
Přes léto proběhla oprava kuchyňky dole na faře, kde byla otlučena omítka, vyměněny 
rozvody elektřiny a pořízeny nové obklady a vybavení. Práce na faře budou v dohledné 
době pokračovat rekonstrukcí koupelny v bytě faráře. 
Budujeme stále a jsme vděčni, že se nám daří získávat na opravy peníze z dotací, přesto ale 
bez darů našich členů a přátel sboru a jejich pracovního osobního nasazení by to nešlo. 
Všem moc děkujeme, že vzali naše společné prostory za své a investují do nich energii i 
peníze.  (Eva Zadražilová) 

 

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! 

 

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

8.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost 
s divadlem a nadílkou. Po bohoslužbách 
promítání a povídání Terezy Říčanové o 
vyobrazování betlémské scény v průběhu 
dějin. 

14.12. Adventní koncert  
v kostele 

17:00 Vystoupí Klára Šimková (varhany), 
Markéta Hávová (flétna) a  pěvecký soubor 
„In pace“ z Moravče a Pacova. 

15.12. 3. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, káže Tomáš Vítek 
z Horních Dubenek, po bohoslužbách 
Martin Trefil promítne fotografie z cesty do 
Albánie 

22.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, káže Jan Dus, po 
bohoslužbách povídá o humanitární 
pomoci Diakonie ČCE pro Afriku. 

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 

29.12. Neděle 9:30 Bohoslužby (již na faře), host Michael 
Hána, farář z Pelhřimova a ze Strměch. 

31.12. Silvestr 18:00 Společné ohlédnutí a poděkování za 
uplynulý rok. (koná se na faře) 

 

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 3  

sboru ČCE v Moravči 
 
 
 
 
 
 

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v 
galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v 
Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu 
Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte 
pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů", jak je psáno v knize slov proroka 
Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá 
propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, 
hrbolaté cesty budou rovné;  a každý tvor uzří spasení Boží.´ (Lk 3, 1-6) 

 

Pět ze sedmi uvedených jmen patří vládcům: tři synové Heroda Velikého si 
rozdělili Izrael, aby nad ním kralovali. Je jim to ovšem málo platné, protože celá 
země stejně nakonec patří císaři Tiberiovi, pro kterého ji spravuje Pontius Pilát. 
Poslední dvě jména patří velekněžím Annášovi a Kaifášovi. Ale i tady se jeví 
určitá rozpolcenost. Přece velekněz má být jen jeden. Taková je doba. 

V takové konkrétní a zcela světské době, kdy mocenské pozice jsou 
rozdělené a obsazené, duchovní autority jsou rozpolcené a jednotlivec sotva 
něco zmůže proti moci, která svírá snad úplně vše, v takové době vstupuje na 
scénu nový činitel: děje se slovo Boží k Janovi, na poušti. 

Na poušti. Možná proto, že je potřeba určitý klid, aby člověk dokázal slovo 
Boží rozpoznat. Na poušti možná proto, že lidský život je prostě poušť, když 
mu chybí naděje. Na poušti, protože ta je symbolem cesty i zkoušek, kterými 
Boží člověk putuje k zemi zaslíbené. Ale zároveň i symbolem Boží péče, která 
neustává ani v té největší pustině. 

Neustává. Stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu. A tak jde a káže: 
„Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Čiňte pokání, neboli 
obraťte se. Změňte směr svého života! Jan byl plamenný řečník, kritický a 
přísný. A přesto je za tou přísností to, co vyjadřuje samotné jméno Jan. 
Znamená: „Bůh se smiloval.“ Bůh totiž skrze Jana nabízí odpuštění. Nabízí 
možnost vykolejit z kolejí hříchů, ve kterých jsme se rozjeli a nejde to zastavit. 
Nabízí křest jako znamení odpuštění. Jako znamení omytí prachu z pouště 



beznaděje. Jan je ten, který při vší přísnosti zvěstuje naději: Obraťte se, protože 
je ke komu se obrátit.  

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ To byla původně slova 
proroka Izajáše. Ale Jan na ně navazuje, káže o tom, že za ním přichází někdo 
mocnější. Připravuje cestu Kristu, skrze kterého k nám přichází Bůh sám. 
„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Je to osobní výzva, kterou i my 
můžeme naplnit. Co však znamená v naše životě připravit cestu, vyrovnat 
stezky?  

Můžeme v tom slyšet výzvu napravit naše cesty, srovnat naše jednání. Ale ten 
obraz promlouvá ještě trochu jinak: Bůh přichází. Chce mezi nás, chce vstoupit 
do našich srdcí, ale jsou tu překážky, které brání. Co brání Bohu aby přišel 
k člověku? Ke mně? Co jsou ty hory, pahorky či propasti?  

