
ž

1 18. prosince 2011 Nedělní listy

Slovo editora
Milí čtenáři, v rukou máte vánoční číslo 

Nedělních listů. Najdete v nich například 
rozhovor s teologem Josefem Hromádkou, 
zamyšlení o pověrách nebo o Anně a 
Simeonovi. Ti, kteří nestíhali čtvrteční 
adventní bohoslužby, nemusí zoufat. Všechna 
kázání zde mají pohromadě. A konečně, jako 
každý rok pro vás máme vánoční dárek. Je 
trochu jiný než minulá léta a najdete ho někde 
uprostřed čísla. Věříme, že se Vám bude líbit 
stejně jako dárky předchozí. A snad ještě víc. 

Rok 2011 končí. Jeden můj vyučující se 
s námi rozloučil slovy: „Přeji Vám krásné 
Vánoce, veselého Silvestra a úspěšný další 
rok. Zřejmě nás nečeká nic dobrého.“ Jestli 
má pravdu, zatím nemůžeme vědět. Těší 
mě ale, že i kdyby nás nic dobrého nečekalo, 
máme nad sebou ochranu Stvořitele, který 
nás má ve svých rukou. A můžeme si být 
jistí, že celý příští rok bude s námi, ať už bude 
jakýkoli.

Jménem celé redakce bych Vám tedy chtěla 
popřát požehnané vánoční svátky a celý 
nový rok.  

Jana Foberová

pokračování na další straně

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh 
poslal na svět svého jediného Syna, abychom 
skrze něho měli život.“   1. list Janův 4,9

Na vánoční svátky se lidé 
obvykle dlouho připravují. 
Je něco podobného také 
v křesťanské církvi?

Máte pravdu, je to 
období adventu. To jsou čtyři neděle před 
vánočními svátky.  Byly zavedeny v křesťanství 
od 4. století jako období přípravy na Vánoce. 
Neznamenalo to ovšem jen uklízet dům a 
chystat jídla. Především šlo o úklid v sobě 
samém. Seřadit priority svého života, 
myšlení, jednání. V 19. století v Německu 
vznikl pozoruhodný adventní zvyk. Zdobení 
zeleného věnce, umístěného na viditelném 
místě v domě, na kterém se o každé ze čtyř 
adventních nedělí rozsvěcovala jedna svíce. 
Každou neděli přibývalo světla. O vánocích 
zazářilo naplno. Také s myšlenkou, že Kristus 
je světlo světa. 

Jaké byly vaše Vánoce v dětství?
Pocházím z vesnice Hodslavice. Je to pomezí 

Valašska a Lašska. Vyrostl jsem v selské rodině. 
V paměti mi zůstávají Vánoce posledního roku 
2. světové války – 1944. Byly ještě plné obav, 
ale také plné naděje, že válka brzo skončí. 
Rozsvícený stromek a světlo v místnosti 
nesmělo proniknout ven. Platil příkaz 
válečného zatemnění. Po večeři u kuchyňského 
selského stolu, kde pravidelně zasedaly 
tři generace, jsme odcházeli na vánoční 
bohoslužbu do studeného kostela se svíčkou, 
protože v té době kostel ještě neměl elektřinu. 
Dárky byly jednoduché. Kdo co potřeboval. 
Nešlo o to ukázat, jak jsou drahé. Drahé byly 
vztahem toho, kdo je daroval a kdo je přijímal. 

Toto pravidlo by mohlo platit i dnes. 
Co vánoce připomínají dnešním lidem?
Vánoce už 2 tisíce let připomínají prostou 

a přece nepostradatelnou hodnotu života – 
lásku. Narození Krista v Betlémě je vyjádřením 
myšlenky, že právě láska přichází vždy člověku 
na pomoc. Nikdy jí ve světě nebylo dost. 
Proto vypadají lidské dějiny tak, jak vypadají. 
Mohly by se změnit, kdyby přítomnost lásky, 
tj. opravdového vztahu, byla patrná mezi 
manželi, rodiči a dětmi, přáteli, sousedy, 
spolupracovníky, v obci, v národě, ve světě 
daleko i blízko. Tou láskou nemyslím jen 
sentiment, ale opravdový a odpovědný vztah. 

s Josefem Hromádkou
VáNočNí rozhoVor
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pokračování z předchozí strany
Ten všude také schází. Křesťanství připomíná 
lidstvu vánočním příběhem, abychom její 
podobu zahlédli na životě a životním díle 
v Betlémě narozeného Krista. Člověk lásku 
potřebuje, když se narodí v bezmocnosti 
nemluvněte. Znovu ji potřebuje uprostřed 
života a všech jeho zápasů. I na jeho konci 
ve smrti, aby se nebál a nezůstal sám, když 
už opravdu bude jen sám. Všechno ostatní, 
prostřený stůl, ozdoby, světla na stromku, 
dárky, dobrá nálada – to všechno je viditelný 
projev a výraz této skutečné lásky. 

Co byste přál lidem, aby mohli prožít takové 
Vánoce?

Na to není jednoduchý recept. Nestačí 
takřka vykoupit veškeré zboží supermarketu 
a přemístit ho do své domácnosti. Chtěl bych 
ze srdce přát vašim čtenářům, aby zdroj lásky 
objevili o letošních Vánocích. Nezískáme ji ani 
za nejtvrdší možnou měnu v nějaké bance. 
Láska má svoji vlastní banku a své jedinečné 
a nevyčerpatelné rezervy v lidském srdci, 
které objevilo, že může milovat. Ať její drobné 
záblesky prozáří vzájemné vztahy v rodinách 
a dopadnou i k těm, kteří budou o Vánocích 
sami. Světlo vánočního stromku je stálým 
symbolem tohoto zdroje a mělo by prosvítit i 
mnoho všedních dnů, které budou následovat. 
V nich se pak ukáže, že ty letošní Vánoce jsme 
neprožili marně.

Můžete stručně povědět našim posluchačům 
vlastní poselství Vánoc?

Každé Vánoce nás především zvou k radosti. 
Radost je veliké téma vánočního poselství už 
dva tisíce let. Hledáme jen těžko vhodná slova, 
abychom postihli a vyjádřili charakter naší 
doby, v níž křesťané slaví památku Kristova 
narození. Píšeme rok 2011 a žasneme, co je 
tu všude kolem nás pohybu, změn, zvratů a 
ovšem zápasů, bouří a neviditelných nebezpečí. 
To všechno ústí do zvláštní situace, v níž lidé 
začínají být lhostejnými a uvědomují si, že 
se stávají jen drobnou součástkou velikého 
mechanizmu anonymního světa. V takovém 
prostředí se ztrácí schopnost a připravenost 
člověka odpovědně myslet a jednat. O letošních 
Vánocích, v době plné napětí, se naše myšlenky 
toulají po mnoha neznámých horizontech 

života. 
Jsou to obavy o budoucnost naší země 

v procesu sjednocování s malými i velkými 
zeměmi evropského společného domu. Jsou 
to obavy z poklesu obecné mravní úrovně 
u nás i ve světě. Jsou to obavy před růstem 
sobectví, pomstychtivost, lhostejnosti a 
staronovým lajdáctvím. Jsou to obavy, aby 
všechny významné události v tisíciletých 
dějinách naší země nebyly vyměněny za mísu 
čočovice v nabídce konzumního evropanství či 
domýšlivého světoobčanství. 

Ty první Vánoce v Betlémě byly velice prosté. 
Byla to chudoba a nouze. Těsný, studený chlév 
a bezmocné dítě v plenkách. Nic úchvatného a 
mimořádného. Nic, co by ohlašovalo, že mezi 
nás, celou lidskou rodinu, vstupuje jedinečná 
pomoc v podobě narozeného Ježíše. Ten 
poznal radosti i bolesti dětství, když s ním 
rodiče prchají do ciziny, aby ho zachránili před 
Herodovou zlobou. Jeho osud je tedy blízký   
osudům  tisíců běženců na různých místech 
dnešního světa, kteří prchají před násilím a 
válkou. Pocítil na sobě, co to znamená začít ve 
starých poměrech s novým životním postojem. 
Nic lidského mu nebylo cizí. Proto Vánoce 
připomínají každoročně, že někdo s takovým 
programem, v němž pokora, láska, služba a 
pomoc jsou pilíři života, může být inspirací 
také pro nás dnes. Vánoce nás vedou dál,  než 
jen ke světlům a vůni jehličí na vánočním 
stromku, vedou nás k vůni lásky a lidskosti ve 
vzájemných vztazích. To je jejich nejprostší a 
zároveň nejhlubší poselství pro každou dobu 
a každou generaci. Navzdory všem obavám i 
nezdarům, které nás mohou potkat. Celý svět 
by potom pocítil jejich pravou vůni. Lidstvu je 
darována nová možnost, východisko, záchrana 
s programem pokoje a spravedlnosti, lásky a 
soucitu. Společně si přejme, aby v pozvolném 
rozběhu 21. století zněly o těchto Vánocích 
nejen katedrálami, kostely a kapličkami tóny a 
harmonie nádherných vánočních písní a koled, 
ale aby tóny pravého lidství se ozývaly v našich 
srdcích a tvořily tak harmonii života, který 
má naději navzdory všem chmurám, které se 
objevují na horizontech naší doby.

ThDr. Josef Hromádka 
Pro Český rozhlas a Nedělní listy – Vánoce 
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Proč, když současná společnost nemá žádné 
výhrady proti volným sexuálním vztahům? 
Proč, když nejprodávanější časopisy denně bez 
pohoršení rozebírají skandály známých 
osobností? Proč, když se už ani filmy 
pro děti neobejdou bez postelové 
scény? Proč, když nás média i různí 
vědci přesvědčují, že monogamie (a 
tedy manželská věrnost) je zastaralá 
anebo pro člověka nepřirozená? Proč, 
když je nám láska představována (alespoň v 
romantických filmech nebo knížkách:-) jen jako 
prudké vzplanutí vášně a fyzické přitažlivosti? 
Proč, když v každé trafice jsou vystaveny hromady 
nahatých obrázků a když podle statistik je více než 
polovina všech internetových stránek naplněna 
porno obsahem? Proč, když - ať přijíždíme do 
Těšína z které strany chceme - vítá nás bilboard s 
pozváním do “night clubu”? Proč, když sex je tak 
lákavý, příjemný, strhující, dokonce prý i zdravý, 
a při dodržení základních pravidel (o kterých  se 
dozvídají už děti ve vyšších třídách základních 
škol) i bezpečný? Proč, když mám toho druhého 
rád? Proč, když se tu jedná o přirozenou potřebu 
člověka?

