
Vánoční dopis 2014
Farního sboru ČCE v Hranicích

Všem ve sboru - bratřím a sestrám, přátelům …

přijměte pozvání ke svátečním bohoslužbám, ke stolu Páně, k radostné zprávě 
o narození Páně. Nastávající sváteční dny mohou být opět příležitostí pro nás pro 
všechny – nově můžeme promýšlet ten dávný vánoční příběh o narozeném Spasiteli 
a také to, jak konkrétně zasahuje do našeho osobního života, jestli se nás nějak 
dotýká, či nikoli. Doba adventní je pro křesťany čas očekávání a zároveň čas příchodu. 
Vyprošujme si u Boha to požehnání, aby tomu tak smělo být, abychom si Boží příchod 
na tento svět v tento čas plně uvědomovali, abychom se z toho radovali a nenechali si 
to ničím a nikým pokazit. Nemějme na paměti jen věcné dary, ale mysleme na to, že 
potěšit můžeme i slovem, úsměvem a časem, který si na někoho blízkého uděláme.

Přeji všem požehnaný advent a vánoční čas, bez stresu a v radosti!
Mile a s pozdravem

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

Bohoslužby v době adventní, během Vánoc a po Novém roce
v Evangelickém kostele na Šromotově náměstí, vždy v neděli v 8.30 hodin

• 30.  listopadu – 1. adventní neděle – f. M. Zikmund - vysluhování Večeře Páně
• 7.  prosince – 2. adventní neděle – slouží Hana Honsnejmanová
• 14. prosince – 3. adventní neděle - vikář L. Král - vysluhování Večeře Páně
• 21. prosince – 4. adventní neděle – vánoční slavnost s dětmi
• 25. prosince Boží hod vánoční s Harmonií (čtvrtek) – vysluhování Večeře Páně – 

f. M. Zikmund a f. P. Lukášová
• 28. prosince (neděle) – f. P. Lukášová 
• 4. ledna 2014 (neděle) – f. Roman Lukáš - vysluhování Večeře Páně



Lukášovo evangelium 2,  10  -1  2  

Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude 
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, 

položené do jeslí." 

Když se chceme podívat na zprávy v televizi, abychom se dozvěděli, co se 
kolem nás děje, tak si můžeme dokonce vybrat, jsou tam: Divácké zprávy, Novácké 
zprávy, Primácké zprávy, zprávy Čt 24, VIP zprávy a kdoví jaké zprávy. Zprávy 
senzační, zprávy zachycující násilí, brutalitu, kriminalitu... Zprávy pravdivé, ale 
i zprávy zkreslené, lživé, smyšlené... Můžeme různě přepínat a porovnávat zprávy 
na různých programech. V klidu svého pokoje můžeme pozorovat katastrofy, války 
z druhého konce světa a ani to s námi už nehne. Je to v tu chvíli pro nás všechno 
daleko. Už nás to ani nevyprovokuje k modlitbě za ta vzdálená místa, protože zpráv 
je mnoho. Jedna za druhou nás dnes a denně válcují. A na konci zpráv si už 
nepamatujeme co bylo na začátku.
Jednou se mě dokonce jedna stará paní ještě v Olomouci na pastorační návštěvě ptala, 
co to znamená to „VIP“ (čteno vi-aj-pi). Tak říkám, že to je z angličtiny zkratka, která 
se čte „very important person“ a v překladu znamená „velmi důležitá osoba“ - to jsme 
se potom spolu nasmály, kolik máme velmi důležitých osob a co všechno se o nich 
dozvídáme.

Každoročně k nám ale v jeden „very important time“ - přeloženo „velmi 
důležitý čas“ doléhá zpráva přímo andělská. Není potřeba na ní nic měnit, nic 
přidávat, nic ubírat... Je stále stejná a je stále aktuální. Slyšíme ji ještě? Tu zprávu 
od Boha.

"Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid...
Zpráva, která k nám doléhá prostřednictvím Písma po dva tisíce let a není zkreslená, 
smyšlená ani lživá – je stále aktuální a je pro všechen lid. Je to zpráva o narození 
Páně. Zpráva o tom, že Bůh navštívil svůj lid. Je to zpráva radostná a nadějná. 
Přemýšlejme o tom kolik víry a naděje máme z těch všech lidských zpráv, když je 
dennodenně posloucháme. A kolik víry a naděje dává ta jedna jediná a stále stejná... 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.  
Dnes můžeme nově promýšlet tu radostnou zprávu o Bohu a Božím dítěti, které se 
kdysi dávno narodilo – promýšlet, proč se chtěl Bůh tolik přiblížit lidem a poznat 
člověka lidskýma očima. Přemýšlet o Bohu, který se snaží být člověku v jeho životě 
tak blízký a přemýšlet o člověku, který se Bohu stále vzdaluje.

Modlitba: Pane Bože, opět si Vánocemi připomínáme Tvůj příchod mezi nás na tento 
svět. Prosíme, aby nás tato zpráva naplňovala radostným očekáváním, že Tě jednou 
budeme smět spatřit tváří v tvář. Děkujeme, že našemu životu dáváš naději. 
Děkujeme za Tvou radostnou zprávu a prosíme, aby byla pro nás aktuální v každém 
čase našeho života. Amen 


