
Vánoční biblické poselství   
 

   „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého 
Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze 
něj byl svět spasen. Soud pak je v tom, že 
světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali 
více tmu než světlo, protože jejich skutky byly 
zlé.“ Jan 3:16-20 
 

  Jsou údobí Božího mlčení. Znal je Job i autoři žalmů, vě- 
děl o nich izraelský národ. O Božím mlčení ví i dnes mnozí 
z vlastní zkušenosti: „Bože můj, volám ve dne, a neodpo-
vídáš, nemohu se ztišit ani v noci.“ (žalm 22:3) Povzdech 
se v rozličných obměnách ozývá dodnes a my neumíme jednodu-
še odpovědět, proč je čas Božího mlčení mnohdy tak dlouhý, 
nesnesitelný. 
  Bůh mlčí, ale také promlouvá. Promlouvá potichu, vnáší 
světlo a pomoc do lidského života. S Božím slovem, které se 
stává, mají zkušenost lidé, o kterých svědčí Bible, ale i 
další svědci v dějinách světa. Každý z nás se může rozpome-
nout, jak Bůh promluvil do jeho vlastního života. 
  Nad všechny tyto projevy, kdy Bůh promluví, stojí jeden 
z nich, ten, který si  připomínáme ve vánočních dnech: Bůh 
promluvil k celému svému stvoření tak, že poslal svého Syna 
Ježíše Krista s jasným posláním. Mnohokrát a mnohými způ-
soby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posled-
ním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil 
dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk 
Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým moc-
ným slovem.“ (list Židům 1:1-3) 
  Začátkem vánoční události však není až narození dítěte 
Ježíše v Betlémě. Vlastní událost má své předznamenání: Bůh 
promluvil ve svém Synu. On je původcem, iniciátorem Ježíšo-
va narození. Bůh nám dává svého Syna. Proč? Co je člověk, 
že na něj Bůh pamatuje, že se jej ujímá? Jak Bůh vůbec při-
šel na myšlenku, že je třeba tak učinit. Evangelista Jan to 
vyjádřil krátce a srozumitelně: Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, neza-
hynul, ale měl život věčný. Boží láska je motivem, pohnut-
kou této velké události. 
  Boží láska je však stejným tajemstvím jako život nás sa-
mých. Boží láska je překvapující a rozumem těžko pochopi-
telná. Když my milujeme určitého člověka, činíme tak oby-
čejně proto, že se nám na něm něco líbí, že nás přitahuje, 
že od něj chceme něco získat, cítíme k němu vzájemné pouto. 

Ale Bůh nás miluje navzdory tomu, že na nás není nic přitaž-
livého, navzdory tomu kolik zla v sobě neseme. 
  Vánoce jsou jedinečnou příležitostí si znovu připomenout 
spíše však bytostně prožít, jak paprsky Boží lásky jsou vy-
sílané i pro mne, i já patřím do tohoto světa, který Bůh tak 
překvapivě, paradoxně miluje. Tak jako dává slunce a déšť  
na dobré i zlé, tak nabízí i svou lásku nám všem. I mně.   
  Když přijímáme projevy čisté nesobecké lásky od rodičů, 
dětí, přátel, jde vždy o projevy lásky, která má svůj původ 
v Boží lásce. Tak o tom svědčí i Písmo v První listu Janově: 
My milujeme, protože On jako první miloval nás. Až se o Vá-
nocích budeme těšit z projevů lásky našich blízkých, až o 
Vánocích budeme vnímat sváteční pokojnou atmosféru, půjde  
o ovoce životního díla, které pro nás vykonal a koná Boží 
Syn Ježíš z Nazareta. Slovo z Janova evangelia výslovně kon-
statuje, co není smyslem a naopak co je cílem Kristova pří-
chodu na svět. Nepřišel s destruktivním plánem, aby svět od-
soudil k zániku, ale aby svou láskou nabídl záchranu lidí. 
Velmi názorně se to projevovalo již za jeho života při set- 
kání s mnohými, které pro jejich pády neodepsal, ale nabídl 
novou šanci: celník Matouš, Zacheus, prostitutka, lotr na 
kříži. Kdyby dnes mohli mezi námi stát a osobně svědčit  
svým životním příběhem, dosvědčili by nám, co znamená ona 
věta: Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět sou-
dil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Je to zvěst o velko-
lepém Božím skutku lásky, slově, které se stalo pro nás tě-
lem Božího Syna, který působí stejně účinně jako v době své-
ho pozemského života. Bůh promluvil a promlouvá v narozeném 
dítěti v Betlémě i pro mne. Každý, kdo přijme Boží lásku, 
uslyší ve svém životě ono mocné Boží promluvení a pozvání 
k životu v radosti, svobodě a naději. Deo gloria.  LK 
 

