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Milí čtenáři sborového dopisu, 

letos je to všechno nějak jinak. Mnohým z nás se více nebo méně 

obrátil život naruby. Mnozí prožívají samotu i obavy o zdraví své 

či svých blízkých. Mnoho podnikatelů je ve velkých potížích. 

Rodiny s dětmi stále spolu, u počítače, to může být na hlavu. Na 

někoho to doléhá více, na někoho méně. I ve sboru je to jinak. 

Dost často ovšem v kázáních mluvíme o tom, že je potřeba 

změnit zaběhané stereotypy. Že teprve v krizi se ukáže, na čem 

vlastně stojíme a jak je to pevné. Že musíme hledat nové cesty. 

Tak teď to máme všechno pohromadě… Snad to zvládneme. 

Adventní zvěst ať je vám posilou: do všeho našeho klopýtání a 

bloudění, do všech našich potemnělostí přichází ten, který dovede 

dát směr i světlo na cestu.  

Požehnaný advent i svátky Kristova narození přejeme. 
 

Za staršovstvo sboru  

Martin Fér, administrátor  Jiří Zajíček, kurátor 
 

 

 

Zachariášova němota 

 
Anděl Zachariášovi odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a 
oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, 
která se svým časem naplní." Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k 
nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý. (Lukáš 1,19-22) 
 

Je advent a kněz Zachariáš je němý. Před kostelem čeká dav lidí, 
aby dostali požehnání, ale vyjde němý člověk a dává jim znamení, že 
nemluví. Lidé pochopí, že se něco stalo. Zachriášova němota možná 
mluví více než slova. 

Letos během epidemie covidu je tišeji než jindy. Obchody byly 
zatím většinou zavřené, nevím, zda se otevřou adventní trhy se 
svým ruchem a vánoční hudbou. Ostatně – koledy správně patří až k 
Vánocům a ne k listopadovým a prosincovým nákupům. 

V omezeném počtu už se můžeme sejít v kostele. Zvlášť po 
několikatýdenní kostelové abstinenci je to krásné, ale se zpěvem to 
zatím není slavné. Zpívat smí max. 10 lidí. Ostatní se díváme do 
zpěvníku a mlčíme. Nebo? Zní nám třeba ta slova nějak jinak? Říkali 
mi jeden starý pan farář s manželkou, když nemohli kvůli nemoci do 
kostela, dělali si bohoslužby sami doma A že nejsou zpěváci, text 
písní přečetli. Prý ty písně vnímali v mnohém nově a byli za to 
vděčni. 

Zbožný muž, kněz Zachariáš je v adventu němý. Dřív jsem si 
myslela, že byl němotou potrestaný za svou malou víru. Ale možná 

to nebyl trest. Třeba to byla šance. Zachariáši, ještě potřebuješ čas, abys věcem porozuměl, abys přijal změnu, abys 
uvěřil. Teď nebudeš sám druhým něco vykládat, ale máš čas si věci srovnat.   

(pokračování na druhé straně) 

Bohoslužby ve vánočním období 

(vždy od 8.30 na FAŘE č. p. 55) 
 

25. prosince – Boží hod vánoční 

(s vysluhováním večeře Páně)  
 

27. prosince – Bohoslužby nebudou 

 

3. ledna 2021 – Nedělní bohoslužby 

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

V důsledku koronavirových opatření je možnost 

scházení omezena v tuto chvíli na jednu pětinu 

kapacity „kostela“, předpokládáme, že se do této 

kapacity vejdeme. Pokud jste nemocni nebo se 

setkání obáváte, můžete sledovat bohoslužby z jiných 

sborů prostřednictvím internetu (např. 

podebrady.evangnet.cz od 9:45) nebo v televizi.  

mailto:chleby@evangnet.cz


Letošní rok s epidemií mnoho změnil a ještě změní, nevíme, co nás čeká, jak bude nemoc pokračovat, jak se bude dál 
šířit, zda bude očkování účinné, jaká přijde krize, jaké změny…. Na celkové bilancování je ještě brzy. 

Ale adventní příběh o Zachriášově němotě, která nebyla zbytečná, nám může být povzbuzením, že utlumení, 
zpomalení, ticho, samota… nemusí mít jen negativní znaménko.  

