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Vánoce 2019 

 
Milí bratři a sestry, 
 zdravíme vás a posíláme vám tento vánoční list. Otevřme se vánočnímu evangeliu o narození Krista 
Pána. Vždyť chce do našich duší vnést radost, pokoj a naději. 
 

„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. 
I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti pastýři, řekli vespolek: 
Pojďme až do Betléma, a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž Pán oznámil nám.“ 
                   L 2.14-15 
Narození našeho Spasitele Pána Ježíše Krista je událost, která si zaslouží pořádnou oslavu. Nakonec 

vždycky když se někdo narodí, je to důvod k radosti a oslavě. Ale zde se navíc narodil ten, kdo přichází od 
samotného Pána Boha. V Betlémě se narodil Syn Boží. 

Ve chvíli jeho narození je radost především na nebi. Nebeské zástupy chválí a velebí Hospodina. 
Andělé mu zpívají písně: „Gloria in excelsis Deo. Sláva na výsostech Bohu.“ Narozením Ježíše Krista totiž 
Bůh naplnil svá zaslíbení, že pošle svému lidu Spasitele. Spasitele, který jej vysvobodí ze všech jeho úzkostí 
a trápení. 

Dnes už o tom všichni dobře víme. Pán Ježíš Kristus znamená záchranu a naději pro celý svět. A Pán 
Ježíš znamená záchranu a naději i pro nás osobně. Máme s tím přece i vlastní zkušenost. A tak se 
připojujeme k nebeským zástupům a s radostí chválíme Hospodina: Sláva na výsostech Bohu. 

Narození Spasitele přineslo našemu světu pokoj, který tolik potřebujeme. Přineslo smíření do našich 
vztahů k bližním i do našeho vztahu k Bohu. Kristovo narození znamená, že Bůh k nám přichází s dobrou 
vůlí. Nechce nás odsuzovat a trestat. Chce nám naše viny odpustit, chce uzdravit naše nemoci, chce nás 
zachránit i ze smrti. 

Pastýři se v onom vánočním příběhu vypravili do Betléma, aby na vlastní oči viděli, kdo se zde 
narodil. V Betlémě se pak setkali se svým Spasitelem. „Nalezli Marii a Josefa a nemluvňátko ležící v 
jeslech.“ Jejich srdce naplnila radost. A tak se připojili ke chvalozpěvu nebeských zástupů a chválili a velebili 
svého Boha. 

O Vánocích máme, milí přátelé, příležitost udělat to, co udělali pastýři. Totiž vydat se za Ježíšem 
Kristem a poznat osobně jeho spásu. To je možné skrze modlitbu, skrze čtení Písma a také při vánočních 
bohoslužbách, ke kterým vás upřímně zveme. Je to sváteční příležitost, kde můžeme společně vzdávat Bohu 
chválu a velebit jeho jméno. Vánoční bohoslužby budeme v našem kostele v Litomyšli slavit takto: 
 
 4. neděle adventní 22.12. 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 
                       
 Zveme vás i na shromáždění na přelomu roku: 
  
 poslední neděle v roce 29.12. v 9.00 hod. (káže br. farář Ladislav Havelka ze Džbánova) 
 Silvestr 31.12. v 16.30 hod. poslední bohoslužby v roce 
 Nový rok 1.1. v 9.00 hod. novoroční bohoslužby s večeří Páně 
   v 16.00 novoroční přátelské setkání 
 
 Milí bratři a sestry, děkujeme Vám všem, kteří jste svojí účastí na shromážděních, svými 
modlitbami, různou prací i svými dary podporovali dílo Páně v našem sboru v roce 2019. 
 

Přejeme Vám vánoční svátky naplněné Božím pokojem a láskou. Mějte se dobře. 
 

Michal Sadílek, kurátor       Václav Hurt, farář 


