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V košíčku  se  nám  už  dva  měsíce  vrtí 
a spinká miminko.  Když zapláče, hned k němu 
někdo  běží,  aby jej  utěšil,  pochoval,  pohladil. 
Odměnou  je  pak  kouzelný  úsměv  se  dvěma 
ďolíčky  po  stranách. Pozornosti  má  tento 
maličký  v  naší  rodině nejvíce,  protože  je 
nejmladší,  je  bezbranný,  krásný  a  náš.  Je  to 
malý  Samuel  Jošua  –  vítej  ve  sboru  maličký! 
A Samíček  je  i  důvodem,  proč  k  Vám  tento 
Zpravodaj přichází  se  zpožděním.  Všechno  se 
teprve učíme zvládat a některé věci se zkrátka 
nepodaří tak, jak by si člověk představoval. 

A  říkám  to  i  Vám  milí  čtenáři 
Zpravodaje,  možná  se  všechno  do  Vánoc 
nepodaří,  nestihne.  Netřeba  se  tím  rmoutit  či 
stresovat  a  kazit  si  Vánoce.  Nakonec  ten  Zlý 
bude vždy usilovat o to, aby nám náš klid,  náš 
pokoj,  o  který  právě  v  této  době  adventní 
nejvíce stojíme, nějak narušil.   Takové narušení 
vnitřního klidu se většinou děje i  na duchovní 
rovině,  kterou  mnohdy  nejsme  schopni  ani 
rozeznat  –  útoky mohou přicházet  i do  našich 
vztahů  v  rodině,  v  práci,  ve  sboru...  prostě 
kdekoliv. Proto  si  i nově  všimněme té  zprávy, 
která  je přinášena  anděly  ve  vánočním 
evangeliu z nebe:

 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi  
lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Lk 2,14

„Pokoj  mezi  lidmi“ bude  vždy něčím 
vzácným; něčím, po čem budeme toužit;  o co 
budeme neustále usilovat ve světě,  aby nebyla 
válka; ale budeme potom toužit i doma u stolu - 
zvláště o Vánocích.  Pokoj mezi lidmi není nic 
samozřejmého,  co  by  přicházelo  naprosto 
automaticky  a  my  se  jen  přidali.  Pokoj  mezi 
lidmi  je  především  Božím  požehnáním,  které 
mezi  nás  přichází,  a  to  když  se  mu  plně 

otevřeme a pomůžeme jej  spoluutvářet.  Takové 
Boží  požehnání prožíváme,  když se  projevuje 
pokojem  mezi  lidmi,  vnitřním  klidem, 
ztišením...  Tak  tedy  -  POKOJ  VÁM  VŠEM 
ve sboru v Hranicích! 
Přeji Vám klidný advent a pokojné Vánoce!

Pavlína Lukášová, farářka sboru, 
(toho času v péči o miminko :-)

Jako  obvykle  je  součástí  Zpravodaje 
opět  Vánoční  dopis  s  rozpisem  bohoslužeb 
během adventu  a vánočních  svátků.  Naleznete 
zde i složenku, kterou je možné uhradit  salární 
příspěvky sboru. Prosím, zvažte také své platby 
trvalým příkazem z účtu na účet (to samozřejmě 
platí jen pro majitele bankovních účtů). Předem, 
jménem  staršovstva  sboru,  děkujeme za Vaše 
poskytnuté dary!                    

Od  září  probíhala  v  našem  sboru  také 
sbírka  na digitální  varhany,  které  mají  oživit 
a nově  doprovodit  náš  bohoslužebný  zpěv. 
A nejen  to,  věříme,  že  varhany  své  využití 
naleznou i mimo to. Naše spoluúčast k celkové 
částce  99.900,-  Kč  byla  49  tisíc korun.  Tato 
částka se už téměř podařila vysbírat, proto jsme 
již varhany objednali a dokonce zaplatili. Takže 
se  můžeme  těšit!  Ovšem  je  velice 
pravděpodobné,  že  tento,  pro  nás  sborový 
vánoční dárek dorazí až po Novém roce, protože 
dodací lhůta je 4-6 týdnů. Pokud tyto digitální 
varhany nebudou na skladě, tak se musí teprve 
vyrobit a putovat k nám budou až z Itálie.  Tady 
bude zřejmě platit to již dříve napsané, že vše se 
do Vánoc nepodaří a nestihne. 

