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Místo narození: krmelec 
Jiří Bureš 
 
     Před třemi lety u nás vzbudil poprask novinový článek o jedné mateřské 
škole v Itálii, v níž přestali používat při vánoční výzdobě jesle. Z ustrašené, 
pro naši dobu typicky přehnané reakce na nevýznamnou zprávu o 
dekoraci mateřinky mi zůstal v paměti údiv nad tím, nakolik jsou právě 
jesle považovány za evropský  křesťanský symbol. Zvířecí krmelec? 
Opravdu? 
 
     Je nicméně pravda, že i lidé, kteří mají v příběhu Narození zmatek, si 
pamatují právě tento detail. Jesle se opěvují v koledách, stojí ve výlohách 
obchodních domů mezi krabicemi lega a plazmovými televizemi, dekorují 
přání klidu a pohody. Snad proto je společnost chápe jako důležitý 
křesťanský symbol. Mnozí z konzumentů vánoční pohody by však byli 
překvapeni tím, co jesle v příběhu reprezentují: jsou výrazem brutální 
lhostejnosti, které se dočkala svatá rodina v nouzi a na cestách. Tak se 
přicházející Mesiáš, král pokoje, rodí jako bezdomovec, v hospodářské 
budově, položený do krmelce. Jesle jsou tedy kritikou právě oné 
kombinace lhostejnosti a sebestředné pohody, které se u nás v posledních 
letech tak daří.  
 

 

Vanovický zvon 
Vánoce 2017 
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    Chápání významu jeslí jde ovšem dál. O Svaté noci totiž posloužily nejen 
jako kolébka božského Dítěte, ale  také jako orientační bod pro pastýře. 
Neboť anděl je poslal do Betléma s větou: „Toto vám bude znamením: 
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí“ (L 2,12).   
 
     Jak mohou být jesličky znamením, pro pastýře i pro nás? K  pochopení 
andělské výzvy mi pomohl biskup Tomáš Špidlík, boskovický rodák. Podle 
něj najdeme ještě jeden biblický text, v němž mají jesle přenesený 
význam. Je to známý výrok proroka Izajáše:  
Vůl zná svého hospodáře a osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, 
můj lid je nechápavý (Iz 1,3). 
 Smysl Izajášova napomínání je zřejmý každému, kdo někdy choval zvířata. 
Domácí zvířata nejsou netečná, poznají, ke komu patří, a hlásí se k tomu, 
kdo o ně dobře pečuje. Často radostně reagují už na zvuk kroků nebo 
hlasu své paní, zatímco k neznámému se staví s nedůvěrou. S lidem Izraele 
je to bohužel horší, tvrdí Izajáš. Nezná Hospodina, nevítá jeho slova, 
nehlásí se ke svému dobrodinci. Boží lid je někdy horší než zvěř, rýpne si 
nadčasově prorok. 
 
     „Osel zná jesle svého pána...“ Krmelec je obrazem Božího 
milosrdenství! Pastýř do něj dává to, čím chce nakrmit svůj houf. Bůh 
jakoby říkal: I já vám denně připravuji jesle plné všeho toho, co potřebujete 
k životu, jídlo i slovo, blízké i daleké lidi, odpuštění i pokoj. Poznejte mne 
tedy v těchto jeslích, v darech, které dostáváte! 
 
     Vrchol všech darů se ukazuje o Vánocích: je jím  Kristus. V něm je 
završena řada velkých divů Starého zákona. Ježíšova postava je sama 
největším zázrakem židovských dějin. Izajáš by tu znovu mohl hřímat: 
„Poznejte jesle svého Pána!“ Vždyť tady nejde jen o každodenní obživu, 
tentokrát Bůh dává sám sebe, blízkým i dalekým. 
 
     Až budeme chystat doma vánoční výzdobu a třebas i připravovat 
Betlém, můžeme si na tento motiv vzpomenout. Jesle nejsou poetickou 
kolébkou malého Ježíška. Jsou obrazem vztahu mezi člověkem a Bohem, 
připomínají   dobrodiní,  která  den  za  dnem   přijímáme.   Jen  málo  lidí  
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v přijímaném rozpoznává Boží stopu, nestane se pro ně „znamením“. 
Považují za úplně samozřejmé, že se dobře nají, že se jim daří, že mají 
rodinu, přátele a sváteční náladu. Znají jesle, ale neznají jesle svého Pána. 
Nejsou pro ně znamením. 
 
     Člověk víry chápe sám sebe jako obdarovaného. Nekřičí, nerve se o svůj 
nárok, neužírá se tím, co je mu upřeno. Poznává, že je v jeslích jeho života 
přítomen Kristus. A umí se mu poklonit, umí ho přivítat u sebe, jako 
tichého krále. 
 
