
 

 

 

Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 

Zádveřice – Raková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastýři o Vánocích jsou správci po Vánocích  
 
Čtení je vybráno z Evangelia podle Lukáše 2,1-14 

V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v 
hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se 
rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: 
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 
vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 
jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto 
chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 
Bůh v nich má zalíbení.“ 

Na to navazuje slovo zvěstování z Žalmu 23,1 
Hospodin je můj pastýř, nestrádám.  
 
Sestry a bratři, milí přátelé, vážení občané, 

považte, jakou milost nám udělil Bůh: i letos jsme se dožili 
Vánoc. V roce mnohé úrody v zahradách a na polích, kdy v šťastné 
zemi nikdo nestrádá, vstupujeme opět do svátečního období; po práci 
odpočinek a svatý čas. 
 O Vánocích, víc než kdy jindy, se mluví o pastýřích. Máme je 
v Bibli. Jsou živou legendou práce a symbolem bezpečí. Pracovali 
pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Jejich 
revírem byl tehdejší svět. Nebyla to žádná elita země; na kostel neměli 
čas, znali násilí a loupež. Naopak péče o vlastní majetek byla vysoce 
ceněna. Mládeneček David to komentuje: „Byl jsem pastýřem ovcí 
svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, 
hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy“ (1 S 17,34n).            
 Takové lidi si vybral Pán Bůh, aby jim jako prvním oznámil 
narození Spasitele. Anděl z nebe volá: „Zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid“. Nikdo nemusíš zůstat mimo světlenou 
zónu Božího zjevení. Ti zezadu mají dokonce přednost. 



 Druhá rovina pastýřů je zvěstná a praktická. Jsou to duchovní 
mistři, kteří pasou lidi, aby nezůstali bez pomoci. Pastýři jsou kazatelé 
evangelia se staršovstvy – vedou sbory k živému Bohu. Jsou to všichni 
ti, kdo zodpovídají za druhé: jmenujme rodiče a děti, učitelé a žáky, 
starosty obcí se zastupitelstvy a jejich obyvatele, majitele firem a jejich 
dělníky. A co svět, kde se usiluje o zdraví těla a duše nebo kvalitu 
soudů a bezpečí země? Každý si můžeš dosadit další a další živý vztah, 
kdy ten silnější chrání slabšího a vede druhého k větší hojnosti. Budou 
mít všichni tito pastýři dost sil a vnitřního přesvědčení, aby se 
šlechetné očekávání setkalo s naplněnou realitou? Je to možné i 
žádoucí. Proto andělé chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“  

    Milí přátelé, zveme Vás do shromáždění o vánočních 
svátcích. Jejich soupis najdete v dopise dále. Vytvářejme uvědomělé 
společenství vzdělaných lidí na Písmu svatém, modlitbě a osobních 
vztazích. Tak položíme pevné základy rodin, obcí a země. Bude 
zvěstováno evangelium pokoje a vysluhována večeře Páně. Tajemství 
Betléma vydá dary těm, kdo pokleknou před právě narozeným 
Spasitelem. Pastýři sboru vás laskavě svolávají k důležitým 
slavnostem. Vy pak, když se budete vracet domů, zažijete radost 
oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co jste slyšeli a viděli, jak vám 
to bylo řečeno.    
Pomodleme se: Pane Ježíši Kriste, Písmo svaté o tobě mluví, že jsi 
dobrý pastýř, který položil svůj život jako výkupné za ovce. Na to 
nemáme. Ale udělovat druhým ze svěřených darů nám dávej odvahu. 
Amen. 

farář Bronislav Czudek, administrátor  

V nadcházejícím období přijměte pozvání: 
 na adventní koncerty 

o v neděli 8. prosince v 16 hodin vystoupí skupina BPT 
o v neděli 15. prosince v 16 hodin se představí Cimbálová a 

gajdošská muzika Josefa Černíka 

o v neděli 22. prosince v 16 hodin zahraje folklorní soubor 
Vizovský Juráš s uměleckým vedoucím Daliborem 
Bambuchem 

 na vánoční besídku dětí 
o v neděli 22. prosince v 9:45 hodin 

  na vánoční a novoroční bohoslužby 
o v úterý 24. prosince na Štědrý den v 15 hodin 
o ve středu 25. prosince na Boží hod vánoční v 9:45 hodin 

se zpěvem pěveckého sboru a vysluhováním SVP 
o ve čtvrtek 26. prosince na svatého Štěpána v 9:45 hodin 
o v neděli 29. prosince v 9:45 hodin 
o v úterý 31. prosince na Silvestra v 13:30 hodin se vzpomínkou 

na zesnulé, se kterými jsme v roce 2019 v kostele rozloučili  
o v neděli 5. ledna 2020 na Novoroční bohoslužbu v 9:45 hodin 

s vysluhováním SVP 
 

Salár, platbu na Jeronýmovu jednotu i dary sboru můžete předat při 

nedělních bohoslužbách v kostele, přinést pokladní s. Ivetě Braborcové 

na obecní úřad v Zádveřicích nebo je posílat přímo na účet farního 

sboru u Poštovní spořitelny č. účtu 189329618/0300. Za všechny 

poskytnuté finanční prostředky vám děkujeme.  

Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných svátků vánočních a 

úspěchů v osobních i profesním životě v roce 2020. 

Těšíme se na setkání s vámi.  

Jménem staršovstva Ludvík Pastyřík – kurátor 

Kontakty: 

administrátor sboru Bronislav Czudek, tel. 737 835 002 

kurátor sboru Ludvík Pastyřík, tel. 605 905 105 

web: http://cce.zadverice-rakova.cz/ 


