Sestry a bratří, srdečně vás zdravím jménem evangelického sboru v Sázavě. Také
letos přinášíme vánoční dopis s vánoční pobožností, zprávami ze sborového dění a
přehledem všech akcí, které ve sboru během prosince proběhnou. A přejeme vám,
ať je pro vás poselství vánočních svátků oporou, posilou a radostí v neklidné době.
Za staršovstvo sboru Váš
Petr Gallus, farář

Vánoční zamyšlení
Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je S námi Bůh. (Iz 7,14)
Sestry a bratři,
není to tak dávno, co se v Evropě celkem bouřlivě diskutovalo o tom, jestli má být
Bůh či křesťanství zmíněno přímo v nově vznikající evropské ústavě. Do jaké míry patří
křesťanství k naší identitě? Anebo jsme a chceme být společnost vysloveně sekulární,
tedy bez jakékoli vazby na jakékoli náboženství? Všichni se shodli, že Evropa má křesťanské kořeny, že vyrůstá z křesťanských tradic. Ale v současnosti? Je Evropa křesťanská? Má být alespoň oficiálně křesťanská? Tato otázka zůstává stále otevřená.
V poslední době, v souvislosti s uprchlickou krizí i terorismem, se ale diskuze přece jen posunula o něco dál. Ukazuje se, že nedokážeme a nemůžeme zůstat skutečně
neutrální, bez nějakého vztahu k náboženství. Už i někteří přední evropští představitelé mluví o tom, že bychom měli své tradice více udržovat, že bychom měli důsledně dbát na své kořeny, lépe si uvědomit, kdo jsme a odkud pocházíme a právě o to
se opřít při střetu s jinými kulturami.
Budou Vánoce, svátky které se slaví všude v Evropě, všeobecně vzato jsou to asi
ty nejoblíbenější svátky v roce. Nabízí se nám tak skvělá příležitost připomenout si a
prožít něco z kořenů naší identity. A řada lidí to vnímá: můžete se setkat s různými
akcemi či iniciativami, které se snaží propagovat a slavit ty „skutečně české“ nebo
„skutečně křesťanské“ Vánoce. Bez slavení Vánoc si konec prosince nedokážeme
představit. Patří k nám, k našim životům, jsou naše. A tím představují zásadní součást naší pořád ještě křesťanské identity: alespoň zajít na půlnoční a zazpívat si Narodil se Kristus Pán.
Ale nejen to. O Vánocích nejde jen o to slavení, ani jen o udržování tradic. To vše
vyrůstá z toho, co o Vánocích slavíme. A tato událost jde podstatně hlouběji než jen
ke kořenům evropské společnosti. O Vánocích nebyla založena Evropa, ale Bůh se
stal člověkem. Velký, nekonečný, mocný Bůh obyčejným, smrtelným, bezbranným
dítětem. Stal se přesně takovým, jací jsme my všichni. Tím se stalo něco jedinečného
a neopakovatelného, co navždy změnilo i pohled na člověka. Je to pro nás obrovské
vyznamenání, že Bůh se stal jedním z nás.
Vánoce tak nejsou jen krásná a stará křesťanská tradice. Nejsou ani jen základem
evropské identity. Vánoce jsou základem naší lidské identity. Bez Vánoc, bez Božího
vtělení bychom nebyli to, co jsme: Bohem poctění, Bohem obdarovaní, Bohem milo-

vaní lidé. Ne kvůli tradicím, ale kvůli nám, kvůli nám samotným Bůh sám přišel a stal
se v Kristu člověkem, aby nám byl nejbližší. A v tom je naše vánoční identita: jsme ti,
s nimiž je Bůh.
Modlitba: Pane Bože, děkujeme, že jsi s námi, že jsme ti stáli za to, aby ses kvůli nám
stal také člověkem. Žasneme nad tím, vždyť okolo nás je právě teď tolik nehezké člověčiny, tolik lidského zla, které je nad naše chápání a kterému vůbec nerozumíme.
Prosíme, ať je nám tvá blízkost pevnou oporou, když hledáme, kudy se v životě dát,
podle čeho žít a jak slavit opravdové Vánoce. Amen.
Píseň: EZ 294 – Ó křesťané všichni

