Sestry a bratří, srdečně Vás zdravíme jménem evangelického sboru v Sázavě. I letos,
v roce několika změn, Vám přinášíme vánoční dopis s vánoční pobožností, zprávami
ze sborového dění, přehledem všech akcí, které ve sboru během prosince
proběhnou, a omalovánkou pro děti. Přejeme vám, ať je pro Vás poselství vánočních
svátků oporou, posilou a radostí v neklidné době.
Za staršovstvo sboru Vaši
Miki Erdinger, farář

Radek Černý, kurátor

Jan Keřkovský, administrátor

Vánoční zamyšlení
Sestry a bratři,
na začátku Bible je příběh, v němž jde o bytí a nebytí zvráceného města Sodomy.
Abraham se tehdy s Hospodinem hádal: „Srovnáš Sodomu se zemí, ale co ti
spravedliví, co tam jsou, ty pozabíjíš taky?” „Tak mi je přiveď,” povídá Hospodin,
„nebo je aspoň vyjmenuj.”
Abraham se dal do hledání. Jenže jak se vlastně pozná spravedlivý, slušný,
bezúhonný člověk? Stačí, když je jako já? Ale co když to nestačí?!
„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu,” říkává se v kostelech, „ale
řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.” Čím je člověk starší, tím víc si asi
uvědomuje důvodů, proč „není hoden”. Nejen Sodomáci, ale ani Abraham, vy nebo
já nejsme hodni, aby Pán vešel pod naši střechu a uzdravil nám duši. Však Abraham
tenkrát žádné spravedlivé nenašel. Tak snad aby to tu Hospodin ukončil, smutně
přemítal, já už s tím nehnu. A s tím chlívem, co máme na duších – s tím, Bože, asi ani
ty už nic nenaděláš.
Ale ano, nadělá: klidně se do toho chlíva narodil (však proto se mu říká
všemohoucí, že i s tímhle malérem něco nadělá). Do našeho světa viditelně opět
vstoupila láska. Tak až se jednou ohlídnete a spatříte za sebou svou privátní sodomu,
vězte, že i vás bude soudit Bůh, a sice podle toho, co se lze v Bibli dočíst o Kristu. Že
on byl dobrý, to ještě neznamená, že vy jste dobří taky. Ale že zas tak moc dobří
nejste, to ještě neznamená, že vás Bůh odsoudí. U Boha se dosahuje spravedlnosti
amnestií. Mažu vám rejstřík, tak pojďte, praví Bůh těm, kdo o to hodně stojí (kdo
hladovějí a žízní po spravedlnosti). Pojďte a už nehřešte.
Takhle k nám přichází Boží láska a my si ji můžeme užívat (nejen na Vánoce) a
předávat ji lidem kolem sebe. Ono by to bez ní za nic nestálo: kdybych mluvil jak
anděl, ale lidi mi byli ukradení, a kdybych se pro druhé obětoval, ale tahle láska v tom
nebyla, výsledek je nula (napsal o tom biblický autor jménem Pavel).
My si to, Bože, nezasloužíme – ale dík, že vstupuješ pod naši střechu, aby naše
duše nemarodila nenávistí a lhostejností. Dík, že jsi nás svou láskou nastartoval,
abychom žili tobě k chvále – a tím pádem i bližním k užitku a sobě pro radost.
Jan Keřkovský

Modlitba: Pane Bože, děkujeme, že jsi přišel i pod naši střechu. Že ani naše hříchy
nejsou překážkou Tvé lásce k nám. Děkujeme Ti, že i tento rok můžeme prožívat
adventní dobu v jistotě Tvé blízkosti. Buď s námi a provázej nás a dávej nám svého
Ducha, který otevírá poznání pravého naplnění Vánoc. Amen.

