
Vánoční dopis 
Českobratrského evangelického 

sboru v Telecím 

 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v  nich má zalíbení.“ (Lukáš 2, 14) 

Klid a pokoj. Dvě slova, která lidskou společnost provázejí odedávna. Atmosféra klidu a pokoje. To je 

to, co lidé dnes potřebují. Když se nikdo nad ničím nerozčiluje, nikdo se s nikým nehádá, jen si můžeme 

vzájemně připomenout, na čem stojíme, co nás spojuje a proč se vůbec scházíme. Když lidé chtějí být 

spolu. Chtějí být ve společenství a je jedno, jestli dvaceti či třicetihlavého, jsou tu za společným cílem. 

Tím je sjednotit se za myšlenkou víry a křesťanství a za tou i jít. A je jedno, kolik jich přitom je.  

Kdo však jsme my, lidé. Že v nich, že v nás, že i ve vás má Bůh zalíbení. A co nám schází k tomu, 

abychom si i my sami byli trochu blíž, abychom se nemuseli stydět za to, že jsme evangelíci a mohli 

svědčit, že mezi nás mohou přijít úplně všichni. Že je tu otevřeno. A že je to k něčemu. Že nejde o žádnou 

ztrátu času, ale něco vám to dá. A že se nemusíme bát ty druhé mezi sebou i mezi námi přijímat. 

A co v tom všem dělá Bůh. Bůh je ten, komu patří všechna sláva i chvála, ten, který je a který nás má 

rád. Dokonce takové, jací jsme. Bůh je ten, komu jde i o nás, o lidi a nebojí se to dát najevo. Bůh je ten, 

který vytváří společenství, a to i z lidí, kteří o to třeba ani nestojí. Taková je jeho moc. A proto sláva jemu 

na výsostech a na zemi pokoj. Patří to k sobě. Samému Bohu sláva a lidem na zemi pokoj. Což znamená 

neuzavírat se do svých světů, ale umět žít spolu s ostatními. A nebát se přitom mluvit o své víře, nebát se 

vstupovat na šikmou plochu hovorů o církvi i o společenství sboru jako takovém. Nebát se zvát a schytá-

vat pak i všechno to, co si o nás kdo myslí a jak nás druzí vnímají a že je nás málo. Nebát se odmítnutí. 

Ale ani přijetí. Jde o sebevědomí jednoho každého z nás. Ano, člověk a lidé jsou ti, kteří jsou si vědomi 

sebe sama, mají sebevědomí a nebojí se, že to i s nimi myslí Bůh vážně. To jsou lidé, a to je Bůh. 

Dva světy. Boží a lidský. Každý je trochu jiný, ale jedno mají společné. Klid a pokoj přichází právě od 

Boha. Na Bohu je, aby to s námi vydržel a se svým zalíbením to nevzdával a na nás, lidech, abychom ten 

pokoj mezi sebou rozhojňovali, sami se ho drželi a nebáli se o něm svědčit i ostatním lidem. A na zemi 

pokoj, lidem Boží zalíbení, mohli bychom slyšet ještě jinak. To, co potřebujeme my i lidé, je vědomí Boží 

přítomnosti a co potřebuje Bůh, jsme my, lidé, kteří se nebojí být spolu a naslouchat jeho Slovu.  

Slovu, se kterým přilétá i množství nebeských andělských zástupů a chválí Boha. A to tak, jak se sluší 

a patří a jak je to vlastní i člověku, pokud se nám něco líbí, třeba že se narodilo dítě a s ním i nový život a 

pokud se nám něco nelíbí i to umíme dát najevo. Bohu se však my lidé líbíme a na nás je líbit se i jemu. A 

to, jak víme, není jen tak. Líbit se Bohu totiž znamená přijmout jeho Slovo a nechat ho v sobě zaset, aby 

mohlo růst a klíčit, a tak sloužit i po celé zemi a nejlépe tam, kde je ho i zapotřebí. Všem lidem, kteří na 

něj čekají, až jim řekne, že i je má Pán Bůh rád i v nich má zalíbení, a i jim patří Boží pokoj a klid. 

