
Vánoční dopis 2016
Farního sboru ČCE v Hranicích

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

POKOJ LIDEM, ve kterých má Bůh zalíbení
Všem ve sboru - bratřím a sestrám, přátelům …

přijměte upřímné pozvání ke svátečním bohoslužbám, ke slovu i stolu Páně. 
Letos jsme nově zařadili jednu sváteční bohoslužbu navíc, která ale nebude mít přesně 
stanovený liturgický rámec. A nebude ani časově náročná. Jedná se o Bohoslužbu 
světla, která se bude konat přímo na Štědrý den ve 14 hodin v kostele. Víme, že 
spousta lidí je touto dobou na procházce, touží se nějak na společný rodinný večer 
naladit, a tak nabízíme toto mimořádné setkání, kterým se chceme navzájem obohatit. 

Přijměte tedy toto naše pozvání a přijďte mezi nás – těšíme se na Vás!

Jménem staršovstva, Pavlína Lukášová, farářka 

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

• 27.  listopadu – 1. adventní neděle – f. P. Lukášová - vysluhování Večeře Páně 
•  4.  prosince – 2. adventní neděle – f. M. Zikmund
• 11. prosince – 3. adventní neděle – f. M. Zikmund
• 18. prosince – 4. adventní neděle – f. P. Lukášová – dětská vánoční slavnost 
• 24. prosince – Štědrý den - Bohoslužba světla – kostel ve 14 hodin – 

f. P. Lukášová
• 25. prosince (neděle) - Boží hod vánoční s Harmonií – vysluhování Večeře Páně – 

f. P. Lukášová 
•  1. ledna 2017 (neděle) – Nový rok – f. M. Zikmund – vysluhování  Večeře Páně 



Boží poselství, které je zabaleno do ponožek a rukaviček
Janovo evangelium 1,1  -10  

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo 
nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma 
je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to 
přicházelo do světa.  Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, 
aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl 
tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, 
které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět 
skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho 
vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát 
se Božími dětmi. 

Ve Zpravodaji popisuji Advent, jako období přibývající tmy a nadějného 
vyhlížení světla. Není v tom žádná pochybnost, z hlediska blížícího se slunovratu to 
tak prostě je. Ale na tmu a světlo nereaguje jen příroda, ale i my, lidé, jsme toho 
všeho součástí. První verše na začátku Bible popisují, že na počátku Bůh stvořil nebe 
a zemi, a že země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad 
vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že 
světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy Gn 1,1-4 ... Hned první verše Bible tedy 
mluví o tmě a světle. Nejdříve byla tma. Pak přišlo světlo. Nad tím není potřeba 
polemizovat, každý  den a noc se tato, Bohem daná skutečnost, opakuje.

Janovo evangeliu v Novém Zákoně jakoby začínalo podobně – Bůh na počátku 
svým slovem dává něco do pohybu. Opět je tu řeč o světle, které přichází od Boha 
a prolamuje tmu. Stejný příměr jako na začátku Bible. Ale následují verše nás už 
posunují k jiné představě světla a tmy. Už nejde o nebeské těleso, ale řeč je o tom, co 
skutečně osvěcuje člověka. Jakoby život sám souvisel s tímto přicházejícím světlem. 
Najednou se to povídání o světle v Janově evangeliu začíná zamotávat. Aha „nějaký“ 
Jan není tím světlem. První jméno, které zazní a vše dál pokračuje jakoby v hádance. 
Napadne nás otázka – To světlo má být člověk? Jaký? Zvláštní? Život souvisí s tímto 
světlem? Přináší nám od Boha poselství? Bůh k nám posílá člověka? A my jsme jej tu 
měli a nepřijali jsme jej? A kdy se to stalo? Byl nám tak blízký a my jsme jej 
nepoznali? A jaké je tedy to jeho jméno, které přijali jen někteří?

Vánoční poselství, příběh Ježíšův, k nám přichází úplně jinými slovy. Není to 
už zabalené v plenkách, jako vyprávění pro dětičky o narozeném Božím děťátku. Ale 
přichází jako Bohem vyslaná zpráva, která se nedala doručit všem lidem. Každý rok 
na Vánoce spousta lidí očekává, co jim Ježíšek přinese. Některým prý naděluje hodně 
věcí. Možná to budou letos ponožky, možná rukavičky. Dáme si je na sebe a bude 
nám teplo, však ono zase přijde světlo.
Modlitba: Pane Bože, vnes do našeho očekávání více světla. Vyznáváme, že někdy 
tvé zprávě nerozumíme. Žijeme, jako bychom jméno Ježíš nikdy neslyšeli. Děkujeme 
za všechny tvé dary – ty velké i ty malé, ať už to budou ponožky nebo rukavičky. 
Píseň: Dodatek 654 – Syn Boží se nám narodil                                                                         Amen.


