
 Bohoslužby - vždy v 8:30                  služba:
v prosinci   4. prosince  Zástěrová, Doležalová 

rodinné bohoslužby, večeře Páně 
   11. prosince  Matějková, Zezulová; večeře Páně 
   18. prosince  Novotná, Filipiová ; vánoční slavnost 
   24. prosince  v 16 hodin; Bisová, Plecháčková 
   25. prosince  Pospíšilová, Votavová 

Hod Boží vánoční, večeře Páně 
v lednu 1. ledna  Šibravová, Slámová; večeře Páně 
 8. ledna  Teplí; rodinné bohoslužby 
 15. ledna  Vraspírovi 
 22. ledna  Šauerovi 
 29. ledna  Švecovi, Mlejnkovi 
v únoru   5. února  Burešovi; večeře Páně 
   12. února  Vaškovi; rodiny s dětmi na hájence 
   19. února  Šimonovi 
   26. února  Bartošovi 
v březnu 5. března  Feltlovi; rodinná neděle s obědem; VP 
 12. března  Hubený; večeře Páně 
 19. března  Zástěrová, Doležalová; večeře Páně 
 26. března  Matějková, Zezulová; večeře Páně 
 
 

Sborová shromáždění 
 

biblické hodiny  každou středu v 15:30, hovoříme o Janově evangeliu 
mládež schůzky každou neděli ve 14:00 

10. prosince v 16 hod. - vánoční mládež - Jimramov 
nedělní škola každou neděli při bohoslužbách 

rodinné bohoslužby: 4. prosince; 8. ledna 
vánoční slavnost: 18. prosince 
rodinná neděle s obědem: 5. března (vaří muži)  
víkend rodin na hájence: 10.-12. února 

pěvecký sboreček 8. ledna  po bohoslužbách 
náboženství 1. stupeň: Masarykova: úterý 13:35-14:20 

    Sádek: středa 13:00-13:45 
2. stupeň v kostele: rozděleno do dvou skupin 
    úterý 14:30-15:15 a úterý16:30-17:15 

střední generace angličtina – každý pátek 14:00-15:30 
pro všechny 18.12. v 17 hod. – živý vánoční obraz se zpěvem 
staršovstvo po bohoslužbách - 11. prosince, 8. ledna  
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To světlo ve tmě svítí  
a tma ho nepohltila. 

Jan 1,5 
 
Symbolika světla a tmy je srozumitelná snad každému. Vždyť když je něco 

temné, třeba když temné jsou naše vyhlídky nebo když někde řádí temné síly, 
tak je to špatné. Ale když je někdo světlý zjev, když zazáří, když se něco objasní, 
je to docela jiná káva. Světlo a tma nám dodnes symbolizují to pozitivní na jedné 
straně a to neblahé na straně druhé.  

Bůh, jenž je v evangeliu Janově nazván Slovem, které se stalo tělem, je také 
nazván světlem a proti němu stojí tma. Tma, to je temnota našeho světa, 
ale i temnota našeho srdce. Ale tma to světlo nepohltila, jak čteme v bibli. 
Zajímavé je, že u tohoto textu je dvojí možnost překladu. Tento verš lze také 
přeložit: tma je nepřijala. Nepřijala to světlo, odmítla ho. Mám za to, že se tady 
jedná o promyšlenou slovní hříčku: v řeckém originále najdeme sloveso, která 
může skutečně znamenat obojí, tedy nepřijetí světla tmou, anebo nepohlcení 
světla tmou. Obojí tedy platí: temnota odmítá světlo, staví se proti němu 
nepřátelsky a zároveň proti světlu temnota nezmůže nic, i kdyby se všechny 
temnoty světa spojily, světlo svítit nepřestane.  

Vánoce nám kromě jiného připomínají i tu temnou stránku světa. Tento svět, 
včetně nás - my jsme jeho součástí, má daleko k záři nebeského Jeruzaléma, 
ke slávě Božího království, kde se to všechno jen blyští a ani slunce a měsíc tam 
nejsou třeba. My žijeme ve světě,  kde jsou tmy, spousta temnot a temných koutů.  

pokračování na další straně 
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A tak jsou vánoce připomínkou také toho, že si o sobě a svém světě nemáme 
dělat iluze. Nechtějme tedy o vánocích pořád jenom jásat a oslavovat a pořád 
jenom mít dobrou náladu a pohodu. Také rozjímejme o temné stránce světa 
a pusťme si ji na tělo. Vpusťme do svého nitra i bolest a utrpení světa kolem nás. 
Je dobře, když nám i televize o vánocích připomíná uprchlíky, bezdomovce, lidi 
nevidomé nebo jinak postižené. Bolest, nemoc, bezmoc, to všechno patří k nám, 
do našeho světa, do světa, který si Bůh tak zamiloval, že dal svého jednorozeného 
syna. 

