržnost rodiny a přátel a co znamená kázat a slyšet Boží slovo
právě v takové situaci. Boží syn přišel do světa. Bůh vzal na sebe naše lidství se vším, co je
s ním spojeno. V této pandemické situaci můžeme promýšlet, co znamená tato Boží blízkost.
Myslím, že naděje trvá dál a že můžeme skončit slovy apoštola Pavla z jeho listu Římanům:
„Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha
synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme
Boží děti.“ Ř 8, 15-16

Vánoční zamyšlení
Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města,
které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té
panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona
se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj
se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ L 1, 26-33
Když začali evangelisté Matouš a Lukáš psát první řádky vánočního evangelia, tak věděli,
a věděli to i jejich čtenáři a posluchači, kdo se tehdy narodil. Dívají se na narození Krista
z perspektivy Ježíšova kříže a jeho vzkříšení. Evangelisté nás zvou ke křehkému, a přesto
silnému příběhu. Můžeme spolu s nimi sestoupit až k Ježíšovým jeslím. Abychom viděli, jak
Bůh vstupuje do našeho světa, do lidských dějin a jak v nich jedná.
Sledujeme niterný příběh. Bůh vstupuje do lidského nitra. Oslovuje Marii, sklání se k ní,
mluví s ní, mění její život. Stejně jedná i s Josefem, pastýři nebo mudrci. Evangelisté zvou
k promýšlení, jak a kde a s kým začíná ten klíčový moment spasení světa. Začíná u člověka,
kterého Bůh stvořil k obrazu svému, kterého si vyvolil za svého partnera. Je to lidské srdce,
které Bůh oslovuje, navštěvuje a proměňuje a se kterým počítá. Srdce křehké Marie, srdce
Josefa, plného obav, srdce pastýřů, lidí z periferie, srdce mudrců, lidí z jakési daleké ciziny.
Bůh začíná u srdce člověka, aby pak sám jako člověk vstoupil do světa. A tak se setkáváme
se slovem Božím, které ztělesňuje Ježíš z Nazareta. Dal mu tělo, lidský dotek, lidský pohled,
lidský příběh, plný utrpení, ale i naděje.
Vánočním příběhem se necháme vést. Bůh chce s námi navázat vztah, který jsme porušili.
A příběhy Marie, Josefa, pastýřů a mudrců a jiných nám dodávají naději. Tak jako jednal Bůh
s nimi, tak jedná i s námi. Měnil jejich životy, mění i ty naše. I nám ukazuje, že tam, kde
cítíme, že jsme v koncích, on otevírá nové možnosti. Kde si myslíme, že už není žádné
východisko ani cesta, on nám ukazuje nové vykročení. Můžeme se stát součástí jedinečného
příběhu, který začíná Ježíšovým narozením, vrcholí ve velikonočních událostech a seslání
Ducha svatého. V tomto příběhu se dovršuje příběh starozákonního Izraele, zde začíná cesta
víry a následování Ježíšových učedníků. I my jsme jeho učedníci.

„Nebojte se,“ slyšeli pastýři při andělském zjevní. Rád bych, aby toto „nebojte se“
rezonovalo i v dnešním světě. Abychom se spolehli na to, že tento bolavý svět je v dobrých
rukou a spěje k dobrému. To Bůh ukázal už při narození Ježíše Krista.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ L 2, 8-12

Modlitba

Závěrečný pozdrav

Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej ať se já i my všichni staneme živoucími
osobami, v nichž je přítomná tvá láska,
která proměňuje svět.
Amen

Přejeme vám pokojné vánoční svátky, Boží
provázení v každodenním životním zápase,
Kristův pokoj ve vašich vztazích, pevnou víru
a naději v Kristu našem Pánu a Spasiteli do
dalších dnů.

Program bohoslužeb

Kontakty

IV. neděle adventní 19. prosince

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Miroslavi,
Husova 44, 67172 Miroslav

○ Bohoslužba s dětmi s vánočním
divadlem pod vedením A. Lacinové,
v Miroslavi v 8:30
Boží hod vánoční 25. prosince
○ Bohoslužba v 8:30 v Miroslavi s večeří
Páně
○ Bohoslužba v 11:00 v Moravském
Krumlově (dům s pečovatelskou
službou) s večeří Páně

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
a staršovstvo sboru

Tel.: 603 186 128 (David Sedláček)
724 729 477 (Lia Ryšavá)
E-mail: sedl.david@centrum.cz
miroslav.evangnet.cz
facebook.com/ccemiroslav
Číslo účtu: 158 263 53 09 / 0800

Neděle 26. prosince
○ V Miroslavi v 8:30
○ V Bohuticích v 10:00 s večeří Páně
Neděle 2. ledna
○ Bohoslužba na Nový rok v Miroslavi
v 8:30 s večeří Páně
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