Ze sborového života
Pokřtěno bylo 7 dětí: David Plíšek ze Žďáru, Martin a Jiří Škarvadovi ze Sázavy, Sára
Lukešová ze Sázavy/z Prahy, Prokop Řeháček z Benešova, Karolína Rosecká z Hamrů a
Jiří Kvasňa ze Žďáru.
Oddáni byli: Jiří Flesar a Barbora Hartlová ze Žďáru (24. 1.) a Roman Wasserbauer
a Ludmila Chvátalová ze Žďáru (19. 9.).
Rozloučili jsme se: s Dagmar Průžovou z Daňkovic (dlouhodobě v DKS ve Žďáře,
+ 23. 3.) a s Bohumírem Miliánem z Najdeka (+ 1. 11.).
Kartotéka našeho sboru aktuálně čítá 498 členů. Znovu nás o několik přibylo, což
nás těší.
V uplynulém roce jsme rozběhli celoroční biblické hodiny po rodinách namísto
málo navštěvovaných biblických hodin ve žďárské modlitebně. Domácí prostředí je
příjemné a sejde se dost lidí nejen ze sboru, ale také třeba z okruhu známých či sousedů. V zimním období budou biblické hodiny intenzivněji, tabulka s navrženými termíny leží na stolku u vycházení jak ve žďárské modlitebně, tak v sázavském kostele.
Stojíte-li o biblickou hodinu u vás doma, napište se k volnému termínu anebo se domluvte s faráři. Anebo přijměte pozvání na kteroukoli jinou biblickou.
Stejné je to také s náboženstvím pro dospělé, které bývá jeden páteční večer po
rodinách. Na rozdíl od biblických hodin se zabýváme věroukou, postupně probíráme
Apoštolské vyznání víry a debatujeme o aktuálních otázkách víry. I tato setkání poskytují příjemnou atmosféru v kruhu milých lidí. Zván je každý, kdo se chce přidat, byť
třeba jen na jedno setkání.
Každou druhou neděli v měsíci od 18 hodin pořádáme bohoslužbu v klubu Batyskaf ve Žďáře.
Máme velkou radost, že se sejde 30-50 lidí
z okruhu sboru, širších rodin, přátel, ekumeny i
široké veřejnosti, kteří posedí u šálku či sklenky,
poslechnou si úvahu některého z farářů a pozvanou hudební skupinu. Hudba tvoří nedílnou součást batyskafové bohoslužby, na každou boho-

službu zveme jiné hudební těleso, takže Batyskafem už znělo všechno možné od
cimbálky a lidových písní přes oldies, folk, jazz až po funky a řízný rock.
V Sázavě zdárně probíhají úpravy okolo
kostela a na hřbitově. Nově jsme upravili
vstup ke kostelu, který je nyní otevřenější,
dlažbu jsme dotáhli až k silnici, zmizel hřbitovní plot a namísto toho byla zvýšena kamenná zídka. Ve spolupráci s obcí jsme za
kostelem zbudovali tři dlouhé schody. Příští
rok zbývá osadit nové brány a vysadit zeleň.
Staršovstvo se již nějakou dobu zabývá myšlenkou novostavby žďárské modlitebny. Sbor dříve vlastnil dům na náměstí s lékárnou, za který jsme aktuálně dostali
v rámci restitucí finanční náhradu (necelých 900 tis. Kč). Současná modlitebna nevyhovuje našim aktuálním potřebám a v brzké době bude vyžadovat značné prostředky
na údržbu a opravy. Staršovstvo proto vážně uvažuje o možnosti použít získané peníze na stavbu nové modlitebny na stejném místě.
Diskuze o tomto plánu a o konkrétnějších představách bude jedním z důležitých
bodů březnového sborového shromáždění. Dalším důležitým bodem bude volba
nového staršovstva a, pokud se do té doby podaří najít vhodného kandidáta, také
volba nového faráře. Petr Gallus totiž odchází od 1. 9. 2016 do Prahy na Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Miki Erdinger byl
naopak na listopadovém konventu zvolen na další 3 roky.
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
2016 (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.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
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Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
(Lukášovo evangelium 2,16)