     Pastýři, lidé pokorného srdce, vy, kdo bez nároku očekáváte Boha, vám 
všem je určena andělská zvěst: „Dnes se nám narodil spasitel, Kristus Pán, 
v městě Davidově!“ 
 
     Modlitba: 
     Svatý Bože, děkujeme za naplněný, sváteční čas. Přijď, potěš ty, kdo se 
trápí. Vyjdi vstříc těm, kdo tápou v temnotě.  A dej, ať smíme nalézt Ježíše, 
radostnou zvěst pro tento svět. Amen 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

     
ZAČÁTKY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB 

 
Vanovice  
každou neděli v 9.30 hodin 

 
Kazatelská stanice Jevíčko 
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Letovice  
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Horní Smržov  
každou 2. neděli v měsíci ve 14.00 hodin 
 
Kazatelská stanice Moravská Chrastová  
každou 4. neděli v měsíci ve 14.30 hodin – káže bratr farář Filip Keller ze 
sboru ve Svitavách 
 
Každou 2. neděli v Letovicích, ve Vanovicích a v Horním Smržově káže 
bratr farář Jiří Bureš z Boskovic. 
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Každou 4. neděli v Letovicích a ve Vanovicích káže bratr farář Jiří Šimsa 
z Brna. 
 
V Centru sociálních služeb města Letovice se každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci 
koná bohoslužba v 15.30 hodin. 

----- 
 
     Při nedělní bohoslužbě 10. prosince 2017 bude ve Vanovicích 
pověřena do služby pastorační pracovnice našeho sboru sestra Daniela 
Chladilová. Začátek bohoslužby je v 9.30 hodin. Kázat bude bratr farář 
Jiří Bureš a bratr farář Filip Keller. 

----- 
 
     V měsíci prosinci, a to ve čtvrtek 14. prosince 2017, bude v Centru 
sociálních služeb města Letovice při pravidelné bohoslužbě vysluhována 
Večeře Páně. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
MLÁDEŽ 

 
     Mládež se schází každý pátek v 18 hodin střídavě na faře v Boskovicích, 
Hybešova ul. č. 9 a na faře ve Vanovicích. Mládež povede bratr farář Jiří 
Bureš. Srdečně jsou zváni všichni mladí, a to včetně konfirmandů. Dopravu 
na mládež pro zájemce zajistí Pavel Lébiš. Je možné se s ním dohodnout 
na tel. čísle 775 168 870. Těšíme se na setkávání.       
 

NÁBOŽENSTVÍ 
 

     Náboženství pro děti se koná každou středu v Boskovicích na faře 
v 16.00 hodin a ve Skrchově u Chladilů každé úterý v 15.30 hodin. 
 

 
BIBLICKÉ HODINY PRO DOSPĚLÉ 

 
     Biblické hodiny pro dospělé se konají každou středu ve Vanovicích na 
faře v 18.00 hodin a ve Stvolové u Stehnů každý čtvrtek v 15.30 hodin. Jste 
srdečně zváni. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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PODĚKOVÁNÍ 

 
     V měsíci říjnu a listopadu jsme měli možnost zúčastnit se mnoha akcí 
pořádaných naším sborem.  
      
Byly to dva koncerty, koncert paní Ruly Machačové a jejích hostů v kostele 
ve Vanovicích a benefiční koncert pro Diakonii Letovice, na kterém 
vystoupil pěvecký sbor Církve bratrské z Letovic, pěvecké sdružení 
KUDYKAM, Růžena Vystavělová, Lydie Kotrlová, Anna Kotrlová, Lýdie 
Jurková, Karel Stria a Lubomír Hluštík. Sólisty doprovodila na klavír 
Dagmar Lžičařová. 
     Oba koncerty byly pro posluchače krásným a nezapomenutelným 
zážitkem. Při benefičním koncertu přispěli návštěvníci částkou 11.000,- Kč 
na pořízení nového automobilu pro středisko Diakonie v Letovicích.  
     Děkujeme všem účinkujícím a také všem ochotným dárcům. 

----- 
     Další velice zajímavou akcí byla přednáška bratra faráře Ondřeje Macka 
z Nosislavi o životě a díle Martina Luthera, o počátku reformace. 
Poděkování patří bratru faráři Mackovi a také Danielce Chladilové za 
zorganizování tohoto setkání nad tématem. 

----- 
     Dne 8. října se uskutečnil autobusový zájezd do Vsetína na instalační 
shromáždění bratra faráře Pavla Freitingera za faráře tamního horního 
sboru. Za náš sbor celé shromáždění pozdravil svým slovem místokurátor 
Kamil Vystavěl. Popřál bratru faráři a jeho sboru tučná a požehnaná léta 
podobná těm, která jsme společně s bratrem farářem prožili i my. Ke 
slavnostní atmosféře přispěl zpěvem náš pěvecký sbor. 

----- 
     Dne 19. listopadu jsme se vypravili opět autobusem směr Vsetín, 
tentokrát do Pržna, kde byla instalována sestra farářka Lenka 
Freitingerová za farářku tamního sboru. I zde svým slovem všechny 
shromážděné pozdravil za náš sbor br. Kamil Vystavěl. Srdečnou 
atmosféru doplnil zpěv Kudykamu. Po bohoslužbě bylo připravené na 
obou místech bohaté občerstvení, tento čas jsme využili k  rozhovorům 
s místními i s Freitingerovými. Přejeme jim požehnanou službu na jejich 
nových sborech. 