Vánoce však připomínají, že tmy to světlo nepohltily, nepřemohly ho. Ta 
dobrá zpráva zní, že šířit se může nejen špatnost a tma, ale také světlo se předává. 
Každý rok nám v Poličce skauti nosí světlo z Betléma. Necháváme si zapálit 
svíčku. Nezáleží  na  tom, jak  dlouho bude hořet – ta symbolika je fascinující. Od  
 
 

Vánoční pozvání 
Přehled vánočních bohoslužeb a dalších aktivit najdete na zadní straně našeho 
dopisu. Pro přehlednost je zde zmiňuji ještě jednou: 
 
18. prosince v 8:30 – vánoční slavnost 
  rodinné bohoslužby s vánoční hrou dětí 
18. prosince od 17 do 18 – živý vánoční obraz 

na schodech kostela 
  přijďte si poslechnout i zazpívat vánoční písně a koledy 
24. prosince v 16:00 – štědrovečerní bohoslužby 
  příležitost k duchovnímu zastavení  
25. prosince v 8:30 – vánoční bohoslužby 
  slavnostní bohoslužby na Boží hod vánoční 
1. ledna v 8:30 – slavnostní bohoslužby na začátek roku 
 
Vánoční svátky jsou dobrá příležitost pozvat do kostela také přátele a známé. A tak 
Vás chci povzbudit, abyste nejenom sami přišli, ale pověděli o našem programu také 
svým blízkým. Zvláště si, prosím, všímejte lidí, kteří jsou sami, kteří procházejí 
obtížným životním obdobím, kteří se trápí. 

Vánoce mohou být dobrou příležitostí k účasti na bohoslužbách také pro ty z Vás, 
kdo obvykle do kostela přijít nemůžete nebo jste tu už dlouho nebyli. A tak Vás 
srdečně zvu, abyste – stojíte-li o to – přišli bez rozpaků. Můžeme-li Vám v tom jako 
sbor jakkoli pomoci (například dovozem na bohoslužby) určitě se na nás obraťte. 

Stejně tak Vás zvu, abyste se na mne obraceli, stojíte-li o to, abychom se sešli 
v úzkém kroužku k domácí pobožnosti přímo u Vás doma. Krátká pobožnost 
s vysluhováním večeře Páně může být dobrou příležitostí pro Vás, pro které je účast 
na bohoslužbách příliš obtížná. – Budu rád, když mi zavoláte. 

 
jedné svíčky zapálené kdesi v Betlémě hoří v tuto chvíli po celém světě tisíce, 
možná miliony svíček. Podobně jsou nakažlivé i drobné činy a drobná gesta 
a slova naděje. Třeba to, co udělá církev, když přijme ve svých střediscích 
bezdomovce, když adoptujeme chlapce z Indie, když navštívíme nemocné, když 
víme, co je přímluvná modlitba - to všechno jsou drobná světélka, která mohou 
zažehnout světélka další. Věřme tomu, že tmy světlo nepohltí. A nenechme se tím 
temným ve světě uhranout. Všímejme si raději té třeba skromné, malé, ale přece 
jenom záře. Vánoce jsou svátky velké a činorodé naděje. Naděje pro všední dny, 
i pro ty dny zatažené a potemnělé. Naděje, která je pro všechny lidi, tak jako je 
pro všechny světlo. 

A tak vůbec není na škodu, když si na závěr vypůjčím jednu čínskou 
moudrost: Lepší než žehrat na tmu je zažehnout svíci. 

 
 

Dovoz na bohoslužby 
Tato nabídka je otevřená každému, nejen pravidelným účastníkům bohoslužeb. Zvlášť 
teď, v době adventní a vánoční, zveme ty z Vás, pro něž je obtížné do kostela dojít, 
abyste nám zavolali a domluvili si dovoz. 
 

Rozpis řidičů 
 4.12. Marie Staňková   29.1. Pavel Bureš

11.12. Jiří Teplý 5.2. Petr Šimon 
18.12. Jan Dus 12.2. René Vraspír 
24.12. Pavel Bureš 19.2. Marie Staňková 
25.12.   Petr Šimon 26.2. Jiří Teplý 

1.1. René Vraspír 5.3. Pavel Bureš  
8.1.   Marie Staňková 12.3. Jan Dus 

15.1. Jiří Teplý 19.3. Petr Šimon 
22.1. Jan Dus 26.3. René Vraspír 

 

Telefon - řidiči 
Pavel Bureš 737-638-299 
Jan Dus 461-724-050; 776-897-889 
Marie Staňková 461-724-235 
Petr Šimon 461-722-319; 603-434-120 
Jiří Teplý 461-724-712; 736-752-627 
René Vraspír 461-721-798 
 

Pravidelní cestující 
Marta Petrásová 461-728-116 (Korouhev 232) 
Eva Dvořáková  461-724-133 (Jiráskova 695) 

JD 


