
Naše varhany sestavil 1881 Antonín Molzer z Kutné Hory pro nedostatek finančních 
prostředků ze starších dílů. K žádné zásadní rekonstrukci stroje od té doby nedošlo.  
Varhany jsou unikátní originálním řešením traktur a hracího stolu a také uspořádáním 
měchové soustavy. Dnes se v dřevěných částech projevuje aktivní červotoč a mnohé 
dřevěné píšťaly jsou poškozené, proto bude provedena demontáž varhan a 
rekonstrukce všech poškozených součástí. 
 

 

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. Po nich jste zváni 
k posezení u kávy a čaje (jakož i po 
všech dalších bohoslužbách). 

4.12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby, káže host Tomáš 
Vítek, farář z Horních Dubenek.  

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

18.12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby – po jejich skončení 
promítání z cest Evy Zadražilové 

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 18:00 Společné ohlédnutí a 
poděkování za uplynulý rok. 

1.1. První neděle 
v novém roce 

9:30 Bohoslužby – novoroční. Již ve 
sborové místnosti. 

 

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 

Sbor má nové číslo bankovního účtu: 247400890 / 0300 

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

sboru ČCE v Moravči 
 

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:  "Čiňte pokání, 
neboť se přiblížilo království nebeské." (Mt 3, 1) 

 

Přiblížily se Vánoce. A jsou tak blízko, že už to počítáme na dny. Stačilo by si jen 
sednout a čekat a nevím, co by se muselo stát, 
snad konec světa, abychom se nedočkali. 
Čtyřiadvacátý a pětadvacátý prosinec prostě 
přijdou. 
Jan Křtitel vystoupil se zprávou: „Přiblížilo se 
království nebeské!“ Možná by si někdo 
pomyslel, tak fajn, tedy si můžeme sednout a 
čekat. Víme, že království Boží je blízko, tak se 
ho brzo dočkáme. 
No, asi to bude trochu jinak. Když zní ta adventní zvěst, že Boží království je 
blízko, že Kristus je blízko, stačí počkat? Den, dva, týden? 
Janovu adventnímu volání ve skutečnosti předchází ještě jeden pokyn. Celé to zní: 
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Na prvním místě je tedy 

výzva. Nestačí čekat. Člověk by měl 
se sebou něco udělat. Měl by činit 
pokání. 
Zní to poněkud mravokárně: činit 
pokání. Máme to slovo spojené 
s tím, že se člověk tváří zasmušile a 
sype si popel na hlavu. Ale možná 
se tu po nás chce něco jiného. 
V ekumenickém překladu Bible 
najdete poznámku, že to „čiňte 
pokání“ jde přeložit do češtiny také 
jinak, a sice slovem: „obraťte se“. 

Na tom je lépe vidět, o co v pokání jde. 
Člověk v životě někam míří. Rozhodnutí, která dělá, věty, které pronáší, to 
všechno má nějaký směr. Jaký? Kam míříš tím, co říkáš? Kam míříš tím, jak žiješ? 
Je to správně? 



Jan Křtitel říká: „Čiňte pokání.“ Ale bylo by nepochopením, kdyby si člověk sice 
začal sypat popel na hlavu, ale ve skutečnosti nezměnil směr. Tak ta slova 
přeložme raději jako: „obraťte se!“ 
Ale možná je to pořád ještě málo, aby člověk pochopil, jak, kam se má obrátit. 
Jestli se má otočit třeba o tři sta šedesát stupňů, aby po divokém životním 
kotrmelci vlastně dál pokračoval ve směru, kterým šel dříve... Nebo o sto 
osmdesát, aby ve svém životě převrátil všechno naruby...  
Možná to je někdy potřeba převrátit všechno naruby. Ale samo o sobě to nemá 
smysl. Smysl a směr obrácení se dozvídáme právě z té druhé poloviny té Janovy 
věty: „Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.“  Už víme, proč a kam 
se máme obrátit. K přicházejícímu království nebeskému, k Bohu, který 
Kristovým příchodem začíná nově a podivuhodně vládnout v našem světě.  
Možná to obrácení znamená jen trochu pootočit tvář. Nestát zády, ale té nové 
skutečnosti, která přichází do našeho světa, se postavit čelem a vyjít jí vstříc. Ke 
Kristu se obrátit čelem. Možná ho někdy máme jen někde na okraji, rozmazaného 
v periferním vidění. Teď je ale čas se k němu obrátit, protože je blízko. 
Přiblížily se Vánoce. Pokud si jen sedneme a budeme čekat, čtyřiadvacátý a 
pětadvacátý prosinec přijdou, to ano. Ale přijdou ty Vánoce, které jsou oslavou 
Božího příchodu do světa, oslavou Boží lásky k lidem, která se rozlévá i do našich 
vztahů? 
Obraťme se! Království nebeské je blízko. Ne před námi zítra, ale nad námi nebo 
vedle nás už teď. 
 