Možná už jenom tím otevřeme Kristu cestu k sobě, když naším vlastním 
životem nepojedeme jako po dálnici, ale když naopak budeme hledat tu cestu 
úzkou a klikatou. Slýchám však lidi mluvit o tom, že mezi nimi a Bohem jsou 
překážky. Říkají: „Já mám problém uvěřit, protože…“ Možná nám to někdy zní 
jako výmluvy, ale může za nimi být skrytý důvod, který je třeba brát vážně. 
Někdy jsou to hory, výšiny přerostlého lidského sebevědomí, které Bohu 
znesnadňují přístup k člověku. Ale mohou to být i bolavé hlubiny, propasti 
zranění, které stojí v cestě mezi námi a Bohem. Možná jednou to, po druhé ono. 
Krajina rozervaná je mezi námi. 

„Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány.“ zaslibuje 
Izajáš. Při pohledu na Krista a jeho cestu poznáváme, jak je uzdravuje a rovná. A 
sice tím, že se nevyhýbá těm našim propastem, ale sám je prochází. Sestupuje i 
na jejich dno, aby nás v nich nalezl a pozvedl. A tak ho brzy nalezneme v jeslích 
betlémského chléva, ale i všude jinde, kde lidská obyčejnost touží po naději. 

 

Pane, krajinu našeho života ti předkládáme. Hory, pouště i propasti. Ty nás hledáš, jdeš 
nám naproti. Děkujeme. Amen. 

Daniel Matějka, farář 

Ze života sboru, léto a podzim 2013 
Každá neděle je příležitostí k setkání. Těší nás, že lidé objevují, jak dobré je dát v životě 
prostor nedělní pravidelnosti, která přináší ztišení i společenství. Přesto některé z nedělí 
v tomto roce byly o něco slavnostnější. Na květnou neděli jsme u příležitosti oslavy 
dokončení opravy varhan přivítali synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorku Liu 
Valkovou a vyslechli koncert v podání rodiny Esterlových z Plzně. Čtvrtou červnovou 
neděli nás navštívili manželé Kleyovi z německého Passau, o týden později jsme po 
bohoslužbách v rámci festivalu Greenway vyslechli benefiční koncert dětí, besedovali 
s Milenou Štráfeldovou a odpoledne shlédli monodrama „Osamělé večery Dory N“. Zážitek 
byl působivý pro herecký výkon Marty Sovové, ale také pro atmosféru moravečského 

kostela, ve kterém se divadlo odehrálo. Již tradičně k této akci patřil dobročinný bazárek ve 
prospěch Člověka v tísni a prodej výrobků Fair trade. 
V letošním roce jsme se radovali také ze dvou křestních nedělí. Svátost křtu se dotkla 
tentokrát nejen dětí, ale i dospělých, kteří se takto přiznali ke své víře a přijali moravečský 
sbor za vlastní. Jsme za ně vděční. Jsme však vděční i za všechny další, kteří se 
v našem kostele objevují a je jim tam dobře, i když jsou třeba více doma v  kostelech jiných 
nebo i jiných církvích nebo jsou 
vůbec na cestě k nalezení 
nějakého duchovního domova. 
Těšíme se na setkání, který nás 
ještě tento rok čekají o adventních 
nedělích a vánočních svátcích. 
Bude to opět benefiční koncert 
dětí, vánoční divadlo, povídání 
s fotografiemi, adventní koncert, a 
samozřejmě také sváteční 
bohoslužby o všech nedělích, na 
Štědrý večer i Boží hod vánoční. 
Podrobný přehled najdete 
v tabulce na zadní straně listu.  
 

Děti ve sboru 

Již čtvrtým rokem se děti ze sboru a někdy i jejich spolužáci a kamarádi téměř jednou 
měsíčně setkávají na společných akcích, které se odehrávají pod názvem Doubci. Jejich 
program už má své tradiční body: jarní sportovní dopoledne v tělocvičně, vyzvědačská hra 
umístěná do uliček nějakého města, předprázdninové přespání pod širákem na Valkounově, 
podzimní drakiáda (nejen pouštění draků, ale i jejich výroba). Přidáme-li si k tomu další akce 
související se sborem jako tábor na Vlčici (letos v duchu antických olympijských her) a na 
Valkounově (cestující tento rok až do pravěku), zimní dovolenou na horách a předvánoční 

zkoušky divadla, zjistíme, že prostoru, který 
mají děti i dospělí pro společné sdílení 
zážitků, je dost a dost. A to ještě nebyla řeč 
o „nedělkách“ a pravidelném setkávání dětí 
s bratrem farářem. Všechny tyto chvíle jsou 
důvodem k vděčnosti. (Šárka Nováková, 
Daniel Matějka) 
 

 

Investice 

Na jaře letošního roku byla dokončena velká oprava varhan za 576.000,- Kč. Tato částka 
byla uhrazena z 85% z dotace MAS Via Rustica (489 tis. Kč). Z tohoto zdroje máme i 
příslib peněz na výměnu čelního okna na věži kostela a také okének postranních a věžních. 
V rámci této plánované opravy by došlo také k nátěru střechy a výměně klempířských prvků 
na kostele. S těmito pracemi v hodnotě 490.000,- Kč bychom měli být hotovi do roka - tedy 
do prosince 2014. ... 
 


