
K tématu „církevních restitucí“ 

President Václav Klaus nechal projít parlamentem schválený zákon o majetkovém 
narovnání s církvemi, tzv. „církevní restituce“. Ten zákon změní finanční situaci církví. 
V případě Českobratrské církve evangelické to však oproti současnému stavu neznamená 
přilepšení, ale naopak. V dohledné době poroste podíl, kterým jednotlivé sbory budou 
přispívat na platy svých farářů (nyní je to přibližně 80 tis. ročně).  
Děkujeme všem salárníkům (= platícím členský příspěvek: „salár“) i ostatním dárcům, že 
Vám na sboru v Moravči záleží. Díky Vám je zde zázemí pro mnoho dobrých událostí, 
živých setkání i jedinečných vztahů. 
Pokud byste o projednávaném zákoně chtěli dozvědět více, nejen z médií, neváhejte se na 
nás obrátit. (Daniel Matějka)  
 
 

Přehled sborových událostí v nadcházejícím 
adventním a vánočním čase 

 

Přijďte advent i vánoční svátky slavit do věřícího společenství.  
Přijďte společně prožít a poděkovat za Boží blízkost! 

 

2.12. 1. adventní neděle 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně. Následuje benefiční koncert dětí. 

9.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby. Po nich promítání 
fotografií z Bosny a Hercegoviny. 

16.12. 3. adventní neděle 9:30 Bohoslužby. Po nich promítání 
fotografií ze Skotska – Lake District: kraj 
„Vlaštovek a Amazonek“. 

23.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby – rodinná vánoční 
slavnost s divadlem a nadílkou. 

24.12. Štědrý večer 22:00 Večerní bohoslužba s vánočním 
zpěvem i kázáním. 

25.12. Hod Boží vánoční 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře 
Páně 

30.12. Neděle 9:30 Bohoslužby, káže host Michael 
Hána, farář z Pelhřimova a ze Strměch. 

31.12. Silvestr 18:00 Společné ohlédnutí a poděkování 
za uplynulý rok. 

 
Další bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od 9:30. 

Všichni jste zváni! 
 

Kontakt: Daniel Matějka, farář. Moraveč 35, 39301, Pelhřimov. Tel: 565394269, 
mobil: 777258831. web: http://moravec.evangnet.cz/ 

email: moravec@evangnet.cz 
Číslo bankovního účtu: 247400890 / 0300 

A d v e n t n í  l i s t  -  2 0 1 2  

sboru ČCE v Moravči 
 

„Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, 
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s 

Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.“ (Lk 2, 4-5) 
 

Otravná úřední povinnost prý napomohla tomu, že se Ježíš narodil zrovna 
v Betlémě. Sčítání lidu. My jsme minulý rok také vyplňovali formuláře. Ale měli 
jsme to snazší, sčítací komisař přišel až za námi. Tehdy museli cestovat do svého 
rodiště. Josef se vrátil do Betléma. Jde se 
přihlásit ke svému rodu, k čeledi krále 
Davida i jeho otce Jíšaje, ke svým 
kořenům.  
Když se píše, že Josef byl z domu a rodu 
Davidova, nejde jen o tělesnou příbuznost. 
Tady je i Josefův duchovní kořen. V jeho 
rodném domě se dědil vztah k Bohu, 
důvěra k zaslíbením, která Bůh Davidovi 
dal. Tady se předávala naděje. 
Asi na tom nebylo nic zvláštního, že Josef 
v průběhu času tenhle rodný dům opustil a 
přestěhoval do Nazareta. Třeba tam šel za 
prací. Jsme zvyklí, že se lidé stěhují. 
Málokdo dnes bydlí ve svém rodišti.  
Ale možná to má i svou symboliku. Jsme 
často odstřiženi od svých kořenů. 
Odstěhovali jsme se nebo jsme byli 
vystěhováni z našeho duchovního dědictví. Možná i Josef se vzdálil, byť víru 
v Boha úplně neztratil. Sčítání lidu ho ale přimělo vzpomenout si na jeho duchovní 
domov, vrátit se tam aspoň na chvíli. 
To naše poslední sčítání nás asi k žádnému návratu nepřimělo. Byla tam sice otázka 
na víru a náboženství. Ale v půlce případů zůstal prostor pro odpověď prázdný. 
Nemálo lidí také odpovědělo, že sice v Boha věří, ale k žádnému duchovnímu 
domovu se nehlásí. 
Zajímavé by bylo, kdyby tam místo otázky na naši víru byla otázka: „Jaká byla víra 
vaší babičky nebo prababičky?“ Naši předkové věřili. Můžeme si leccos myslet o 
tom, jaká ta víra byla nebo nebyla. Ale oni byli neseni nějakou nadějí. Nacházeli 
vztah k tomu, co je přesahuje. Drželo je to v časech nejtěžších. Přáli si to předat dál. 
To dědictví se ovšem za poslední staletí znatelně vytrácí.  



