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Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké  
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti,  

zazáří světlo. Izajáš 9:1
Advent – to je i tma...

Ta  tma  je  deprimující,  ráno  vstaneme 
a je  tma.  Vzpomínám,  jak  se  krásně  vstává 
na jaře,  když  noční  oblohu  rozhání  paprsky 
vycházejícího  slunce.  Je  odpoledne,  vracíte  se 
z práce a už je zase tma. Nebo máte práci doma, 
něco si na odpoledne naplánujete,  třeba nákup 
a venku je tma a navíc vlezlá zima. Už se nic 
nechce.  Nechce  se  ani  moc  vycházet  ven. 
Venku,  při  nízkém  tlaku,  jsou  taky  špatné 
rozptylové  podmínky,  takže  cítíme  každý 
komín.  Jo, to na jaře, to člověk má chuť toho 
tolik udělat  než se setmí,  pobýt venku, užít  si 
čerstvého  vzduchu,  vychutnat  si  chvíli  před 
večerem, pozorovat zapadající slunce. 

Je  Advent  a  tmy  přibývá.  Někdy  je 
temnota  i  v  nás.  Věci,  vztahy a  různé  situace 
vidíme černě, bez světla, bez naděje. Možná nás 
trápí  vyčerpanost,  nedostatek  času  na  nic, 
přepracovanost, deprese, únava, nemoc, samota, 
bolest,  stáří,  ale  i  špatné  rodinné  vztahy, 
partnerská  krize,  odcizené  děti,  slábnoucí 
rodiče...  Je hodně temných míst uprostřed nás, 
kde se nedaří přinést světlo, rozsvítit.  Zapálíme 
svíčky  na  stole,  možná  rozsvítíme  světýlka 
v oknech, abychom tu tmu prolomili. Možná si 
uvaříme  nějaký  dobrý  čaj,  aby  ten  knedlík 
v krku  splasknul.  Možná  si  zajdeme  na  punč, 
abychom  na  chvíli  rozproudili  v  žilách  krev 
a zahřáli  se  uprostřed  chladu  a  temnoty.  Je 
Advent, čas tmy, ale i čas očekávání, čas naděje. 

Blíží  se  Vánoce.  Rádi  bychom  měli 
celou  rodinu  pohromadě.  Někde  to  už  nejde. 
Někdo  chybí,  odešel...  Vždycky  v Adventu 
znova přemýšlím nad tím, co očekávám a jaká 

je má naděje, jaké jsou mé vyhlídky. Toužím po 
světle.  Věřím,  že  opět  bude  více  svítit  slunce 
a bude tepleji. Mám naději, že se dostane světlo 
i tam, kde je teď temnota - do všech temných 
míst uprostřed nás. Očekávám Boží navštívení. 
Bůh nás  nechce  nechat  bloudit  ve  tmě,  poslal 
svého Syna Ježíše, aby přinesl do světa světlo.

Bohem požehnaný advent a vánoce přeje P.L.
 

Neboť Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří  
světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat  

světlo své slávy ve tváři Kristově. 
2 Korintským 4:6 

 .

Součástí  Zpravodaje  je  opět Vánoční 
dopis.  Naleznete  zde  i složenku,  kterou  je 
možné uhradit  salární  příspěvky  sboru.  Jsme 
moc rádi za platby i v malých částkách trvalým 
příkazem,   protože  tak  trochu  dokážeme 
odhadnout  jak  si  sbor  finančně  vede  během 
roku.  Prosím,  zvažte  proto své platby trvalým 
příkazem z účtu na účet (to samozřejmě platí jen 
pro  majitele  bankovních  účtů).  Jménem 
staršovstva sboru, děkujeme za Vaše poskytnuté 
dary!                   

CO ŘEŠILO STARŠOVSTVO:

V  letošním roce byl,  a stále ještě  je,  náš sbor 
administrovaný  bratrem  farářem  z  Přerova 
Markem Zikmundem, farářka Pavlína Lukášová 
vypomáhá. 

Více povinností přibylo bratru administrátorovi 
Marku  Zikmundovi,  který  je  od  počátku 
letošního  roku  seniorem  Moravskoslezského 
seniorátu.  Nahradil  ve  funkci  bratra  faráře 
Lubomíra Červenku. 

Sestra  farářka  nastoupí  na  sbor  po  zkrácené 
mateřské dovolené v následujícím roce v březnu 
roku 2017.