Proč se, Pane Bože, máme ještě stále držet tohoto 
přikázání?

Možná proto, že člověk je o něco víc než “zvíře” 
v něm. Člověku bylo k tělu a jeho “potřebám”, 
a hormonálním pochodům přidáno také 
sebeovládání, které mu umožňuje své potřeby 
“kočírovat”, a svědomí, které mu pomáhá 
rozeznávat dobré od zlého. Člověk má být 
manažerem světa, má jej opatrovat a chránit, ne se 
jím nechat ovládat. Nemohu být svobodný, pokud 
se nechám ovládat svými pudy a momentální 
přitažlivostí.

Možná proto, že nic z výše zmíněného 
nepřináší skutečné uspokojení, naplnění a pokoj 
- ať už v životě jednotlivce nebo v mezilidských 
vztazích. Ne všechno, co je přijímáno jako 
obvyklé, musí nutně být dobré. Volná “láska” - 
navzdory krátkodobému příjemnému pocitu - v 
dlouhodobém výhledu přináší zklamání, vnitřní 
zranění, nepokoj, beznaději. Například rozchod 
(a tím spíše rozvod), i když může v některých 

téma
případech být vysvobozením ze zoufalství, je 
vždycky ztroskotáním a zanechává velmi těžce 
se hojící rány. Škoda, že zkušenost mnoha 

rozpadlých vztahů není dostatečným 
varováním všem, kdo berou intimní 
vztahy na lehkou váhu.

A možná právě proto, že sexuální 
vztah je tak moc krásný a intimní, 

že není šťastné jej rozmělňovat do 
nezávazných románků, natožpak 

jej degradovat na pouhou techniku 
sebeukojení. Bible nás učí milovat 

druhé, dokonce se dozvídáme, že 
láska je podstatnou součástí Božího charakteru. 
Opravdová láska znamená sebeobětování, ne 
sebeuspokojení. Pán Ježíš Kristus nás učí milovat 
druhé, ne je využívat nebo zneužívat. Intimní vztah 
má být součástí mnohem rozsáhlejšího komplexu 
lásky mezi mužem a ženou, v níž si mají být dva 
lidé navzájem oporou, posilou a povzbuzením, 
mají se společně starat o rodinu a pracovat pro 
dobro celého světa. Jestliže lásku osekáme jen 
na pouhé sexuální vyžití, přinese nakonec jen 
rozčarování a zklamání oběma zúčastněným, a 
někdy ublíží i dalším lidem v okolí. Traumata pak 
člověka provázejí už navždycky.

Lidská pohlavnost je velký Boží dar, za který 
můžeme být vděční. Přikázání nás učí, že Boží 
dary nemáme zneužívat, protože se pak zcela 
minou svého cíle. Hebrejské slovo, které označuje 
přikázání, neznamená zákon v trestním smyslu, 
nýbrž jeho původní význam je “směrovka”. Je 
to šipka, která nám ukazuje: Tudy se vydej, a 
dostaneš se k dobrému cíli. Když se vypravíte na 
výlet do hor, můžete samozřejmě jít mimo značené 
cesty, prodírat se houštím a přelézat strže. Když 
budete mít štěstí, možná do svého cíle dorazíte, ale 
budete to mít mnohem namáhavější a možná vás 
nemine nějaké nebezpečí nebo dokonce zranění. 
Jsou i tací, kteří na ignorování značených cest 
doplatí a k cíli nedojdou vůbec.

Přikázání nám ukazují pevnou cestu k dobrému 
cíli, k naplnění všech lidských tužeb, k lásce, 
radosti a pokoji. Myslím, že stojí za to se této cesty 
přidržet, i kdyby to znamenalo jít proti davům 
těch, kdo se cestám posmívají a nebezpečí řeší 
teprve, když už je pozdě...

Mgr. Stěpán Janča

NESESMILNíŠ ..., aLE proč?
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advent

1 adventní čtvrtek, 24. 11. 

1. čtení: Iz 40,3-4.8
2. čtení: Zj 3,1-6 
Kázání: Lukáš 3,1-14

Je tomu už asi rok, 
co propukla tzv. 
aféra WikiLeaks. 
S t e j n o j m e n n é 
internetové stránky ve jménu svobody 
slova začaly anonymně uveřejňovat 
miliony velmi závažných, citlivých a 
tajných vládních, korporátních či církevních 
dokumentů, zatímco se pokouší o zachování 
anonymity a nevystopovatelnosti svých 
přispěvatelů. Byly zveřejněny například 
tajné diplomatické materiály a způsobily 
velký rozruch, protože vyšlo najevo, co si 
některé státy skutečně myslí o těch druhých 
a jak na sebe jdou. A není to jen tato aféra, 
co nás přesvědčuje o nepravostech v tomto 
světě. Dnes a denně čteme a slyšíme o 
vytunelovaných milionech tu či onde, o 
lžích, podvodech a korupci, které ničí naše 
město či zemi, či celý kontinet.

Nechci rozebírat politické dopady 
podobných afér. Nechci ani řešit otázku, 
zda je zveřejňování uniklých dokumentů 
etické, morální či zodpovědné. Zda si 
například zakladatel WikiLeaks Julian 
Assange zaslouží Nobelovu cenu za 
mír (jak navrhovalo Rusko) nebo trest 
smrti (jak navrhovali mnozí v USA). 
Dnes se chci zastavit u tří myšlenek, 
které souvisí se základní zvěstí 
Adventu.

Žijeme v prohnilém 
světě – a jsme 
jeho součástí. 
Každá politická či 
hospodářská aféra 
je tristním obrazem 

tragédie světa, v němž žijeme. Na jedné 
straně uhlazená diplomacie, na druhé straně 
špionáž a drsná pravda. Na jedné straně slova 
o prospěchu pro tuto zemi, na straně druhé 
vykrádání. Tragický obraz to není proto, že 
tyto aféry vyvolávají bouře v mezilidských 
či mezinárodních vztazích. Tragické je proto, 
že se to netýká jen těch nahoře ve vysoké 
politice. Copak i v osobních mezilidských 
vztazích nepoužíváme stejné zbraně? Na 
jedné straně pěkná slova, na druhé pomluvy. 
Mezi našimi slovy a skutky je často propast. 
Jako hříšní lidé neumíme žít v pravdě. 
Neumíme navzájem vycházet stoprocentně 
upřímně. Než se budeme pohoršovat nad 
jednáním politiků a bohatých „kmotrů“, 
zaplakejme nad sebou. Copak bychom 
s čistým štítem mohli zopakovat veřejně 
to, co jsme si šuškali s přítelem? Tváříme 
se duchovně živí, a přitom jsme polomrtví. 
Zpíváme „přijď Pane, těšíme se“, ale žijeme 
„ale vlastně nemusíš spěchat, je nám tu i bez tebe 
dobře“. Jan Křtitel měl pro takové lidi tvrdá 
slova: (v. 7-9)

A když už jsme jako lidé odhaleni v našich 
citlivých místech, často jsme naštvaní 
ne proto, že jsme se zachovali neeticky, 
hříšně, bezbožně, ale proto, že jsme byli tak 
neopatrní a dali jsme se nachytat. Adventní 
zvěst je ale jiná: čiňte pokání! Změňte 

jednání! A nikoliv: lépe se kryjte.
I nejutajenější hříchy budou 
jednou zveřejněny. Nejpozději 
na Božím soudu. Kam se na něj 

bude hrabat WikiLeaks, kam české 
soudy či třeba odhalení bulvárního 
tisku! Bůh vidí do našeho srdce 

lépe, než my do svých počítačů 
a na své vlastní ruce. 
Každý z nás se má čeho 
děsit, protože každý z nás 
bude jednou odhalen. „Co 
jen máme dělat?“ Zkuste to 

MáŠ Co SkrýVat? 

Všem lidem, kteří neměli možnost se zúčastnit bohoslužeb o adventních čtvrtcích, redakční 
rada Nedělních listů v tomto čísle zprostředkovává kázání hostů farářů, kteří přišli do 
kostela Na Rozvoji posloužit Božím slovem.  
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odčinit. Napravit všechny křivárny, omluvit 
se každému, o němž jsme zle pomysleli. 
Přeji vám v tom hodně odvahy a zdaru. 
Mám ale dojem, že než vyřešíme všechny 
hříchy minulosti, budou tu nové, které zase 
budeme muset řešit. 

potřebujeme MILoSt – Jan Křtitel 
zvěstoval pokání a smýval v Jordánu 
hříchy lidí. Ježíš zvěstoval pokání – ale také 
evangelium – milost těm, kteří v něho věří. 
Těm, kteří se na něho spolehli. Víc, Ježíš za 
ty naše křivárny zemřel. A je ochoten nám 
je odpustit. 

Čas milosti se ale krátí. Ježíš přichází 
jako soudce. Vyznávejte hříchy, přestaňte 

žít dvojím životem. Přestaňte jen vyznávat 
hříchy a přitom žít postaru. Přestaňte 
zneužívat Boží milost a neopovrhovat jí. A 
vaše víra ať je praktická. 

…
Bože Otče, prosíme, konej mocné činy, přijď 

mezi nás, buď nám pomocníkem. Vždyť naše 
hříchy a špatnost nám brání v dobrém boji víry 
a působí nám zármutek. Ať nám tvá milost 
a laskavá dobrota rychle přijde ku pomoci a 
osvobodí nás od našich vin. Pro Ježíše Krista, 
tvého Syna a našeho Pána, amen. 

Mgr. Martin Piętak, Th.D.

2. adventní čtvrtek, 1.12.

