
Vánoční dopis 
Českobratrského evangelického 

sboru v Telecím 

 

„Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel 
poklonit.“ (Matouš 2, 8) 

Věta krále Heroda, jíž tajně povolává své mudrce, podrobně se jich vyptává na čas, kdy se objevila 

hvězda, ukazující na Ježíšovo narození. A posílá je do Betléma, aby tam to nově narozené dítě vypátrali, 

nalezli a oznámili mu to, aby se mu i on šel poklonit. A oni poslušně jdou, před sebou mají hvězdu z vý-

chodu a dojdou až k tomu místu, kde bylo to dítě. Zaradují se velikou radostí, uvidí ho i s jeho matkou 

Marií, dají mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu, a pak jinudy odcestují do své země, aby se k 

Herodovi už nemuseli vracet. Ale proč vlastně? Vždyť jim ten Herodes přece řekl, že se mu, tomu děťát-

ku, chce především přijít poklonit. A oni by se k němu, k Herodovi, i navrátili, kdyby jim nebylo ve snu 

řečeno, že se k němu vracet nemají.  

Co však ve skutečnosti znamená, ono jděte, pilně se na to děťátko vyptejte a až ho najdete, oznamte mi 

to… Především to, že se Herodes vyděsil, resp. znepokojil nad tím, že se kdesi narodil jakýsi král Židů a 

všichni se mu hned chtějí klanět. A to podle starého proroctví, že se tak stane v judském Betlémě, z něhož 

vyjde nový pastýř izraelského lidu Božího. Jenže to Herodovo poslání míří ještě jinam: nabádá jím nejen 

své mudrce, ale vlastně tak trochu i nás všechny, abychom za tím dítětem až do Betléma šli. Pilně se na 

něj vyptali a až ho najdeme, mohli to zvěstovat, oznámit jemu jakoby nazpět. Ale nejen jemu!  

Místo Ježíšova narození tehdy hledal kdekdo, od těch mudrců, přes Heroda až po velekněze a zákoní-

ky. Všechny to nejen že znepokojilo, ale rovnou ho chtějí jít hledat a klanět se mu. Není to tak trochu 

výzva pro nás všechny? Vyptávat se na Ježíšovo narození, případně jít za ním a až ho najdeme… A není 

právě období Vánoc tou nejlepší dobou ke hledání a nalézání toho právě se narodivšího Mesiáše? Období 

k tomu jít třeba i do kostela, k vánočním bohoslužbám poslechnout si zvěst o narození Krista a třeba i 

sami ve svých srdcích a myslích hledat pro něj místo? A zvěstovat ono evangelium, tu dobrou zprávu o 

tom, co se v těch dnech vlastně stalo i dále, po vší zemi a třeba i všem lidem?  

Proč musel náš letopočet vzniknout právě narozením Krista a nemohlo se jít buď dál, abychom neměli 

žádné před a po anebo proč zrovna Kristus… Ptaly se mě občas děti na náboženství. Ne, že by se nikdo 

jiný v těch dobách přelomu letopočtu nenarodil. Ale narozením Pána Ježíše se vlastně pro všechen lid 

začíná nejen nová etapa našich, lidských, dějin, a třeba nám ta otázka má být právě tím pozváním nejen 

ke společnému slavení. Ale hlavně, a především k tomu jít a hledat to nově narozené dítě. Ten nový život, 

který se nám Ježíšovým narozením mimo jiné otevírá. Jít, hledat a třeba i nalézt to, proč je každý rok sla-

víme a připomínáme si ten slavný zázrak, jenž se udál v judském Betlémě. A jež se třeba děje i v každém 

z nás. Vždyť všichni jsme svým způsobem stále na cestě. Na cestě k Božímu království, k druhým lidem, 

ale i sami k sobě. Abychom si znovu a znovu mohli připomínat, kdo je vlastně ten nově narozený král 

Židů a před kým bychom se měli zastavit a vrátit se ne k Herodovi, ale k tomu, co je v životě správné. Do 

svých rodin, do toho, co z nás dělá lidi. Ke svým blízkým a třeba i sami k sobě.  
 