V letošním roce jsme se zaměřili na získávání 
finančních  prostředků  na  rekonstrukci  kostela. 
Od  Jeronýmovy  jednoty  jsme  obdrželi  dar 
ve výši 900 tisíc korun. 
Z  Evropských  fondů  jsme  zažádali  o  dotaci 
na přístavbu kostela,  kde bychom v budoucnu, 
mimo  jiné,  rádi  provozovali  komunitní 
centrum Otevřené dveře.  Naše církev působí 
uzavřeným dojmem, proto bychom rádi vyvinuli 
aktivity  prospěšné  pro  širší  veřejnost.  Proto 
bychom  byli  rádi,  kdyby  komunitní  centrum 
sloužilo všem generacím a to nejen ze sboru, ale 
i  blízkého  okolí.  Rádi  bychom  měli  otevřené 
srdce  i  dveře  pro  všechny,  kdo  to  budou 
potřebovat. Například  plánujeme  aktivity pro 
maminky  s dětmi  na  mateřské  dovolené,  pro 
starší děti, které potřebují doučování, ale byl by 
zde zařazen i volnočasový program pro střední 
generaci. V plánu jsou i setkání seniorů aj. 

Zda dotaci získáme se dozvíme na konci dubna.
Do  té  doby  se  budeme  soustředit 
na rekonstrukci  kostela,  kde  máme  v  plánu 
v první  fázi  zažádat  o  menší  dotace,  které  by 
pokryly výměnu (nebo renovaci) oken či dveří 
kostela.  Uvažujeme  také,  že  svépomocí 
odkryjeme  modřínové  obložení  v  interiéru 
kostela  a začneme s  obětními  omítkami,  které 
pomohou s odvlhčením kostela.

Neustále probíhá sbírka na rekonstrukci kostela!

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL – CO NÁS ČEKÁ V ADVENTU:

Bohoslužby v adventu, během Vánoc 
a po Novém roce jsou uvedeny ve Vánočním 
dopise!

Nově je zařazena Bohoslužba světla na 
Štědrý den 24.12. ve 14 hodin v evangelickém 
kostele – jste srdečně zváni!

Náboženství dětí bývá každé pondělí  od 15 
hodin na faře! Střídavě vede bratr administrátor 
a sestra farářka.

Biblická hodina v rodině bývá jednou 
do měsíce  u Fibichů v Bělotíně – po domluvě!
Odjezd od fary bývá zpravidla po 17 hodině.

Adventní biblická hodina s hostem bývá na 
faře. Tentokrát je pozván, na čtvrtek 8.prosince 
na 18 hodin, farář z Olomouce Jan Lukáš. 

Staršovstvo se schází většinou první nebo 
druhý čtvrtek v měsíci, vždy v 17 hodin na faře.
Další schůze je naplánována na 5. ledna 2016.

Jednou měsíčně se také schází kazatelé 
z ekumeny – další plánované setkání je 
ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 9 hodin v Církvi 
bratrské.

Na leden jsou  také naplánovány ekumenické 
bohoslužby – už  se  můžeme  opět  těšit 
na vzájemná obohacení!
Čtvrtek 12. ledna – ČCE Hranice, Evangelický 
kostel, v 17 hodin.
Neděle 22. ledna – Drahotuše, katolický kostel, 
v 16 hodin.
Pátek 27. ledna – Církev bratrská, Hranice, v 17 
hodin.

Administrátor bývá na faře zpravidla v době, 
kdy má nějaké plánované sborové  aktivity. 
mobilní telefon administrátora 
Mark  a   Zikmund  a   – 605 303 670

ADRESA SBORU: 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
Číslo účtu 190 304 741 / 0300 
telefon farářky Pavlíny Lukášové
Fara - tel. 581 603 537, mob. 604 813 291

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

JUBILANTI V LISTOPADU A PROSINCI

12.11. Stanislav Viliš                 84 let
16.11. Jarmila Pírková               70 let
18.11. Vladimír Sobek               88 let
6.12. Emanuel Sazima               78 let
9.12. Drahomíra Ulmová           80 let / Lipník
10.12. Jan Šturala                       87 let
11.12. Emil Komenda                 69 let
14.12. Kamila Šnejdrlová           76 let
20.12. Božena Kubínová             71 let

   

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