
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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! 

 

29.11. 1. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, následuje benefiční 
koncert dětí. 

6.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, káže host Jan Keřkovský, 
po nich promítání fotografií z cest. 

13.12. 3. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, rodinná vánoční slavnost 
s divadlem a nadílkou. 

20.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, po bohoslužbách 
promítání fotografií z táborů 

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 

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

31.12. Silvestr 17:00 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 

Adventní a vánoční list 2015 
sboru ČCE v Moravči 

 

Listina rodu Ježíše Krista, syna 
Davidova, syna Abrahamova. 
 Abraham měl syna Izáka, Izák 
Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda 
Farese a Záru z Támary…  

(Matouš 1,1-3) 
 

Obrazy vánočního Betléma nám 
obvykle staví před oči pokojnou 
scénu. Moudrý Josef s úctou 
přihlíží, jak bělostná Maria drží 
v náruči zářící miminko. Je to 
jako ideál krásy a čistoty. I my 
bychom si v tom vánočním 
slavení přáli, aby i naše rodiny, 

domácnosti, aby byly takto pokojné, čisté, svaté, bezbolestné a 
bezkonfliktní.  
Je to krásné, když Vánoce takové jsou. Ale co když se to takhle prožít 
nedaří? Co když se nedaří uklidnit spory, utišit bolesti?  
Z té idylické scény betlémské by jeden mohl nabýt dojmu, že Vánoce 
jsou svátkem jen pro ty, kteří se nehádají, vycházejí spolu dobře a mají 
se rádi. Pohled do Matoušova líčení Vánoc ovšem naznačuje, že to s 
tou idylkou svaté rodiny není tak jasné.  
Vlastně už Ježíšův rodokmen, který příběhu přechází, to naznačuje. Je 
plný jmen, která nám mnoho neříkají, opakuje se v něm vzorec: otec 
měl syna toho, ten měl zas syna onoho. A přece je tu pár zajímavých 
drobností. Třeba se nepíše jen: „Jákob měl Judu“, ale zdůrazní se: 
„Jákob měl Judu a jeho bratry.“ Kdo zná Bibli, tak si vzpomene: to jsou 
ti bratři, kteří chtěli nejmladšího bratra Josefa nejdříve zabít, a pak ho 
prodali do otroctví? Tihle jsou v Ježíšově rodokmenu? Do Ježíšova 
rodokmenu, do jeho rodiny a linie patří i ti, kteří si vzájemně způsobili 
zlo. Zlo, které ovšem Bůh dokázal obrátit v dobro a přivést k odpuštění. 



Pak jsou v tom rodokmenu zmíněny čtyři ženy. První Támar, bezdětná 
vdova, kterou podle práva měl přijmout do rodiny někdo z manželova 
příbuzenstva a mít s ní děti. Nikdo se k tomu ovšem neměl. Ona 
poněkud neortodoxně v převleku prostitutky svedla toho, kdo se jí měl 
ujmout. Tím získala potomka i se domohla práva. Druhá Rachab 
skutečně prostitutkou byla. Byla to cizinka, původní obyvatelka 
Jericha, která rozpoznala Boží moc a ukryla u sebe Izraelské zvědy, 
když vstupovali do země zaslíbené. Ale rozhodně žádná „slušná dívka“. 
Třetí Rút, také cizinka, vdova po izraelském manželovi získala svého 
zastánce a nového manžela tak, že si mu o dožínkové noci lehla nahá 
k nohám. Čtvrtá je Bat-Šeba. Bat-Šeba byla nemanželský úlet krále 
Davida, který kvůli ní nechal zavraždit jejího manžela Uriáše.  
Když to tak člověk prochází, je to vlastně skandál za skandálem. Má 
tady ještě někdo pocit, že Ježíšova rodina je rodina slušných a 
bezproblémových lidí? Rodina, ve které se vždy všechno dařilo a bylo 
dobře?  
Poslední zmínka, která vybočuje ze vzorce rodokmenu, zní: „Joziáš měl 
syna Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.“ Ježíšova rodina 
prožila i tuhle ránu: pád Izraele, zničení chrámu, zajetí, vystěhování. 
Přinejmenším v jedné generaci byli odtrženi od své půdy, od svých 
kořenů, možná na čas přišli i o svou víru.  
Přesto za několik dalších generací právě tato rodina slaví první Vánoce, 
narození toho, kdo bude zván „‘Immanuel‘, to jest přeloženo ‚Bůh 
s námi‘“ Do téhle rodiny, mezi takové pochybné i zraněné lidi, se Bůh 
opět sklání, přichází v podobě malého dítěte, které kolem sebe šíří a 
bude šířit Boží království. Právě do takových lidských rodin chce Bůh 
přicházet i dnes, aby navzdory trhlinám ve vztazích tvořil prostor 
naplněný láskou, odpuštěním, porozuměním. 
 

Kriste, přijď za námi, do našich kostelů, do našich domácností. Amen. 
________________________________________________________ 

 

Ze života sboru, léto a podzim 2015 
V tomto odstavci se nejdříve vrátíme o celý rok zpátky. Program o adventních 
nedělích je tradičně o něco bohatší než jindy v průběhu roku: benefiční koncert 
dětí, promítání fotografií z cest, dětské vánoční divadlo apod. Loni jsme však 
právě při divadle dětí poprvé zkusili něco nového. Nepřevzali jsme žádnou již 

napsanou divadelní hru. Ani jsme žádnou nepsali. Pouze jsme načrtli děj a děti 
pak improvizací během zkoušek samy vymyslely své texty a dialogy. I při 
veřejném předvedení hry pak byl prostor pro různá humorná překvapení. 
Zkoušíme to letos podobně, přijďte se podívat, co z toho o třetí neděli adventní 
vznikne. 
… 
Množství zážitků s dětmi i dospělými pravidelně sbíráme při letních táborech 
YMCA. U Staňkovského rybníka jsme se přenesli do Egypta do doby Ramsese 
II., u rybníka Valkounova jsme se přestěhovali jen asi čtyři sta let zpátky do 
Prahy Rudolfa II. Úplně nové bylo to, že souběžně s táborem na Valkounově 
probíhala akce i pro skupinku mládežníků. Díky jejich nasazení se podařilo 
znovu zhmotnit a dokonce přímo oživit legendu rudolfínské Prahy, hliněného 
Golema. 

Letní tábory se konají díky práci vedoucích, kteří se ujímají organizace, přípravy 
her, vaření, ale také díky brigádám, které se na tábořištích konají v průběhu 
celého roku. Nyní je před námi mimo jiné budování nových táborových kamen. 
… 
Na opravy a stavební práce byl letošní rok klidnější. Kostel má už z loňska 
opravenou věž a nové okno. Od rekonstrukce varhan už uplynuly roky dva. Ale 
zpravidla, i když člověk nic neplánuje, tak se něco najde: voda z prasklé hadičky 
v podkroví důkladně propláchla všechna podlaží fary. Právě v takových situacích 
však člověk nejlépe zjisti, kolik ochotných rukou ku pomoci se najde. Necelá 
desítka brigádníků se dala dohromady téměř okamžitě po zjištění povodně a 
během několika hodin si poradili s tím nejhorším. Díky za to! Diakonie ČCE 
pak zapůjčila vysoušeče, které budou zřejmě k užitku ještě nějaký ten měsíc, než 
nasáklé zdivo vyschne dokonale. Zasažené stěny budou v příštím roce záminkou 
pustit se do opravy chodby a sborové místnosti včetně elektrorozvodů. 


