
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

 

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

4.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, následuje povídání o 
Iránu na faře cca v 10.45 v podání Vojtěcha 
Zadražila.  

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

18.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, po nich posezení na faře. 
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 
31.12. Silvestr 17:00 Společné ohlédnutí a poděkování za 

uplynulý rok (koná se na faře) 
1.1. Novoroční bohoslužba 9:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře 

Páně (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 2016 

sboru ČCE v Moravči 

 

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré 
smrti, zazáří světlo… Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý 
plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se 
nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož 
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
"Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec 
věčnosti, Vládce pokoje." Jeho vladařství se 
rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně 
Davidově a na jeho království. Upevní a 
podepře je právem a spravedlností od toho času 
až navěky. (Iz 9,1.4-6) 
 

Lidé odpradávna někoho čekají. 
Někoho, kdo konečně dá věci do 
pořádku. Třeba jenom na tom našem malém kusu země kéž by 
někdo dal věci do pořádku, nejlépe pak na celém světě.  
Tohle dávné očekávání nacházíme u proroka Izajáše i u dalších 
izraelských proroků. Takové očekávání najdeme ovšem i jinde. 
Například u římského básníka Vergilia. (Filmoví znalci vědí, že 
„i skladník ve šroubárně může číst Vergilia v originále.“) 
S židovstvím ani křesťanstvím neměl Vergilius nic společného, a 
přesto se u něho můžeme dočíst proroctví o narození člověka, který 
změní svět. Má skončit věk železný, nastane věk zlatý. Ten narozený 
zahladí stopy zločinů (to je zajímavé číst u nekřesťanského básníka, 
že k proměně světa je potřeba zahladit zločiny, jinak řečeno zahladit 
hřích), svět pak bude podle Vergilia zbaven hrůz a usmířen. 
Lidé očekávají někoho. Chtějí do někoho vložit své naděje. I my to 
děláme, vkládáme své naděje střídavě do toho či onoho. 
Tohle očekávání je věc stará jako samo lidstvo. Už když se Evě po 
vyhnání z ráje narodí prvorozený syn, vkládá do něj naději, že 



napraví to, co Eva s Adamem v zahradě Eden pokazili. Ten 
prvorozený se ovšem jmenuje Kain a je obrazem toho, jak se lidstvo 
jen hloub a hloub zavrtává do své špatnosti. Kolikrát byly lidské 
naděje zklamány? 
Když ovšem lidé kdekoli na světě slaví Vánoce, pokud to opravdu 
myslí vážně, tak slaví, že ten očekávaný, který promění svět 
k dobrému, ten už se narodil. Nemá smysl čekat nikoho jiného, 
nemá smysl vkládat naděje do nikoho jiného. Protože to, co bylo 
možné a nutné udělat k záchraně a proměně světa, to už přinesl on. 
Ježíš. 
Je asi provokativní to říkat ve světě, kde se pořád válčí. Ve světě, 
který se zdá pořád stejně zlem prolezlý. Můžeme se ptát: Jak Ježíš 
změnil svět? Ale lépe je ptát se: Jak změnil nás? Necháme se jím 
změnit? 
Vánoce jsou příležitostí připomenout Ježíšovu cestu lidskosti, 
pokory, modlitby, služby a odpuštění. Počínaje betlémským chlévem 
vidíme, že je to cesta nepohodlná. Nakonec je to cesta oběti. Pokud 
však vážně slavíme vánoce, tak říkáme: Spasitel světa už se narodil. A 
ta jeho cesta je jediná, která svět skutečně proměňuje. 
 

Kriste, ty jsi přinesl světlo do potemnělého světa. Dej ať je poznáváme i my, dej, 
ať nás vede v našich životech. Amen. 
 

 

Co se událo od minulého Adventu v našem sboru?  
Na stejném místě v loňském roce jsme psali, že rok 2015 byl rokem 

stavebního odpočinku (po velké opravě kostela v roce 2014 a varhan 
v roce 2013). O to více práce nás potkalo letos. Oprava přízemí fary 
byla dlouho plánovaná a postupně realizovaná (kancelář, kuchyňka) 
v minulých letech. Prasklá voda v podkroví fary v loňském roce situaci 
pouze uspíšila a vyvolala rozhodnutí staršovstva dělat více věcí 
najednou. Bylo odpracováno veliké množství brigádnických hodin, za 
což všem zúčastněným patří veliký dík! Dík patří také těm, kteří ze 
svého hradili materiál i dodávali nástroje. Brigádou nám vypomohli na 
jaře i seniorátní mládežníci pod vedením faráře Mikiho Erdingera.  

Práce započaly v dubnu vynošením zařízení ze sborové místnosti a 
pokračovaly otlučením omítek, natažením nových elektrických 
rozvodů, novými omítkami a vybílením. Sborovna je tedy hotová. 
Zbývá pořídit nové lustry, koberec pro děti a police na knihy apod. 

Při další letní brigádě dále dobrovolníci otloukli chodbu, záchody a 
vykopali podlahy v chodbě a na toaletách. Záchody byly koncem léta 
osazeny. S přibývající maltou na stěnách se snad už blíží doba, kdy si 
budeme moci říci, že máme hotovo, a budeme moci dál už jenom 
užívat nové a příjemné prostředí.  

Ale v létě jsme jenom nepracovali. Proběhly všechny pravidelné akce 
– benefiční koncert dětí, Festival řemesel a vyznání s tradičním 
dobročinným bazárkem, rodinný tábor YMCA na Vlčici za účasti cca 
45 lidí, dětský tábor YMCA na Valkounově za účasti cca 35 lidí. 
Velikou mimořádnou akcí loňského roku pak byla jarní valkounovská 
horečka, kam přijelo prožít víkend s rýžováním zlata, závodem psích 
spřežení, střelbou a dalšími dovednostmi více než 100 lidí z různých 
koutů republiky. Závěrečné večerní country hraní a zpívání bylo 
třešničkou na dortu skvělému víkendu.  

V moravečském sboru se děje mnoho aktivit, které vytváří parta 
nadšených dobrovolníků. Je třeba jim poděkovat a popřát všem 
neutuchající elán i do dalšího roku.  

 

Hospodaření sboru 
Náš farní sbor hospodaří pouze s těmi penězi, které jeho členové 

věnují – na provoz, aktivity, opravy i fungování našeho faráře 
(personální fond). Nároky na provoz sboru se zvyšují, přesto se nám 
daří i s pomocí dobrovolné práce a různých dotací zatím vše zvládat. 
Ale bez zásadní podpory naší členské základny by to nebylo možné. 
Díky všem, kdo na provoz sboru přispíváte a zejména těm, kdo 
využíváte pravidelných měsíčních plateb, které odesíláte z účtu. Tyto 
pravidelné příjmy umožňují průběžně platit provozní výdaje. Je jenom 
na nás jak bude moravečský sbor žít – na tom, jak jsme ochotni přiložit 
ruku k dílu nejenom organizačně, ale i finančně.  

(Eva Zadražilová) 