1. čtení: Izajáš 11, 1 – 3
2. čtení: Lukáš 1, 67 – 79
Kázání: Jeremjáš 23, 5 – 6 

„Hle, přicházejí dny, je 
výrok Hospodinův, kdy 
Davidovi vzbudím výhonek 
spravedlivý. Kralovat bude 
jako král a bude prozíravý 
a bude v zemi uplatňovat 
právo a spravedlnost.

V jeho dnech dojde 
Judsko spásy a Izrael bude 
přebývat v bezpečí. A 
nazvou ho tímto jménem: »Hospodin – naše 
spravedlnost«.“

Milí bratři a milé sestry, 
prvá rozžatá svíce a krásný adventní 

věnec symbolizují začátek nového 
církevního roku. Staré skončilo, nové se 
začalo. Proto začínáme dnešní kázání 
nadějným výhledem proroka Jeremjáše: 
„Hle, přicházejí dny…“

Starověký Jeremjáš upíná svůj pohled 
k přicházející spáse Hospodinově. Od 
narození Božího Mesiáše v judském 
Betlémě jej bude dělit ještě více než celé 
půltisíciletí, ale prorok jeho spásu vyhlíží 

v nezdolné naději a jistotě.  
V dnešním občanském uvažování 

však konec starého a začátek nového 
kalendářního roku vnímáme úplně 
jinak. Konec občanského roku bude plný 
finančních uzavírek a ekonomických 
výkazů všeho druhu. Všechno se musí 
dokonale, kompletně a úplně uzavřít, 
aby se to od prvního opět mohlo otevřít a 
rozjet. Ale jen dočasně. Pouze na dvanáct 
měsíců. Potom zase šlus, pauza, konec. 

Prorok Jeremjáš nám však ukazuje 
jiný pohled. Jeho výhled sahá dál než 
na poslední stránku nového kalendáře. 
Jeremiáš vyhlíží přicházející záchranu. 
Netrápí ho, že nezná přesné datum, na 
které by mohl do svého diáře zapsat heslo 
„Boží spasení“. Dívá se dopředu a s nadějí 

pokračování na další straně
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hledí na „přicházející dny“.
Lidský život nelze zaškatulkovat do 

přihrádek čísel kalendářních roků. Navenek 
to sice děláme, ale vypovídající hodnotu to 
vůbec nemá. Formování našich postojů, 
zrání osobnosti, nabývání moudrosti, 
růst víry i upevňování životních názorů 
nemůžeme napasovat na nějaké konkrétní 
datum či roční uzávěrku. Nikdo si nemyslí, 
že by k poslednímu prosinci roku xy získal 
svou životní moudrost. To nejdůležitější v 
našem životě probíhá postupně, pozvolna 
a průběžně. 

Nejdůležitější věci v životě se nedají 
ohraničit přesnými matematickými daty. 
Stejně je to i s nadějí na přicházející spásu. 
„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, 
kdy Davidovi vzbudím výhonek 
spravedlivý,“ píše prorok Jeremjáš. Dny 
přicházejí… Nastává doba nové naděje. 
Nastává epocha, v níž lidstvu přijde 
záchrana.

Jeremjášovi současníci však svému 
prorokovi moc nerozumí. Doba je zlá a 
sami si uvědomují, že dny samostatnosti 
Jeruzaléma už jsou pomalu sečteny. 
Babylonské vojsko brzy udělá tečku za 
hradbami „věčného města“. Naděje, kterou 
prorok vidí přicházet, je však zcela jiného 
rázu než jsou vůbec schopni očekávat.

Podobně to kolem sebe vidíme i dnes. To, 
že dnešní nedělí začíná nějaký církevní rok, 
ví jen málokdo. I my sami více vnímáme ten 
kalendářní, občanský rok. Věci, které se dají 
spočítat, vykázat, naplánovat a ohraničit 
jsou pro nás daleko lépe pochopitelné. To, 
že prvním lednem začíná nové zdaňovací 
období, chápeme daleko lépe než jakékoli 
duchovní úvahy.

Právě proto je velice dobré, že církevní 
rok začíná jindy, než rok kalendářní. 
Před Pánem Bohem nemusíme dělat 
roční zúčtování svých duší. Nemusíme 
vykazovat počet nedělí strávených v kostele 
či vypočítávat daň přidané hodnoty naší 
víry. Naopak! Začátkem adventu slyšíme 
opět a znovu o naději, která nám v běhu 
všedních pomalu vybledává. Cílem našeho 
snažení není lepší procentuální nárůst za 

další kalendářní období, ale cílem je naděje 
dnů, které přicházejí. 

Přemýšlení nad začátkem nového 
církevního roku se netočí okolo toho, co 
jsem udělal já – ale kolem toho, co pro 
mne udělal a ještě udělá Pán Bůh. Proto už 
stará církev začínala advent právě těmito 
Jeremjášovými slovy.

Přicházejí dny, kdy můžeme vyhlížet 
spásu. Přes všechny starosti, kterými se 
denně musíme zabývat; přes všechno 
trápení, které musíme zažívat; přes 
všechnu rutinu, která nás dennodenně 
otupuje můžeme a máme vyhlížet Boží 
záchranu. Hospodin „vzbudí výhonek“, 
píše Jeremjáš. A z toho malého výhonku 
vyroste veliká záchrana pro všechny 
národy.

Za pár týdnů si budeme připomínat 
Ježíšovo narození v Betlémě. Přišel na 
náš svět jako malé, bezbranné miminko, 
ale když dospěl, vzal na sebe kříž vin 
celého lidstva. Právě na něho se vztahuje 
Jeremjášovo proroctví: „Kralovat bude 
jako král a bude prozíravý a bude v zemi 
uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho 
dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude 
přebývat v bezpečí.“

Ježíšovým narozením dostává 
Jeremjášova naděje konkrétní kontury. Ale 
i dnes, po dvou tisících letech, vyhlížíme 
přicházející spásu, která zachrání celý 
svět. A právě advent je dobou, kdy si 
připomínáme Kristův příchod na náš svět 
i do našich životů.

Kněz Zachariáš to v prorockém vytržení 
vyzpívává nádherným a hluboce výstižným 
způsobem: „Pochválen buď Hospodin, 
Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil 
svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z 
rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil 
ústy svatých proroků od pradávna.“ (Lk 1, 
68 – 70)  

Hospodin navštívil a vykoupil lid, který 
stvořil. Jeho záchrana se děje a Hospodin 
nás k tomuto svému dílu zve. Jeho spása 
přichází. A otevírá průhled radosti do 
našich všedních dní.

Pavel Křivohlavý

pokračování z předchozí strany
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3. adventní čtvrtek

Kázání: Lukáš 1,26-38
Příběhy toho, co 

bylo před narozením 
Ježíše a Jana Křtitele, 
rozepisuje podrobněji jen 
evangelista Lukáš. Jeho 
evangelium je určeno pohanům a snad proto 
bere Ježíšův příběh od samotného počátku. 
Ježíšův příchod je odlišný od toho, jak se 
rodili proroci. To zdůrazňuje také příběh 
jeho předchůdce Jana Křtitele. Zatímco v 
Janově případě jde o zázrak známý již ze 
stránek Starého zákona, v případě Ježíšově 
je to něco nového. Zde se jedná o narození 
z velmi mladé dívky, která muže nepoznala. 
Tím se také může naznačit novost stvoření, 
která se otevírá Ježíšovým narozením.

Gabriel je poslán do města Nazaret v 
Galileji. To je dost špatná kombinace. 
Galilea je brána jako místo vzbouřenců a 
Nazaret nemá zrovna nejlepší pověst, jak 
čteme v Janově evangeliu. Ježíšův příchod 
je tedy trochu skrytý. V Betlémě se rodí 
nepozorovaně a pak vyrůstá tak trochu 
stranou. Jen pár lidí ví o jeho příchodu. 
Přichází na svět a následně vyrůstá v těch 
nejméně vhodných podmínkách.

Stejně jako s místem Ježíšova původu je 
tomu i s Ježíšovou matkou. Pochází z rodu 
Davidova, avšak královsky si rozhodně 
nežije. Je o ní použit výraz panna, jedná 
se o běžný titul svobodné dívky a není 
v tom potřeba vidět nic mimořádného. 
Jméno té dívky bylo Maria. Nebylo to 
zrovna nezvyklé jméno. Maria je pořečtěný 
tvar jména Miriam, které je v Božím lidu 
poměrně časté. Obvykle se překládá jako 
hořká, nebo vzdorovitá. Je to asi poněkud 
zvláštní význam jména Spasitelovy matky, 
avšak i to může mít svůj význam. O Marii 
se občas mluví jako o nové Evě a myslím si, 
že to zase tak přehnané být nemusí. Spojitost 
může naznačovat právě ono jméno, které 
vyjadřuje stav lidského pokolení po pádu. 
Člověk je mořem hořkosti, které může 

být uzdraveno jedině Božím příchodem. 
Vzdorovitost pak může odkazovat k tomu, 
že Eva měla zkrátka svou hlavu, vzdorovala 
Božímu zákazu. Eva podle svědectví Písma 
dala první podnět k příchodu hříchu. Nyní 
může být rehabilitována, když se Marie 
podrobí vůli Páně. Tímto krokem může být 
umožněno, aby se do světa dostal počátek 
nového stvoření, když se narodí nový Adam. 

V Gabrielově pozdravu se také vyskytuje 
dost pozoruhodné slůvko, které najdeme v 
Bibli už jen jednou v listu do Efezu. Tam se 
doslova píše: … ke chvále slávy jeho milosti, 
kterou omilostnil nás ve svém nejmilejším. 
Ten pozdrav je tedy vyjádření stavu, který 
má svůj počátek v minulosti. Je omilostněná, 
je ve stavu, který se učedníkům až později 
dostává skrze Ježíše. Nikoliv pro její 
dokonalost, ale z rozhodnutí Božího, 
protože se zde má začínat cesta spásy. 
Pokud je Maria postavena do stejné situace 
jako Eva, pak je logické, že je z ní sňato 
prokletí hříchu. Je ji umožněna svobodná 
volba pro Boha či proti němu. Tato volba je 
ale nemyslitelná jako svobodná, je-li člověk 
zatížen působení hříchu. Už tedy před 
narozením Mesiáše může Maria okusit sílu 
Boží milosti, která osvobozuje z pout hříchu. 
Jde skutečně o zvláštní projev Boží moci, na 
který má Bůh bezesporu právo. A být použit 
právě takovýmto jedinečným způsobem 
pro Boží dílo je bezesporu projev velikého 
Božího slitování nikoliv nad jedincem, ale 
lidským rodem jako celek. 