Přesto právě Vánoce jsou takovou drobnou příležitostí k návratu. Čtyřiadvacátý a 
pětadvacátý prosinec přivede do kostelů lidi, kteří se tam jinak dostanou jen zřídka. 
Možná právě jednou do roka si aspoň vzdáleně připomenou radost a naději, která 
nesla jejich předky. Ale i to je dobré a stojí to za to. Možná se jim podaří tu naději 
znovu nalézt. Protože žít bez ní, to je tíseň. 
Josef se vrátil. Do města a domu otců Jišaje a Davida. Možná mu při tom návratu 
leccos běželo hlavou z jeho dětství. Jako malému klukovi mu vyprávěli o Božích 
zaslíbeních, že se má narodit někdo, kdo svým duchem bude při Bohu a Bůh při 
něm. Kdo vrátí na svět moudrost a rozumnost, kdo vrátí lidem bázeň před Bohem. 
Možná tahle vyprávění zapadla v jeho paměti mezi pohádky, které se vyprávějí 
dětem. Na náboženství i na konfirmační cvičení Josef poctivě chodil, ale pak vyrostl 
a zapomněl. Teď se vrací, kráčí uličkami Betléma, nahlíží do synagogy, snad trochu 
nostalgicky vzpomíná.  
Možná mu ale tyhle vzpomínky ani nestihnou proběhnout hlavou, protože má dost 
starostí, co s těhotnou Marií. Že zrovna tady v Betlémě to vyšlo, že má Marie rodit, 
to je komplikace. Že zrovna tady v městě krále Davida má Josefovi do života 
vstoupit někdo, kdo jeho život velmi změní… 
Každé narozené dítě promění život svých rodičů. Tohle dítě ovšem, v Davidově 
městě narozené, má změnit život všech lidí. Zaslíbení, která snad zapadla v paměti, 
snad jsme je zapomněli zabalit, když jsme se stěhovali, ožijí. Ožijí velmi konkrétně 
v narozeném dítěti jménem Ježíš. 
„Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a 
bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ On nás bude učit znát 
Hospodina. Vrátí a napojí nás na kořen, který jsme ztratili, otevře nám novou cestu 
k Otci, který stojí na počátku života každého z nás. 
Jestli se nám podaří vrátit se, jestli se nám podaří vzpomenout na naděje a zaslíbení 
lidem od Boha dané, které nesly tolik generací před námi, třeba i pro nás ty naděje 
ožijí. Třeba i navzdory starostem a zařizování, které nám vánoční svátky každoročně 
přinášejí, nově ožijí naděje a víra. 
Bůh plní svá zaslíbení. Jako vstoupil do světa v podobě zranitelného nemluvněte, 
přichází i mezi nás. Bude nás to stát nějakou pozornost a péči. Je snadné Boha ve 
vlastním životě přehlédnout jako spící nemluvně někde v rohu místnosti. Dost lidí 
možná Ježíška po Vánocích odevzdá do baby-boxu, aby se k němu přihlásili zas až 
za rok na Vánoce. Ale kdo si ho nechá, kdo nechá v sobě růst ten dar Boží blízkosti 
a lásky, toho život se změní k nepoznání. 