 

 

Ze života našeho sboru: 

 

 Letošní rok v podstatě započal volbou nového staršovstva, které bylo zvoleno na dalších šest let 

při sborovém shromáždění 24. března a 16. června proběhl jejich slavnostní slib. Starší sboru nesou od-

povědnost za celý život farního sboru v Telecím, Pusté Rybné a na Březinách, zejména za podobu boho-

služeb a spolu s farářem mají na starost vše, co se ve sboru děje. Díky aktivnímu zapojení (staro)nových 

tváří je výrazně omlazeno a tvoří tak poměrně jednolitý celek doplněný i o zástupce kazatelské stanice 

v Pusté Rybné a též mladou krví, která až dosud možná trochu chyběla. Poměrně nově se tak můžeme těšit 

hned ze dvou mladých rodin, k nimž jak doufáme, přibydou i další.  

Současně probíhá spolupráce se sborem v Daňkovicích a Borovnici, s nimiž se vždy první neděli 

v měsíci scházíme ke společným bohoslužbám a spolu se Sněžném plánujeme společná „oblastní setkání 

nad Biblí“ neboli obnovené biblické hodiny. Se sborem v Borové pak připravujeme společné mezi-

sborové mládeže. Situace malých sborů není jednoduchá, o to víc děkujeme všem, kdo se o život sboru 

v Telecím starají a těšíme se na další setkávání. 



Ve středu 13. listopadu náš sbor postihl požár fary v Pusté Rybné. Situaci průběžně, ale intenzivně 

řešíme a jsme vděčni za všechnu pomoc i starost. A co bude s farou dál, je v dalších šetření a jednání. 

V každém případě proběhne změna v místě konání bohoslužeb. Přes zimu se budou kromě první 

neděle jednou za dva měsíce, kdy je míváme od 11 hod. v Borovnici konat jen v Telecím a do Pusté Rybné 

se vrátíme nejspíš až zjara.  

Rádi bychom upozornili na novou podobu sborových webových stránek, které jsou jednak konečně 

funkční a jednak mnohem přehlednější. Tak kdo můžete, neváhejte a nahlédněte. A jsme i na facebooku. 

Pro zájemce rovněž nabízíme odvoz na bohoslužby, nebojte se zavolat či napsat přímo faráři, kte-

rý už to zařídí. 

 

Děkujeme všem dárcům, kteří zvlášť v posledních měsících na náš sbor pamatují finančně, je to 

pro nás velkou pomocí i povzbuzením. Děkujeme i vám všem, kdo přispíváte na chod našeho sborového 

života. Věříme, že nám zachováte svou přízeň i nadále. 

 

K dostání jsou Evangelické kalendáře a příručky Na každý den na rok 2020. Koupit si je můžete po stoko-

runě. 

Doporučujeme Vám také ke koupi čtvrtletník Českobratrské Horácko. A nabízíme i evangelický časopis 

Český bratr. 

 

 

Pravidelná setkání v našem sboru: 

 

neděle 

9.00 – Telecí – bohoslužby (v zimě v sále na faře) a jednou za dva měsíce v 1. neděli 11.00 – Borovnice 

 

pátek          

13.00 – Telecí fara – náboženství pro děti 

 

 

 Zveme vás na shromáždění v Adventu a o Vánocích: 

 

15.12. 9.00 – slavnostní bohoslužby se synodním seniorem ČCE Danielem Ženatým v Telecím 

22.12. 9.00 – bohoslužby na 4. adventní neděli v sále na faře v Telecím 

24.12. 16.00 – vánoční besídka v sále na faře v Telecím. Dětské pásmo, rozdávání dárků 

25.12. 9.00 – Boží hod vánoční, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v sále na faře v Telecím 

29.12. 9.00 – bohoslužby v sále na faře v Telecím 

 

1.1. 9.00 – Nový rok, bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v sále na faře v Telecím 

 

 

Těšíme se na viděnou s vámi. 

 

Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


