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 Hle, činím něco nového a už to raší. 

Nevíte o tom?  



Doba adventní bývá označo-

vána za dobu očekávání. V běž-

ném pojetí se čeká na vánoce. Sví-

ce na adventním věnci odměřují, 

kolik času ještě zbývá do Štědré-

ho dne. Možná, že bychom si prá-

vě od tohoto „očekávajícího“ roč-

ního ob-dobí mohli vzít ponaučení. 

Neochuzujeme se, když k budouc-

nosti napjatě vyhlížíme jen před 

váno-cemi? Což si tak protáhnout 

čekání a vyhlížení až za svátky? 

Což tak vyhlížet k budoucím dnům 

s nadějí a s radostí nejen během 

adventu, nýbrž po celý rok?  

Prorok Izajáš ukazuje přesně 

tímto směrem. Tlumočí nám Boží 

poselství: Hle, činím něco docela 

nového a už to raší. Nevíte o tom? 

Něco se děje, něco vzniká, něco se 

klube na svět už v současnosti a my 

o tom možná ani nevíme. Je snad-

né přehlédnou skromné začátky.  

Pán Bůh nás ujišťuje, že on nezačí-

ná od velkých a převratných věcí. 

Své dílo začíná od ne-nápadných 

výhonků, od nepatrných klíčků, kte-

ré si namáhavě razí cestu ke světlu. 

A přeci lze očekávat, že vzejdou. 

Na obrázku se prodírá malá 

rostlinka skrze vrstvu slov. Při dů-

kladném pohledu zjistíte, že koří-

nek v té změti slov sahá až ke slo-

víčku „evangelium“.  Odsud bere 

živiny. Tedy – kdo chce ve světě 

vidět rašit nové a dobré věci, musí 

vědět, odkud berou sílu. Kdo čeká, 

že se Bůh dnes nějak projeví, ten 

zkoumá Kristovo evangelium. Prá-

vě v evangeliu se mluví o síle žít v 

radosti a v důvěře, že nám Bůh 

pomůže. 

Až si budete letos znovu připomínat 

scénu s dítětem v betlémských jes-

lích, vzpomeňte si, že je to teprve 

začátek. Dítě vyroste a bude z něj 

dospělý muž, který bude rozmlou-

vat s  lidmi a vyprávět jim, že nej-

důležitější v životě je láska. Láska k 

lidem a k Bohu. Kde se na tuhle lás-

ku spolehneme, tam můžeme (nejen 

o vánocích, nýbrž celoročně) očeká-

vat, že najdeme lepší cesty ke svým 

bližním. A také můžeme očekávat, 

že lépe porozumíme Bohu a jeho 

záměrům.  Z lásky a z vlídného 

slova raší Boží dílo. Ano, ty začátky 

jsou skromné, ale copak i velký 

strom neroste z malého semínka?

Bůh říká: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. 

Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já 

povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Lid, jejž jsem si vytvořil 

pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“  
Izajáš 43,18.19.21 

 



 Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,  

pomalu končí rok, který se vyznačoval „osmičkovými“ výročími. 

Také naše církev si připomíná 100 let od spojení dvou českých 

evangelických církví. Jak k němu došlo, se lze dozvědět při přednášce 

v pondělí 10. prosince v muzeu. 

Jako v dřívějších rocích bude i letos během adventu probíhat 

dobročinný bazar na podporu projektu Adopce na dálku. Jelikož naše 

dosavadní dítě dostudovalo, požádali jsme o nového svěřence. Stala se jím 

Nabaggulanyi Rihanh z africké Ugandy. Aby mohla chodit do školy, je 

ročně zapotřebí 7 000 korun.  

Na konci února se bude konat sborové shromáždění, které bude mít 

mj. za úkol zvolit na šest let polovinu členů staršovstva. Prosím, 

promýšlejte, kterým pěti bratřím a sestrám svěříte správu našeho sboru.   

Na neděli 24. března přijal pozvání do našeho sboru bratr Daniel 

Ženatý, synodní senior naší církve. Podrobný program, který zahrne 

bohoslužby, besedu či společný oběd, zatím připravujeme, ovšem 

s termínem návštěvy už můžete počítat.  

 Přeji Vám pokojný adventní a sváteční čas.  

Jiří Tengler, farář 

 

Doprava na bohoslužby 

Den Řidič Telefon 6.1. Petr Šimon 
25.11. M. Jakubcová 603 211 986 13.1. Petr Klusoň  
2.12. Marie Staňková  739 149 886 20.1. Dusovi 
9.12. Jiří Tengler  776 897 889 27.1. M. Jakubcová 
16.12. Petr Šimon 734 707 570 3.2. Marie Staňková  
23.12. Petr Klusoň  732 847 909 10.2. Jiří Tengler  
24.12. Dusovi 461 100 431, 776 897 884 17.2. Petr Šimon 
25.12. M. Jakubcová  24.2. Petr Klusoň  
30.12. Marie Staňková   3.3. Dusovi 
1.1. Jiří Tengler   10.3. M. Jakubcová 

 
Zájemci o dopravu: Aloisie Brahová, 723 731 333, Družstevní 970 

Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239 
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339 



Bohoslužby začínají v 8.30 
 

služba / nedělní škola 

2. prosince  1. adventní neděle, večeře Páně  Klusoňovi / A. Dusová 

9. prosince  2. adventní neděle, večeře Páně    Kleinovi / J. Andrlová 

10. prosince 100 let ČCE                             přednáška v CBM od 17 hodin 

16. prosince 3. adventní neděle, večeře Páně  Andrlovi / H. Bartošová 

22. prosince  Generální zkouška divadla   

23. prosince 

4. adventní neděle  
dětské adventní divadlo 

Nagyovi 

Živý betlém a zpívání na schodech                   od 17 hodin       

24. prosince Štědrovečerní bohoslužba                             od 16 hodin 

25. prosince 
Slavnost Kristova narození 
večeře Páně          

Bartošovi 

30. prosince Neděle po Vánocích  Feltlovi 

1. ledna 
Nový rok, večeře Páně, verš roku:  
„Vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ 

M. Hubený 

6. ledna  
Zjevení Páně („Tří králů“)        Dusovi 

Schůze staršovstva 

11.-13. ledna Sborový víkend v hájence na Maděře 

13. ledna Neděle po zjevení Páně Fejtovi 

20. ledna  Rodinná bohoslužba Hájkovi, V. Flídrová 

27. ledna 3. neděle po zjevení Páně Švecovi 

3. února  4. neděle po zjevení Páně Moravcovi 

10. února 
Poslední neděle po zjevení Páně 
večeře Páně 

Brahovi 

17. února  Neděle Devítník Marešovi 

24. února  
Neděle po Devítníku 
Výroční sborové shromáždění 

Hladíkovi 

3. března Masopustní neděle Mlejnkovi 

10. března 1. neděle v postě, večeře Páně Tenglerovi 

17. března 2. neděle v postě, večeře Páně Klusoňovi 
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