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Sestry a bratři, milí přátelé chlebského evangelického sboru, 

zdravíme Vás a přejeme Vám požehnaný advent i vánoční svátky.  

Co to znamená "požehnaný advent a vánoční svátky"? Aby vše dopadlo 

podle našich představ? Abychom se nenechali semlít předvánočním 

shonem? Možná trochu z obojího a přece ještě něco víc. Radost, že i 

tam, kde se naše představy nedaří naplnit, že i tam, kde nás běh 

životních starostí a dění světa semele a vyčerpá, můžeme dostat zcela 

nečekaně a nepochopitelně sílu a naději - ne z vlastních zdrojů. Radost, 

že na výsostech (tedy mimo dosah lidské moci, takže nemůže být ničím 

a nikým ohrožena) je sláva Boží, a na zemi je jejím odleskem pokoj mezi 

lidmi, protože Bůh má lidi rád.  

Přejeme vám, ať prožijete v letošním adventu radost z Boží slávy na 

výsostech i pokoj mezi lidmi. 

Za staršovstvo sboru Českobratrské církve evangelické v Chlebích 

  Martin Fér, administrátor  Vladimír Šturc, kurátor 

 

 
Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde  je ten 

právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s 

ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit... 

...když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí do stáří dvou let, 

podle času, který vyzvěděl od mudrců.  (Matoušovo evangelium, 2. kapitola) 

 

V Betlémě si lidé ničeho nevšimli. Měli své postele, svá zaměstnání, své starosti: kdo by se tak zajímal o mladou ženu, která – za ne 

zrovna nejlepších okolností – porodila dítě? A kdopak si dlouho vystačí s tou podivnou historkou, kterou vykládali pastýři? Koneckonců 

časy ještě nebyly nikdy tak zlé a život nikdy nebyl tak hektický – ne, člověk byl prostě příliš zaměstnán sám sebou.  

Jakmile se však o téhle věci doslechne Herodes, všechno se rázem mění. Pro něho je to dítě nebezpečné. Doslova dnem i nocí je 

zaneprázdněn tím, jak zůstat u moci. Musí totiž dokázat, že má právo být králem. Když se ale nyní vynoří „král Židů“ z kmene Davidova, 

může být všechno jeho snažení marné. Proto Herodes pomýšlí na rázné vyřešení problému - samozřejmě v zájmu zachování 

všeobecného klidu a pořádku. 

A měl pravdu: I když Ježíš nesahá po koruně, ohrožuje stávající pořádky. Kdo jako on ohlašuje Boha jako Pána všech lidí, ten se vměšuje. 

Později bude soudu v Jeruzalémě tvrdit: „Mé království není z tohoto světa.“ A přesto v mocenských hrách a v měření sil hraje roli, zda 

je zde ještě nějaké království, které sice není „z tohoto světa“, přesto však v 

tomto světě chce zapůsobit. 

Ježíš osvobozuje lidi tím, že je bezprostředně spojuje s Bohem - jenže takoví 

lidé přestávají být pouhým tvárným materiálem v rukou mocipánů.  

Římská říše prohlásí Ježíšovy učedníky za nepřátele státu. Proč? Protože 

očekávají od vládců více než jen „chléb a hry“. Vyptávají se státu, kde bere 

oprávnění k tomu, co dělá. Když se někde používá násilí, pak to pro ně není 

jednoduše ospravedlněno tím, že je to stát, kdo uplatňuje násilí. Jsou 

nepohodlní, obtížní, nebezpeční. V nejnevhodnější okamžik se odvolávají na 

svědomí: „Sluší se více poslouchat Boha než lidi.“ 

Herodův strach byl oprávněný. A proto bylo nezbytné s Ježíšem udělat krátký 

proces. Nebo ještě lépe: nedělat vůbec žádný proces, nýbrž co možná 

nejrychleji odstranit z cesty časovanou bombu ve formě židovského mimina. 

Nejvíc přitom udivuje: Herodes zdánlivě uspěl. Bůh se nechal zahnat na útěk.  

Děsí, že krále přivádějí na stopu zrovna kněží a znalci Bible. Naznačují, která 

skupina musí být preventivně zlikvidována, aby vše zůstalo při starém.  

Bohoslužby ve vánočním období 

(vždy od 8.30 ve sborovém domě čp. 49) 
 

24. prosince – 4. adventní neděle, Štědrý den 

   

25. prosince – Boží hod vánoční 

(s vysluhováním večeře Páně)  
 

31. prosince – Nedělní bohoslužby 
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Moc, která má strach, se pokouší násilím udržet stávající svět. A 

Bůh neodpovídá násilím. Jde jinou cestou – bezbranný Ježíš, to 

je Boží odpověď. 

