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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. 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.    

Chlebské staršovstvo se snaží o obnovení sborového života a rádi 

bychom vás k tomu přizvali (a nejen vás, kdo jste členové sboru, 

vzít sebou můžete i své přátele, známé, hledače…) Přijít můžete 

na bohoslužby, nově plánujeme pořádat „Setkání nad Biblí“ – 

chvilka s posezením, s výkladem a společným rozhovorem nad 

různými biblickými texty nebo tématy, která budou přítomné. 

Začneme ve středu 5. února od 18 hodin. Bude zatopeno a zván 

je úplně každý, kdo má o podobné setkání zájem.  
 

Za staršovstvo sboru  

Martin Fér, administrátor  Jiří Zajíček, kurátor 
 

 

Advent s Izajášem 

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; 
Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. 
(Izajáš 9,1) 

V adventním období si připomínáme některá 
starozákonní proroctví. Třeba právě to Izajášovo o 

světle v temnotách. Kdyby Izajáš zavítal v tuto dobu 
k nám a naší oslavě Vánoc, možná by se zaradoval. 
Všude tolik světla, vyzdobené ulice, nasvícené výlohy, 
adventní věnce, vánoční stromy a stromky, betlémské 

hvězdy. Ano, to je ono! Světlo je znamením Naděje – 
tam, kde je tma, kde se v té tmě už nedalo žít, tam se 
najednou prodírá vánoční světlo. O naději, o tu mi 
vždycky šlo. Jen více světla, jen více naděje! Šťastní lidé, 
kteří mají okolo sebe tolik světla. 

Možná by ale po čase dodal: No, jestli toho světla 
nemáte trochu moc. Jestli ta vaše světýlka  nezastínila  
to pravé Světlo, na které jsem myslel. Vy těch světel a 
vůbec všeho máte nějak příliš. Také dárků, jídla, pohody. 
Když je něčeho moc, tak se většinou vytrácí to 
podstatné. Jako když si pustíte rádio na plné pecky – to 
pak přeslechnete zvonek, který oznamuje důležitou 
návštěvu. Nebo jako když se díváte přímo do slunce – ta 
přemíra světla vás nakonec oslepí a nevidíte nic.  

To když já jsem prorokoval o Světle v temnotách,  tak 
to byla opravdu všude okolo nás Temnota. Ne, že by 
nesvítilo slunce či hvězdy. Myslím na temnotu v životě, 
v duši, ve společnosti. To jsme věděli, že se svými životy 
bloudíme a ne a ne najít ten správný směr. Vytratila se 
nám láska a solidarita (proč se starat o druhého, když 
mám dost starostí se sebou). Všude kolem nás byl strach 
(však jsme také tehdy byli v zajetí babylonském, v zajetí 
strachu z druhých lidí) – co s námi bude? Kudy dál? Na 
co se můžeme vůbec ještě spolehnout? Kdo s tou 
temnotou něco udělá? Vždyť těch, kdo se snaží o něco 
dobrého a světlého, je tak málo. A pak nám také došlo, 

Bohoslužby ve vánočním období 

(vždy od 8.30 ve sborovém domě čp. 49) 
 

22. prosince – 4. adventní neděle 

   

25. prosince – Boží hod vánoční 

(s vysluhováním večeře Páně)  
 

29. prosince – Nedělní bohoslužby 

 

5. ledna 2019 – Nedělní bohoslužby 

 

============== 

 

Středa 5. února od 18 hodin – Setkání nad Biblí 

Nová aktivita, při které se můžete něco dozvědět o 

Bibli, přinést své otázky, vést rozhovor s dalšími nebo 

jen naslouchat. Zván je každý, kdo má zájem. Setkání 

se koná na evangelické faře (Chleby 55). 

mailto:chleby@evangnet.cz


že tak, jak žijeme, to vlastně není život. Spíš přežívání, či 
dokonce smrt. Sídlili jsme zkrátka v zemi šeré smrti – a 
ta smrt byla v tom, že nám umřely vztahy, důvěra a 
nakonec i naděje. No nevím, jestli to s vámi není 
podobné – i když si to někdy snažíte zakrýt spoustou 
světla, bohatstvím a vystresovanou pohodou. 
Přemýšlejte o tom. 

