Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebíči
Bráfova 33, 674 01 TŘEBÍČ
tel: 568 841 068 –e-mail: trebic@evangnet.cz –web: www.trebic.evangnet.cz

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2020
Adventní pozdrav
Sestry a bratři, milé děti,
adventní doba je doba pokání. Co si pod tím slovem představíme? Neradostnost,
dokonce sebetrýznění? Ale vůbec ne! Pokání znamená „obrat“. K němu vyzýval Jan
Křtitel, který připravoval na příchod Ježíše Krista. „Čiňte pokání!“ To je to
nejdůležitější, k čemu jsme voláni a v čem nám žádná situace nemůže zabránit.
A tak tedy: Obraťte se k Bohu! Tváří... Zaměřte se ke světlu. Otevřte oči.
Opucujte zašpiněné okno svého srdce, abyste v záři Té lásky uviděli sebe i druhé lidi…
Obraťte se až na dno svého srdce…proderte se sutí soběstřednosti a pýchy...Nebojte se
toho...tam je světlo a láska a teplo a radost. Postavte do svého středu Boha… Vraťte se
k němu...Ztracené dcery a ztracení synové. Vraťte se ke svému milujícímu Otci. Domů...
Jan Amos Komenský, jehož výročí si připomínáme, vyznává závěrem knihy
Labyrint světa a ráj srdce: „Bože, zde jsem. Ztratil jsem tebe i sebe. Motal jsem se, kam
jíti nevěda, ale Ty navrátil jsi mě sobě i tobě. Duch Tvůj dobrý mě veď a proveď skrze
temnosti světa. Amen“.
Kéž je i pro nás letošní advent návratem domů z labyrintu tohoto světa ...
Přejeme požehnané svátky, za staršovstvo sboru:
Petr Haška, kurátor

Jan Jun, administrátor

Aktuální sborové informace
o Administrátor sboru
Na konci srpna, po deseti letech služby, ukončili svou farářskou práci ve sboru
manželé Potočkovi. Než budeme mít nového faráře (volba by měla proběhnout na
příštím výročním sborovém shromáždění) náš sbor bude administrovat
hornovilémovický farář, bratr Jan JUN
Na něj, stejně jako na členy staršovstva, se můžete obracet se svými dotazy, přáními
i požadavky
Kontakt: Horní Vilémovice 31,
telefon: 723 724 694 nebo e-mail: jan.jun@evangnet.cz
o Přesunuté výroční sborové shromáždění a nové staršovstvo
Díky nouzovému stavu na jaře letošního roku, se Výroční sborové shromáždění
konalo až 4. 10. Od tohoto data máme na šestileté období zvolené nové staršovstvo.
Řádnými členy za Třebíč byli zvoleni:
sestry Eva KONCOVÁ
a bratři Josef CHLUPÁČEK ml.,
Iva MALÁ
Pavel KHEK
Anna POŘÍZOVÁ
Juraj NÉMETH
Vlasta SLÁMOVÁ
Vladimír PRUDÍK
Barbora ŠTĚPKOVÁ
Josef ZAJÍC
Za kazatelskou stanici v Moravských Budějovicích byly zvoleny
sestry Yvona ŠVAŘÍČKOVÁ a Pavla SUCHÁNKOVÁ
Za kazatelskou stanici v Myslibořicích byli zvoleni
sestra Hana ČAJKOVSKÁ a bratr Petr HAŠKA
Náhradníky byli zvoleni:

1. br. Michal MRÓZEK
2. br. Bohumil NĚMEC
3. ses. Martina CAHOVÁ

Na svém prvním jednání staršovstvo zvolilo:
o
o
o
o

KURÁTORA SBORU - br. Petra Hašku
MÍSTOKURÁTORA - br. Juraje Németha
POKLADNÍ SBORU - ses. Annu Pořízovou
ZAPISOVATELKU - ses. Barboru Štěpkovou

o Příprava generální opravy bytů na faře
V letošním roce jsme se pustili do rekonstrukce bytů na faře. Jedná se o byt faráře,
kostelníka a hostinské pokoje v mezipatře. Aktuálně pro nás architekt zpracovává
projektovou dokumentaci. Stavební práce jsou naplánovány na příští rok.
Předmětem rekonstrukce budou zejména dispoziční změny bytů pro lepší využití
prostor. Dále se bude dělat nová vodoinstalace, elektroinstalace, ústřední topení
včetně nového kotle. Na zateplení objektu se budeme snažit využít dotaci.
Na základě podané žádosti na Jeronýmovu jednotu jsme obdrželi dar ve výši
250.000,- Kč.
Rekonstrukce fary se neobejde bez obětavosti členů sboru, jak finanční, tak osobní
při společných brigádách.
Vyhlásili jsme proto "sbírku na listinu" a budeme moc rádi za jakýkoliv Váš
peněžní dar na účet sboru:

5500000616 / 7940

(do zprávy pro příjemce prosím napište: na rekonstrukci fary, své jméno a adresu)
o Nabízíme pomoc
Díky nouzovému stavu jsme si ještě více uvědomili, jak je potřeba si vzájemně
pomáhat a nebýt na mnohé věci sám.
Ozvěte se nám, pokud potřebujete s něčím pomoci.
(nakoupit, doprovodit k lékaři, navštívit či něco vyřídit….)

