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Jan 1, 4-5: V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo 
ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
 
Křesťané odedávna slaví Vánoce, svátky Kristova příchodu, v době zimního 
slunovratu. Vyjadřují tak víru, že Ježíš je naše slunce.  
Slunce, které dává světlo, teplo, naději. Slunce, které je zdrojem života. 
Slunce, které zvládne prosvítit všechny naše temnoty.  
 
V zimě, když se budíme za tmy, brzy se smráká a dny bývají šedivé, 
si uvědomujeme, jak těžké je žít bez světla. Snadno propadáme smutkům, 
beznaději, trudomyslnosti. Temnotou nejsou prostoupeny jen dny, 
do kterých vstáváme, vidíme ji i ve světě, v jeho válkách, nepokojích, 
krizích. 
Temná jsou i naše srdce, střádáme si v nich staré křivdy, prohrané zápasy, 
špatná rozhodnutí. Hýčkáme si vlastní hříšnost a sobectví, otáčíme se zády 
k pokoji, ke smíření.  
 
Naše srdce ale nejsou jen temná, ani svět a dokonce ani zimní dny nejsou 
jen temné. V celém stvoření se odedávna odehrává zápas mezi světlem 
a temnotou, mezi dobrem a zlem, mezi životem a smrtí. Jako křesťané 
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máme jednu velkou naději: Že i malé světlo může prozářit velkou 
temnotu. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.  
 
Mysleme na to, když vzhlédneme ke hvězdám. Mysleme na to 
při zapalování adventních svíček. Mysleme na to, až budeme stát 
u stromečku s prskavkou v ruce. Mysleme na to nejen v době 
Adventu a Vánoc. 
 

Pamatujme si, že Ježíš je naším světlem, naší nadějí.  
 
Přeji vám požehnané vánoční svátky. 
 
Anna Peltanová 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Svoboda  
je - nesamozřejmá, dar, fajn, úsilí, zodpovědnost, svazující, vyjádření 
názoru, volnost, nezávislost, závazek, cestování, lidské právo, možnost 
projevovat se – tak odpovídala mládež na jedné ze svých setkání v páteční 
listopadový podvečer na faře. Myslím, že to vyjádřili naši mladí přesně. 
Máme svobodu  a přitom zodpovědnost.  
Již ve Starém zákoně Mojžíš na cestě za svobodou dostává od Boha deset 
přikázání (ta zase probírala skupinka dětí v nedělní škole). Možná vás 
napadne, co je to za svobodu, když jsme svazováni desaterem? Při bližším 
čtení desatera (vřele doporučuji všem, najdeme ho v Exodu 20. kapitole) 
pochopíme, že Bůh to myslí s námi dobře, že svoboda není bezbřehá, není 
bez hranic a hlavně končí tam, kde narušuje svobodu druhého. Abychom 
se dokázali ve svobodě pohybovat, dává nám Bůh ukazatele, komu máme 
věřit, koho máme uznávat jako největší autoritu, před kým máme mít úctu 
a jak máme jednat se svými bližními. Desatero se stalo základem 
demokracie a právních řádů Evropy i USA. Bůh nám dává možnost 
volby. Komu chceme sloužit? Čemu dáme v životě přední místo? Celý náš 
život je takovým vycházením z Egypta ke svobodě. Jsme tu jen chvíli 
a vycházíme ze závislostí života dál do nejistoty a rádi bychom do svobody, 
do Božího království. Království pokoje, lásky, kde není pláč ani bolesti, 
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kde si bude hrát lev a malé dítě. A právě tady si kladu otázku - Kam 
směřuje můj život? Jakou hodnotu má pro mne evangelium, sbor, církev? 
Stojíme na prahu nového roku. Oslavili jsme 30 let svobody státu. Jsme 
členy evangelického sboru ve Vanovicích. Co pro nás znamená členství 
ve sboru? Jsme zodpovědní za svůj sbor. Naše církev se stala svobodnou, 
nezávislou na státu. To znamená, že se nebude zodpovídat nějakému 
zřízení, nebude kontrolována tajemníky a tajnou policií, ale také se bude 
od roku 2030 samofinancovat. Jsme ochotni zaplatit za svobodu církve? 
V západní části světa je běžné, že každá rodina si rozpočítá, kolik věnuje 
na církev a jak moc ji záleží na tom, aby její sbor fungoval. U nás 
se probouzejí sbory ve velkých městech, vesnice jakoby spí a nechtějí 
převzít finanční odpovědnost za faráře. Probuďme se! Mysleme na svůj 
sbor. Kde je naše mysl, tam je i náš poklad. Staňme se účastníky 
zvěstování evangelia, přehodnocujme, co je pro nás opravdu důležité! 
Heslo na rok 2020 zní: Věřím, pomoz mé nedověře. (Marek 9,24) 
V jedné z písní mládeže se zpívá: K svobodě je dlouhé putování, těžké bývá 
zvednout se a jít. Tolik různých pout, tolik závor v cestě brání, jen sám Bůh 
je umí rozlomit. 
Věřím, že Bůh láme naše srdce láskou, milosrdenstvím a pokojem.  
Přeji Vám do vánočního času i do nového roku Boží vedení, jeho blízkost. 
Také vděčnost a pokoj Boží, který převyšuje všeliký náš rozum.  
 

Za staršovstvo Daniela Chladilová 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
PROGRAM VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SETKÁNÍ 

 
11. 12. 2019   10:00 – DPS Letovice - bohoslužba s vysluhováním VP 
22. 12. 2019     9:30 – fara Vanovice - dětská vánoční slavnost 
24. 12. 2019   15:30 – fara Vanovice - štědrovečerní pobožnost, zazpívá 

Kudykam 
25. 12. 2019     8:00 – Jevíčko - bohoslužba s vysluhováním VP 
25. 12. 2019     9:30 – kostel Vanovice - bohoslužba s vysluhováním VP 
25. 12. 2019   14.30 – kostel Moravská Chrastová - bohoslužba 

s vysluhováním VP 
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26. 12. 2019     9:00 – modlitebna CB Letovice - bohoslužba 
s vysluhováním VP 

26. 12. 2019     9:30 – fara Vanovice - bohoslužba s vysluhováním VP 
29. 12. 2019     9:30 – fara Vanovice – čtená bohoslužba 
31. 12. 2019   17:00 – fara Vanovice - bohoslužba  
  1.  1.  2020      9:30 – fara Vanovice - bohoslužba s vysluhováním VP 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
Alianční  týden  modliteb se uskuteční v týdnu od 6. do 12. ledna 2020. 
Téma: Jan Ámos Komenský – Obecná porada o nápravě věcí lidských. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ 

 
Náboženství se koná každou středu ve 14:00 hodin v Základní škole 
v Letovicích.  
 
V DPS Letovice se nově konají bohoslužby každou druhou a čtvrtou středu 
v měsíci v 10:00 hodin dopoledne. Bohoslužby se konají v ekumenické 
místnosti a jsou přístupné obyvatelům domova i veřejnosti. 
 

Informace o dalších pravidelných sborových shromážděních naleznete 
na webových stránkách sboru. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Anna Peltanová, farářka sboru 
 
mobil: 737 279 275, e-mail: anna.peltanova@evangnet.cz  
 
Webové stránky sboru: www.vanovice.evangnet.cz 
 
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60 
679 36  Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300 
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