Když se anděl dostává k vlastnímu obsahu 
svého poslání, oznamuje, že Marie počne a 

SkutEčNoStI o JEŽíŠoVě 
NarozENí

pokračování na další straně
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porodí syna, který bude velice zvláštní. To 
jsou to určitě povzbudivá slova. Být matkou 
Mesiáše je skutečně nádherné poslání. Avšak 
zaráží ji jeden detail. Jak se to může stát, 
když není vdaná. Počít nyní dítě znamená 
docela problém. A to nejen ve vztahu ke 
svému snoubenci. Vždyť stav zasnoubení se 
již bere skoro jako manželství a tak případná 
nevěra je považována za cizoložství. Přeci 
jen zjevení, které se dostává Marii nemá v 
dosavadních dějinách lidu obdoby a tak je 
patrné, že by ji nikdo příliš nevěřil, kdyby 
své těhotenství ospravedlňovala odkazem 
na dílo Boží a zázrak. Další věcí je otázka, jak 
by se lidé mohli dívat na takto přicházejícího 
Mesiáše, vlastně počatého mimo manželství. 
Jak by mohl být bez hříchu, když by právě 
hříchem přišel na svět? Možná i pro tuto 
chvíli tedy platí ona slova o omilostnění. I 
když se dítě počne vnějšně v rozporu se 
Zákonem, Marie je čistá, nemá to počítáno 
jako hřích, jako přestupek Zákona. 

Anděl má na Mariin dotaz jednoduchou 
odpověď. Bude to dílo Ducha svatého. Je to 
odkaz k tajemství, na které člověk nemůže 
odpovědět jinak než důvěrou. Maria musí 
věřit, že Bůh má zkrátka takový plán a tak se 
nemusí bát.  Záchytné body k tomuto dílu ji 
už Bůh dal. Je to důvěra v jeho milosrdenství, 
které má velikou moc člověka chránit ode 
všeho zlého. Vždyť přijetí Ducha svatého, 
který má na ni přijít, je znamení toho, že 
se stává Božím vlastnictvím, stává se jeho 
součástí a tak smí vědět, že Bůh nedopustí 
cokoliv zlého. A tak se sice Maria nedočkává 
konkrétní odpovědi na svou otázku, jak to 

bude technicky provedeno. Dostává se ji 
jen odkazu k Boží moci. Jako svědectví této 
moci anděl používá příkladu Alžběty, kterou 
Maria zná a u níž si může uvědomit, že Bůh 
je mocen opravdu velikých věcí, o kterých 
člověk ani nemá představu. Skutečně není 
žádná věc, která by byla Bohu nemožná. 
Tak jako může otěhotnět neplodná, může 
otěhotnět i panna. Vždyť vše, co se ve světě 
děje, děje se Boží mocí, děje se jeho slovem. 
Když Bůh dokázal stvořit svět jen skrze 
své slovo, proč by nemohl dát vzniknout 
novému životu, opět jen skrze své slovo?

Závěr je asi z celého toho textu 
nejpodstatnější. Maria dává andělovi 
odpověď, kterou se odevzdává do Božích 
rukou. Opět je to krok, ve kterém můžeme 
vidět prolomení prokletí, které si člověk s 
sebou táhne. Pro Marii to rozhodně nebyla 
lehká situace. Vždyť musela uvěřit něčemu, 
co si až později může alespoň částečně 
ověřit. Pro nás taková rozhodnutí zajisté 
také bývají velice těžká. Vždyť mnoho věcí 
mluví proti naší přirozenosti, proti naší 
logice, proti našemu rozumu. A v takových 
chvílích dá člověk zapravdu spíše hadovi, 
který ho chlácholí, že přece nemůže nic 
zkazit, když použije své hlavy. Věří mu 
spíše než tomu, který jediné, co může 
nabídnout je důvěra. Dobře to tedy dopadlo, 
mohli bychom si říct.  Pro nás může být 
její rozhodnutí jen svědectvím, že s mocí 
Ducha svatého, ve stavu milosti, můžeme 
konat bez obav Boží vůli. Nemusíme se bát, 
nemusíme spekulovat nad detaily. Můžeme 
věřit a důvěřovat.

Vlastislav Stejskal

4. adventní čtvrtek

Kázání: Lk 1:28-32 
Přistoupil k ní a řekl: 

„Buď zdráva, milostí 
zahrnutá, Pán s tebou.“  
Ona se nad těmi slovy velmi 
zarazila a uvažovala, co ten 
pozdrav znamená. Anděl 
jí řekl: „Neboj se, Maria, 

vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.   Ten bude 
veliký a bude nazván synem Nejvyššího

Mnohé biblické postavy nám slouží 
jako vzor víry a následování, ale o Marii 
my evangelíci mnohdy raději mlčíme. 
Svým způsobem je to pochopitelné. V 
průběhu křesťanských dějin se Marii, 
díky římskokatolické církvi, dostalo 
takové slávy, jako by zastínila samotného 

MarIE – Vzor NáSLEDoVáNí

pokračování z předchozí strany
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Spasitele Ježíše Krista. 
Marie je ale jen stvořením, proto se 

k ní nemodlíme, nevzýváme ji. Avšak 
má svoji důležitou úlohu v Božím plánu 
spásy. I když je správné, že ji neuctíváme 
jako Boha, bylo by chybou, kdybychom ji 
neměli v úctě, nenásledovali to dobré, co 
Bible o Marii hovoří. Mám za to, že nás toto 
adventní a předvánoční období inspiruje 
k takovému hledání, pojďme proto toho 
dnes využít.

Bible vůbec nehovoří o Mariině narození. 
Také o jejím životě prozrazuje docela málo. 
Žila v městě Nazaret a byla zasnoubená 
muži jménem Josef z rodu Davidova. Jen 
evangelista Matouš a Lukáš o ní hovoří 
jako o panně, což znamená také mladou 
ženu obecně.

Marie byla naplněna, zahrnutá milostí
Evangelisté nepíší nic o tom, že by byla 

něčím výjimečná. Něco mimořádného o ní 
zaznívá až z úst Božího anděla to hned 2x: 
„verš 28 Buď zdráva, milostí zahrnutá…; 
verš 30. Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla 
milost u Boha.“ 

Mimořádné na Marii je právě to, že ji 
Bůh zahrnul svou milostí. To však nebyla 
její zásluha, ale výlučně Boží přízeň a Boží 
vyvolení. 

I když byla docela obyčejnou dívkou, 
Bůh ji shledal vhodnou, aby se stala 
matkou Vykupitele. Vyvolil ji a zapojil 
do svých spásných plánů, podobně 
jako do nich zapojil nepatrný židovský 
národ, královský rod někdejšího pastýře 
ovcí Davida, nebo stařičké manžele 
Alžbětu a Zachariáše, kteří se stali rodiči 
Spasitelova předchůdce, Jana Křtitele. 
Nikdo ze jmenovaných nebyl výjimečnou 
osobností, a přesto si je Bůh vybral, aby 
s nimi uskutečnil své plány. 

Podobně je tomu i s obyčejnou dívkou 
Marií. Také ona je příkladem toho, že 
Bůh si pro své záměry nevybírá geniální 
jedince či mediální hvězdy, nýbrž sklání se 
k prostým a nepatrným, k nám obyčejným 
lidem. 

Marie byla naplněna Duchem Svatým a 
mocí z výsosti

Anděl Gabriel jí při svém slavném 

zvěstování řekl: „Sestoupí na tebe Duch 
svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto 
i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn 
Boží.“ Marie - stane se tak jen díky tomu, 
že na tebe sestoupí Duch svatý, se kterým 
bytostně splyneš v jedno tak dalece, že 
evangelium doslova porodíš, ztělesníš, 
zviditelníš. 

Marie byla naplněna Božím slovem
Marie se před tajemstvím Boží milosti 

s pokorou sklání a odpovídá. „Hle, jsem 
služebnice Páně, staň se mi podle tvého 
slova.“ Nestěžuje si, že měla jiné plány. 
S důvěrou a pokorou přijímá poslání, které 
je poctou a úkolem zároveň.

Mariino ANO bylo první lidskou 
odpovědí na Boží ANO. Ano, staň se mi 
podle slova tvého…vírou přijala toto 
slovo, které se v ní stalo tělem! Od této 
chvíle pokračuje řetěz lidských ANO, nebo 
také NE ve vztahu k Ježíši Kristu.

Ona hovoří: „Staň se….!“ Tím nám 
ukazuje, jak se v důvěře Božímu slovu, 
v spolehnutí se na Boží lásku máme otevírat 
Pánu. Říci Bohu: Staň se! – je to nejlepší, co 
můžeme a co s Boží pomocí máme udělat. 
Vždyť, jako napsal C. S. Lewis: „Nakonec 

pokračování na další straně
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zůstanou jen dvě skupiny lidí: Jedni, kteří 
řekli Bohu: Buď vůle Tvá, a ti druzí, kterým 
Bůh řekne: Buď vůle tvá.“ 

Marie byla naplněna touhou zvěstovat 
dobrou novinu

Marie se hned po andělském 
zvěstování vydala na cestu za svou 
příbuznou Alžbětou. Marie se stala první 
evangelistkou – zvěstuje dobrou zprávu, 
ne klepy a drby, ale evangelium – dobrou 
novinu o narození Božího Syna. 

Když Marie Alžbětu pozdravila, její 
pozdrav vyvolal první pohyby Alžbětina 
nenarozeného dítěte. V pohledu víry, 
v pohledu Alžbětiny víry je to znamení. 
Její dítě má podle slov Božího posla 
připravovat cestu přicházejícímu Mesiáši 
a má být již od mateřského klína naplněno 
Duchem svatým. To se nyní stalo. Matka 
byla i se svým dítětem naplněna Božím 
Duchem a její nenarozený syn se zaradoval 
z blízkosti Božího Mesiáše.

