Milé sestry, milí bratři, srdečně vás zdravím jménem evangelického sboru v Sázavě.
Jako každý rok vám přinášíme vánoční dopis s vánoční pobožností, zprávami ze
sborového dění a přehledem všech akcí, které ve sboru proběhnou.
Přeji vám, ať je vám poselství vánočních svátků radostí, oporou a posilou pro další
rok.
Za staršovstvo sboru
Alžběta Hatajová, farářka

Milé sestry, milí bratři.
Vánoce jsou svátky radosti. Přejeme si „Veselé Vánoce“ a „hodně pohody“. Ale
z čeho vlastně máme mít radost? Co je náplní, obsahem „pohody“? Klid od starostí,
pocit, že nám nic nehrozí? Ani nedostatek (proto máme stoly přeplněné jídlem), ani
samota (proto jsme o Vánocích všichni spolu). Mít hojnost a nebýt sám. Stačí to?
Když se po Vánocích vrátíme do práce, dolehnou na nás starosti znovu. K čemu bylo
takové slavení? Co zůstane z vánoční radosti?
Radost obvykle prožíváme, když dosáhneme nějakého úspěchu. Když vlastním
přičiněním něco získáme: postavení, peníze, majetek nebo partnera, dítě…To pak
oslavujeme a „vychutnáváme“. A taky je to často důvod, proč nemáme čas na jiné
věci, ani čas jít do kostela. Už máme svou soukromou radost, své rodinné
povinnosti.
Ježíš kdysi vyprávěl příběh o hospodáři, který pořádal velkou večeři. Hosté se však
těsně před začátkem omluvili, každému do toho „něco přišlo“: jeden koupil pole a
šel si ho prohlédnout, druhý musel projet nový pár volů a ten třetí se kochal ze své
novomanželky. Nezbyl jim čas na společné slavení s Hospodářem. Dali přednost
osobním zážitkům.
Pán Bůh nám naše soukromé radosti vůbec nechce brát. Vždyť jsou to jeho dary! Ale
když jim dáváme přednost před ním a čekáme od nich naplnění života, budeme
zklamáni.
Víte, proč si vlastně dáváme o Vánocích dárky? Jsou připomínkou toho, že my už
jsme velký dar dostali: Boží přízeň, Boží zájem o nás, Boží touhu být s námi. Dárky
jsou projevem lásky. Narození Ježíše Krista je projev Boží lásky k lidem. Bůh se chce
s námi setkat: On na nás má čas. Máme ho i my na něj? Nebo nám kvůli shánění
dárků a slavení Vánoc v rodinném kruhu čas na Boha nezbývá?
Neochuzujme se o radost a o naději, která život naplňuje i po Vánocích. Je to radost
z Boží vlády, která přichází a mění svět. Je to tajemství, které po věky a po celá
pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat,
jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte
naději na Boží slávu.
Koloským 1, 26+27

Modlitba:
Bože, jsi daleko a čas nás tlačí.
Právě teď máme tolik úkolů a povinností. V záplavě světel osleply naše oči. Uši
ohluchly v rámusu na ulicích a vánoční koledy už ani nevnímáme. Radost ze srdce se
vytratila a bolí nás nohy.
Nemáme čas čekat. Máme moc práce. Právě teď máme hrozně moc práce. Na tebe
nám nezbývá čas. Možná o svátcích anebo po nich.
Prosíme, seber nám radost, která se dá koupit. Zbav nás domnělého klidu. Přiveď nás
k rozumu, vždyť jinak už nás drží jen smrt, která na nás čeká.
Ale ty jsi, Bože, život. Přijď. AMEN
Píseň: EZ 284 – Jakož o tom proroci
Ze sborového života
Aktuálně evidujeme v našem sboru 491 členů.
Pokřtěni byli: J. Urbanová (10.3.), K. Urbanová (10.3.), H. Vávrová (12.9.),
K. Řeháček (10.11.), R. Rosecký (10.11.), V. Kvasňa (10.11.), L.S. Vokounová (10.11.)
Oddáni byli: K. Sedláková a Š. Prokop (22.6.), Z. Krištofová a D. Čermák (22.6.),
J. Dobrevová a D. Wonner (17.8.), L. Kulhánková a O. Richter (31.8.)
Rozloučili jsme se: V. Janáček (19.12.2018), K. Jašková (8.2.), M. Dvořáková (14.3.),
V. Chrtková (14.3.), J. Bohuněk (25.3.), J. Rosecký (18.4.), D. Dítětová (29.6.), M.
Stehno (6.8.), Z. Jašková (12.8.), J. Lavický (18.10.), J. Široký (23.10.), V. Zelená (7.11.)
Bohoslužby se konají každou neděli ve Žďáře (8.30) i v Sázavě (10.00), na obou
místech dohromady se sejde asi 70 lidí. Vždy první neděli v měsíci bývá vysluhována
Večeře Páně. Jednou měsíčně jsou bohoslužby v Domově klidného stáří na
Stalingradě (ve čtvrtek v 10.00).
Od září se rozběhl další ročník dvouleté konfirmační přípravy, které se účastní šest
konfirmandů.
V náboženství se schází ve dvou skupinách dohromady asi 15 dětí. Momentálně
nacvičují vánoční divadelní hru „Povídka o Blahoslavenstvích“, kterou zahrají při
bohoslužbách na 4. adventní neděli 22. prosince v kostele v Sázavě.
1x měsíčně se konají biblické hodiny ve Žďáře. Po Novém roce se budeme znovu
scházet k biblickým hodinám v rodinách. Jejich rozpis bude k dispozici jak ve Žďáře,
tak i v Sázavě. Stojíte-li o biblickou hodinu u Vás doma, domluvte se s farářkou.
Nadále pokračujeme každou druhou neděli v měsíci od 18 hodin s večerními
„bohoslužbami“, dříve v klubu Batyskaf ve Žďáře, od října v Café u tety Hany
(Veselská 5). Bylo nutné změnit místo setkávání, neboť klub Batyskaf koncem září
ukončil svou činnost. S radostí zjišťujeme, že se účast na těchto „bohoslužbách“
přesunem po Žďáru nesnížila. Naopak jsme již zaznamenali pár nových tváří, což
vítáme s povděkem. Tato netradiční akce si našla své návštěvníky nejen mezi členy

