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Vánoce 2020 

Milí bratři a sestry, 
 

 „A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.“          J 1,5 
 
 Vánoce, svátky Kristova narození, se v naší zemi slaví v zimě, kdy je krátký den a dlouhá noc a slunečního světla 

je málo. Má to svůj smysl a je to vyznání víry: Ježíš Kristus je oním sluncem, které dává světlo, teplo, život a naději. 

Ježíš je tím světlem, které svítí do temnot. 

 S temnotou se ovšem nesetkáváme jen v přírodě, ale přeneseně i ve světě lidí. A nemusíme myslet jen na 

hrůzy, které se dějí v tomto světě. Temnota totiž může být i v našem srdci. To tehdy, když se z našeho života vytratí 

láska, odpuštění a smíření. A když přestaneme věřit Bohu. 

 V Písmu světlo velmi úzce souvisí s Bohem. A temnota je naopak symbol pro zlo, neštěstí a smrt. Ve tmě je 

něco ďábelského. Avšak i v ďábelských temnostech svítí světlo. Jako křesťané věříme, že tímto světlem je Ježíš 

Kristus. A v Něm přišel na tuto zemi Bůh sám. Věříme, že Ježíš je světlo, které dává životu smysl a naději. 

 Ze zkušenosti víme, že ve tmě nám světlo ukáže cestu. A pak můžeme jít správným směrem. Věříme, že Ježíš je 

světlem, které nám umožňuje orientaci, i když je kolem ta nejtemnější noc. Jeho světlo svítí v temnotě. Ježíšovo 

narození znamená, že Bůh nezůstává jen ve světle nebeském, ale že přichází za námi i do temnoty našich vin a selhání. 

 Světlo může být třeba docela malé a i osamocené. A přesto je vidět z velké dálky a mnohým ukazuje cestu a 

dává naději. Jedna hvězda, jedno narození, jeden život. Ježíšovo narození a jeho život je vlastně takovým původně 

malým a osamoceným světlem. Ale jeho paprsky prorážejí tmu už dva tisíce let. Betlémská hvězda ukazuje lidem 

cestu k Bohu, k bližnímu a dává naději. 

 Vzpomeňme si na to, až uvidíme na obloze hvězdu nebo až zapálíme svíčku. Z příchodu Božího světla do 

našeho světa se také můžeme radovat i společně v našem kostele při vánočních shromážděních, ke kterým Vás 

upřímně zveme. 

 

 4. neděle adventní 20.12. v 9.00 hod. bohoslužby s vánoční nadílkou pro děti 

 Boží hod vánoční 25.12. v 9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

 Štěpána mučedníka 26.12. v 9.00 hod. bohoslužby 

                                   neděle  27.12. v 9.00 hod. bohoslužby 

 Shromáždění budeme mít i na přelomu roku:  

 Starý rok 31.12. v 16.30 hod. poslední bohoslužby v roce 

 Nový rok 1.1. v   9.00 hod. bohoslužby s večeří Páně 

 

 Na závěr ještě něco ze sborových financí. Velice děkujeme, že svůj sbor podporujete i finančně. Tento rok byl 

složitý a bylo omezeno i naše setkávání na bohoslužbách. Přesto podstatná část z vás posílala na účet sboru saláry, 

dary, sbírky. Děkujeme. Celkový příjem k 30.11. je 367.650 Kč. Vaše saláry činí 245.100 Kč (podrobnější rozpis: 11.000 

– 15.000 Kč 5x, 6.000 – 10.000 Kč 7x, 2.000 – 5.000 Kč 21x, do 1.000 Kč 11x). Salár je možno zaslat na účet sboru č. 

222402179/0300 (vs 10) nebo jej zaplatit v neděli ve sboru. Z Vašich darů, salárů i sbírek hradíme náklady na provoz, 

opravy a část platu našich farářů a farářek (personální fond). Synodní radě a seniorátnímu výboru pak odvádíme 

repartice a celocírkevní sbírky. 

 Letos v létě firma bratra Tomáše Nováka opravila fasádu našeho kostela. Bratru Tomášovi za tuto dobře 

provedenou práci velmi děkujeme. Tato investice nás stála 260.000 Kč. Od města Litomyšl jsme s vděčností na tuto 

akci přijali dotaci 150.000 Kč. Vaše dary byly 13.000 Kč. Zbytek peněz zaplatil sbor ze svého jmění. 

  Milí bratři a sestry, děkujeme Vám všem, kteří jste i v tomto roce podporovali dílo Páně v našem 

sboru. Děkujeme za Vaše modlitby. Děkujeme, za Vaši účast při shromážděních. Děkujeme za Vaši finanční obětavost i 

za Vaši práci pro sbor. Máme radost, že s Vámi můžeme tvořit společenství, jehož Pánem je Kristus. 

 Ať On sám přinese do Vašich domovů světlo lásky a pokoje. Mějte se dobře. 

 

Václav Hurt, farář     Michal Sadílek, kurátor 