Marie byla naplněna Bohem
Alžběta se sama také zaradovala, čteme, 

že zvolala velikým hlasem: „Požehnaná 
jsi nade všechny ženy a požehnaný plod 
tvého těla.“ „Eulogétos!“ „Požehnaný!“. 
„Požehnaný plod života tvého.“ Termín 
„Eulogétos“ sloužil židům k označování 
Boha, neodvažovali se totiž z úcty k Bohu 
vyslovovat jeho jméno „Jahve“. Marie tedy 
světu porodila Požehnaného, tedy Boha 
v lidském těle, bohočlověka. Proto může 
Alžběta s podivem vyslovit onu zvláštní 
otázku: „Jak to, že ke mně přichází matka 
mého Pána?

Ačkoli o Mariině těhotenství dosud 
nepadlo ani slovo, Alžběta díky daru 
Božího Ducha pochopila, co se s Marií 
děje. Proto Marii žehná. Rozpoznala při ní 
velikou Boží milost, veliké Boží požehnání. 
„Požehnaná jsi nade všechny ženy...“ 

Marie se prostě stala příbytkem, ve 
kterém přebýval sám Bůh a bylo to na ní 
vidět. Alžběta to na první pohled poznala.

Křesťanský básník Angelus Silesius v 
jedné ze svých básní napsal: „Musíš být 
Marií a zrodit v sobě lidem Boha.“ Být 
pověřen úkolem evangelisty a zvěstovat 

lidem radostnou zprávu o spasení může 
jen člověk, který je ochoten, stejně jako 
Marie, stát se příbytkem Božím. Marie 
patří k těm prvním. 

Marie byla naplněna vírou
Její víra roste. Není od počátku pevná 

jako skála, neochvějná, nýbrž také ona 
prožívá pochybnosti a klade si otázky. Její 
první reakcí na andělovo zvěstování je 
zvolání: „Jak se to může stát, vždyť nežiji 
s mužem?“

Alžběta Marii žehná a vyzdvihuje ji nad 
jiné ženy ne kvůli její dokonalosti, ale 
z jiného důvodu. „Blahoslavená, která 
uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od 
Pána.“ 

Tedy nikoli blahoslavená, protože je 
dokonalá, ale je blahoslavená, protože 
uvěřila. Proto je Marie matkou Ježíše 
Krista. Uvěřila, že andělovo zvěstování 
dojde svého cíle, že s ní Bůh skutečně učiní 
veliké věci, i když ona sama je tak nepatrná 
a bezvýznamná. 

Marie je nám tak příkladem člověka, který 
činí krok víry a spoléhá na Boží zaslíbení.  
Taková je Marie podle Bible, matka Božího 
Syna. Důvěřující a spoléhající. 

Marie byla naplněna chvalozpěvem, 
velebením a oslavou Boha – ne sebe!

A ještě jeden moment bych na Marii 
rád podtrhl. V úvodu jsem zmínil, že 
křesťanstvo již po staletí velebí Marii. Koho 
však velebí samotná Marie? „Magnificat 
anima mea Dominum“. „Duše má velebí 
Pána, a můj duch jásá v Bohu, mém 
spasiteli.“ Pod názvem „Magnificat“ byla 
tato Mariina píseň zhudebněna bezpočtem 
autorů. 

A pozorně si všimněme: Marie ve své 
písni nevelebí sama sebe jako nastávající 
Bohorodičku. Neopájí se pocitem své 
vlastní výjimečnosti. Marie velebí svého 
Pána. Její duch jásá v Bohu, jejím Spasiteli. 

Také v tom nás Marie může inspirovat. 
Proč bychom měli za Boží milost děkovat 
někomu jinému, než tomu, od něhož 
přichází? Mariinou odezvou na Boží milost 
je dobrořečení a oslava Boha. 

Mgr. Tomáš Tyrlík

pokračování z předchozí strany
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z dějin české reformace

Ačkoliv se v českém království šířilo učení 
Lutherovo a své místo se snažila uhájit také 
Jednota bratrská, na základě Basilejských 
kompaktát se těšily oficiálnímu uznání 
pouze vyznání katolické a utrakvistické. 
Roku 1564 nastoupil na trůn Maxmilián II., 
který sice choval sympatie k lutherství, ale 
jeho postavení mu nedovolilo postavit se 
otevřeně na stranu reformace. V roce 1567 
Maxmilián na naléhání lutherské strany 
zrušil kompaktáta, ale nesvolil k povolení 
žádného nového vyznání. Vhodná situace 
k prosazení zájmů reformačně orientované 
strany se naskytla roku 1575, kdy císař žádal 
po zemském sněmu uznání svého syna 
Rudolfa jako následníka trůnu a požadoval 
také finance na válku proti Turkům. Stavové 
na oplátku požadovali vydání dokumentu 
zaručujícího náboženskou svobodu. 

I přes neshody, jež panovaly mezi 

nekatolíky, se jejich zástupci dokázali 
shodnout na kompromisním vyznání víry, 
tzv. České konfesi. Tento dokument přijali 
za svůj luthersky orientovaní utrakvisté 
(novoutrakvisté) a Jednota bratrská. 
Konzervativní utrakvisté se ke konfesi 
nepřipojili. Česká konfese byla do značné 
míry inspirována Augsburským vyznáním 
víry, ale přihlížela také k názorům 
bratrským. Např. lutheránský důraz na 
ospravedlnění z pouhé víry byl doplněn o 
důraz na praxi křesťanského života a dobré 
skutky. Vynechány byly sporné theologické 
články a také osočování jiných směrů.

Česká konfese byla císaři Maxmiliánovi 
předložena 18. května 1575. Ten ji však 
nepotvrdil písemně, pouze ústně. Navíc 
zakázal její tisk. K porušování náboženské 
svobody docházelo i nadále. Oficiální uznání 
České konfese tak přinesl až Rudolfův 
majestát vydaný Rudolfem II. roku 1609. 

MCH-NL

Většina lidí si pod pojmem Betlém vybaví 
vánoční ozdobu. Jak je na tom ale dnešní 
město Betlém v Izraeli? Přijměte pozvání na 
malou prohlídku.  

Biblická historie Betléma je pro nás známá. 
Dočteme se o něm už v první knize Bible 
Genesis. Ve městě Ráchel porodila syna a 
tak se dnes k jejímu hrobu chodí modlit lidé, 
kteří si přejí potomky. Z Betléma pocházel i 
známý král David. A samozřejmě právě tam 
přišel na svět Ježíš Kristus. 

Další historie města je rozmanitá a už ne 
tak veselá. Vystřídali se v něm Římané, 
byzantští vládci, Křižáci, Mamelukové, 
Turci, po první světové válce Britové, po 
druhé světové válce Jordánci. Za vlády 
Jordánců se tam stáhlo mnoho arabských 
uprchlíků, což změnilo demografickou 
strukturu města. V Šestidenní válce v roce 
1967 získal město spolu s celým Západním 

břehem Jordánu Izrael. Konflikty se mu 
nevyhýbaly, velké spory o město mezi 
Palestinci a Izraelci sledoval svět například 
během takzvané Druhé intifády v roce 2000. 

Město stále hostí turisty, kteří si sem 
přijíždějí prohlídnout památky. Jedním 
z nich byl Tomáš Szromek. „Do Betléma 
jsem přijížděl v očekávání, že uvidím 
malé poklidné městečko, kde se zastavil 
čas. Odpovídala by tomu však jen krajina, 
kopcovitý terén je asi tak jediné, co by 
s trochou představivosti mohlo navodit 
poklidnou atmosféru, známou z Bible. 

Betlém už není malé městečko, ale velké 
moderní město s několika desítkami tisíc 
obyvatel, které je rozděleno na dvě části, 
palestinskou a židovskou. Onu hranici tvoří 
obrovská železobetonová zeď a jedinou 
cestou skrz jsou místa zvaná check point, 
která hlídají ozbrojení vojáci se samopaly. 
Podle nálady vás buď pustí mávnutím ruky, 

Vánoce

pokračování na další straně

čESká koNFESE

Jaký JE DNES BEtLéM?
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nebo vás pošlou na důkladnou prohlídku, 
která může trvat i hodiny. Při mém pobytu 
jsme právě tímto check pointem projížděli 
dvakrát denně, protože náš hotel byl v 
palestinské části. 

Tyto části se od sebe liší už napohled. 
Židovská část vypadá normálně, palestinská 
je trochu jako z jiného světa, aspoň pro nás. 
Výjimkou nejsou popsané fasády, rozbité 
výlohy a nečistota na ulicích. Hned první 
den po příjezdu se kolem nás seběhlo pár 
ziskuchtivých Palestinců a nabízeli nám, 
nic netušícím a smluvním obchodem 

nezasaženým středoevropanům, předražené 
suvenýry. Ani v samotném Betlémě jsem 
se necítil příliš bezpečně, nebylo nám 
doporučeno opouštět hotel samostatně a už 
vůbec ne po setmění. Tamní obyvatelé byli 
ale spíš dotěrní než nebezpeční. 

Památky mě až tak neoslovily. Na údajném 
místě narození Páně je obrovský kostel 
několika denominací, aby snad všichni 
měli svůj Betlém, s malou kaplí, kde se 
prý narodil Ježíš. Vše je poněkud kýčovitě 
zdobeno zlatými předměty, kadidly a obrazy. 
Všude jsou zástupy turistů a mezi tím se 
hbitě pohybují prodejci čehokoli. Trochu 
poklidnější místo bylo na Betlémských 
pláních, kde Anděl Páně zvěstoval pastýřům 
novinu o narození Ježíše. 

Zvláštní pro mne byla i Betlémská 
univerzita, kde studují mladí Palestinci i 
Izraelci. Palestinky chodí podle hesla „čím 
víc oblečení, tím lépe,“ a Izraelky přesně 
naopak,“ uzavírá se smíchem turista Tomáš 
Szromek.  

