Sestry a bratří, srdečně vás zdravíme jménem evangelického sboru v Sázavě.
Přinášíme vám vánoční dopis, kde najdete krátké zamyšlení, několik zpráv ze
sborového dění a přehled všech akcí, které ve sboru v prosinci proběhnou. Přejeme
vám, ať je pro vás doba adventu a Vánoc časem, kdy načerpáte posilu a naději do
nového roku.
Za staršovstvo sboru Váš
Petr Gallus, farář

Vánoční zamyšlení
25. prosince ráno. Člověk se probudí, přijde do obýváku, tam nazdobený, ale zhasnutý
stromeček. Štědrý večer už je za námi. Dárky jsou rozbalené, tu a tam se válí ještě kus
balícího papíru nebo stužky. Neumyté nádobí od večera. Včera jsem dostal spoustu
nádherných věcí. Některé z nich dokonce luxusní. Daroval jsem řadu pěkných věcí. Dnes
je ale ten moment překvapení už pryč.
Co bude dál? Změnilo se od včerejška něco? Tak dlouho jsme se na štědrý večer
chystali, promýšleli, co komu koupit, sháněli, balili, vařili… A pak je najednou
rozbaleno, snězeno, život běží dál a na obzoru se zase začínají rýsovat běžné všední
problémy. Splnilo se, co jsme od Vánoc čekali?
Ta situace vánočně-povánočního rána dobře vystihuje naše současné rozpoložení.
Všichni cítíme, že je potřeba nějaká změna, že v té naší české kotlině potřebujeme svěží
vítr, nějaký nový impulz, nový směr. Lidé jsou nespokojení, nálada je nevalná, krize trvá.
Chce to změnu. A tak ji vyhlížíme, slibujeme si ji od různých lidí, různých hnutí,
různých událostí. Prozatím ale přišlo vždycky vystřízlivění.
Přinesou letošní Vánoce tu očekávanou změnu?
Možná někomu stačí, že dostane něco, co potom bude rád používat. Že bude mít
příležitost vzít si na sebe nové boty, novou šálu, nový kabát, že si bude moct hrát
s novými hračkami, že bude moct jezdit na nových lyžích. Jiného zase bude hřát u srdce
vědomí, od koho všeho něco dostal, kdo všechno na mě myslí a koho všeho jsem
obdaroval já.
Vánoce však mají ještě hlubší rozměr a křesťanům není třeba to připomínat: Vánoce
zvěstují, že ani Bůh na nás nezapomněl, že i on nás obdaroval. A obdaroval nás darem,
který my všichni můžeme dál používat a těšit se z něho: poslal svého Syna, stal se
člověkem, přišel až k nám, mezi obyčejné lidi, přinesl naději a záchranu.
Jenomže se to událo velmi nenápadně a proti všemu očekávání. Člověk by čekal
slavného a silného Mesiáše – a nalézá malé dítě v jeslích. Čekali bychom červený koberec
se vší parádou – a ono je to v chlévě. Čekali bychom, že se mu přijdou poklonit všichni
místní mocipáni – a přišli jen pastýři a cizinci.

Nevypadá to jako nějaká velká změna, která by zasáhla širokou společnost. A přece to
byla ta největší změna, jakou svět poznal. Bůh sám mezi lidmi, Bůh sám jako člověk, Bůh
zakoušející lidský osud, který proto člověku rozumí a vyvádí ho z jeho úzkostí.
Vánoce tak mohou přinést takovou velkou změnu, pokud jsme ochotní dívat se
pozorně pod povrch věcí, všímat si drobností a hledat zázraky i ve všedních událostech. Ta
Boží změna, která se udála, nevyprchá hned den po Vánocích, ale platí dál. A má moc
ovlivnit mnoho, i když se to na první pohled možná nezdá. Má moc proměňovat lidské
životy a proměněný člověk zase může změnit atmosféru ve svém okolí. Nebývá to
okamžitě a nebývá to moc okatě. To už k tomu Božímu proměňování našeho světa patří.
A tak až uklidíte roztrhané vánoční papíry po rozbalených dárcích, umyjete všechno
nádobí po slavnostních vánočních jídlech a znovu se na vás povalí všechna ta všední
rutina, vzpomeňte si, že Vánoce chtějí proměnit především lidská srdce, jednou pro vždy.
Tak ať jsou pro nás společně ty letošní Vánoce časem, kdy objevíme v naší všednosti tu
skvělou zvěst o Bohu mezi lidmi. Ať jsou ty letošní Vánoce zárodkem očekávané změny
k lepšímu. Jak uvnitř nás, tak navenek.
Modlitba: Pane Bože, děkujeme za vánoční radost z toho, že jsi přišel
v Pánu Ježíši Kristu mezi nás. Prosíme dej, ať nás vánoční čas
proměňuje zevnitř i navenek, abychom v síle a vědomí tvé přítomnosti
dokázali žít každý den s vírou, láskou a nadějí. Prosíme použij si nás, ať
svým životem šíříme moc tvé proměňující lásky také okolo sebe. Amen.
Píseň: EZ 281 – Narodil se Kristus Pán

