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Milí čtenáři sborového dopisu, členové a přátelé sboru 

evangelické církve v Chlebích, 

je tu adventní sborový dopis a s ním pozvání na adventní a 

vánoční bohoslužby a především přání, aby byl váš advent časem 

objevování a nalézání světla uprostřed tmy. Zvláště v této době, 

která se může zdát dosti potemnělá. Hledání a nacházení cesty 

k Bohu, k druhým lidem i cesty k sobě samému. A Vánoce ať jsou 

radostným připomenutím Boží blízkosti, zdrojem naděje a 

posilou do dalších dnů.    

 

Za staršovstvo sboru  

Martin Fér, administrátor  Vladimír Šturc, kurátor 
 

 

Jsme v adventu a blížíme se k Vánocům. Nejvíce se asi těší malé děti. Snad proto, že jsou přece jen ušetřeni tradičního 

předvánočního shonu. Nákupní horečka, pečení, uklízení a všeliké jiné kvaltování na ně tolik nedoléhají. Nedělají si tolik 

starostí - a přece se dočkají. Možná bychom si z nich měli vzít příklad a hodit za hlavu něco z těch našich starostí – třeba 

jsou zbytečné. Třeba je jich zbytečně mnoho. Dát je stranou a trochu dětinsky se těšit, že kouzlo Vánoc přijde i bez 

nějakého našeho zvláštního přičinění. Méně se starat a více se těšit. 

Slovo advent znamená „Příchod“. Něco či někdo k nám přichází. Odjinud. Zvenčí. Často to vypadá spíš opačně - k 

Vánocům adventem doslova prořítíme a pak doploužíme. Všechno připravíme a zařídíme, aby to bylo, jak má být. Pak už 

jen znaveni sedneme ke štědrovečernímu stolu a pod hromadou dárků se nám ztratí to hlavní - totiž, že smyslem Vánoc 

je zahlédnout to největší obdarování, které k nám přichází „odjinud“. Které nemůžeme nikde koupit ani si ho nijak 

zasloužit. Které k nám zkrátka přichází. 

Věříme, že k nám přichází Ježíš Kristus. A s ním přichází láska, důvěra, naděje. To, co v životě nejvíc potřebujeme a co 

nám také nejvíc chybí. Láska, důvěra a naděje. To je přece kouzlem Vánoc. Právě při nich (bohužel někdy jenom při nich) 

to nejvíc prožíváme. Nebo bychom alespoň chtěli.  

Dítě narozené v Betlémě (a mladý muž, který z něj jednou vyroste) nám ukazuje, odkud tyto dary pocházejí. V něm 

poznáváme Stvořitele světa, který se nechce dívat svrchu na své Stvoření a pozorovat, jak se tady navzájem koušeme, 

podvádíme a děláme všechno proto, aby se tu nedalo žít. Nechce se jenom 

dívat a radit či přikazovat nám, co máme a nemáme dělat. Přichází za námi 

a dává nám sám sebe. Žije s námi, raduje se s námi, trpí s námi. A při tom 

všem rozdává důvěru, naději a lásku. Důvěru, že v žádné situaci nejsme 

opuštěni. Naději, že v životě můžeme vidět dobrý cíl a k němu směřovat. 

Lásku, která je základem všeho a která se nevzdává, ani když hrozí potíže. 

Advent je doba očekávání, vyhlížení, těšení se. To je ta největší předvánoční 
příprava. Víc udělat nemůžeme. Ale kouzelné je na tom právě to, že ten, 
kdo dovede očekávat, těšit se, vyhlížet - třeba jako ty děti - ten bude 
obdarován. Ne ten, kdo připraví nejkrásnější vánoční stůl, nakoupí nejvíc 
nejdražších dárků. Otevřít své srdce a přijmout Boží dar. Nasměrovat své 
vyhlížení a očekávání k tomu Jedinému, který nám může darovat to 
nejdůležitější pro naše životy. Je vánočním zázrakem, že kdo takto vyhlíží a 
očekává, bude obdarován. Objeví skutečnou životní důvěru, naději a lásku. 
A také ji potom bude umět darovat dalším. Nejenom o Vánocích.  
 

Bohoslužby ve vánočním období 

(vždy od 8.30 ve sborovém domě čp. 49) 
 

23. prosince – 4. adventní neděle 

   

25. prosince – Boží hod vánoční 

(s vysluhováním večeře Páně)  
 

30. prosince – Nedělní bohoslužby 

 

6. ledna 2019 – Nedělní bohoslužby 
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Svatý průšvih 
(čti Matoušovo evangelium 1,18-25) 
 
Vánoční příběh se odehrál takhle: Mladičká Marie si měla brát Josku 
Tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním kostele, jenže 
těsně před svatbou se všechno strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo 
být vidět, že je v tom.  
Josefovi bylo jasné, že to nemá s ním, a jako věřící člověk věděl, co je to 
za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat zlynčovat. 
Podle selského rozumu ji měl poslat na potrat. Obojí se mu příčilo, a tak 
přemýšlel, že se s Marií prostě rozejde a všem těm problémům se 
vyhne. Dlouho do noci si s tím lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním 
usnul.  
Tu noc měl divné sny. Zdálo se mu, že před ním stojí anděl a říká mu: 
„Josefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině se narodí budoucí 
prezident. Nedělej si starosti, že je tvoje přítelkyně těhotná. Přijmi ji 
takovou, jaká je, i s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je 
totiž svatý Boží plán.  
Marie bude mít chlapečka a ty ho dáš zapsat do matriky jako svého 
syna. Budete mu říkat Ježíš – česky Záchranář – protože na něj platí 
dávná proroctví: On nás zachrání před našimi průšvihy.“ 
To je to, co měl na mysli dávný mystik Izaiáš, když psal:  
Teenagerka bude těhotná a porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s 
námi, a ne proti nám.  
Vtom se Josef probudil. A konečně měl jasno. Už nebude žít podle 
náboženských tradic ani podle selského rozumu, ale podle svého snu. 
Šel za těhotnou Marií a oženil se s ní – ať si lidé říkají, co chtějí! A když po pár měsících porodila chlapečka, dal mu jméno 
Ježíš – Záchranář. 
 

(Vybráno z „Parabible“ od Alexandra Saši Fleka – Vážně nevážné převyprávění biblických příběhů – jak by mohl vypadat 
Ježíšův příběh, kdyby se odehrál dnes, tady u nás?; vydalo nakladatelství Biblion 2018) 
 
 
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. 

 

Sláva na výsostech Bohu 

Rok co rok svítí ve výlohách 
třpytivé hvězdy a jiskřivý sníh, 

a dědové s bílými vousy a červenou čepicí 
zvěstují evangelium. 

Jak jsi v tyto dny populární! 
Obchodní domy mají denně otevřeno, 

na poštách pracují přesčas. 
Jsme k sobě laskaví 

až do 27. prosince ráno. 
 

Uchraň mě, abych tě hledal jinde než tam, 
kde jsi: 

v člověku chudém, pohrdaném a osamělém. 
Dej mi odvahu a rozmnož mou víru. 

Pak lidé poznají, že jsi se stal člověkem, 
když budu já více člověkem. 

Dej, ať ukazuji své lidské bytí ve slušnosti, 
ohleduplnosti, lásce k druhým, 
opravdovosti a spravedlnosti. 

Ty jsi se stal člověkem, 
teď mohu být člověkem i já. 

Pomoz mi k tomu. 
Amen 
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