Děkujeme, nebeský náš Otče, za dar vánoc. 
Děkujeme za jejich podivuhodnou radostnou zvěst. 
Děkujeme, že jsi narozením svého Syna přinesl 
pomoc světu i každému jednotlivému člověku. 

 

Prosíme, nebeský náš Otče, 
ať radostné poselství vánoc přijmeme nejen pro tyto dny 

sváteční, ale jako pomoc i pro dny příští. 
Prosíme, ať mocí narozeného Syna přemáháme sobectví, 

strach, nenávist, utrpení i malost v lásce. 
Prosíme, abychom nyní a vždy znovu a znovu nacházeli 
v evangeliu pramen života a čerpali z něj živou vodu 

moudrosti, síly, pomoci a radosti. Amen 
 

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého 
ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky. Amen. 



         Milé sestry a milí bratři v Kristu, vážení přátelé přejeme Vám 
klidné prožití adventní doby a plnost radosti a pokoje vánočních 
svátků. Zveme  Vás také srdečně do našich bohoslužebných shromáž-
dění,   kde chceme společně s Vámi oslavit narození Božího  syna  
 a  našeho Spasitele Ježíše z Nazareta.                  Staršovstvo sboru                                  

 

Kristus shromažďuje svůj lid 
pořad adventních a vánočních bohoslužeb 

 

Třetí neděle adventní 17.prosince   
Dětská vánoční slavnost v 9.oo hodin s vánoční hrou: 

Vánoční vlak aneb co je zázrak? 
Nýřany – bohoslužby ve 14.oo hodin 

 

Čtvrtá neděle adventní a Štědrý den 24.prosince 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.oo hodin 

půlnoční bohoslužby v 23.oo hodin 
Katarzyna Gartner – Beatová mše: Pán je mým přítelem 

Nýřany – rozdávání Betlémského světla a výstava betlémů 
10.oo až 14.oo hodin 

 

Boží hod vánoční 25.prosince  
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 9.oo hodin 

 

Štěpána – druhý svátek vánoční 26.prosince 
 společné bohoslužby plzeňských evangelických sborů  

v 9.3o hodin – Korandův sbor 
 

Poslední den občanského roku 31.prosince 2017 
bohoslužby se slavením svaté večeře Páně 9.oo hodin 

 

Nový rok 1.ledna 2017 
bohoslužby 15.oo hodin 

 
 

   Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme ve Vánoční 
době konání rodinné bohoslužby se slavením svaté večeře Páně. 
Na faráře sboru je možné se v této záležitosti obrátit osobně, 
písemně či telefonicky (739 209 260). 
   Svátost křtu, konání sňatku či pohřbu je možné domluvit 
osobně, písemně či telefonicky na adrese sboru. Na faráře je 
možné se obrátit v kteroukoli denní dobu. Je nás také možné 
vyhledat ve složitých životních situacích, při žádosti o du-
chovní vedení, při zájmu o základní informace o křesťanství či 
naší církvi.  

 

Farní sbor ČCE Plzeň-západ  
Němejcova 2, 301 00 Plzeň, tel. 739 209 260;  

plzen-zapad@evangnet.cz; IČO 45 333 700; číslo účtu: 722357319/0800; 
http://plzen-zapadni-sbor.cz 
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“Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, 

z úst mi bude znít vždy jeho chvála. 
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, 

ať to slyší pokorní a radují se. 
Velebte Hospodina se mnou, 

vyvyšujme spolu jeho jméno.” žalm 34:2-4 

mailto:plzen-zapad@evangnet.cz


Zprávy ze života sboru 
 

      V našem sboru se koná celá řada zajímavých koncertů,  
besed a setkání. Informace o nich najdete na našich www. 
stránkách: http://plzen-zapadni-sbor.cz 

 
 

Program ve sboru v týdnu  
 

Neděle 9:00 hodin 
bohoslužby s kázáním Slova Božího 

 

   Vítáni jsou všichni lidé dobré vůle. Během bohoslužeb je 
připraven program pro děti. Bohoslužby se slavením svaté veče-
ře Páně se konají vždy první neděli v měsíci a o svátcích. Ro-

dinné bohoslužby se konají vždy třetí neděli v měsíci  
v 9.oo hodin.  