Vánoce slavíme již po staletí, ale stále nám připadá těžké 

pochopit onu tajemnou Boží strategii, lhostejno, zda jsme 

moderní či konzervativní nebo jenom obyčejní křesťané. 

Kdo uplatňuje násilí, ten svět ani neudrží, ani nezmění. Zákon 

odplaty a odvety je prolomen jedině odpuštěním, jedině mocí 

lásky. 

V Betlémě si lidé ničeho zvláštního nevšimli. Ale to židovské 

mimino ve vánočních jesličkách je nebezpečné. Žádného člověka 

nechce nechat takového, jaký je. 

(podle rakouského faráře Petera Karnera) 

 
 

 
Adventní kvíz - Co víte o adventu? 

V případě, že máme ve Vaší adrese chybu, dejte nám prosím vědět. 
Sborový dopis Vám také můžeme napříště zasílat e-mailem. Dejte nám 
vědět na adresu sboru: chleby@evangnet.cz. 
A nezapomínejte prosím na pravidelné placení saláru a darů na činnost 
sboru. Číslo účtu naleznete v záhlaví. Děkujeme. 

 

1. Co znamená slovo „advent“? 
a) příchod   b) Vánoce   c) vyvedení    
e) záchrana   f) půst    g) příprava  
 
2. Co symbolizují čtyři hořící svíce na adventním věnci? 
a) 40 dní Ježíšova půstu b) 40let putování Izraelců pouští 
c) 4 adventní neděle   d) počet roků Ježíšova 
působení 
 
3. Která významná novozákonní postava se připomíná  
v adventním období? 
a) apoštol Petr          b) apoštol Pavel       
c) Jan Křtitel   d) Herodes 
 
4. Které biblické texty se v adventu převážně připomínají? 
a) žalmy  b) starozákonní proroctví o příchodu Mesiáše  
b) příběh o Abrahamovi       c) příběhy o vyvedení z Egypta  
 
5. Která barva patří k adventnímu období? Proč? 
a) bílá - je to barva radosti a vzkříšení 
b) zelená - barva růstu Božího království 
c) fialová - barva půstu a pokání 
d) červená - barva Ducha svatého 
 
6. Která je největší slavnost v církevním roce? 
a) Boží hod vánoční      b) Boží hod velikonoční       
c) svatodušní neděle d) letnice      e) Štědrý den 
 
7. Kdy začíná církevní rok? 
a) první nedělí adventní    b) 1. ledna    
c) o Velikonocích     d) o letnicích 
 
8. Kdo řekl Marii: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s 
tebou“? 
a) Josef    b) Gabriel   c) Alžběta   d) Bůh   e) pastýři 
 
 

9. Kdo a komu řekl: „Požehnaná jsi mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého“? 
a) Josef Marii  b) Gabriel Marii  c) Alžběta Marii 
d) Bůh Alžbětě  e) pastýři Marii 
 
10. Který prorok je podle Nového zákona povolán 
„Připravit cestu Páně“? 
a) Izajáš    b) Jeremjáš    c) Nátan    
d) Ezechiel    e) Jan Křtitel    f) Elijáš 
 
11. K čemu vyzýval Jan Křtitel? 
a) k pokání a obrácení  b) k půstu    
c) k poctivé práci     d) odchodu do kláštera 
 
12. Kde Jan Křtitel křtil? 
a) u Jordánu    b) v Jeruzalémě   c) v Betlémě    
d) v Galileji    e) v Egyptě 
 
13. Izraelci čekali na Mesiáše. Na koho čekají křesťané 
dnes? 
a) na druhý Kristův příchod v slávě        b) už na nic 
c) na poslední soud  d) na slevu v obchodě  
 
14. Vánoce jsou svátky čeho? 
a) pohody b) dárků  c) narození Ježíše Krista 
d) štěstí a pokoje     e) ukřižování Ježíše Krista 
 
15. Kdy je hlavní vánoční svátek? Jak se jmenuje? 
a) 1. adventní neděle 4. 12. b) Boží hod vánoční 25.12 
c) Štěpána mučedníka 26.12 d) Štědrý den 24.12 
 
Správné odpovědi: 
1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10e, 11a, 12a, 13a, 14c, 
15b 
Další biblické kvízy a jiné hry (šibenice, milionář) 
naleznete on-line na stránkách www.biblehrou.cz 

Pane Bože, 

radujeme se z narození Spasitele, 

radujeme se z Boha, jehož znamením jsou plenky, 

z Boha, který chce být s námi, 

a tak s námi sdílí tu tlačenici, 

na kterou bezbranní doplácejí, 

i ten chlév. 

Nad takovou láskou žasneme, 

dává nám naději, 

že ani ve své bezmoci a slabosti nejsme sami. 

Díky ní můžeme vidět život a svět v novém světle. 

Díky za radost. 
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