S důvěrou se obracejte na sestru Ivu MALOU – 722 269 144
Od října letošního roku má náš sbor novou pastorační pracovnici, sestru Yvonu
ŠVAŘÍČKOVOU, která na půl úvazku vypomáhá zejména ve středisku Diakonie
v Myslibořicích. Díky své práci může přijít za vámi do nemocnice či LDN i v době
zákazu návštěv. Telefon: 603 919 030

Shromáždění v adventu, o Vánocích a na přelomu roku
1. neděle adventní – 29. 11. 2020
Třebíč

- bohoslužby se z důvodů mimořádných opatření nekonají!

(na webové adrese https://www.e-cirkev.cz najdete sbory, které vysílají bohoslužby online)

Mor. Budějovice
Myslibořice

- 09.00 bohoslužby pro max. 20 osob
- 10.30 bohoslužby pro max. 20 osob

2. až 4. neděle adventní
Třebíč
- 08.30 bohoslužby (pokud to situace dovolí)
Moravské Budějovice - 09.00 bohoslužby
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby
Štědrý den – 24. 12. 2020
Myslibořice

- 10.00 bohoslužba s klienty Domova

Hod Boží vánoční – 25. 12. 2020
Třebíč
- 08.30 bohoslužby s Večeří Páně (pokud to situace dovolí)
Moravské Budějovice - 15.00 bohoslužby s Večeří Páně
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s Večeří Páně
Svátek sv. Štěpána – 26. 12. 2020
pro tento rok se bohoslužby ve sboru nekonají!
Neděle – 27. 12. 2020
Třebíč
- 08.30 bohoslužby (pokud to situace dovolí)
Moravské Budějovice - 09.00 bohoslužby
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby
Poslední den roku – 31. 12. 2020
Myslibořice

- 15.30 bohoslužby

Nový rok – 1. 1. 2021
pro tento rok se bohoslužby ve sboru nekonají!
Neděle – 3. 1. 2021
Třebíč
- 08.30 bohoslužby s Večeří Páně (pokud to situace dovolí)
Moravské Budějovice - 15.00 bohoslužby s Večeří Páně
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s Večeří Páně
Velmi se omlouváme, ale z důvodů pandemie a bezpečnostních opatření v naší zemi
musíme pro letošní rok zrušit dětskou vánoční hru, adventní prozpěvování i adventní
jarmark. Pevně věříme, že se příští rok k tomu opět vrátíme!

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI V NAŠÍ ZEMI A
PRO JAKÝ POČET OSOB BUDE V DANOU CHVÍLI MOŽNÉ KONAT BOHOSLUŽBY!

- do 20 osob se bohoslužby konají pouze v kaz. stanicích Myslibořice a Mor. Budějovice
- do 30 osob bohoslužby v Třebíči pro osoby starší 55 let
(ostatní prosíme využít on-line vysílání)

- do 50 osob bohoslužby v Třebíči bez účastí dětí (děti budou v NŠ na faře)
- do 100 osob bohoslužby v Třebíči i s dětmi

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
( http://trebic.evangnet.cz/)
A VE VÝVĚSCE NA NAŠÍ FAŘE.

S velkým předstihem Vás chceme pozvat na odložené oslavy 100

let našeho sboru,

které se budou konat (dá-li Pán) 16. – 18. dubna 2021

Štědrovečerní pobožnost
Píseň z EZ: 281 Narodil se Kristus Pán
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
4. Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
Čtení z Písma: evangelium podle Lukáše 2 kapitola, 1-7 verš
1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius.
3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města.
4 Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova,
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina.
7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí,
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Zamyšlení
Co doopravdy znamenají jesle a chlév? To není idyla. To je zima, špína a
nebezpečí infekce. Ohrožení pro dítě a pro rodičku. Od počátku Ježíše ohrožuje
smrt. Ježíš přichází do reality toho světa.

