Sestry a bratří, srdečně vás zdravím jménem evangelického sboru v Sázavě. Jako
každý rok vám přinášíme vánoční dopis s krátkým zamyšlením, zprávami ze
sborového dění a přehledem všech akcí, které ve sboru proběhnou. Ve vložené
příloze najdete informace o probíhajících diskuzích a plánech našeho sboru i církve
ohledně tzv. církevních restitucí a přechodu na samofinancování. 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

…jenže dny se krátí a mnohem dřív se stmívá…
zpívá Marek Eben v jedné své písni. Přešli jsme na zimní čas a najednou je po
16. hodině tma. Nevím, jestli máte rádi tmu. V každém případě takové dlouhé
noci jsou prostorem spíš pro nostalgii, vzpomínání. Člověk nežije tak aktivně
jako v létě, naopak vyvstávají všelijaké různé tmy a temná zákoutí našich
vlastních životů. Jsme unavenější, všechno nám jde zase o trochu pomaleji.
Dny se krátí a mnohem dřív se stmívá. Také moje dny se vlastně krátí, také ve
mně se leckdy stmívá. Co s tím?
Když je tma, tak si rozsvítíme. Stačí zmáčknout vypínač. Světla máme
všude doma dost. A když jdete nakupovat do nějakého většího obchodu či
obchodního centra, je tam světla až příliš, všechno na vás bliká nejrůznějšími
barvami, potkáváme svítící vločky, svítící stromečky, svítící cokoli. Jenomže
to je všechno umělé, je to umělé světlo, které se snaží trochu obelstít náš
organismus, který by možná raději zalezl do tepla a spal aspoň chvíli
pořádným zimním spánkem. Je to světlo umělé, není to přirozené. Možná i
proto mají takové kouzlo svíčky, na nichž plápolá malinký plamínek
skutečného ohně. Proto máme asi tak rádi také adventní věnce, které nechybí
v leckteré rodině, nehledě na to, jestli je to rodina věřící, nebo ne.
Jenomže to je všechno dočasné řešení. Z obchodu za chvíli odejdete, svíčky
se sfouknou a když jde člověk spát, zhasne i to poslední světlo v bytě. A zase
je tma. Tady na Vysočině je to tma poctivá, na mnoha místech nerušená
žádným umělým osvětlením. Lehnete si do postele, koukáte směrem, kde
tušíte strop, a zas. Zase naskakují leckteré temnosti duše, stesky, křivdy,
problémy, úkoly, nezvládnuté situace. A nezaženete je nakonec ani
zmáčknutým vypínačem, ani tou nejsilnější žárovkou. Čím silnější žárovka,
tím ostřejší stíny. Vše, co máme kolem sebe, vrhá stín. I my samotní. Stínu
nelze uniknout. Neseme si s sebou pořád i ty stinné stránky. Nač dopadne stín,
to ztrácí barvu a jas, mizí to v šeru a příšeří. Stín dokáže vytvořit divné
příšernosti a příšery. I náš stín. Začíná to být takové temně depresivní. To je
opravdu i před Vánocemi nutné nám všem znovu připomínat, že máme také

své temnosti, stíny a příšernosti? Copak to dávno nevíme? Copak toho není
dost i všude okolo nás?
Byla by to opravdu chabá vánoční úvaha, kdyby bylo jen temno. Vánoce
jsou přece spojené se světlem, o to o Vánocích jde. A právě světlo je nejlépe
vidět, když je tma. Ve dne lze světlo přehlédnout, ve tmě to nejde. A tak nejde
hlavně o to, že každý máme nějaká ta svá temná místa, která se nám v tuhle
dobu připomínají možná víc než jindy. Jde hlavně o to, že právě do těch našich
temnot, stínů a příšerností přinášejí Vánoce nebývalé světlo. Není umělé,
nebliká a nejde zapnout nebo vypnout na povel. Je to světlo, které se hodí právě
tam, kde se rozrůstá tma, zvlášť ta tma v člověku, tma nejistoty,
nemohoucnosti, slabosti, nemoci či zmaru. Do všeho toho pouštějí Vánoce
světlo Boží přítomnosti, světlo Kristovy lásky, světlo milosti, které hřejivě
vyřizuje, že Bůh na nás nezapomněl. Máte-li tedy pocit, že také vaše dny se
krátí a také vám se nějak rychle stmívá, pak vězte, že právě do té vaší tmy a
stmívání svítí světlo Vánoc: přirozené jako plameny svíček na adventním
věnci, ovšem nesfouknutelné. Je to světlo, které chce svítit do vašich temnot i
po Vánocích a dál. Pamatujte:
…už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva.
A z téhleté hvězdy naděje vyplývá,
že světlo přijde i do našeho chlíva.
Modlitba: Pane Bože, tma nás fascinuje i děsí. Venkovní tma dokáže být
krásná, ale tma v nás tíží. Prosíme o tvé světlo. Dej, ať v pravou chvíli zazáří a
zahřeje, ať rozežene naše tísně a pochybnosti. Buď ty sám světlem našich
životů, které neztratíme z očí v žádné tmě, kterou ještě budeme muset projít.
Ať nám vánoční světlo svítí nyní a vždycky. Amen.
Píseň: EZ 299 – Ó ty radostný čase vánoční

