VÁNOČNÍ DOPIS 2021
farních sborů Českobratrské církve evangelické v Karlových Varech a v Chodově.
Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý
a spásu nesoucí, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
Zachariáš 9,9
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
Jan 1,14
Milí bratři a milé sestry,
členové a přátelé našich dvou evangelických sborů,
nacházíme se mezi dvěma příchody (adventy) našeho Pána. Ten první se udál v Betlémě, na okraji, předpověděl
ho mimo jiné prorok Zacharjáš, celá existence Ježíše z galilejského Nazareta, kde posléze vyrůstal, byla ve
znamení vnější bezmoci a skrytosti. Osel byl dopravním prostředkem chudých. I dnes Pán v tomto světě působí,
ale zcela nenápadně. Děje se tak všude, kde láska, milosrdenství a důvěra přebíjejí předsudky, odpor, poměřování
a nedůvěru.
Jeden z nejvlivnějších křesťanských filosofů Západu Aurelius Augustin (354-430) nedělil lidi na ty, kdo patří do
církve, a na ty, kdo do ni nepatří, ale ve svém díle O obci Boží nabídl hlubší kritérium: někteří žijí AMOR DEI
(Boží láskou, která je zaměřena na druhé) a jiní AMOR SUI (láskou k sobě). To platí o lidech vně církve i uvnitř
církve. Jistě v mnohých z nás se obě tyto lásky sváří. Advent je vhodný čas, abychom se zamysleli, na kterou
stranu chceme patřit.
Vánoce se staly v naší kultuře populární, narodilo se dítě, rodinné oslavy, vánoční idyla, koledy. I když mnozí
nejsou křesťané, přitahuje je to. Ostatně nás taky. I Velikonoce mají vysoký kredit, třebaže téma smrti a vzkříšení
už předpokládá určitou křesťanskou zralost. To jsou největší svátky a vrcholná tajemství naší víry. Vše s nimi stojí
a padá.
Přesto si dovolujeme více zdůraznit ADVENT. Nejen jako přípravu na Vánoce, ale především jako horizont,
k němuž by se mělo upínat veškeré naše úsilí. Společenské i osobní. Tento svět není věčný. Pán je na cestě k nám.
Boží mlýny melou pomalu ale jistě. Ostatně ve žhavé současnosti má člověk čím dál víc pocit, že budoucnost už
začala.
Vědomí brzkého příchodu Pána nás může přivést k úsilí o nápravu světa kolem nás. V drobných věcech, ale i ty
jsou důležité. Je přece na nás, jak se budeme vztahovat k lidem a procesům v naší blízkosti.

Nelze se dnes zcela vyhnout ani problematice dezinformačních webů a dalších kanálů, kterými se k nám hrne
propaganda. Jak je společnost čím dál víc globalizována, je tím křehčí a náchylnější k polopravdám i lžím, které
atakují naši pozornost. O to víc se však upněme k evangeliu, které je nejvlastnějším návodem na obnovu tohoto
světa. Proměnou vztahů, proměnou priorit, obnovou vnitřní svobody. Každý z nás má co zlepšovat.
Prosíme, mějme ve svém zorném úhlu naše společenství. Jsme bratři a sestry v Kristu, povoláni Jím samotným.
Možná nás čekají další omezení kvůli koronaviru, ale tím spíše jako křesťané mysleme jedni na druhé. Na naše
sbory, naše obce a také na náš kraj. I v tomto kontextu máme své poslání.
Nikdo neví, jaké bude nastávající období v naší zemi, v Evropě, ve světě. Evangelium nás však zve k postoji
bdělosti i ke skutkům lásky, kterými mámě proměňovat své okolí. To je naše nezpochybnitelná jistota
a neotřesitelný základ. Postoj, který obstojí – jak říkával T. G. Masaryk – sub specie aeternitatis
(pod zorným úhlem věčnosti).
„A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska“. (1. Kor 13, 13)
Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začala platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky pro
bohoslužby ale zatím zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, přičemž kontrola
covid pasů nebo testů povinná není.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost!

Bohoslužby se v našich sborech budou o Vánocích konat takto:
24.12. v 15.00 štědrovečerní bohoslužby v Karlových Varech na Zahradní 33,
v 16.30 v chodovském kostele.
25.12. v 9.15 bohoslužby na Hod Boží Vánoční v Karlových Varech
– spolu s chodovskými, sv. večeře Páně
26.12. ve 14.30 nedělní bohoslužby v chodovském kostele – pro oba sbory,
káže f. Aleš Rosický z Teplé (karlovarský farář slouží tento druhý svátek vánoční zase v Teplé).
S bratrským pozdravem a přáním všeho dobrého shůry
Martin T. Zikmund, evangelický farář v Karlových Varech a administrátor v Chodově
Miroslav Kovář, kurátor FS ČCE v Karlových Varech
Jan Nedvěd, kurátor FS ČCE v Chodově u Karlových Var

Zde lze mimo jiné vyhledat nahrávky biblických hodin online a vybraných kázání:
http://karlovy-vary.evangnet.cz/site/
P.S. Tímto sborovým dopisem si dovolujeme své členy požádat o platbu saláru i darů na potřeby našich sborů.
Ani v Karlových Varech není situace po ekonomické stránce právě růžová, neboť do našeho domu na Zahradní
jsme museli (a ještě budeme napřesrok muset) investovat velké částky jednak kvůli rekonstrukci bytů, jednak
kvůli ochraně před vlhkostí. Jsme však v investicích již v pokročilé fázi, snad to hlavní již budeme mít hotovo.
Rovněž v Chodově se podařilo postupně vyměnit všechna okna i vnější dveře – a také opravit střechu fary.
I tak však chceme apelovat na zvyšování saláru a sbírek – jako se tak v současnosti děje ve všech sborech a církvích
kvůli přechodu na samofinancování. Bez zvýšené
obětavosti se ani my neobejdeme. Děkujeme tímto jak
karlovarským, tak chodovským členům. Vaše podpora je
pro naše oba sbory zásadní. Vážíme si každého daru.

Karlovy Vary

č. ú.: 800029389/0800,
Chodov:

č.ú. : 860442319/0800,
(u zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení
a „salár“ či „dar“)