----- 
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     Po 3-leté odmlce jsme se připojili k celostátnímu konání ekumenických 
bohoslužeb za oběti dopravních nehod. Tyto bohoslužby se konají 
v blízkosti frekventovaných silnic, proto jsme se tentokrát sešli 26. 
listopadu v hojné účasti v evangelickém kostele v Moravské Chrastové. Na  
bohoslužbě se podíleli zástupci církve římskokatolické z Březové nad 
Svitavou, Církve českobratrské evangelické z Boskovic, Vanovic a Svitav, 
dále z Církve bratrské z Letovic a z Církve Adventistů sedmého dne 
z Boskovic. Společné písně z Taizé podtrhly pietní atmosféru. Při 
bohoslužbě zazpíval také sbor Kudykam. Zúčastnění vzpomněli na tragicky 
zemřelé zapálením svíčky a vepsáním jejich jmen na arch papíru. Po 
bohoslužbě byl prostor ke sdílení v místním Lidovém domě u 
připraveného pohoštění. Všem kdo se na přípravě bohoslužby podíleli, 
děkujeme. 

----- 
 
     Přejeme Vám Vánoce naplněné vděčností za dar pokoje, lásky a 
milosti, která se nám nabízí v Kristu Ježíši a v novém roce radost 
z každého prožitého dne. Těšíme se na společná setkávání.
                                                        staršovstvo 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
BOHOSLUŽBY VÁNOCE 2017 

 
24. prosince 2017 v 9.30 hodin 
Dětská vánoční slavnost – fara Vanovice 
 
25. prosince 2017 v 8.00 hodin 
Jevíčko - s vysluhováním Večeře Páně – kázat bude bratr farář Jiří Bureš 
 
25. prosince 2017 v 9.30 hodin 
Vanovice – Chrám Páně - s vysluhováním Večeře Páně – kázat bude bratr 
farář Jiří Šimsa 
 
25. prosince 2017 ve 14.30 hodin 
Moravská Chrastová - s vysluhováním Večeře Páně – kázat bude bratr 
farář Jiří Bureš 
 
26. prosince 2017 v 9.00 hodin 
Letovice – modlitebna CB - s vysluhováním Večeře Páně – kázat bude bratr 
farář Kamil Vystavěl 
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26. prosince 2017 v 9.30 hodin 
Vanovice - fara - s vysluhováním Večeře Páně – kázat bude bratr farář Jiří 
Bureš 
 
31. prosince 2017 v 9.30 hodin 
Vanovice – fara – kázat bude bratr farář Jiří Šimsa 
 
 
1. ledna 2018 v 9.30 hodin 
Vanovice – fara - s vysluhováním Večeře Páně - kázat bude ordinovaná 
presbyterka Vlastimila Ryšavá 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 

 
     Alianční týden modliteb se v roce 2018 uskuteční v týdnu od 8. ledna 
do 14. ledna. Srdečně jste zváni na následující společná setkání. 
 
8. ledna 2018 - pondělí – v Letovicích v modlitebně Církve bratrské 
 
9. ledna 2018 – úterý – v Boskovicích v kostele ČCE 
 
11. ledna 2018 – čtvrtek – ve Vanovicích na faře ČCE 
 
12. ledna 2018 – pátek – na Roubanské v modlitebně Církve Adventistů 
sedmého dne 
Začátek bude vždy v 18.00 hodin. 

----- 
     Srdečně zveme všechny členy sboru na ekumenickou bohoslužbu, 
která se bude konat v neděli 21. ledna 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. 
Prokopa v Letovicích. 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
POZVÁNKY 

 
ADVENTNÍ KONCERT 

 
V neděli 3. prosince 2017 ve 14.30 hodin 

 se v kostelíku v Moravské Chrastové  
uskuteční adventní koncert, na kterém vystoupí  

mládežnická vokálně-instrumentální skupina KUDYKAM  
a instrumentální duo Karel Stria a Lubomír Hluštík. 
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Tradiční předvánoční koncert  
cimbálové muziky Antonína Stehlíka ze Znojma  

se  letos bude  konat  
v sobotu 16. prosince 2017 v 17 hodin  

v kostelíku v Moravské Chrastové. 
 

----- 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

V pátek 22. prosince 2017 v 18.00 hodin  
 se v evangelickém kostele v Boskovicích  

uskuteční adventní koncert, na kterém vystoupí  
mládežnická vokálně-instrumentální skupina KUDYKAM  

 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
KONTAKTY 
 
Jiří Bureš 
 
mobil: 776 219 938 
e-mail: jiri.bures@evangnet.cz 
 
Tomáš Rozbořil 
 
mobil: 721 475 008 
e-mail: rozboril@szdc.cz 
 
Daniela Chladilová 
 
mobil: 723 033 620 
e-mail: dchladilova@seznam.cz 
 
Webové stránky sboru, na kterých najdete vždy aktuální informace: 

www.vanovice.evangnet.cz 

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

mailto:dchladilova@seznam.cz
http://www.vanovice.evangnet.cz/