Ze sborového života
Aktuálně evidujeme v našem sboru 483 členů.
Pokřtěni byli: Daniel Humlíček z Kuřimi (18.8.), Terezka Marie a Petr Jarošovi
z Kopanin (3.11.).
Oddáni byli: Hana Novotná a Radoslav Škarvada (1.6.), Hana Rosecká a Adam
Řeháček (15.6.), Lenka Lukešová a Jan Čejka (7.9), Stanislav Růžička a Ludmila
Bačovská (19.10.).
Rozloučili jsme se: s Drahomírou Lacinovou ze Sázavy (+18.3.), Marií Kadlecovou
ze Sázavy (+21.4.), Věrou Fialovou ze Žďáru (+26.6.), s Libuší Fajmonovou z Přibyslavi
(+28.8.) a s Danou Kratochvílovou ze Žďáru (+9.10.).

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přestavbě farské stodoly a rekonstrukci fary
v Sázavě, která nás zaměstnávala poslední dva roky. Dílo je prakticky hotovo, zbývají
už jen detaily. Letos bylo do všech zrekonstruovaných prostor nakoupeno nové
vybavení, byl kompletně zrekonstruován dvůr (přístřešek, dlažba, vstupní schodiště
do stodoly) a odvlhčena, opravena a znovu natřena fasáda celého domu. Fara tak
vypadá do značné míry jako nová a těšíme se, že bude sloužit sboru i širšímu okolí.
Slavnostní otevření nových prostor plánujeme na počátek května 2014.
Peníze na tuto část rekonstrukce jsme dostali od švýcarského evangelického
pomocného díla HEKS, který nám kromě toho zprostředkoval také kontakt se
švýcarským reformovaným sborem v Meilen (u Curyšského jezera). Meilenští v srpnu
na týden přijeli, aby nám se stavbou pomohli. Během tohoto času jsme se spřátelili,
udělali kus práce, zažili leccos dalšího a dostali také milé pozvání do Švýcarska na
léto 2014. Získali jsme tak další zajímavý kontakt a nový partnerský sbor.
Od dubna pořádáme každou druhou neděli v měsíci navečer bohoslužbu ve
žďárském klubu Batyskaf. Ačkoliv je to bohoslužba netradiční, máme radost z toho,
že zatím bylo vždy prakticky plno. Slovem provází střídavě faráři Miki Erdinger a Petr
Gallus, kteří si na každou bohoslužbu zvou nějakého hudebního hosta. Mluvení je tak
prokládáno živou hudbou a celá bohoslužba na konci přejde do malého koncertu,
u něhož je možné ještě chvíli posedět a popovídat. Ostatně, přijďte se podívat!
K 1.1.2014 končí naše dosavadní pastorační pracovnice Dana Tichá, na toto místo
nastoupí Draha Pešlová. Daně z celého srdce děkujeme za její několikaleté nasazení,
impulzy, nápady a kreativitu, kterou velmi výrazně přispívala ke zdaru sborových
akcí. Draze pak přejeme hodně energie, dobrých nápadů a radosti z rozmanité práce
ve sboru, která ji čeká.
Evangelický sbor je tu však nejen od toho, aby pořádal akce, ale také aby
pomáhal, jak svým členům, tak širšímu okolí. Ve sboru funguje křesťanská služba
(diakonie), která má prostředky na pomoc potřebným. Potřebujete-li pomoc, anebo
víte-li o někom potřebném, neváhejte se obrátit na faráře nebo na kohokoli ze
staršovstva sboru. Stejně tak dejte vědět, stojíte-li o návštěvu, faráři jsou k dispozici
také pro domluvu křtu, svatby nebo pohřbu. Veškeré kontakty najdete na sborových
vývěskách ve Žďáře i v Sázavě anebo na internetu.
Na stále stejné internetové adrese http://sazava.evangnet.cz naleznete nové
sborové stránky s aktuálními informacemi 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
2014 (80,- Kč/kus), a předplatit si kterýkoli z časopisů: Český Bratr, Českobratrské
Horácko, Kostnické Jiskry, Bratrstvo, Protestant.
Připomínáme také platbu saláru. Ideální formou platby je trvalý měsíční příkaz na
účet sboru (č. sborového účtu: 1622259329/0800), doporučená výše je 200,- Kč za
výdělečně činného člena sboru. O přechodu na samofinancování církve i našeho
sboru se dočtete podrobněji v příloze tohoto dopisu.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Sázavě
Sázava 73, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 211,
http://sazava.evangnet.cz, sazava@evangnet.cz