Ze sborového života
Pokřtěni byli: Lucie Gregorová ze Žďáru, Natálie a Sára Pohankovy z Havlíčkova
Brodu, Agáta Líbalová z Nového Veselí, Štěpánka Winnik z Matějova, Eva, Jakub a
Pavel Cimflovi z Kopanin a Andrea Gregorová ze Sázavy
Oddáni byli: Martina Pohanková a Adam Šteidl (20. 8.)
Rozloučili jsme se: s Jaromírem Janáčkem z Nových Dvorů, Přemyslem Chlubnou ze
Žďáru, Bohumilou Doležalovou z Najdeku a Vratislavem Staňkem ze Šlakhamrů.
Konfirmováni byli: Ondřej Boháček z Pokojova, Eva Brázdová, Samuel Tichý a David
Vavroušek ze Žďáru, Vít Linhart ze Sázavy, Monika Pátková a Jan Špinar z Hamrů.
Kartotéka našeho sboru aktuálně čítá 503 členů. Znovu nás o několik přibylo, což
nás těší.
Právě končící rok přinesl mnohé změny v našem sázavském sboru. Tou
nejvýraznější je odchod bratra faráře Petra Galluse, který ve sboru sloužil devět let a
v létě se odstěhoval do Prahy, kde nastoupil jako vyučující na Teologickou fakultu
Univerzity Karlovy. V červnu byla zvolena novou farářkou sboru Alžběta Matějovská,
která je v současné době na ročním studijním pobytu v Německu a do našeho sboru
nastoupí na začátku září 2017. Sbor je tedy na dobu jednoho roku „uprázdněn“. Ale
jeho „prázdnota“ není až tak výrazná. A to zejména díky velkému nasazení členů
staršovstva, které bylo na jaře nově zvoleno. Na plynulém běhu veškerých aktivit se
podílí bratr kurátor Radek Černý, tři ordinované presbyterky – Ilona Mužátková,
Draha Pešlová (pastorační pracovnice) a Eva Šťouračová, administrující farář Jan
Keřkovský z Jihlavy a Miki Erdinger, farář sboru na úvazek 0,4 a aktivní staršovstvo.
Do tohoto týmu patří i bratr vikář Filip Boháč, který bydlí v Sázavě na faře a v našem
(i sněženském) sboru absolvuje roční vikariát – přípravu na samostatnou farářskou
práci.
A tak i nadále plynule běží většina sborových aktivit, byť některé musely být
dočasně spojeny, přesunuty nebo omezeny. Biblické hodiny pokračují jak jednou
měsíčně ve sborovém domě ve Žďáře, tak i v rodinách. Tradiční zimně-jarní biblické
hodiny v rodinách budou také, jen v menší četnosti. Jejich rozpis bude k dispozici jak
ve Žďáře, tak i v Sázavě. Stojíte-li o biblickou hodinu u Vás doma, napište se k
volnému termínu, anebo se domluvte s faráři. Nebo přijměte pozvání na kteroukoli
jinou biblickou.
Nadále pokračujeme každou druhou neděli v měsíci od 18 hodin s bohoslužbu
v klubu Batyskaf ve Žďáře. Tato netradiční akce si našla své návštěvníky nejen mezi
členy našeho sboru, pravidelně přichází 30−50 lidí. V tomto školním roce přijíždí i
hostující faráři, kteří tak oživí bohoslužby o další témata. Díky dotaci od města Žďár

máme možnost zvát hudebníky nejen z okolí a rozšířit tak i hudební spektrum
vystupujících.
Dobře se rozvíjí práce s mládeží. Máme radost, že poslední dva ročníky
konfirmandů vytvořili silnou (15 lidí) skupinu mládeže, která se pravidelně schází
nejen nad biblickými tématy a životními otázkami, ale podniká i společné akce (letní
třídenní čundr, kino, bazén). Novinkou byla příprava bohoslužeb mládeže, které pod
vedením Mikiho Erdingera společně mládež připravila.
V Sázavě byly zdárně dokončeny úpravy okolo kostela a na hřbitově. Byly osazeny
hřbitovní brány, dokončen nízký plot mezi kostelem a hřbitovem a byla oseta plocha
před kostelem.
I nadále pokračují diskuze nad plány novostavby žďárské modlitebny. Současná
modlitebna nevyhovuje našim potřebám a v brzké době bude vyžadovat značné
prostředky na údržbu a opravy. Jednáme nejen o podobě nové modlitebny na
stávajícím místě, ale i o případném novém místě, které se snažíme vytipovat ve
spolupráci s městem Žďár.
Diskuze o tomto plánu a o konkrétnějších představách bude jedním z důležitých
bodů březnového sborového shromáždění.
Ve sboru funguje křesťanská služba (diakonie), která má prostředky na pomoc
potřebným. Potřebujete-li pomoc, případně 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 a na internetu.
Na stále stejné internetové adrese http://sazava.evangnet.cz naleznete
pravidelně aktualizované sborové stránky s informacemi o plánovaných setkáních,
pozvánky na sborové akce, vybraná kázání, fotogalerii ze sborových akcí a další
informace.
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.
Také Vás všechny srdečně zveme prožít konec adventu a Vánoce ve společenství
sboru. A to při těchto příležitostech:
Neděle 18. 12., 4. advent – 10.00 – Bohoslužby s vánoční hrou dětí, Sázava
Sobota 24. 12., Štědrý den – 22:00 – „Půlnoční“ bohoslužba, Sázava
Neděle 25. 12., Hod Boží Vánoční – 8:30 Žďár, Bohoslužby s Večeří Páně
10:00 Sázava, Bohoslužby s Večeří Páně
Sobota 31. 12., Silvestrovské posezení – 17:00 – Sázava (stodola)
Neděle 1. 1. 2017, Žďár 8:30 – Novoroční bohoslužby s Večeří Páně
Sázava 10:00 – Novoroční bohoslužby s Večeří Páně

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

VÁNOČNÍ DOPIS 2016

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně
nenašlo místo pod střechou.
(evangelium podle Lukáše 2, 7)