Myslím, že vánoční stromeček v kostele 
neodzdobíme  dokud  varhany  nedorazí  –  tím 
chci mimo jiné říci, že stromeček už v kostele 
máme :-)



Staršovstvo  sboru  se  také  v  minulých 
měsících  potýkalo  s  tím,  jak  vyřešit  co 
nejlevněji  a  nejefektivněji  opravu  plotu 
na parcele, kterou vlastní sbor naproti policejní 
stanici. Trápilo nás to několik let a nikomu se do 
toho nechtělo  až  přišel  čas,  kdy se  to  muselo 
vyřešit neodkladně. 

Proto  bych  jménem  staršovstva,  nejen 
touto  cestou,  chtěla  poděkovat  Barborce 
Šimečkové a jejímu týmu – Vojtovi Šimečkovi 
a Milanovi Bartošovi za skvělou práci.  

MOC  VÁM  DĚKUJEME!!!

Jak  jste  již  mnozí  zaznamenali 
administrace sboru se projevuje nejvíce asi tak, 
že  téměř  každou  neděli  káže  někdo  jiný, 
nejčastěji  je  to  ale  náš  administrátor  farář 
z Přerova,  Marek  Zikmund.  Z  kazatelny  jsme 
ale  měli  možnost  také  slyšet  vikáře  Lukáše 
Krále,  kterého  v Přerově  po  tento  rok  mají. 
Proto buďme k Lukášovi shovívaví, protože se 
musí ještě některé věci naučit, vyzkoušet a jinak 
než  v praxi  to  nejde.  Vzpomínám jak  jsem já 
jako vikářka poprvé kázala v Olomouci - nohy 
pod  talárem  a  hlas  přes  mikrofon  vyklepaný. 
Dodnes  jsem  olomouckým  vděčná,  že  mě 
podrželi a přijali a hlavně spoustu věcí odpustili, 
třeba i to, že mě někdy vůbec neslyšeli.  

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL – CO NÁS ČEKÁ V ADVENTU:

Adventní  koncert –  Hranického  dětského 
pěveckého sboru  bude  v pátek 29.11. v 18.30 
hodin v našem evangelickém kostele!

Náboženství menších dětí je každý čtvrtek 
od 14 hodin na faře! 

Čt – 4.12. Ekumenické setkání kazatelů 
                 9 hodin fara
                Adventní biblická hodina 
                 17 hodin fara 

Čt – 11.12. Schůze staršovstva – 17 hodin fara

BOHOSLUŽBY – KOSTEL 8.30 HODIN, ŠROMOTOVO N.:

Ne – 30.11. - 1. adventní neděle  s Večeří Páně
                   káže f. Marek Zikmund
Ne – 7.12. - 2. adventní neděle 
             čtené bohoslužby Hana Honsnejmanová

Ne – 14.12. - 3. adventní neděle s Večeří Páně 
             káže vikář z Přerova Lukáš Král 
Ne – 21.12. - 4. adventní neděle
             dětská vánoční slavnost
Čt – 25.12. Boží hod s Večeří Páně
slouží f. Marek Zikmund a f. Pavlína Lukášová
Ne – 28.12. poslední bohoslužby v roce
             káže f. Pavlína Lukášová
Ne – 4.1. první bohoslužby v roce s Večeří 
Páně - káže f. Roman Lukáš
 
Administrativní  den  administrátora  na faře 
je čtvrtek odpoledne!!!

Na leden jsou  také naplánovány ekumenické 
bohoslužby – už se můžeme těšit na vzájemná 
obohacení!

ADRESA SBORU: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
Číslo účtu 190 304 741 / 0300
tel. 581 603 537, mob. 604 813 291
mob. administr. Marek Zikmund – 605 303 670

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO SBORU A CÍRKVE: 
www.ccehranice.estranky.cz
www.e-cirkev.cz

JUBILANTI V LISTOPADU A PROSINCI

12.11. Stanislav Viliš                 82 let
16.11. Jarmila Pírková               68 let
18.11. Vladimír Sobek               86 let
6.12. Emanuel Sazima               76 let
9.12. Drahomíra Ulmová           78 let / Lipník
10.12. Jan Šturala                       85 let
11.12. Emil Komenda                 67 let
14.12. Kamila Šnejdrlová           74 let
20.12. Božena Kubínová            69 let
31.12. Pavel Palla                       73 let / Bruntál

Nezapomeňme  ve  sboru  také  pamatovat 
nejen na potřebné, ale  na svých modlitbách 
především  na  nemocné  a  to  především 
na malého  Jindříška  Prokeše  a  Milánka 
Bartoše, kteří zápasí s těžkým onemocněním!
   

http://www.ccehranice.estranky.cz/
http://www.e-cirkev.cz/
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