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 „Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání 
těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.“ Ž 145,18-19 

Milé sestry a milí bratři, 
i letos vás chci pozvat do zádveřického kostela, abychom oslavili svátky narození Pána Ježíše 

Krista. Vánoce jsou pro mě vždy svátky radosti a veselosti, svátky, kdy se můžeme nejenom radovat, 
ale také být pospolu a navzájem se podarovat úsměvem nebo vřelým slovem. Je to kouzelná chvíle, kdy 
můžeme společně zpívat „Narodil se Kristus Pán, veselme se“. V průběhu roku jsme si radosti příliš 
neužili, neboť to, co se děje ve světě, nás nemůže vůbec těšit. O Vánocích však radost zakoušet můžeme 
a věřím, že i letos budeme, neboť vánoční zvěst se projevuje v maličkostech a drobnostech, které nejsou 
poplatné žádné módě nebo politickému režimu či situaci ve světě. Tou drobností je prosté setkání lidí v 
chrámovém prostoru, kde můžeme myslet jeden na druhého. A k tomuto prostému setkání vás všechny 
srdečně zvu.  
 
Také bych rád poděkoval:  
* Vám všem, kteří pomáháte s přípravou různých setkání v našem sboru. 
* Vám všem, kteří hrajete na varhany nebo na kytaru. 
* Vám všem, kteří připravujete čtené bohoslužby. 

* Vám všem, kteří pomáháte Nině a Olze z Ukrajiny. 

* Vám všem, kteří na práci našeho sboru přispíváte finančně. 

* Vám všem, kteří se za práci našeho sboru modlíte. 

Přeji vám požehnaný advent a pokojné vánoční svátky a budu rád, když zavítáte do našeho kostela. Pavel 
Šebesta, farář 

Pavel Šebesta, farář 



Adventní, vánoční a novoroční bohoslužby 

 27. 11. První neděle adventní – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. 

 4. 12.  Druhá neděle adventní – nedělní bohoslužby v 9:45 hod.  

 11. 12. Třetí neděle adventní – čtené nedělní bohoslužby v 9:45 hod. 

 18. 12. Čtvrtá neděle adventní – bohoslužby s dětskou besídkou v 9:45 hod. 

 24. 12. Štědrý den – štědrovečerní bohoslužby v 15 hod. 

 25. 12. Boží hod vánoční – sváteční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod.  

 26. 12. Druhý svátek vánoční – sváteční bohoslužby v 9:45 hod. 

 31. 12. Poslední bohoslužby v roce 2022 – bohoslužby s připomínkou zesnulých v 13:30 hod. 

 1. 1. První bohoslužby v novém roce 2023 – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. 

 
Sestry a bratři, přátelé farního sboru, 

přichází období adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží. Jsme potěšeni, že vás letos můžeme opět 
pozvat do našeho kostela k adventním koncertům. 

 

 V neděli 11. prosince v 16 hodin vystoupí skupina BPT. 

 V neděli 18. prosince v 16 hodin zahraje folklorní soubor Vizovský Juráš s uměleckým 

vedoucím D. Bambuchem.  

Také bychom vám rádi poděkovali za poskytnuté finanční prostředky – salár a dary. Náš kostel je 
výraznou architektonickou dominantou obce a je naší povinností o něj pečovat. Letos se podařilo 
dokončit stavbu opěrné zdi za farou a nátěry části podlahy a kostelních lavic s polepením sedacích částí 
kobercem. V příštím roce plánujeme obnovu nátěrů u dřevěných sloupů, zábradlí a podlahy nahoře u 
varhan. Mimo to jsme museli dostát i finančním závazkům, jako jsou odvody do personálního fondu, 
příspěvky do celocírkevních sbírek či úhrada energií. V blízké budoucnosti nás čeká velká investice do 
nové střešní krytiny kostela a související opravy tesařských konstrukcí krovu. K tomuto dílu budeme 
hledat prostředky prostřednictvím dotace z evropských fondů, z fondu Jeronýmovy jednoty, sbírky a 
vítaná bude i pomoc z obce.  
Své finanční dary můžete odevzdat pokladní sboru s. Ivetě Braborcové na obecním úřadě v Zádveřicích 
nebo je můžete poslat přímo na účet farního sboru u Poštovní spořitelny č. účtu 189329618/0300. Věříme 
ve vaši štědrost a obětavost i v této těžké době a za všechny poskytnuté finanční prostředky vám 
děkujeme. Za finanční příspěvek děkujeme i obci Zádveřice-Raková.  
Přejeme vám požehnané Vánoce a v novém roce vše pěkné, podložené pevným zdravím. Těšíme se na 
setkání s vámi. 

kurátor Ludvík Pastyřík a presbyteři  
Kontakty: 
farář Mgr. Pavel Šebesta tel. 734 523 760 
kurátor Ing. Ludvík Pastyřík, tel. 605 905 105  
web: http://cce.zadverice-rakova.cz/ 
Nově také na Facebooku Českobratrská církev evangelická Zádveřice-Raková | Facebook 