My jsme už zvyklí, že k tomu chlévu zakrátko pošlou andělé pastýře a hvězda
přivede mudrce. Už počítáme s tím, že Ježíšův hrob se otevře a on zvítězí nad smrtí.
A zapomínáme, že pád hluboko, který náš Spasitel podstoupil, nebyla jen předehra
pro „happy end“. Že on sám, Ježíš, nevěděl v Getsemane a na Golgotě, jaké bude
pokračování. Jako nevíme my, jaké bude zítra pokračování našich příběhů.
Vánoční příběh neslyšíme poprvé. Za tři měsíce budeme slyšet i velikonoční
příběh. Ale příběhy svých životů slyšíme poprvé. Je to naše premiéra. A dnes se
pokoušíme vnímat vánoční příběh, jako bychom ho slyšeli poprvé. Chlév s jeho
mikroby a zimou, kdy ještě nad ním nešustí andělská křídla.
V církevním roce si znova a znova připomínáme klíčové události Ježíšova
příběhu, protože chceme, aby se naše příběhy podobaly tomu Ježíšovu. Abychom
ho následovali. Chceme, aby se naše příběhy (jejichž konec neznáme), se v tom
podstatném podobaly Ježíšovu příběhu (jeho konec už známe). A tak v tom novém
čtení onoho příběhu slyšíme: vy, kdo jste teď ve svých jeslích a chlévech. Vy slyšte
z evangelia: do takové situace tehdy v Betlémě vstoupil Bůh.
Kdo mne následuje, má život, říká Ježíš. A tak: vy, kdo jste či budete ve svých
jeslích a chlévech. Vy, kteří se ocitnete v nejistotách a ohrožení. Smíte pevně
počítat s tím, že není žádná situace, kam by Bůh nesestoupil. Smíte se radovat z
toho, že Bůh je s vámi. Že vás neopustí.
Jesle a chlév. A přece na nás z tohoto obrazu dýchne cosi pokojného. Vidíme tu
vánoční scénu na řadě pohlednic, které si o Vánocích (snad ještě pořád) lidé
posílají. Manželé s novorozenětem, chlév, ovečky… Obrázky různé, ale ze všech
dýchá něha. Něha dýchá už z biblického vyprávění o Ježíšově narození. A z mnoha
dějů v Ježíšově životě. Je to Boží něžnost.
Idylický obrázek je zasazený do politického příběhu: císař Augustus potřebuje
peníze. Rozhodne se, že je začne vymáhat důsledněji ve všech koutech obrovské
říše. To jsou okolnosti, za kterých se Marie a Josef vydávají na cestu. A tady, v
zastrčeném koutě říše, se jim narodí ten, který bude nad všechny císaře svou láskou,
něžností a bolestí.

I to, co následuje po idylickém obrázku ze skalní stáje, jsou dramatické osudy
politických uprchlíků: Herodes usiluje ze strachu o svou moc o život narozeného
dítěte. Jeho rodiče se musí znovu dát na útěk.
A tak když znovu slyšíme ten vánoční příběh, vnímáme něhu, která je zároveň
protest proti všelijaké brutalitě a proti zneužití moci. Svatý, mocný Bůh se
nepřichází prosadit silou. Přichází v naprosté vnější bezbrannosti. Něžnost Boží a
něžnost lidí jí oslovených, to je trpělivá, nenápadná práce pro lidštější svět.
Máloco je zranitelnější, slabší než narozené dítě. Máloco je zranitelnější než
něžnost. Ti, kteří patří Kristu, jej i v tomto následují. Vždyť bible svědčí o tom, že
Bůh nás zachraňuje právě něžností ... Boží něžnost vstupuje do světa plného zloby
a násilí a chce s námi jít i v těch všedních dnech. Amen.

Modlitba
Pane, nikdo tě nepřijal, nikdo se o tebe neprosil, neměl jsi kde hlavu složit, jen na
kříži, jen ve stáji – ale ty ses od nás neodtáhl, jsi naším bratrem navěky. Amen
Píseň z EZ: 288 Aj, růže rozvila se
1. Aj, růže rozvila se ze kmene krásného,
jak zdávna čekala se, z druhu převzácného.
Ten kvítek spanilý uprostřed noci chladné my lidé spatřili.
2. Růžičku tu, již míním a o níž prorok děl,
složila nám i jiným Maria v plének běl.
Jak Páně slíbil hlas, zrodila dítko to nám v půlnoční téměř čas.
3. To kvítečko podivné má libé vůně dech
a jasem svým předivné nám září v temnostech.
Bůh, člověk též pravý, pomáhá z bídy zlé nám, hřích i smrt odpraví.
4. Ó Ježíši, svou mocí rač být mi přítomen!
A z temné této noci až vyjíti dáš ven,
tam otevř ráj mi svůj, kde tebe budem chválit na věky, Pane můj!
Požehnání
Sám Bůh buď v tobě s námi a zlý pryč.