našeho sboru. Pravidelně přichází 30−50 lidí. V uplynulém roce přijížděli i hostující
faráři, kteří oživili bohoslužby o další témata. Díky dotaci od města Žďár máme
možnost zvát hudebníky nejen z okolí a rozšířit tak i hudební spektrum vystupujících.
V nepravidelných intervalech se schází mládež. Opět plánujeme připravovat již
tradiční bohoslužby mládeže.
Ne zcela pravidelně, 1x měsíčně se konají ve Žďáře večery s hostem, na které
zveme zajímavé lidi s rozmanitými tématy.
V Sázavě během léta zdárně proběhly úpravy kostela. Nově jsme nechali natřít
střechy kostela, márnice a fary, které již po nátěru volaly. Rovněž byly natřeny
všechny venkovní dřevěné prvky kostela (okna a dveře). Proběhl nový nátěr stěn
interiéru (mimo nápisů). Také došlo k úpravám elektroinstalace, která je nyní v
dobrém stavu. Varhany byly vyčištěny a spolu s ostatními dřevěnými plochami byly
napuštěny prostředkem proti červotoči. V rámci těchto úprav byl sňat závěs za
kazatelnou. V prosinci by mělo být okno za kazatelnou zafoliováno, aby světlo, které
oknem prochází, příliš neoslňovalo účastníky bohoslužeb. Finančně jsou tyto úpravy
většinově hrazeny z darů obcí Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice a Hamry N.S.
Ohledně novostavby žďárské modlitebny nyní čekáme na nové dotační období,
abychom požádali o grant, ze kterého bychom mohli z hlavní části čerpat finance,
nutné pro stavbu. Varianta zadlužení se nepřichází v úvahu.
Z jednorázových aktivit proběhlo velikonoční čtení na Zelený čtvrtek v Sázavě;
divadelní představení při noci kostelů; odpoledne ke dni Země, loučení se školním
rokem a přespávací akce pro děti.
Evangelický sbor je tu 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 farářku, pastorační pracovnici Drahu Pešlovou
nebo na kohokoli ze staršovstva sboru. Stejně tak dejte vědět, stojíte-li o návštěvu,
farářka je k dispozici také pro domluvu křtu, svatby nebo pohřbu.
Také máme v naší církvi možnost tzv. zpovědi. Tedy rozhovoru s duchovním
sboru, který je při tomto setkání právně i duchovně zavázán mlčenlivostí. Zvu Vás,
abyste se nebáli této možnosti využívat. Veškeré kontakty najdete na sborových
vývěskách ve Žďáře i v Sázavě anebo na internetu.
Na internetové adrese http://sazava.evangnet.cz naleznete pravidelně
aktualizované sborové stránky s informacemi o plánovaných setkáních, pozvánky na
sborové akce, fotogalerii ze sborových akcí a další informace.
Také letos máte možnost zakoupit Evangelický kalendář a Na každý den pro rok
2020 (100,- Kč/kus), a předplatit si kterýkoli z časopisů: Český Bratr, Českobratrské
Horácko, Kostnické Jiskry, Protestant.
Připomínáme také platbu saláru. Ideální formou platby je trvalý měsíční příkaz na
účet sboru (č. sborového účtu: 162 225 93 29/0800). Doporučená výše je 200,- Kč
měsíčně za jednoho výdělečně činného člena sboru.

Sázava 73, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 211,
http://sazava.evangnet.cz, sazava@evangnet.cz

VÁNOČNÍ DOPIS 2019

Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. (Kol 1, 27)

