
Vánoční dopis 
Českobratrského evangelického 

sboru v Telecím 

 

„Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes 
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v  městě Davidově.“ (Lukáš 2, 10-11) 

Narození Krista je důvodem k radosti. Dokonce i pro všechen lid. A říká to anděl, osoba 

nejpovolanější a vyřizuje tuto radostnou událost pastýřům, kteří se v noci střídali každý u svého stáda. 

Napřed je však zbavuje bázně, strachu z rozzářené slávy Páně a sestupu anděla, který je musí ze všeho 

nejdřív uklidnit. Každá oslava Božího zjevení, Boží přítomnosti, totiž vzbuzuje bázeň. Nevíme, co si o 

tom máme myslet a nevíme, co od toho máme čekat. Navíc když se zrovna střídáme v hlídkách a máme 

trochu jiné starosti. Až je musel uklidnit sám anděl: Nebojte se. Nemusíte se ničeho bát, nic zlého se vám 

nestane. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která má zastínit i všechny vaše obavy i všechnu nerovnováhu 

na tomto světě i vše, co vás až dosud mohlo děsit. Nebojte se. Mám pro vás dobrou zprávu, která vám 

udělá radost, právě dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Následník trůnu a navíc 

ten, který vás má všechny zachránit a přinést do tohoto světa nějakou naději, víru a lásku, která bude 

nejen pro všechen lid, ale hlavně pro celý svět. S Kristem se totiž rodí něco nového. 

Co je však nové na narození Spasitele a proč by to zrovna nám mělo přinést nějakou radost. Dejme 

tomu, že celý lid měl až dosud žít v temnotách, měl žít v tom, že na této zemi už nic lepšího nezažije a 

měl se spíš těšit na to, co přijde potom. Ale anděl Páně dává všemu lidu i novou naději, že to, co žijeme 

tady a teď, není zdaleka všechno a to lepší nás ještě čeká. A to v podobě narození Krista. A nemusíme se 

bát, že by po nás i něco chtěl, narodil se hlavně proto, abychom se i my mohli na chvíli zastavit a tiše 

naslouchat tomu, co nám chce říct a proč tu s námi chce být. Proč ho sem posílá i jeho Otec a proč by se 

zrovna on měl stát zachráncem a Spasitelem celého světa. 

Tento svět totiž potřebuje radost. Radost, která bude nejen pro všechen lid, ale která prozáří i všelijak 

ztemnělé srdce nejen naše, ale i našich nejbližších. Radost, která nemusí spočívat jen v něčím narození, 

ale přinese nám i něco nového. A radost, která bude tak velká, že nepomine ani Ježíšovou smrti 

v pouhých třiatřiceti letech. Narození Krista má přinášet radost. A tuto radost můžeme předávat i dál, do 

vší temnoty a stínů nejen našich duší, ale i do našich vztahů s druhými lidmi. Andělskou radostí mělo být 

to, že se vám dnes narodil Spasitel, Kristus Pán. Naší radostí často bývá spíš to, když se nám něco povede 

anebo když se stane něco pěkného. Z toho máme radost. Andělská radost však přichází zvenčí, dokonce 

ze samotného nebe. Přichází jako radostná zvěst, jako evangelium, které je i pro všechen lid, že právě 

z nebe přichází na svět Spasitel, který nás tu už všechny zachrání. A to je i ta pravá a skutečná radost. 

Žijeme ve světě, který moc radosti nepřináší. Ve světě, kde je mnohem víc smutku a všelijakých 

starostí, ve světě, kde nám stále něco chybí. A právě do tohoto světa přichází se svou radostnou zprávou 

anděl Páně, aby nám zvěstoval, že tohle ještě není konec a přijde něco ještě lepšího. Že tento svět není to 

poslední, co tu můžeme zažít, ale s narozením Krista se rodí i nová naděje. A my se můžeme jen těšit na 

to, že nás ta Kristova sláva ještě víc neoslepí a budeme moci naslouchat i sestupujícímu andělu, že tu 

nemusíme být tak strašně sami. A že k nám i za námi přichází ještě někdo větší, než jsme my sami a tiše 

naslouchat i jeho přítomnosti. Tomu, co nám chce říct a tomu, co bychom i my od něj tak rádi slyšeli. 

