
V neděli se stále scházíme v 9.15, to jsou chvíle posvěcení a 
radosti, jsem za ně vděčný a všechny na ně zvu. Neděle je 
základ. Ve čtvrtek na 16.30 (končíme v 17.45) zvu na 
Zahradní 33 ty, kdo mohou (vím, že mnozí objektivně 
nemohou) na biblickou hodinu při čaji a kávě, což je 
příležitost k rozhovoru o Bibli, o sboru i aktuálních otázkách. 
Ve druhé části těchto schůzek se nyní chystáme číst na 
pokračování nedávno vydanou knížku vzpomínek a deníky 
Tatáni Lukášové. Podobný charakter mají i naše biblické 
hodiny v Domově seniorů v Drahovicích. 
Rovněž bych rád uvedl, že jsem připraven navštívit všechny 
bratry a sestry, kdo o to budou stát, jen se prosím ozvěte! 
Těším se, že se poznáme a vzájemně povzbudíme.  
Pro kohokoli máme coby přílohu tohoto listu, jak je v našem 
sboru zvykem, k dispozici i složenku na zaplacení saláru 
(příspěvek na provoz a výdaje sboru). Děkujeme.  

A nyní již k církevnímu roku. Dva největší svátky jsou spojeny 
s nocí: VELIKO-NOCE A VÁ-NOCE. O velikonoční noci 
dochází k vyvedení lidu z Egypta, o vánoční noci ke vtělení 
Pána, a na sklonku noci – hned po uplynutí sabatu – k jeho 
slavnému vzkříšení. 

Noc sama o sobě je těhotná rozedněním. Nedovoluje 
člověku si jen pomyslet, že by měla trvat stále. Člověk 
přece dýchá nadějí. Záleží však na tom, kde tuto naději 
hledá. Mnoho lidských nadějí bylo pohřbeno v močálech 
iluzí. Dnešní svět se jako by chvěje potřebou naděje. Cítíme, 
že lidé sami o sobě si v tom nejzákladnějším nepomohou. 

Vánoční dopis 2017

Milí členové a přátelé karlovarského sboru, 

srdečně Vás zdravím v adventní době L. P. 2017, v roce, 
v němž si připomínáme 500 let světové reformace. Je na 
místě vždy znovu děkovat Pánu Bohu za nové a nové divy 
jeho lásky a milosrdenství, které smíme zakoušet a přijímat 
a které předznamenávají i naše myšlení a každodenní kroky.  

Rád bych se v této chvíli vděčně zmínil i o působení svého 
předchůdce bratra Dr. Pavla Klimeše, pastýře karlovarského 
sboru, který se spolu se svou ženou Pavlou s velkým 
nasazením a opravdovostí zhostil své kazatelské a pastorační 
práce v našem sboru v předcházejících osmi letech. 
Zdravíme je takto do Českých Budějovic, kde nyní žijí, 
a přejeme jim požehnané Vánoce.  Byl to právě Pavel 
s Pavlou, kdo mne a mou ženu Miriam navnadil pro službu 
v Karlových Varech, přestože jsme tuto oblast ani jeden z nás 
do té doby vůbec neznali. Dosud jsem jako farář působil na 
sborech v Libici nad Cidlinou a Velenicích v Polabí, 
v Praze na Vinohradech a v Pržně u Vsetína, z něhož 
pocházím. Naše děti Janek, Anička a Matěj jsou již dospělé 
a studují v Praze. Jen pro pořádek dodávám, že občanku 
mám už karlovarskou a v hokeji také fandím 
zdejšímu, našemu kádru. 

Hlavně však mne záleží na postupu našeho sboru, aby zde 
bylo dost lidí, kteří budou neděli co neděli Pána Boha vzývat, 
a také snad i v týdnu se oddávat společnému biblickému 
studiu, modlitbám a společenství. 



Zbývá tedy říci, že tato blahoslavená noc, 
třebaže zastírá ducha temnotou, nedělá to než proto, 
aby ho ve všem obdarovala světlem.

(z knihy Temná noc sv. Jana od kříže)

Milí bratři a sestry, přijměte pozvání k následujícím svátečním 
bohoslužbám

17.12. – 3. adventní neděle,  dětská slavnost
              v 9.15 v Karlových Varech 

24.12. – 4. adventní neděle a Štědrý den se sv. večeří Páně
              14.00 v Karlových Varech

25. 12. – Hod Boží vánoční se sv. večeří Páně
               v 9.15 v Karlových Varech

31.12 – 1. neděle po Vánocích,  Starý rok
             v 9.15 v Karlových Varech 

Odkud přijde člověku pomoc? Dopátráme-li se v této noci 
chudoby Toho, který se stal chudým, abychom my jeho 
chudobou zbohatli, spatříme-li betlémské dítě uprostřed 
prostého chléva, přeskočí jiskra Ducha a v naší duši zažehne 
plamen, jež bude poznávacím znamením záchrany. 
TAJEMSTVÍ NOCI JE V TOM, ŽE SKRZE NI PŘICHÁZÍ PÁN. 
Poznáme ho? Třeba nám v tomto hledání pomohou níže 
uvedené drobty z poezie a mystiky. Jestliže Seifert se zdá být 
až příliš nenáboženským, nenechme se tím zcela zmást. 
I Josef s Marií hledali pro své dítě teplo a nedostávalo se jim 
ho. Proto k Vánocům patří také solidarita. Příprava na setkání 
s Bohem má člověku otevřít oči také pro bližního vedle něj.

Tou nocí tichou, chladnou
pod tmavomodrou bání
na zem jen vločky spadnou, 
hvězdy zůstanou na ní. 
Noc jejich světlem vzeplá
a po špičkách jde vstříc;
chudým se chtělo tepla, 
tys nedala jim nic. 

(z básně Vánoční noc Jaroslava Seiferta)

Už stíny ustupují, dejme se světlem vést, 
kde v chudé skalní sluji Bůh naším hostem jest. 
S ním jako dítě přišel a smlouvu obnovil, 
když ve vině a pýše jsme ztratili svůj cíl.
Noc tmavá ještě halí nejeden lidský žal. 
Pojď s námi Boha chválit, kdo stál jsi opodál. 
Ozářen Božím světlem unikneš temnotě
a nalezneš svůj Betlém i spásu v životě

(z písně Noc ke konci se skloní, 
J. Klepper v překladu M. Heryána) 
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