 

pondělí 17:15 hodin 

dětský skautský klub Kavalíři 
setkání dětí ze sboru a jejich kamarádů 

 

čtvrtek 15:00 hodin 
biblická hodina pro všechny generace  

 

pátek 19:00 hodin 
zkouška pěveckého sboru 

Pěvecký sbor rád přivítá  nové členy. 
 
 

Setkávání Dámského kruhu 
jednou za dva měsíce v neděli odpoledne 

 

Večerní bohoslužby s hudebním programem  
připravujeme vždy na první neděli v měsíci od 17.oo hodin 

 

neděle 7.ledna 2018 – Hudba pro vánoční rozjímání  
(žáci pěveckého a varhanního oddělení plzeňské konzervatoře) 

 

neděle 4.února 2018 – Kantáty a sonáty starých mistrů  
(pěvecký sbor a smyčcový soubor – vedoucí M.Kaplan) 

 

neděle 4.března 2018 – Postní chorály a kantáty   
(pěvecký sbor a varhany – vedoucí J.Chaloupková) 

 

neděle 1.dubna 2018 – Velikonoční hudba 18. a 20.století   
(pěvecký sbor a varhany – vedoucí J.Chaloupková) 

 

V roce 2018 připravujeme a zveme na nová setkání: 
 

Sborový večer s výkladem Písma svatého  
 

jednou za dva měsíce v podvečer všedního dne četba  
a výklad Písma svatého 

 

Rozhovory s Galileem 
 

jednou za dva měsíce v úterní podvečer možnost rozhovoru 
se zajímavými hosty na téma vztahu víry, vědy a umění 

 

Betlémské světlo 
 

   Tato tradice přichází z Rakouska, kde ve měs-
tě Linz přemýšleli o pomoci hendikepovaným dětem 
a přišli na nápad: před Vánocemi poslali letadlem 
do Betléma dítě, které v bazilice Narození při 
jesličkách odpálilo z věčného světla plamínek a  

letadlem přivezlo zpět. Tam se jej ujali místní skauti, kte-
ří jej roznášeli po celém Rakousku. Po roce 1990 se zvyk 
rozšířil i do zemí, které sousedí s Rakouskem. V domluvený 
den, po slavnostní ekumenické pobožnosti, si skauti plamínek 
odpálí od Betlémského světla a odvezou jej do své vlasti. 
Každý rok se zvětšuje počet účastníků při rozšiřování světla 
pokoje a míru, které vyzařuje z Betléma. Symbol pokoje, 
představovaný malým, chvějícím se plamínkem, při předávání 
ve vánočních dnech spojuje už nejen skauty, kteří roznášejí 
toto poselství svým příbuzným, sousedům, známým i neznámým v 
duchu skautského zákona pomoci bližním. Světlo provázené sr-
dečným přáním vánočního klidu a pokoje je pro mnohé dokla-
dem, že na ně jejich okolí nezapomíná. Letos bude Betlémské 
světlo poprvé svítit i v našem kostele díky našim skautům. 
V neděli 24. prosince dopoledne od 8.30 do 12.oo hodin si 
jej bude možné přijít odnést. Je naším přáním, ať tento  
symbol ve vánoční čas přinese do co nejvíce rodin vpravdě 
Betlémské světlo – symbol pokoje a Božího požehnání. 
 

   Staršovstvo děkuje Vám všem, kteří pamatujete na svůj 
sbor i finančně. Díky Vaší pomoci můžeme pečovat o kostel 
a zajišťovat vše potřebné pro život sborového společenství.   
   Pokud chcete, abychom mohli Vaši platbu identifikovat, 
použijte variabilní symbol a můžete tak určit k čemu má být 
dar použit: salár - 1; celocírkevní fond oprav (Jeronymova 
jednota) – 2; dar na provoz sboru – 3; opravy varhan – 4; 
opravy kostela – 5; činnost kazatelské stanice Nýřany – 777.   
   Pokud složenku neoznačíte, bude váš příspěvek použit  
na opravy kostela.  


