Vánoční dopis

českobratrského evangelického sboru
ve Svitavách
prosinec 201 7

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do
jeslí, protože se pro ně
nenašlo místo pod střechou.
Lukáš 2,7
První adventní neděli se na svitavském náměstí odhaloval nový
dřevěný betlém v životní velikosti. Byl jsem zástupci města požádán, abych ho společně s katolickým kolegou požehnal. Shodou
okolností jsem současně narazil na článek Bitva o jesličky (Respekt
49/201 7). Psala jej česká novinářka žijící ve Francii a týkal se tamní
každoroční polemiky o tom, zda betlémy patří do budov veřejné
správy či nikoli. Důvodem je přísná snaha o neutralitu vůči různým
náboženstvím. V diskusi jde pak o to, jestli převáží, že je "betlém"
uměleckým dílem – pak je jeho vystavení ve veřejném prostoru přípustné – nebo křesťanským symbolem, který do veřejného prostoru
nepatří. Josef II. prý zase v 1 8. století zakázál stavění betlémů a
předvádění vánočních her v kostelích, protože to považoval za dětinské a církve nedůstojné (www.krestanskevanoce.cz).
Jsou to pozoruhodně polarizované názory. Na jakou stranu se přidat? Vykázat betlémy a vánoční hry z kostelů, protože jsou církve
nedůstojné? Zakázat betlémy v muzeích, veřejných budovách, na
náměstích, protože to nezachovává neutralitu vůči různým náboženstvím? Čím to, že v našich krajích betlémy - zdá se - nedráždí?
A čím to, že v "nejateističnější" zemi v Evropě stojí "ateistické"
město o požehnání betlému? Nemám na to jednoduchou odpověď.
Odvažuji se rozumět tomu tak, že betlémská scéna přece jen není
vnímána pouze jako umělecké dílo, ale její symbolika odkazuje
k události, která hnula lidmi, proměnila svět. Jde o to, jak odkaz naplníme.

Problém vnímám jiný: že totiž betlémská scéna a jesličky v obvyklém provedení budí dojem idyly, klidu, pohody. Snad proto odmítal
Josef II. betlém s jesličkami jako příliš dětinský. Dítě v jeslích ovšem
přece není žádná idylka, ale syrová realita nouze a bezdomovectví
(nenašlo se místo pod střechou). A právě taková je realita Božího
vstupování do světa, Božího sklánění se k člověku. Neštítí se nedůstojného prostředí, nečeká, až bude všechno upraveno, uklizeno,
nažehleno, přichází do lidské rozervanosti i nepřipravenosti, chladu
i bídy. To je veliká naděje: i my máme šanci, ovšem předokladem je,
že se - tak jako pastýři - sami vydáme na cestu a nelekneme se
chlívku, do kterého třeba budeme muset vejít, nenecháme se odradit třeba nedůstojným prostředím. Právě tam se nejspíš setkáme
s Boží láskou a pokojem.
Milí členové a přátelé svitavského evangelického sboru, svitavští,
radiměřštíi jiní,
přijměte pozdravení od celého staršovstva. I letos se máme za čím
ohlédnout. Ve sborovém domě ve Svitavách byla dokončena stavba
bezbariérového přístupu. Dům se tak stal přístupným pro všechny.
V Radiměři se podařilo zprovoznit kuchyňku tak, aby sloužila při
setkáváních tam.
S vděčností se ohlížíme za mnohými setkáními a aktivitami, které
jsme mohli prožít. Jsme vděčni za obohacení, která ze všech setkání
přijímáme. Myslíme při tom i na ty, pro které byl letošní rok těžký.
Myslíme na ty, kteří prošli náročným léčením i na ty, kteří jím stále
procházejí. Věříme, že právě společenství sboru může být dobrou
posilou i povzbuzením. Srdečně k setkáním zveme. Víme také o těch,
kteří sami už přijít nemohou. Jsme připraveni zajistit dopravu na
společná setkání. A jsme také připraveni navštívit ty, kteří už se vyjít
neodváží.
S nadějí i očekáváním vyhlížíme čas před námi. V dopise najdete
pozvání k nejbližším vánočním bohoslužbám a také přehled
pravidelných sborových setkání, ke kterým srdečně zveme.
Přijměte od staršovstva také poděkování za finanční podporu
formou sbírek, darů i pravidelných salárních. Jen tak může sbor sloužit
tam, kde je třeba.

Filip Keller, farář

Autorem obrázku je Zdeňek Šorm

Pravidelný sborový program
Svitavy, Poličská 3
bohoslužby

neděle v 9:30
1 . neděli v měsíci večeře Páně
a setkání po bohoslužbách
3. neděli v měsíci Rytmické bohoslužby
biblická hodina středa v pět na půl šestou
od pěti se scházíme, nalijeme čaj,
od půl šesté začíná společný program
náboženství pátek od 1 4:00
konfirmandi čtvrtek od 1 7:20
mládež
pátek od 1 9:00 (nebo dle domluvy)
„třicátníci“
obvykle v posledním týdnu v měsíci
schází se dva-, tři-, čtyři-cátníci
v modlitebně nebo dle domluvy
Kavárnička
3. úterý v měsíci od 1 0 hodin
pro starší i střední generaci
Hovory nad Biblí středa od 9:30
v Penzionu, Felberova 31
Večery Taizé

2. čtvrtek v měsíci
1 9:00 v létě, 1 8:00 v zimě
ekumenické modlitební ztišení se zpěvy z Taizé
Bílý kostel / pravosl. kaple / modlitebna ČCE

Radiměř, č.p. 1 20

bohoslužby
sudá neděle v měsíci v 8:00
biblická hodina čtvrtek od 1 4:30
vybrané čtvrtky, obvykle 2x do měsíce

Bohoslužby během vánočních svátků

1 7.prosince
3. adventní neděle
9:30 Svitavy Dětské vánoční divadlo - Osel
1 7:00 Svitavy Dětské vánoční divadlo - Osel
repríza pro širší veřejnost

24.prosince
Štědrý den
9:30 Svitavy bohoslužby - zpívá RAKOS
1 4:00 Radiměř bohoslužby

vánoční příběh s dětmi, zpívání

25.prosince
Boží hod vánoční
9:30 Svitavy Bohoslužby s večeří Páně
26.prosince
Štěpána mučedníka
9:30 Radiměř Bohoslužby s večeří Páně
zpívá Rakos

31 .prosince
Silvestr
9:30 Svitavy nedělní bohoslužby
slouží Jakub Keller

1 8:30 Svitavy Silvestrovské bohoslužby
1 .ledna

v kruhu, společné posezení

Nový rok

slouží Kamil Vystavěl z Č.Třebové

8:00 Radiměř Bohoslužby s večeří Páně
9:30 Svitavy Bohoslužby s večeří Páně

Nejen na sváteční, ale na všechny bohoslužby nabízíme dovoz a
odvoz pro ty, kdo se nemohou dopravit sami. Aktuální rozpis je na
internetových stránkách nebo na letáku ve sborovém domě.
Koordinaci zajišťuje Bára Žilková, tel: 773 037 888. Koordinaci
křesťanské služby má na starost kurátorka Věra Konečná, tel.
605 1 75 760. Kdykoli též můžete kontaktovat faráře Filipa Kellera
777 339 381 .
Sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách
Poličská 3, 568 02 Svitavy
číslo účtu: 2600272471 /201 0
Farář Filip Keller
mobil: 777 339 381

tel: 461 1 05 263
email: svitavy@evangnet.cz
email: filip.keller@evangnet.cz

