Sestry a bratří, srdečně vás zdravím jménem evangelického sboru v Sázavě. Znovu
přinášíme vánoční dopis s vánoční pobožností, zprávami ze sborového dění a přehledem všech akcí, které ve sboru během prosince proběhnou. Do vánočního času i
do nového roku Vám přejeme dostatek klidu i chuti do dalších dní.
Za staršovstvo sboru Váš
Petr Gallus, farář

Vánoční klišé
Nevím, co byste považovali za takové typické vánoční klišé –
jestli koledy v obchodních domech už koncem října, sobí spřežení
se Santou, anebo vánoční stromeček ozdobený v modrostříbrných barvách. Mě letos víc než kdy jindy uhodilo do očí,
kolik lidí ve svých různých úvahách, zamyšleních a blozích velmi
výrazně litují a kritizují ty, kteří tráví předsváteční dobu pouze
nakupováním, sháněním dárků a typickým předvánočním stresem.
Jenomže pokud je mezi námi taková záplava kritiků předvánočního shonu, kdo je
potom v těch zákazníky nacpaných obchodech? Mám podezření, že takový člověk
dopíše na svém počítači vánoční úvahu o tom, jak strašně konzumně žijeme, že Vánoce přece nejsou jen záležitostí drahých dárků, ale úplně jiných hodnot, pak zaklapnou víka svých notebooků – a vyrazí chutě na nákupy.
Myslím, že jsme se dostali do doby, kdy řadu společenských rituálů, k nimž Vánoce jistě patří, vyplňujeme do značné míry prostě tím, co „se“ dělá, co „se“ s danými
svátky spojuje. A tak si postěžujeme na příliš brzkou vánoční výzdobu v obchodech,
na amerikanizaci Vánoc se všemi těmi soby, na davy lidí v obchodech, faráři napíšou
do nejrůznějších úvodníků a vánočních dopisů několik vzletných frází a velkých humanistických obratů, rozešleme péefka s obrázkem hvězdičky či baňky všem kamarádům, koupíme stromeček a navěsíme na něj lesklé ozdoby, usmažíme kapra, přestože nám možná až tak moc nechutná, pustíme si Rybovu Vánoční mši, zajdeme do
kostela na půlnoční…
A tak je možná na čase ne od takových zvyků zcela upouštět a chovat se záměrně opačně než většinová společnost. Ale možná je na čase začít přemýšlet o tom, co
před svátky a při jejich slavení děláme, proč to děláme a jaký to má význam. Možná
je na čase opustit to zaběhané sváteční „se“, které „se“ prostě přece vždycky dělá,
a dělat věci také podle vlastního uvážení. A třeba při tom zjistíme, že mnoho z toho,
co jsme doposud dělali tak nějak samozřejmě, nese hlubší význam, než jsme čekali.
Vůbec nemusí být špatně, když si člověk jde užít vánoční nákupy. Proč ne, když
tím myslíme na své blízké? Proč si neužít sváteční atmosféry
v obchodě nebo na vánočních trzích? Proč neposlat péefko, které
potěší? Proč nedodržovat tradice, které pro nás znamenají vánoční
pohodu a soudržnost? To všechno může mít dobrý smysl, pokud u
toho člověk myslí nejen na sebe. Možná, že jako vánoční klišé může
znít i to, že o Vánocích jde víc než kdy jindy o ty druhé. Ale o to jde

skutečně. A nejen o rodinu a přátele. Vánoce totiž začaly tím, že Bohu šlo o ty druhé,
o nás. A vůbec mu nevadili pastýři, jesličky, ovečky nebo hvězda.
Proto může mít o Vánocích stejně tak dobrý smysl zajít do kostela, třeba na půlnoční nebo i jindy. A uvědomit si, že na Vánoce jsme tu pro druhé proto, že Bůh tu
nejprve byl pro nás. A s tímhle vědomím se pak vrhnout do vánočního slavení v kruhu
rodiny a přátel. A užít si Vánoce se vším, co k nim patří.
Modlitba: Pane Bože, děkujeme, že nám Vánoce připomínají věci, na které jindy nemáme moc času. Děkujeme, že je to zvláštní doba, kdy máme víc času na druhé. Děkujeme za smysl Vánoc, které dávají smysl řadě dalších věcí v našich životech. Děkujeme za rodinu, za přátele i za tvoji lásku. A prosíme, ať dokážeme lásku šířit také dál,
nejen dárky, ale i dobrým slovem, péefkem, návštěvou nebo jinak. Amen.
Píseň: EZ 293 – Čas radosti, veselosti