Naštěstí žádná tma není tak temná, aby nás tam 
nenašel Boží hlas naděje. Zaslechli jsme tenkrát: 
„Nebojte se! Světlo bude. Pošlu vám ho. Až se rozsvítí, 
tak i vy v té nejtemnější temnotě konečně uvidíte na 
cestu. Nebude to nic oslnivého a oslepujícího – spíš 
jenom taková blikající hvězdička do vašich životů – ale 
díky ní uvidíte na cestu. Už budete vědět, kam jít, abyste 
temnotu nechali za sebou. Uvidíte a zažijete, co je pravá 
láska, která nehledí na sebe, ale obětuje se pro druhé. 

Půjde i  na smrt, abyste mohli žít a doufat. Otevře se 
vám naděje. Všem, kdo to světlo zahlédnou a nechají si 
posvítit. Nechte se vést. Přestaňte se marně snažit sami 
si rozsvítit, ale nechte si posvítit, nechte se obdarovat.  

Až zahlédnete to betlémské dítě, toho potulného 
kazatele, toho ukřižovaného a nakonec vzkříšeného – 
pak vám zazáří světlo. Budete vědět, že proroctví se 
naplnilo.“ 

Takže lidičky ze století dvacátého prvního - pokud vám 
v tom ta vaše předvánoční světýlka, věnce a stromky 
pomůžou, tak je to dobře. Pak jste pochopili a prožili a 
také vy budete přinášet světlo tam, kde ho je málo. 
Nejenom o Vánocích, ale vždycky.  

„A o tom to je“, jak vy říkáte. To vám všem přeji. Váš 
Izajáš 

 Martin Fér

 

Vánoční kvíz 
 
1. Jak se jmenoval Mariin manžel?  
a) Simeon b) Zachariáš 
c) Josef  d) Mojžíš 
 
2. Jak se jmenovala Ježíšova 
matka?  
a) Marta b) Alžběta 
c) Marie d) Salome 
 
3. Kde Ježíš spal poté, co se 
narodil?  
a) v jeslích b) v kotci 
c) v psí boudě d) v porodnici 
 
4. Kde se Ježíš narodil?  
a) v Nazarétu b) v Betlémě 
c) v Jeruzalémě d) v Jerichu 
 
5. Ve kterém městě Ježíš bydlel a 
vyrůstal?  
a) Nazaret b) Betlém 
c) Jeruzalém d) Jericho 
 
6. Do čeho byl Ježíš oblečen, když 
se narodil?  
a) do malých bílých šatečků 
b) do velbloudí kůže 
c) do plenek d) do ovčí kůže 
 
7. Do které země utekli rodiče s 
Ježíšem po té, co byli varováni, že 
ho chce někdo zabít?  

a) do Edómu b) do Fénicie 
c) do Řecka d) do Egypta 
 
8. Kdo chtěl Ježíše zabít, když se 
dozvěděl o jeho narození?  
a) král Herodes b) císař Augustus 
c) mudrci d) správce Pilát 
 
9. Jak se Ježíšova rodina 
dozvěděla, že chce Ježíše někdo 
zabít?  
a) od posla b) ve snu 
c) na obloze se objevila hvězda 
d) přišel za nimi anděl 
 
10. Jak se mudrci dozvěděli, že se 
narodil král Židů?  
a) viděli hvězdu na východě 
b) měli vidění 
c) řekli jim to andělé 
d) uhodli to 
 
11. Co nepřinesli mudrcové 
Ježíšovi darem?  
a) zlato  b) stříbro 
c) myrhu d) kadidlo 
 
12. Jak staré děti měly být v 
Berlémě povražděny, aby byl zabit 
i Ježíš?  
a) mladší šesti měsíců 
b) mladší jednoho roku 

c) mladší dvou let 
d) z rodu krále Saula 
 
13. Jakým rituálem Ježíš prošel, 
když mu bylo osm dní?  
a) obřízkou 
b) oslavou narozenin 
c) křtem 
d) požehnáním 
 
14. Kdo kromě mudrců ještě přišel 
navštívit Ježíše?  
a) dřevorubci b) farmáři 
c) pastýři d) obchodníci 
 
 
15. Kdo řekl "Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi"?  
a) Marie b) andělé 
c) mudrci d) Alžběta 
 
16. Kolik mudrců podle bible přišlo 
Ježíše navštívit?  
a) dva b) tři 
c) čtyři d) nepíše se to tam 
 
Správné odpovědi zjistíte, když si 
přečtete začátek Matoušova a 
Lukášova evangelia. 
(1c, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7d, 8a, 9b, 
10a, 11b, 12c, 13a, 14c, 15b, 16d) 

 
 
 
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. 
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