Daniel Matějka, farář 

Ze života sboru, léto a podzim 2012 
Události 

Sborový život tepe svou dobrou pravidelností. Velkou radostí je celoroční práce s dětmi, 
biblické programy, nocování na faře a výlety, které v létě opět vyvrcholily dvěma tábory. 
Prvním byl rodinný pobyt na Vlčici u Staňkovského rybníka – s panem Broučkem jsme se 
vydali do středověku, učili se různým řemeslům i bránili Prahu proti křižákům. Druhý tábor 

proběhl u rybníka Valkounova. Účastnilo se 
ho 26 dětí, společně jsme se vraceli k našim 
slovanským kořenům. 
Tradičně jsme se také v létě sešli k festivalu 
Greenway, při kterém Prof. MUDr. Josef 
Zadražil mluvil o funkci ledvin a manželé 
Matějkovi po obědě promítali fotografie 
z Nového Zélandu.  
Drobnějších akcí bylo více, ostatně po 
každých bohoslužbách se skupinka ráda 
odebere na faru ke kávě či čaji, aby sdílela ve 

společenství radosti i starosti, které život přináší. Jste zváni! 
 

Dobročinnosti 

Už tříletou tradici má v našem sboru dobročinný bazárek. Jednou do roka při festivalu 
Greenway jsou různé zavařeniny, ozdoby či koření nabízeny ve zvláštním stanu, v malém 
však tento „prodej“ probíhá na faře trvale. Výtěžek putuje potřebným prostřednictvím 
Člověka v tísni – sbírka Skutečná pomoc. 
Pro stejný účel začaly střádat koruny i děti v nedělní škole. Nakoupeno již bylo nemálo 
dobytka, ale také barely na vodu a šicí stroj. Děti se také rozhodly pořádat benefiční 
koncerty, na kterém sami vystoupí s tím, co se naučili v hudebních školách i sami doma. 
Jeden se konal už v červnu, další proběhne už brzy, o první neděli adventní 2.12.2012 po 
bohoslužbách. 
Na Skutečnou pomoc však můžete přispět i mimo 
bazárek či koncert. K tomu účelu zřizujeme zvláštní 
sborový účet, kam můžete posílat prostředky i trvalým 
příkazem. Pokud byste tak chtěli učinit, ozvěte se pro 
další informace Lucii Křivohlavé (kualka@seznam.cz). 
(Lucie Křivohlavá, Daniel Matějka) 
 

Investice 

V letošním roce jsme započali s plánovanou opravou 
varhan, které jsou 131 let staré a v podstatě za tuto dobu 
neprošly žádnou větší opravou. Proto jsme velmi rádi, že 
se nám podařilo sehnat dotaci ze státního zemědělského 
intervenčního fondu Brno prostřednictvím místní akční 
skupiny Via Rustica v Pacově. Varhany budou opraveny 
za celkovou částku 580.000,- Kč. Sbor se podílí částkou 
87.000,-. Výběrové řízení na provedení oprav vyhrál Ivan Bok z Krnova. Věříme, že odvede 
dobrou práci, kterou bychom v jarních měsících při "kolaudaci" opravených varhan rádi 
ocenili varhaním koncertem. 
Další akcí, která se sborového života velmi týká, je oprava bývalé kanceláře na faře. Místnost 
byla otlučena, znovu nahozena sanační omítkou, jsou zde nové elektrické rozvody a 
položeno nové lino. Bude dále sloužit především jako zázemí pro děti při nedělní škole i 
jindy, a také pro biblické hodiny starších. Rozpočet na tuto akci je cca 40 tisíc, přičemž 15 
tisíc jsme dostali jako dar od Jeronýmovy Jednoty. (Eva Zadražilová) 


