
Vánoční dopis 
Českobratrského evangelického 

sboru v Telecím 

 

„A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z  tebe vyjde 
vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“ (Matouš 2, 6) 

Věta starozákonního proroka Micheáše, kterou upozorňuje na to, že i kdesi v judském Betlémě se 

může narodit někdo jako vévoda, pastýř Božího, izraelského, lidu. Věta, kterou si následně vypůjčili 

velekněží a zákoníci, aby králi Herodovi objasnili, kde se má ten budoucí Mesiáš narodit a proč zrovna 

tam. A věta, která i nám může napovědět, že i na tak malém místě, i když určitě ne nejmenším může dojít 

i k tak světodějné události, jakou je zrození vévody pastýře Božího lidu. Co si z toho však máme odnést 

my a co to má říct nám, následovníkům a následovnicím křesťanské zvěsti o příchodu Mesiáše na tuto 

zem?  

Že i když si často říkáme, jak je nás málo a jak jsme malí, tak ani judských knížat nebylo o mnoho více 

a nejde o to, kolik nás je a jak moc jsme malí, ale že se i mezi námi může vylíhnout či objevit někdo, kdo 

se nejen nám, ale celému lidu stane pastýřem a vévodou, který následně i do celého světa vnese pravdu a 

lásku pro všechen lid. A že ten někdo tu bude pro všechny a nejen pro někoho a bude pro ně mít nejen 

dobré slovo, ale i jakousi směrovku k té skutečné svobodě a k tomu skutečnému společenství i s těmi 

ostatními. A že tu bude i pro ty, kdo už dva tisíce let čekají na příchod toho Mesiáše, který by je i všechny 

spasil. 

A jako bylo i judských knížat asi tři, tak ani my v tom nejsme zdaleka sami, rozlohou jsme sice velcí 

poměrně dost, počtem obyvatel již sice o něco méně, ale víry, naděje a lásky máme na rozdávání. 

Dokonce tolik, že po nás touží copak okolní místa, ale hlavně lidé v nich. Touží po společné víře, po 

naději, kterou jim můžeme přinést a po lásce, která nás všechny spojuje v jedno tělo a jednoho ducha. 

Škoda jen, že to nyní nejde, zákeřná pandemie koronaviru nás uzavřela nejen do takových polovičních 

karantén, ale jakoby i do našich srdcí. Takže se můžeme scházet ve třiceti až dvaceti procentech kapacity 

a bojíme se. 

Jsme tak v situaci, ale také době, kterou nikdo z nás nečekal a i když víme, že bychom se bát neměli, 

tak se stejně bojíme. Ale ani ne tak druhých lidí, bojíme se nemoci, která se přenáší z člověka, bojíme se i 

všelijakých omezení, která se navíc mění někdy i ze dne na den a bojíme se, co nám i ten život ještě 

přinese. Bojíme se karantény, ale někdy i toho vejít mezi lidi. A těžko říct, jak moc je ten strach 

oprávněný, ale asi je nutné brát ho vážně. Což sice neznamená omezovat i veškerá společná shromáždění, 

ale připravit se na to, že jsou svázaná tolika opatřeními, že se jakoby musíme bát i jich. Kdo se však bojí, 

nesmí do lesa. 

Neboť i z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Potěšením a povzbuzením i do 

tohoto času může být zpráva o narození Krista, ale také o tom, že tu nejsme sami. Že je s námi i celý svět 

a i ten hledí na to, jak s tím vším statečně zápasíme a co všechno se ještě musí stát, abychom z toho i jako 

lidstvo vyšli o něco lépe než dosud. Celý svět čeká na svého krále a snad se ho i dočká, bude-li čekat i 

dostatečně trpělivě a taky dost dlouho. A čekáme i my, až ta pandemie pomine, případně už tu s námi i 

zůstane, jen se s ní budeme muset naučit žít a čekáme, až se vše opět vrátí, ale ne do těch starých kolejí, 

ale jinam. 

Ale nebojte se, všechno zlé je i k něčemu dobré a hodnoty, jako je právě víra, naděje a láska tu s námi 

zůstávají stále. A tak se ani my nemusíme ničeho bát, tím méně toho, co je ještě před námi. 

 

 

Ze života našeho sboru: 
  
 Letošní rok se nesl především ve znamení koronavirové pandemie. Ta náš sbor v podstatě uzavřela 

od března do dubna. Na konci května jsme při sborovém shromáždění schválili záměr prodat faru v Pusté 

Rybné obci. Druhá vlna pandemie nás postihla v polovině října až do listopadu a nyní se sice již můžeme 

scházet, ale za poměrně přísných omezení a v poměrně omezených počtech. 



Život sboru je tak poznamenán hlavně tím, že se v něm moc nemůžeme scházet a pokud ano, tak 

jen velmi omezeně. Přišli jsme tak o velikonoční svátky, ale čekají nás ty vánoční, i když bez tradiční 

besídky, ale budeme slavit Boží hod 25.12. A možná i s večeří Páně, kterou jinak neslavíme, ne, že 

bychom nemohli anebo nechtěli, spíš jsme došli k tomu, že ji po dobu mimořádných opatření slavit 

nebudeme a na Boží hod uvidíme podle situace. 

V každém bude pro zájemce otevřen kostel a to na Štědrý den od 9 hod. až do 22 hod. Kostel 

bude otevřen pro ty, kdo se chtějí na chvíli zastavit, pro Vaši modlitbu, ztišení, odpočinek. Budete si 

v něm moci sednout a chvíli přemýšlet o smyslu Vaší životní pouti. Budeme rádi, pokud Vám chvíle 

strávená v našem kostele udělá radost.  

Milí přátelé, nevíme, jak to všechno skončí a hlavně kdy, co však víme, je, že nás má Pán Bůh rád 

a že i proto přišel na tuto zem, aby tu byl i pro nás, v našich starostech i trápeních. A nezapomeňme, že 

v obdobné situaci se nyní nachází celá církev a že se v tom všichni učíme nějak žít. 

 

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 2021. Koupit si je můžete po 

stokoruně. 

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

Český bratr a nezávislý evangelický měsíčník Protestant s občasnými texty br. faráře Tomáše Bíska. 

 

 

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 

 

 

 Shromáždění v adventu a o Vánocích: 

 

20.12. 9.00 – nejspíš rodinné bohoslužby na 4. adventní neděli v sále na faře v Telecím 

25.12. 9.00 – Boží hod vánoční, bohoslužby možná i s večeří Páně v sále na faře v Telecím 

27.12. 9.00 – bohoslužby v sále na faře v Telecím 

 

3.1. 9.00 – bohoslužby v sále na faře v Telecím 

 

Těšíme se na viděnou s vámi. 

 

Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