Ze sborového života
Aktuálně evidujeme v našem sboru 486 členů.
Pokřtěni byli: Vojtěch Černý z Velké Losenice (*28.11.2011), Oliver Flesar ze
Žďáru (*28.8.2011), Hana Koscielniaková ze Žďáru (*1970) a Ondřej Švoma
z Radostína nad Oslavou (* 17.3.2012).
Oddáni byli: Vendula Fišarová a Tomasz Winnik (14.7.), Petra Moučková a Daniel
Dítě (11.8.), Petra Stehnová a Jaroslav Gregor (8.9.).
Rozloučili jsme se: s Františkem Jaškem ze Žďáru (+17.3), s Martou Mrázikovou
ze Sázavy (+18.3.), s Jaroslavem Slavíkem ze Žďáru (+21.3.), s Miladou Augustinovou
ze Sázavy (+24.8.), s Růženou Roseckou ze Šlakhamrů (+21.10.), s Vlastou
Chlubnovou ze Sázavy (+27.10.) a s Miladou Ondrovou z Malé Losenice/Prantů
(+28.10.).
Od 1. prosince byl na úvazek 0,4 zvolen druhým farářem v našem sboru náš
dosavadní vikář Michael „Miki“ Erdinger. Sborových aktivit a s nimi spojené práce
přibývá, a tak si ji Miki Erdinger a Petr Gallus rozdělí. Miki se bude starat především o

mládež, bude mívat pravidelné bohoslužby v Domově klidného stáří, jednou za
měsíc bude kázat a jednou za čtrnáct dní povede děti v náboženství. A samozřejmě
bude také chodit na návštěvy, takže budeme moci navštěvovat více lidí než
doposud.
Od září se na příští dva školní roky schází nová skupina konfirmandů. Máme
radost, že jich je 10.
Děti se scházejí ve dvou skupinách v náboženství a je jich dohromady přes 20.
Na třetí adventní neděli nacvičujeme jako každý rok dětskou divadelní hru,
tentokrát s názvem „Černošský betlém“. Zahrajeme ji při bohoslužbách v Sázavě 23.
prosince v 10.00. Vedle toho je pro děti během bohoslužeb každou neděli ve Žďáře i
v Sázavě připravena nedělní škola.
Na biblické hodině, která bývá vždy ve středu po 1. a 3. neděli v měsíci ve
v 18.30 Žďáře, čteme společně tzv. „malé proroky“ ze Starého zákona. Momentálně
jsme u knihy proroka Amose a rádi uvítáme kohokoli, kdo bude mít chuť dumat nad
biblickými texty s námi.
Každý měsíc, vždy některé úterý večer, mezi sebou uvítáme zajímavého hosta,
jednou měsíčně si společně ve Žďáře promítneme film.
Každou druhou neděli v měsíci se od 18.30 konají ve Žďáře nešpory, tj. krátké a
mírně netradiční večerní bohoslužby s následným krátkým rozhovorem u čaje.
Prakticky celý rok nás intenzivně zaměstnává také přestavba farské stodoly
v Sázavě na novou sborovou společenskou místnost. Velmi děkujeme všem, kdo
byli na některé z mnoha brigád. Svépomocné práce přinášejí velkou úsporu. Stejně
tak velmi děkujeme všem, kdo na přestavbu přispěli jinak (finančně, radou,
kontaktem). Máme radost, že stavba pokračuje hladce a podle plánu, takže
posezení po silvestrovském zpívání bychom chtěli mít již v nových prostorách.
Vnitřek nového sálu je téměř hotov, nově zrekonstruované jsou i přilehlé farní
prostory (kancelář, chodba, předsíň a především dosavadní sborová místnost).
Přestavba bude pokračovat i v příštím roce, v plánu je především oprava celé
fasády fary a dvora.
Nejen kvůli tomu, že bylo schváleno vyrovnání státu s církvemi a od Nového
roku se rozběhne postupná odluka, připomínáme také platbu saláru. Ideální formou
platby je trvalý měsíční příkaz z účtu na účet sboru (č. sborového účtu:
1622259329/0800), doporučená výše je 200,- Kč za výdělečně činného člena sboru.
Na sborových internetových stránkách http://sazava.evangnet.cz naleznete
aktuální informace o plánovaných setkáních, vybraná kázání, fotogalerii ze
sborových akcí a další informace.
Také letos máte možnost zakoupit Evangelický kalendář a
Na každý den pro rok 2013 (80,- Kč/kus), a předplatit si
kterýkoli z časopisů: Český Bratr, Českobratrské Horácko,
Kostnické Jiskry, Bratrstvo, Protestant.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Sázavě
Sázava 73, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 211,
http://sazava.evangnet.cz, sazava@evangnet.cz
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A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
(evangelium podle Jana 1,14-15)