(Psáno pro týdeník Sedmička)

JF-NL

pokračování z předchozí strany

Znáte vánoční píseň „Zástupy kol jeslí 
hluché“? V našem kostele během vánoc 
každoročně zazní. Znám ji zpaměti, je 
melodická, dobře se zpívá a líbí se mi. Není 
těžké se ji naučit. Zpívala jsem ji mnohokrát, 
ale málokdy si uvědomila, jak je hluboká. 
Je v ní vyjádřena prosba. Prosba, ke které 
se mohu připojit a volat k Pánu Bohu: „Dej, 
abych poznal jako Anna, viděl jak Simeon, že 
lidstvu spása dána, že přišel opravdu On“. 
Annu a Simeona jsem „znala“ hlavně z této 
vánoční písně a stačilo mi to. Na biblické 
hodině jsme si o nich řekli ale více J. 

Jmény zmíněných hlavních postav příběhu 
je nadepsán oddíl ve 2. kapitole Lukášova 
evangelia od 21. do 40. verše.

Čtyřicet dní po svém narození je Ježíš 
přinesen do jeruzalémského chrámu. Jedná 
se o den, kdy žena, která porodila dítě, 
má přinést Bohu oběť za své očištění (srov. 

Lev 12,1-8). Je vyžadován roční beránek 
k zápalné oběti a holoubě nebo hrdlička 
k oběti za hřích. Maria obětuje dvě hrdličky 
(holoubata), jak je povoleno pro chudé. 
Prokazuje, že ona je matkou syna, že žije 
ve skrovných podmínkách a že zcela plní 
zákon, který Hospodin dal svému lidu.

anna a Simeon



13 18. prosince 2011 Nedělní listy

Po provedení předepsaných úkonů 
se Ježíšovi rodiče setkávají se dvěma 
zvláštními lidmi – proroky – Simeonem a 
Annou. Simeona do chrámu přivedl Duch 
svatý. Simeon je představen jako člověk 
spravedlivý a zbožný. Bůh mu přímo zjevil 
(nevíme jak), že nezemře, dokud Mesiáše 
nespatří na vlastní oči. Nikdy se nevzdal 
naděje. Při pohledu na Ježíše zazněl z jeho 
úst chvalozpěv. Simeon ví, že toto dítě 
je Spásou od Boha. On rovněž ví, že tato 
spása se netýká pouze vyvoleného národa 
Izraele, ale že zasahuje všechny národy. Už  
v Jeruzalémském chrámu neplatí - spása 
pro Izrael - to ano, ale pro pohany jen soud 
a záhuba! Duch svatý dává Simeonovi nad 
děťátkem Ježíšem porozumět, že Boží spása 
je připravena všem.

Josef s Marií však mají slyšet ve svém údivu 
i to další, co už tak krásné nebude. Simeon 
mohl udělat za svým chvalozpěvem tečku 
a oni by s radostí šli domů, zvláště, když 
jim ještě požehnal. Ale Simeon je služebník 
Boží, musí pravdivě říci, že jejich dítě bude 
spásou, světlem, ale také jedněm k pádu 
a druhým k povstání. Musí říci, že Marie 
nebude jen šťastnou maminkou, ale její duši 
pronikne meč. Bude s ním společně trpět to, 
co on bude zakoušet.

Stařičká Anna z chrámu nevycházela, 
protože tam dnem i nocí sloužila Bohu 
posty a modlitbami. Ani u ní nevíme, jaký 

byl její život od mládí až do stáří, jestli byla 
zdravá nebo jestli se ji povedlo vychovat 
děti. O Anně čteme, že byla dobrých šedesát 
let vdovou. Třeba z toho důvodu to mohla 
být zatrpklá stará paní, která toho od života 
moc neočekávala. Anna ale také nemlčí. 
Děkuje Bohu hlasitým chvalozpěvem a 
ohlašuje lidem, že v tomto dítěti se naplnila 
veškerá zaslíbení a očekávání vyvoleného 
národa. Prorokyni Annu smíme vidět jako 
reprezentantku mnohých žen pokročilého 
věku, které si najdou čas na modlitbu. Ani 
si neuvědomujeme, jakým požehnáním jsou 
tyto ženy pro lidstvo. 

Nevíme, zda se Simeon a Anna znali, 
ale oba staré lidi spojuje očekávání a 
naděje. Neprožili žádný zázrak ani div. 
Nebyli uzdraveni, ani neomládli. Ale oni 
povzbuzeni Duchem svatým uvěřili, že 
právě na toto dítě čekali celý život. A to jim 
stačí. Nestává se asi úplně často, abychom 
se setkávali se spokojenými důchodci J. Z 
tohoto příběhu ale spokojenost čiší. 

Příběh o Simeonovi a Anně nás chce 
povzbudit. Naše čekání na Boží pomoc není 
a nebude marné. V narození Ježíše Krista 
máme příslib, že se i my nakonec Boží 
pomoci dočkáme. 

Těším se, že si i letos spolu s vámi tuto 
písničku v kostele zazpívám…

JH-NL

Jedním z milých vánočních zvyků je 
nakupování dárků. A tak každý rok řešíme, 
co, komu, kde a za kolik. Já loni otázku za 
kolik vyřešila nejlépe. Nakupovala jsem 
totiž SE SLEVOU!

Před Vánoci se mi ozvala kamarádka. Od 
svého mobilního operátora dostala jako 
bonus pár slevových kuponů do různých 
obchodů. Prý je nevyužije a tak ji napadlo, 
že by je mohla věnovat mně. S radostí 
jsem přijala. Jeden kupon totiž nabízel 
padesátiprocentní slevu do známého 
obchodu s hračkami a já se rozhodla, že 
jednu zajímavou hračku kamarádům 

koupím a velmi tím ušetřím. 
Hračku jsem přes internet objednala, 

padesátiprocentní sleva mi byla odečtena 
a já se rozhodla, že abych ušetřila ještě 
více, nenechám si ji poslat přímo domů 
(tolik peněz za poštovné!), ale zajdu pro ni 
osobně. U nás ve městě obchod tuto službu 
nenabízel, ale potěšila jsem se, že je hračku 
možné vyzvednout na prodejně v Brně, 
kam stejně každý týden jezdím do školy. 
A tak spojím příjemné s užitečným, budu 
mít hračku, zajdu do školní knihovny nebo 
na konzultaci a třeba navštívím i nějaké 
kamarádky (ochutnávka cukroví!).

Výlet jsem si naplánovala na 
pokračování na další straně

kDo ŠEtří, Má za třI… 
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jednadvacátého prosince.  Den před 
tím mi došlo, že v pondělí tři dny před 
Vánoci zřejmě ve škole nikdo nebude, ani 
workoholický děkan. Na knížky v knihovně 
už se taky bude jen prášit. Kontaktovala 
jsem pět spolužaček a kamarádek. Všechny 
by mě prý strašně rády viděly. Jenže semestr 
už skončil a ony už jsou dávno doma. Od 
Trutnova až po Kopřivnici. 

A tak jsem se smířila s tím, že celodenní 
cestu podnikám vlastně kvůli jedinému. 
Abych vyzvedla hračku. Tak brzo před 
Vánoci by mi ji stejně už jinak nedoručili. 
Všude mrzlo, byla spousta sněhu a já se 
vydala na cestu do Brna. Na nádražní 
pokladně jsem vyklopila více než dvě 
stovky za zpáteční jízdenku a s hrůzou si 
uvědomila, že moji padesátiprocentní slevu 
jsem v podstatě věnovala drahám. 

V Brně jsem vystoupila. Obchod byl 
samozřejmě na druhém konci města. A 
tak jsem si koupila dvě nejdražší jízdenky 
na mhd a vydala se do obchodního centra 
autobusem po pesimistické trase Fakultní 
nemocnice – Krematorium – Ústřední 
hřbitov (jak se tam těm lidem může jezdit?). 

Obchod jsem s trochou píle našla. Hračku 
měli připravenou. Ale platební karty prý 
neberou. Vytáhla jsem bankovku. Velké 
bankovky taky neberou, musím mít přesně. 
Opustila jsem obchod a běžela do Tesca, kde 
jsem svým podivným přáním zaměstnala 
paní na informacích. Ale povedlo se. Hračku 
jsem dostala a mohla obchodní centrum 
opustit.

Najednou jsem na zádech začala cítit 
mokro. Protože pleny už nějaký ten pátek 
nepoužívám, došlo mi, že můj zdravotní 
stav je zřejmě v pořádku. Nikoli tak láhev 
minerálky Mattoni, která se rozhodla 
vypustit devadesát procent obsahu, tedy 
skoro litr a půl, do batohu a dál. Kapalo 
ze mě jak z Česílka, lidé se divně koukali 
a já hledala toalety. Tam se mi podařilo 
zbytek minerálky z batohu vylít (opravdu 
je nepromokavý!), tak tak jsem zachránila 
peněženku a s lítostí hleděla na detektivku 
Agathy Christie, která voněla po hrušce a 
byla zcela vykoupána. 

I na zpáteční cestě autobusem se lidé 
podezřívavě dívali. Proč by někdo nosil 
v ruce prázdný batoh a dvě nacpané 
igelitky z Tesca? A navíc vypadal podezřele 
vymáchaně? Naštvaně jsem nasedla do 
vlaku. Ten se rozjel a já se rozhodla usnout 
(tu detektivku už si těžko přečtu). Probudila 
jsem se za třičtvrtě hodiny, když jsme 
zastavili ve stanici Vyškov na Moravě, a 
pak zase usnula. Podruhé jsem se probudila 
za dvacet minut. Opět stanice Vyškov 
na Moravě. Průvodčí šla zrovna kolem a 
pohodově nám sdělila, že někde před námi 
na trati praskla kolej. Za chvíli prý přijedou 
autobusy. Davy lidí se spoustou zavazadel 
se vyhrnuly z vlaku před nádražní 
budovu. Když jsme strávili deset minut 
podupáváním na sněhu a v mrazu, volala 
průvodčí, že autobusy sice přijedou, ale až o 
stanici dál. Máme si laskavě znovu nastoupit 
do vlaku, popojedeme pět minut a pak si 
zase vystoupíme. Popojeli jsme, vystoupili 
a zase mrzli při čekání. Když busy konečně 
dorazily, i nevelkému počtáři muselo být 
jasné, že na tolik lidí zřejmě nebudou stačit. 
A tak jsme se začali cpát. Našla jsem místo, 
na kterém bych mohla setrvat. Vedle mě 
se tísnila slečna s obrovským kufrem a 
krabičkou. „Prosím vás,“ koukla na mě, 
„mohla byste mi tu krabičku podržet?“ 
„Jasně,“ vzala jsem si ji a bezpečně ji 
držela na klíně. Asi tam má něco křehkého. 
Třeba někomu koupila hrníčky. Nebo veze 
adventní věnec a nechce, aby se poškodil. 
„Je tam potkan,“ mrkla na mě slečna. Mírně 
hystericky jsem se zasmála. 