Modlitba: Pane náš, Bože, stává se, že nám spousta věcí proklouzne mezi prsty, propluje 
kolem nás a my si nevšimneme. Prosíme tě, otevři naše oči a naše srdce pro to, co nám 
připravuješ. I tento rok se chceme o Vánocích nově setkat s tvou láskou. 

(Daniel Matějka, farář) 

Ze života sboru, léto a podzim 2011 
 

Vaklondike – tábor pro školní děti  – tábořiště Valkounov,  YMCA J. Hradec 
 

Zpráva mladé účastnice: Vaklondike byl super tábor. Nikdy jsme se nenudili a měli 
jsme i chvilky volna. Tábor byl na způsob zlatokopů takže jsme hledali a těžili zlato. 
Občas k nám zavítal i potulný zpěvák se kterým jsme si zazpívali. Bylo velké horko a 
proto jsme se každý den chodili osvěžit do rybníka – vždycky to bylo moc příjemný ;)  
Byli jsme rozděleni do šesti skupin a dvě skupiny tvořily klany: Jednou nás koník 
Vojta odvezl na rozcestí (asi 1km od tábora) a tam jsme měli vyluštit tajenku. Měli 
jsme na to daný čas – než Vojta přivezl další klan. Noční hra byla po klanech – odvezli 
nás na dané místo a tam jsme si koupili mapu a šlo se. Když se všechny party setkaly, 
tak jsme šli objevit Eldorádo – povedlo se.  
Spali jsme v týpkách. S pomocí  dospělých jsme si vyrobili stožár a vlajku 
s houpačkami. Měli jsme i další soutěže jako například běhání pro písmena, ze kterých 

také vznikla hádanka a nebo 
sbírání rýže a čočky v lese – kdo 
toho měl nejvíc a zároveň také 
nejčistší, vyhrál. Také jsme 
společně šli na procházku 
s Vojtou na Husovu kazatelnu. 
Byl to příjemný výlet až na to, že 
některé z nás poštípaly vosy. 
Naše hymna byla píseň Divokej 
Západ – všem se líbila. Dospělí 
vymysleli text a potulný zpěvák 
melodii. No a nám stačilo jen 
vymyslet choreografii. Taky 
jsme si vyrobili vak na dolary a vaklony. Peníze jsme ale nakonec vyházeli do potoka, 
protože pro nás nejsou důležitější než kamarád. Dostali jsme zlatý kalich a minci. 
Poslední den jsme odnesli věci do kuchyně a šlo se do kostela, do Moravče. Líbilo se 
nám tam a našli jsme si tam i nové kamarády. (Terezka K.) 
 

Další letní akce 
Vaklondike nebyl jedinou letní akcí moravečského sboru. I letos jsme strávili týden 
s rodinami na Vlčici u Staňkovského rybníka (YMCA). Valkounovské tábořiště 
hostilo také tábor pro mládež (15-17 let) pod vedením Báry Čaškové (YMCA). Týden 
tábořiště využívali také členové sboru ČCE v Č. Budějovicích pro svůj letní pobyt. 
Díky všem, kteří se na letních akcích podíleli a pomáhali! 
 

Seniorátní setkání všech generací 
V neděli 18. záři Moraveč hostila seniorátní setkání všech generací. Bohoslužby vedl 
farář Štěpán Hájek z Brna, přednáškou posloužil doc. Pavel Hošek z Evangelické 
Teologické Fakulty. Program byl bohatý pro děti i dospělé. Návštěva byla radostná – 
asi 220 účastníků. Díky za pomoc s organizací! 
 

Z technického a finančního dění ve sboru 
Moravečský farní sbor uspěl letos se žádostí o dotaci z programu Leader Státního 
zemědělského intervenčního fondu v Brně na opravu varhan v kostele. Oprava bude 
provedena v roce 2012 a bude stát 580.000,- Kč. Dotace činí 85 %, takže finanční 
podíl evangelického sboru, který bude nutno uhradit,  je 87.000,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že sboru zbývá zaplatit ještě dluh vůči Jeronymově Jednotě ve výši 150.000,-, 
což jsou peníze zapůjčené na zateplení, které proběhlo v roce 2010, rozhodlo se 
staršovstvo vyhlásit na opravu varhan účelovou sbírku. Na varhany můžete přispívat 
buďto hotově na sběracích arších, nebo na účet farního sboru 247400890 / 0300 
(pozor, máme toto nové číslo účtu!) a s variabilním symbolem 4444. Všem dárcům 
bude na dar samozřejmě na požádání vystaveno potvrzení pro účely zúčtování daně 
z příjmu. ... 


