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                     Chcí říci, bratří, toto:     
                                            Lhůta je krátká.      

                                               

                                                 1.Korintským 7,29 
                                              
                                                       To nezní jako příliš                 
                                         povzbudivé sdělení. Času je 
nakrátce. Co všechno je třeba do konce roku stihnout? 
V řeckém originále tu ale čteme odborný mořeplavecký 
termín, který znamená doslova: čas skasal své plachty. 
Plachty se stahují proto, aby se loď uvedla do klidu.  
A to je obraz, který s oním prvním dojmem plným 
chvatu kontrastuje.  
Téma času se line adventním očekáváním. Začíná nový 
liturgický rok. V toku času přichází významný předěl, 
kairos, čas milostivý. Jako když na moři zavane příznivý 
vítr. Naplnil se čas, "neb Bůh věčný nekonečný narodil 
se z panny". Děje se něco zvláštního a 
neopakovatelného. Máme zbystřit a soustředit se, aby 
to zasáhlo také nás. 
Čas se zkracuje podobně jako dny na podzim. Napnout 
plachty vanutí Ducha znamená je skasat před jinými 
věcmi, které nás chtějí někam bezcílně hnát či dokonce 
hrozí, že naši loďku převrhnou. Už není, kam chvátat. 
Už není co radikálně nového očekávat v dějinách světa i 
v našich životních příbězích. Je čas zklidnit svou duši. 
To podstatné už se stalo. Věčný již k nám přišel na 
dotek blízko a hledá místo pod našimi chudými 
střechami.                                                 K. Šimr 



ohoslužby v adventu a o Vánocích 
 

 

4. 12. v 9 hodin 
2. neděle adventní 
čtená bohoslužba Českobratrské církve evangelické 
 
11. 12. ve 14 hodin  
3. neděle adventní 
bohoslužby Církve československé husitské (farář J. 
Chytil) 
 
18. 12. v 9 hodin  
4. neděle adventní 
bohoslužby Českobratrské církve evangelické s 
vysluhováním sv. večeře Páně (farář K. Šimr) 
 
25. 12. ve 14 hodin  
Narození Páně – Boží hod 
vánoční 
bohoslužby Církve 
československé husitské (farář J. 
Chytil) 
 
26. 12. v 9 hodin  
Narození Páně - Prvomučedníka 
Štěpána 
bohoslužby Českobratrské církve evangelické s 
vysluhováním sv. večeře Páně (farář K. Šimr) 

 
Biblická hodina se koná vždy první čtvrtek v měsíci 
od 16 hodin v domě sociálních služeb. Setkání jsou 
otevřená všem zájemcům o poselství Písma. 



 
 
 

 
 



Modlitba k Ježíši Kristu 
 
Nejsi ten, kdo svítí - jsi světlo, 
nejsi ukazatel cest - jsi cesta, 
nejsi pravdivý - jsi čirá pravda, 
nejsi ten, kdo žije - jsi život 
sám, 
nejsi velký mezi velkými - jsi 
Pán nade všemi. 
V tobě vidím, jaký je Bůh. 
V tobě vidím, jaký jsem já. 
Ty mě znáš až do dna, a přece mě máš rád. 
Sejmi ze mne vinu a vlož do mne nový zárodek 
života. 
Ke komu mám jít? 
Ty jsi život. 

 (podle A. Pereiry) 
 

 

Prosíme, pamatujte na sbor také platbou saláru nebo 
darem – na účet 173092812/0300. Rádi vám vystavíme 
potvrzení pro odečet z daní. 
 

Těšíme se nashledanou při bohoslužbách i dalších 
setkáních ve sboru! 
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