Autobus se rozjel. Paní vepředu si 
povídala s řidičem a ostatní ji přidržovali, 
aby neupadla. Řidič byl v trepkách a během 
cesty si vzpomněl, že nechal odemčené 
dveře od domu. Slečna utěšovala potkana. 
Do Ostravy jsem dojela s dvouhodinovým 
zpožděním. Náklady za cestu a vzniklé 
škody asi třikrát převýšily celkové náklady 
bez slevy na hračku, kterou bych si bývala 
mohla nechat poslat domů až ke dveřím.

A proto: kašlete na slevy. Skončíte mokří a 
s potkanem na klíně. 

JF-NL

pokračování z předchozí strany
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Nevíme přesně, na 
co bude váš dárek 
použit, ale věříme, 
že Lékaři bez hranic 
jej upotřebí pro ten 
nejlepší  účel, tedy k 
záchraně životů.

Mezinárodní humanitární organizace 
poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc 
lidem v ohrožení a v případě krizí. Poskytuje 
zdravotnickou pomoc ve více než 60 zemích 
světa s více než 2 500 mezinárodních a 25 000 
místních spolupracovníků.

Matky v těchto zemích zoufale bojují o 
životy svých dětí. „Když moje malá dcerka 
usíná, nikdy nevím, jestli se ještě vzbudí.“

„Pokaždé, když při své práci vidím 
vděčnost našich pacientů a jejich rodin, 
zažívám takovou radost a připomínám si 
jedno: bez finanční pomoci našich dárců by 
nic z toho nebylo možné a tisíce lidí by už 
nebyly naživu.“

Jen nepatrná část populací, které se 
dostanou do stavu ohrožení, se stane 
objektem zájmu médií. Týmy Lékařů bez 

hranic jezdí do míst, o kterých mnozí lidé 
nikdy před tím neslyšeli, aby tam pomáhali 
těm, kteří se stali oběťmi přírodních katastrof 
nebo válek. 

Lékaři bez hranic informují o porušování 
základních lidských práv a o zločinech 
páchaných na obyvatelstvu. Vyvíjí 
tlak na odpovědné představitele států 
prostřednictvím přímé konfrontace, 
mobilizace mezinárodního společenství a 
prostřednictvím zveřejňování svědectví ve 
světových médiích. Ve snaze vyhnout se 
kompromisům a manipulacím zůstávají 
Lékaři bez hranic za všech okolností 
neutrální a nezávislou organizací.

Sbírkový účet: 2101050700 / 2700 (Veřejná 
sbírka na celosvětovou pomoc Lékařů bez 
hranic.)

Dárcovský účet: 2101950100 / 2700 (Účet 
určený pro příspěvky registrovaných 
pravidelných a dlouhodobých dárců.) 

www.lekari-bez-hranic.cz

Redakce NL

 

VáNočNí DárEk 

Mílí čtenáři Nedělních listů, 
redakce NL má pro vás letos neobvyklý vánoční dárek a pevně věříme, že vás nejen 

překvapí, ale snad i dojme. Díky vaší celoroční přízni jsme mohli zaslat 2500 korun na 
konto Lékařů bez hranic. V praxi to znamená, že jste jen díky štědrému nakupování 
Nedělních listů:

poskytli základní ošetřovací sadu pro 400 lidí v uprchlickém táboře,
anebo jste pomohli vyléčit 160 dětí malárií,
anebo jste vyléčili 8 dětí z těžké podvýživy.
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Dne 26. listopadu jsme v našem sboru 
mohli zažít docela zajímavou akci. Dorosty 
a mládeže Slezské církve evangelické spolu 
s námi pořádali konferenci na téma Tata boys 
& mama girl aneb duchovní rodičovství. 
Ačkoli cesty ráno připomínaly spíše kluziště 
a auta v příkopech působila na řidiče, kteří se 
ještě udrželi na cestě, lépe než televizní spoty 
Nemyslíš, zaplatíš!, sešli jsme se v hojném 
počtu. Parta lidí z Těšína, Albrechtic, Těrlicka 
a Havířova náš sborový sálek docela zaplnila.

Přestože je moje angličtina na velice mizerné 
úrovni, název konference jsem si přeložil, ale 
stejně jsem ani poté nechápal, o co tady jde. Až 
do chvíle, kdy na pódium nastoupili Lukáš 
Sztefek se Zuzkou Maroszovou a vtipnou 
scénkou nás uvedli do tématu. Přestože byla 
vtipná, měla také velice hlubokou myšlenku. 
Představovala člověka, který je seznámen 
s Ježíšem, díky tomu získá energii do života, 
ale následným nezájmem ze strany křesťana, 
který jej s Kristem seznámil, postupně životní 
energii ztrácí. Mohli jsme si tak uvědomit, 
jak je důležité věnovat se druhým lidem, 
kteří nás potřebují víc, než si myslíme. Ne 
každý dostane takový dar, že může vyrůstat 
ve věřící rodině a k Bohu jej tak mohou vést 
jeho opravdoví rodiče. Lukáš se Zuzkou se 
opravdu vcítili do role a během celodenního 
moderování předváděli, jak může takové 
učednictví vypadat v praxi. Jen na okraj- 
Lukáš zde působil jako ostřílený moderátor, 
něco ve stylu Leoše Mareše a Zuzka jako 
velice pomalu učící se nováček.

Po dopoledním bloku chval jsme mezi 
námi mohli přivítat Zbyška Kaletu, který 
se s námi podělil o své bohaté životní 
zážitky. Jeho přednáška sklidila velice dobré 
ohlasy u publika, neboť správné odpovědi 
odměňoval hodnotnými sladkostmi a posléze 
kancelářským vybavením. Můžu říci, že si 
z ní každý něco odnesl. Když ne v hlavě, tak 
alespoň v kapse. Následně jsme se po krátké 
občerstvovací přestávce rozdělili do menších 
skupinek a mohli se účastnit seminářů podle 

své libosti. Bylo opravdu z čeho vybírat, 
neboť semináře vedli Danka Vopálecká, 
Daniel Chlebek, Tomáš Kolman, Martin 
Stařičný a Natalia Fójcik. Já jsem zavítal na 
seminář Tomáše Kolmana, který mluvil 
velice povzbudivě. Používal hodně příkladů 
ze života mého oblíbence apoštola Pavla a tak 
necelá hodinka utekla, ani nevím jak.

Jelikož už nám od rána docela vytrávilo, 
všichni jsme s nadšením přijali přestávku 
na oběd. Jedna sestra z Niv dle svého 
tajného receptu uvařila gulášo-kdovíco. 
Jedno z nejlepších jídel, která jsem poslední 
dobou konzumoval. Jak se sluší a patří, po 
obědě si jdeme dát šlofíka. Stop! Znovu! 
Jsme na mládežové akci! Žádný šlofík, žádné 
lenošení! Po obědě se jdeme hýbat. Každý si 
mohl vybrat. Šikovné slečny tvořily látkové 
kytičky a jiné ozdoby, drsní kluci hráli fotbal 
(stolní) a my ostatní si taky našli nějakou 
činnost k relaxaci. 

Když jsme řádně provětrali hlavy a vstřebali 
myšlenky do nich zachycené, nastal čas pro 
další program. Jednotlivé mládeže a dorosty 
se měly představit jakoukoliv formou, bez 
použití počítačových prezentací. Nevěřili 
byste, jak dokážou být někteří lidé kreativní. 
V rámci pobavení ostatních předváděli různé 
scénky, pěvecká vystoupení a podobné 
krkolomnosti. 

Jelikož se čas chýlil ke konci, vyslechli 
jsme si ještě přednášku (o čem jiném, než 
o učednictví) z úst našich hostů Tomáše 
Kolmana a Martina Kouteckého a po 
závěrečné chvilce písní se rozešli domů. Tedy, 
abych to neuspěchal, někteří se ještě věnovali 
úklidu - přesouvání stolů, židlí, koberců 
a dalšího materiálu z místa A do místa B 
a naopak. Věřím, že pro nás všechny byl 
onen sobotní den strávený ve společenství 
křesťanů velkým povzbuzením, mohli jsme 
načerpat hodně nových myšlenek a odcházet 
s ještě větším odhodláním věnovat se druhým 
lidem.

Jirka Chroboczek

ze života sboru

koNFErENCE DoroStů a MLáDEŽí
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Před nedávnem mi byla nabídnuta knížka 
„Kouzlo pověry a jak se od něho osvobodit.“

Když jsem ji brala do rukou, tak jsem si 
říkala, tak o kouzla se nezajímám a pověry – 
na ty jsme byli již několikrát upozorňování 
br. farářem Stanislavem Kaczmarczykem jak 
různými letáčky, tak i z kazatelny a dávám si 
pozor, abych jimi nebyla nějak ovlivněna.

Začala jsem číst stránku po stránce, až jsem 
se dostala do míst, kde byly uváděny přímo 
příběhy ze života, které mi začaly připomínat 
mé přešlapy z mládí.

Uvědomila jsem si, že kdysi, jako mladá 
holčina, jsem se nechala ovlivnit kamarádkami 
z práce, kdy nám jedna z nich věštila z kávové 
sedliny. Měly jsme z toho velkou legraci a aby 
toho nebylo málo, tak jsme si nechaly věštit i 
z karet.