S narozením Krista přichází na zem i na tento svět radost. Co bude i pro nás tou největší radostí a tím 

největším potěšením už záleží hlavně na nás. Nám může pomoci hlavně to, že s Kristem na tuto zem, ale i 

na svět kolem přichází především Boží milost. Toho bychom se rádi drželi a to by nám mělo být i tím 

pravým a skutečným potěšením i ve všech strastech a smutcích, co dnes a denně zažíváme. Radost z Boží 

milosti, radost z Krista Spasitele. A tato radost by nám měla i chvíli vydržet. 

A to navzdory i všem našim nedokonalostem, navzdory tomu, jak často nic nestíháme, navzdory 

všemu, co nás na této zemi trápí. A právě proto nám andělská zvěst o narození Krista přináší radost, z níž 

můžeme i chvíli žít. Radost, která tu s námi i chvíli zůstane a radost, o kterou se budeme moci dělit také 

s ostatními. A radost, která se netýká jen tohoto světa, ale půjde s námi i dál, dokonce až tam, kde 

bychom ji dost možná už ani nečekali, ale kde s námi bude i do našich vlastních konců. Přeji vám všem, 

abyste měli dostatek důvodů k radosti a aby vám také chvíli vydržela. Budeme ji ještě potřebovat. 



Ze života našeho sboru: 
  
 Letošní rok se nesl především ve znamení pokračující karantény. V první třetině roku jsme se 

nescházeli prakticky vůbec a do kostelních lavic jsme se postupně vraceli až v jeho druhé a třetí třetině. 

Úspěšně jsme prodali faru v Pusté Rybné obci a pokračovali v udržování sborového života. 19. září 

proběhla bohoslužba pod Zpívající lípou, která krátce nato vyhrála v anketě o Strom roku. Vzbudila velmi 

pozitivní ohlasy. V příštím roce plánujeme opravu věže kostela, která je v havarijním stavu. 

Rádi bychom vás pozvali na slavení svátků v našem sboru, pokud nám to situace dovolí. Na 4. 

adventní neděli tu přivítáme zpívání ze Březin, na Štědrý den by měly proběhnout tradiční hudební 

nešpory a na Boží hod bohoslužby i s vysluhováním večeře Páně. A co bude dál, se ještě uvidí. Život ve 

sboru se odvíjí i od momentální situace a nikdy moc nevíme, co nás čeká. A jak dlouho to ještě potrvá. 

Přesto však doufáme, že i náš sbor může být nositelem naděje, která může oslovit i lidi kolem nás. 

Milí přátelé, nevíme, jak to všechno bude dále pokračovat, ale věříme, 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 současně doufáme, že na 

nás nezapomene a i my budeme moci žít i z jeho přítomnosti. A to, i když se nám zdá všelijak potemnělá. 

 

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 2022. Koupit si je můžete po 

stodvacetikorunách. 

 

 

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 a 

2. neděli 9.30 – Borová 

 

pátek          

13.00 – Telecí fara – náboženství pro děti 

 

 

 Shromáždění v adventu a o Vánocích: 

 

19.12. 9.00 – rodinné bohoslužby na faře povede far. Jan Hrudka 

 

19.12. 18.00 – zpívání ze Březin v kostele v Telecím, povede far. Jan Hrudka a zazní při něm tradiční 

vánoční koledy 

 

24.12. 17.00 – Štědrý den, hudební nešpory a rozdávání dárků dětem v sále na faře v Telecím 

 

25.12. 9.00 – Boží hod vánoční, bohoslužby s večeří Páně v sále na faře v Telecím, far. Jan Hrudka 

 

26.12. 9.00 – bohoslužby v sále na faře v Telecím, káže br. far. M. Vanča 

 

 

2.1. 11.00 – společné bohoslužby v Borovnici, far. Jan Hrudka 

 

 

Těšíme se na viděnou s vámi a přejeme klidné a radostné prožití svátků vánočních. 

 

Mgr. Jan Hrudka, farář (tel. 604 112 384) 


