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Vánoce 2018 

 
Milí bratři a sestry, 
 
 zdravíme Vás v čase adventním a prosíme: Otevřte své oči i svá srdce a radujte se z narození našeho 
Spasitele. Tak se radovali mudrci, kteří se za Kristem vypravili z veliké dálky.  

„Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; 

padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ 

                                                                                                                            Mt 2.10-11 

 Možná si řeknete, že o takovouhle zprávu už dnes stojí jen málokdo. Vždyť to přece není nic tak 
mimořádného. Snad ještě ta hvězda... A navíc je to zpráva dobrá. A lidé se prý zajímají především o ty zprávy 
špatné. Třeba když někde dojde k přírodní katastrofě či k teroristickému útoku nebo když lupiči přepadnou 
banku. To je pak zpráva! Ale tady ta zpráva je dobrá a navíc docela obyčejná: Mamince se narodilo dítě. 

 Jakou šanci má dnes taková dobrá zpráva – evangelium? Jakou šanci má dnes evangelium o tom, že 
nám Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista jako Spasitele? A kdo se dnes ještě vůbec dívá k nebesům? Kdo 
vyhlíží hvězdu? Kdo očekává Spasitele? 

 Avšak s naším světem a nakonec i sami se sebou příliš spokojeni přece jen nejsme. Nechceme se 
smířit s všelijakou nespravedlností, násilím ale i s hříchem v našich životech. Cítíme, že naším ideálem 
nemůže být jen konsum a pohodlí bez ohledu na druhé a na přírodu. Cítíme, že potřebujeme Spasitele. 

 A právě o Vánocích se zdá, že snad všichni lidé touží po radosti a pokoji. Je to čas, kdy obracíme oči 
k nebesům, odpouštíme si, snažíme se být milosrdní, přejeme druhým dobré věci a dáváme si dárky. A přes 
všechna ta tvrzení, že o dobré zprávy nikdo nestojí, zachovává si vánoční evangelium svoji sílu již přes dva 
tisíce let. 

 Mudrci, kteří přišli za hvězdou, nepatřili k Božímu lidu. Byli to pohanští astrologové z Východu. Vždyť 
Ježíš se narodil pro všechny. Pro Židy i pro pohany. I dnes mnozí lidé, kteří nežijí v církvi, pozvedají svůj zrak 
k nebesům i ke Kristu. Někdy nás i zahanbují tím, jak se dovedou z Boží lásky radovat a co jsou ochotni 
obětovat pro své bližní. 

 Vyhlížení mudrců, jejich cesta i jejich radost ze setkání se Spasitelem jsou nám výzvou a příkladem. 
Obraťme tedy i my svůj zrak k nebesům, vydejme se na cestu za Kristem.  A radujme se z Boží lásky a 
příchodu Spasitele. I letos se chceme radovat také společně v našem kostele v Litomyšli při svátečních 
shromážděních, ke kterým Vás upřímně zveme: 
 
 4. neděle adventní 23.12. v 9:00 hod. dětská vánoční slavnost 
 Boží hod vánoční 25.12. v 9:00 hod. bohoslužby s večeří Páně 
 Štěpána mučedníka 26.12. v 9:00 hod. bohoslužby (káže farář L. Havelka z Vysokého Mýta) 
 Starý rok 31.12. v 16:30 hod. poslední bohoslužby v roce 
 Nový rok 1.1. v 9:00 hod. bohoslužby s večeří Páně 
 
 Milí bratři a sestry, děkujeme, že jste i v tomto roce podporovali dílo Páně v našem sboru (ať už svoji 
účastí na shromážděních či prací, finančně nebo na modlitbách). Kéž Vám Pán Bůh dá své požehnání. 
Přejeme Vám vánoční svátky naplněné Božím pokojem, láskou a radostí. Mějte se dobře. 
 

Václav Hurt, farář      Michal Sadílek, kurátor 