A ještě něco: i v našem tichu a osamění, často nedobrovolném, nejsme sami. Nejsem sám. Němý Zachariáš, když 
vyšel ven z kostela, nepožehnal lidem slovy, ale gestem jim sdělil, že Pán Bůh svět neopustil. Naopak. Jen nemáme slov, 
jak vyjádřit jeho blízkost. Snad ti lidé odcházeli v pokoji. V tichu přemýšleli, že Pán Bůh sem k nim do toho obyčejného a 
pozemského přichází. 
 
Pane Bože, nelíbí se nám, když se nemůžeme potkávat s přáteli a rodinou, když nemůžeme všichni v kostele z plných plic 
zpívat, když se můžeme usmívat jen přes roušku. Ale věříme, že nic z toho není bariéra pro tebe. Prosíme, přicházej do 
našeho ticha. Amen. 
 
Lenka Ridzoňová, farářka ve sboru Praha – Jarov. 

 

Bývalá evangelická škola v Chlebích prodána 
 

Po mnoha letech uvažování a rozhodování se nám v listopadu 
letošního roku podařilo dotáhnout k závěru rozhodnutí prodat budovu 
bývalé evangelické školy. Zejména střecha už byla za hranicí životnosti 
(a to že stropem netekla voda, bylo jen obrovské obětavé práci sestry 
Blažkové, která pravidelně vylévala několik hrnců přistavených na 
místa, kudy zatékalo). V budově se konaly pouze bohoslužby v zimním 
období. Nebylo v lidských ani finančních silách sboru se o budovu 
starat (a vlastně ani o ostatní budovy), proto jsme se rozhodli ji 
prodat.  

Školu koupili majitelé, které zaujal charakter budovy a chtějí ho co 
nejvíce zachovat. Zároveň mají zkušenosti s opravami podobných 
starších budov (nová majitelka je restaurátorka), takže máme za to, že 

je bývalá škola v dobrých rukou. 
K bohoslužbám v zimním období se budeme nově scházet  na faře – tedy už i nyní o vánočních svátcích. Výnos 

z prodeje školy plánujeme předběžně využít na opravu fary, tak aby se dala případně pronajímat a mohla být zdrojem 
nějakého finančního příjmu pro sbor. 

To ale nic nemění na tom, že v nejbližším období musí staršovstvo najít způsob, jak pokračovat v existenci našeho 
společenství ve spojení s některým z okolních sborů. Počet aktivních členů sboru, jeho aktivit a velikost zaplacených 
salárů (členských příspěvků) momentálně neodpovídá tomu, aby sbor mohl působit samostatně. Je to velký nárok na 
změnu přemýšlení o tom, jak žít svou víru jinak než doteď, ale jiná cesta (kromě úplného zániku) není. 

 

„Církev doma“ – v době koronavirové 
 

Různé zákazy setkávání a konání akcí dolehly i na církev a její aktivity. O to víc jsme se podobně jako celá společnost 
pokusili využít možností, které nabízí internet. Mnoho sborů zprostředkovává bohoslužby „on-line“ – ať už ke zhlédnutí 
na Youtube, nebo prostřednictvím videokonferencí, kde se lidé scházejí přímo, nebo alespoň zvukové záznamy kázání. 
Naše církev nasvém webu zavedla sekci „Církev doma“ (https://www.e-cirkev.cz/aktuality/cirkev-doma/), kde naleznete 
přehled všeho, co se nabízí. Zejména odkaz na on-line bohoslužby sborů, které je mají. Další doporučený odkaz je zde: 
https://soundcloud.com/ecirkev kde naleznete KAŽDÝ den nové „Slovo na den“ od některého z našich farářů, spoustu 
nahraných písní a načtených textů. Sledujte odkazy na našem sborovém webu (http://chleby.evangnet.cz), ale 
nahlédněte také na weby sousedních sborů (http://nymburk.evangnet.cz, http://podebrady.evangnet.cz, 
www.bosinkostel.cz), některé z nich nabízejí větší množství aktivit, do kterých se můžete zapojit, nebo zapojit své děti. 
I v této době máme dostatek příležitostí, tak je využijme! A těšme se na setkávání naživo. 
 
 
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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