Ze života našeho sboru: 
 Letošní rok se nesl především ve znamení změny na pozici faráře sboru. Bratr farář Lukáš Pešout odešel 
k 1. červnu a od 1. října zde působí nový farář Jan Hrudka.  
 

Do sboru v Telecím jsem nastoupil po ročním vikariátu v Litomyšli. První měsíce jsem se především sezna-
moval s novou farou, ale postupně pronikám do všech oblastí sborového života, pokračuji po vzoru svých předchůd-
ců ve vyučování náboženství, kde mám zatím 4 děti. Scházejí se na faře, ale od nového roku bych je chtěl mít ve 
škole s nadějí, že se jejich řady ještě rozšíří. 

Biblická hodina pro dospělé zatím neprobíhá, ale rýsuje se zde mládež, která by se scházela jednou za čtr-
náct dní ve čtvrtek. Též se postoupně seznamuji s jednotlivými členy sboru v Telecím, potažmo některými místními 
obyvateli. 



25. listopadu jsem byl v kostele v Telecím za účasti asi sedmnácti farářů, mnohých členů sboru i celého se-
niorátu, ale i veřejné ochránkyně lidských práv paní ombudsmanky Anny Šabatové i s manželem panem Petrem 
Uhlem, slavnostně br. seniorem a dosavadním administrátorem Markem Vančou instalován. Byl to pro mne i jeden 
z dalších startů mého působení ve sboru v Telecím. 

Musím na tomto místě říct, že se tu cítím velmi dobře přijat a pevně věřím, že to tu bude fungovat. 
Staršovstvo zasedá pravidelně každý měsíci a v březnu příštího roku proběhne jeho nová volba.  
Bohoslužby se konají ve stávajícím rozsahu, třikrát měsíčně v Telecím, z toho jedny jsou rodinné a dvakrát 

v Pusté Rybné. 
 
Děkujeme všem dárcům, kteří na náš sbor pamatují finančně, je to pro nás velkou pomocí i povzbu-

zením. Děkujeme i vám všem, kdo přispíváte na chod našeho sborového života. Věříme, že nám zachováte 
svou přízeň i nadále. 
 
Publikace 
K dostání jsou Evangelické kalendáře a příručky Na každý den na rok 2019. Koupit si je můžete po stokoruně. 
Doporučujeme Vám také ke koupi čtvrtletník Českobratrské Horácko. 
 

Pravidelná setkání v našem sboru: 
 
neděle                      
9.00 – Telecí – bohoslužby (v zimě v sále na faře) 
2. neděle v měsíci 9.15 – Pustá Rybná – bohoslužby pro celý sbor (v zimě v sále na faře) 
4. neděle v měsíci 14.00 – Pustá Rybná – bohoslužby (v zimě v sále na faře) 
 
pátek          
13.00 – Telecí fara – náboženství pro děti (1.-4. třída) 
 
čtvrtek          
Během adventního období a zvláště od nového roku by se na faře v Telecím měla jednou za čtrnáct dní scházet mládež. O 
biblických hodinách pro dospělé se stále jedná. 
 

Zveme vás na shromáždění v Adventu a o Vánocích: 
 

23.12. 09.00 – Bohoslužby ve sborovém sále v Telecím a ve 14.00 v Pusté Rybné 

24.12. 16.00 – Dětské vánoční pásmo v sále na faře v Telecím. Hudební doprovod, rozdávání dárků dětem 

25.12. 09.00 - Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v sále na faře v Telecím 

25.12. 14.00 - Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v sále na faře v Pusté Rybné 

30.12. 09.00 - Bohoslužby v sále na faře v Telecím 

1.1.     09.00 - Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v sále na faře v Telecím 

1.1.     14.00 - Bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v sále na faře v Pusté Rybné 
 

 

Těšíme se na viděnou s vámi. 
 

Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