Ze sborového života
Pokřtěno bylo 15 dětí: Štěpán Carlos Mondada ze Žďáru, Viktor Sobotka z Pardubic,
Jan Josef Dlouhý z Polničky, Adéla Lukešová ze Sázavy, Jakub a Luboš Augustinovi ze
Sázavy, Barbora a Vít Linhartovi ze Sázavy, Jan Hutta ze Sázavy, Barbora Brabcová
z Pardubic, Jan Josef Fišar ze Sázavy, Karolína Švomová z Radostína, Pavel Štursa
z Prahy, Hynek Jaroš z Kopanin a Ondřej Hošek ze Sázavy.
Oddáni byli: Markéta Jiráková a Jindřich Lukeš ze Sázavy/Prahy, Zuzana Zítková
a David Fiala z Polné.
Rozloučili jsme se: s Boženou Juránkovou ze Žďáru (+21.6.) a s Emilem Nechutou ze
Šlakhamrů (+8.8.). V létě také zemřela Věra Slámová z Račína.
Aktuálně evidujeme v našem sboru 493 členů. V celkovém součtu to znamená, že
nás od loňska po letech přibylo a že sbor roste i početně. Máme z toho velkou radost.
Od září se rozběhl další ročník dvouleté konfirmační přípravy, které se účastní
sedm konfirmandů. Minulí konfirmandi vytvořili jádro nové skupiny mládeže, která se
pod vedením Mikiho Erdingera pravidelně schází a leccos spolu podniká.
Rozhodli jsme se také změnit způsob setkávání při biblických hodinách. K biblickým
hodinám ve žďárské modlitebně se nás nescházelo mnoho, během zimy se však vedle
toho konají biblické po rodinách, kterých je zase mnoho v krátkém čase. Od prosince
se proto budeme setkávat po celý rok každý měsíc první či druhé úterý na biblickou
v některé rodině. Biblické hodiny tak budou spojené i s příjemnou domácí atmosférou. Pokud byste stáli o biblickou hodinu u vás doma, sdělte to prosím faráři Gallusovi. Tabulka s rozpisem jednotlivých biblických hodin bude na každých bohoslužbách.
Biblické hodiny ve žďárské modlitebně se už konat nebudou.
Od jara bychom rádi k tomuto setkávání nabídli ještě jedno stejnou formou, jakési
náboženství pro dospělé. Už delší dobu se především od střední generace v našem
sboru ozývá touha po vzdělávání pro dospělé. Plánujeme proto scházet se jednou
měsíčně v pátek navečer po rodinách a postupně probírat důležitá věroučná témata.

Během léta se podařilo zrekonstruovat fasádu modlitebny ve Žďáře podle předem schváleného návrhu. Děkujeme všem, kteří byli na brigádách a natírali fasádu a vnitřní sál. Petrovi
Novákovi a jeho firmě děkujeme za osazení nových dveří a za zednické dodělávky. Modlitebna
konečně dostala nový kabát s velkým nápisem
s názvem církve, takže už se snad bude vědět,
kde ve Žďáře sídlí evangelíci.
Postupně probíhá rekonstrukce farní zahrady v Sázavě, kde byly skáceny přerostlé jehličnany, vysazeny nové ovocné stromy a živé ploty a postaven nový plaňkový
plot.
Na jaro a léto pak plánujeme postupně začít
s rekonstrukcí vstupu ke kostelu (návrh visí ve
vývěsce před kostelem) a ve spolupráci s obcí
také s rekonstrukcí hřbitova (oprava schodů
k márnici, odstranění staré zeleně a vysazení nové, oprava hřbitovní zdi).
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, pastorační pracovnici Drahu Pešlovou 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 pravidelně aktualizované sborové stránky s aktuálními
informacemi o plánovaných setkáních, pozvánky na sborové akce, vybraná kázání, fotogalerii ze sborových akcí a další informace.
Také letos máte možnost zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den pro rok 2015
(90,- Kč/kus), a předplatit si kterýkoli z časopisů:
Český Bratr, Českobratrské Horácko, Kostnické Jiskry, Bratrstvo, Protestant. Přes
sbor je také možné zakoupit Bibli, zpěvníky (Evangelický zpěvník, Dodatek i Svítá),
sborové pohlednice a další křesťanské publikace.
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. Děkujeme všem, kteří salár pravidelně platí, ať už
bezhotovostně či hotově. Obětavosti členů sboru si velmi vážíme.
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