V těch příbězích lidé popisovali, jak trpěli 
různými depresemi a nemocemi, i když už se 
stali křesťany. Oni sice uvěřili v Ježíše Krista, 
ale nevyznali doslovně každý v minulosti už 
zapomenutý hřích.

Vážnost tohoto tématu je taky v tom, že satan 
za své služby vyžaduje cenu dokonce i od 
našich dětí, vnuků a pravnuků.

Následky za své předky mohou nést děti 
do 3. až 4. pokolení. A takové dědictví svým 
dětem, vnukům a pravnukům určitě nechceme 
přenechat. Nejsme tedy zodpovědní jen za 

sebe, ale i za 
své potomky.

Proto je třeba 
vyznat nahlas 
Pánu Ježíši celý 
rozsáhlý hřích 
svůj i svých 
předků, pokud se o něčem dovíme.

Plně se mu odevzdat, aby zrušil smlouvu 
(dohodu), kterou se satanem uzavřeli kdysi 
předkové, třeba i nevědomky.

Blíží se svátky vánoční a s nimi jsou spojeny 
taky různé zvyky a pověry. 

Pověry týkající se lásky, vztahů, peněz, 
zdraví a štěstí – jako např. svobodné dívky 
házejí pantoflem, nebo se řetězem obtočí nohy 
u štědrovečerního stolu, prý pro soudržnost 
rodiny, nebo se uchovávají do peněženky rybí 
šupiny, dávají se bankovky pod štědrovečerní 
ubrus, krájejí se jablka napříč, rozlouskávají 
se ořechy a dává se pozor na sudý počet lidí 
u stolu ( i kdyby si mělo dědečka vypůjčit ) a 
řada dalších a dalších.

Měli bychom se zamyslet, zda i těmito 
pověrami, které o štědrém dnu a večeru 
provádíme, neurážíme našeho Pána Ježíše tím, 
že více věříme pověrám než Jemu, abychom 
pak nebyli nemile překvapeni, jak je psáno ve 
4 Moj.14/17-18.

Přeji všem krásné a požehnané svátky 
vánoční a pokud možno bez pověr.

Vlasta Maroszová

zamyšlení

kouzLo poVěry a VáNoCE

Několik občanů vesnice N. . . sešlo se v 
noci novoroční v jednom domě, aby zpěvem 
a modlitbou oslavili přechod ze starého do 
nového roku. 

Několik mladých světáků, kteří noc tuto 
obyčejně jiným způsobem slavívali, slíbili 
ponocnému Jakubovi slušné spropitné, 
jestliže o půlnoci půjde, svou troubu do 
okna nastrčí a uprostřed modlitby jejich 
notně zatroubí. Jakub, pro několik krejcarů 
spropitného k lecčemus odhodlán, přijal 
návrh a šel o půlnoci k naznačenému domu. 
Přišed k oknu, slyšel právě nadšený zpět 

písně: „Jezu, rač Ty sám . . .“ Zvláštní pocit 
zmocnil se ho. Po zpěvu začala modlitba. 
Jakub slyšel dočinění za všecka dobrodiní, 
jimiž je Bůh v roce minulém žehnati ráčil, 
vroucí prosby za všecky lidi: vrchnosti a 
poddané, kazatele i posluchače, rodiče, 
učitele i dítky, za obrácené i zatvrzelé v 
církvi, zvláště za nemocné a trpící a také 
za Johannu, těžce nemocnou ženu „našeho 
ponocného“. 

Tu již nemohl se Jakub déle zdržeti: 
vešel do shromáždění, padl na kolena a 
štkal a štkal slzy, nad nimiž anjelé nebeští 
se radovali, neboť novoroční noc stala se 

NoVoročNí NoC
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tomuto „noční stráž držícímu“ nocí vánoční, 
poněvadž Kristus narodil se v srdci jeho a 
rytířstvo nebeské znova zpívalo: „Sláva na 

výsostech Bohu a na zemi pokoj a v lidech 
zalíbení!“

Evanjelické listy – rok 1900, MG - NL

výběr z televizního programu
Ne 18. 12. 16:45 ČT2 Cesty víry – Na Vánoce zpívám, betlémský příběh očima a hlasem 

Ireny Budweiserové
 17:10 ČT2 Uchem jehly - Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého s 

polárníkem, cestovatelem a spisovatelem Jaroslavem Pavlíčkem
 18: 30 ČT2 Biblické příběhy – Ježíš 1/2 (repríza 19. 12. v 11:00)
So 24. 12.   10:30 ČT2 Poselství z Betléma - zamyšlení Tomáše Halíka a Marka Ebena nad tím, 

proč slavíme Vánoce a co nového vlastně přineslo lidstvu narození dítěte, které 
dostalo jméno Ježíš.

 13:05 ČT24 Historie.cs - Vánoce. Jak se slavilo narození Ježíška za První republiky 
a protektorátu a jak se změnily oslavy po roce 1948, kdy ho málem nahradil děda 
Mráz.

Ne 25.12  9:30 ČT2 Boží hod vánoční - přímý přenos vánoční bohoslužby ze sboru ČCE v 
Orlové. Slouží farář Štěpán Janča

 11:50 ČT1 Sváteční slovo ředitele ADRY – Jana Bárty – Vánoce – čas pokoje? 
 15:35 ČT2 Kamera: na cestách: Jeruzalém, město vášní a naděje (repríza 26. 12. 

6:50).
po 26.12. 17:00 ČT2 Vánoční koncert českého národního symfonického orchestru.
 18:30 ČT2 Biblické příběhy – Ježíš 2/2 (repríza 29.12. 9:15).
Ne 1. 1.  14:15 ČT1 Novoroční promluva synodního seniora Joela Rumla. 
 18:00 ČT2 Novoroční ekumenická duchovní slavnost - přímý přenos setkání lidí 

dobré vůle a nejvyšších představitelů křesťanských církví v bazilice sv. Petra a 
Pavla na Vyšehradě k společným modlitbám za zdar budoucího roku. 

Zpracoval Míša-NL

fotoreportáž z koncertu skupiny 3plus1

Děkujeme všem, kteří si udělali čas, 
přišli si s námi zazpívat a poslechnout 
vánoční Boží slovo.

3plus1
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Vánoční besídka pod názvem - Od jeslí 
ke kříži v neděli 18. 12. v 15.oo. Jako host 
vystoupí Ariel Zmuda. 

Toto vystoupení bude určitě velmi pěkné, 
proto vám doporučujeme abyste si na něj 
udělali čas. 

VáNočNí VEčEr ve sborovém sále 
v Českém Těšíně Na Rozvoji, ve středu 
28.prosince 2011 v 17.00 hodin.

Vánoční večer je pro všechny, kteří touží 
po milém společenství se zpěvem koled, 
vánoční zvěsti a vzájemném sdílení.

J. J. ryba - česká mše vánoční s 
orchestrem a sólisty Národního divadla 
moravskoslezského Ostrava 28. 12. 2011 
v 18:00, Těrlicko, kostel sv. Vavřince na 
Kostelci

Sbormistrovský kurz - zveme všechny 
dirigenty pěv. sborů na kurz pro sbormistry 
v Českém Těšíně, ústředí SCEAV, Na 
Nivách 7, kostel SCEAV Na Nivách. Datum: 
sobota 11. únor od 9.30 do 12.30 a pak od 
13.30 do 15.30. Program:

A) Prezentace vícehlasých a jednohlasých 
skladeb současných liturgických autorů

B) Prezentace lidových duchovních písní
Kurz povede bratr Ladislav Moravetz, 

celocírkevní kantor ČCE
Přihlášky zasílejte do pondělí 27. ledna 

2012 na adresu mrican@sceav.cz

konference pro muže - srdečně Vás zveme 
na 7. ročník Konference pro muže Tváří v 
tvář - Fair Play, která se koná v Třinci – kino 
kosmos, 4.2.2012, 7:30 – 16:30. Mezi řečníky 
jsou L. Ďuračka, S. Kaczmarczyk, J. Unger. 
Více a registrace na www.kpm.sceav.cz

Výuka náboženství: ZŠ Slezská: pondělí 
12.55 – 13.40 – žáci 1. stupně, pátek (klub 
Debatník) 14.00 – 14.45 – žáci 2. stupně

ZŠ Ropice: pondělí 12:30 Masarykova 
škola (ulice Komenského): středa 1. skupina 
11:30 v 1.C, 2.skupina 13:30 ve 4.B, klub pro 
druhý stupeň ve 14:45 v mládežovně na 
faře

ZŠ Pod Zvonek, Svibice: čtvrtek 14:00 ve 
4.B

rock Solid gympl - je každé pondělí v 
15:00 hodin na těšínském gymnáziu v aule. 
Hrajeme zábavné hry, často i poučné. Na 
každý týden připadá jedno téma, o kterém 
si povídáme s našimi vedoucími- Reňou 
Gorniakovou a Hankou Ledvoňovou. 
Momentálně je to téma vztahů v životě 
člověka. (Já osobně tam docházím velmi ráda, je 
to pro mne zajímavá výplň volného času. Pokud 
máte chuť popovídat si s fajn lidmi, tak přijďte 
na Rock Solid. Těšíme se na vás. Míša Chylová).

Gymnázium - modlitební skupinky
Zveme všechny studenty gymnázia v 

Českém Těšíně k účasti na pravidelných 
modlitebních skupinkách vždy v úterý 
od 7:05 do 7:50 v učebně biologie. Náplní 
je zpěv, krátké slovo na povzbuzení a 
modlitby ve skupinkách. Zažijete skvělé 
společenství s Bohem i věřícími spolužáky.

Slovo na cestu
Česká biblická společnost představuje 

nové, ilustrované vydání Bible v čtivém 
překladu, které je nazváno Slovo na cestu. 
Vydání obsahuje všechny biblické knihy, 
které jsou doplněny kresbami. www.
dumbible.cz.

co nás čeká

inzerce
základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu 

redakce (níže). Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! 
Grafický inzerát 100,-Kč.
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Informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr.M.Luthera 1, 
737 01  Český Těšín
Telefon: 558 745 191
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.
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www.ccectesin.cz/ Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


