
Vánoční biblické poselství   
 

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li 

kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu  

s ním večeřet a on se mnou.“  
           

                      Zjevení Janovo 3:20 
 

  V knihách, filmech či na divadle se s velkým nábojem emocí 

zobrazuje chvíle, kdy se voják vrací domů z dlouhého zajetí. 

Roky čekal na okamžik, kdy po měsících války na frontě, po ú-

trapách v zajateckém táboře, nekonečné cestě zpět, stojí koneč-

ně před svým domem. Už dávno jej opustil a s ním vše spojené: 

ženu, děti, sousedy, práci i odpočinek, přátele. Vzpomínky jej 

posilovaly v naději na návrat. S rozechvělým srdcem konečně 

klepe na dveře. Stojí před svým domovem, aby se přivítal s man-

želkou, aby objal děti. Nitro muže je napjaté očekáváním. Dveře 

se otvírají. Unavený, ale plný naděje však tragicky poznává, že 

jej nikdo nečeká. Jeho místo zaujal jiný. To, proč krvácel 

v bojích, riskoval život, podstoupil tolikeré utrpení ve zlomku 

okamžiku ztrácí smysl. Nikdo ho nečeká, nevítá, nepotřebuje. 

Zůstává stát přede dveřmi. Tento příběh se jistě skutečně mno-

hokrát stal a stále děje s různými kulisami. Nejen mezi námi 

lidmi. Stal se také v životě Božího Syna.  

 Evangelista Jan o Pánu Ježíši svědčí jako o Slově, kterým po-

vstal svět: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to 

Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povsta-

lo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest“. Nic  

z toho, co je na této zemi. Jan pak doplní, že Ježiš přišel  

do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Nepusti-

li jej do tepla svých domovů, do svého života. Nepřijali jej, 

takže pro něho zbyly jen jesle v chlévě. Zůstal venku. Vyvrže- 

ný ze života lidí, za kterým přišel. 

  Vánoce jsou příležitostí, kdy mnozí, kteří tzv. do kostela 

nechodívají, přijmou pozvání. To je dobré. Pán Ježíš je sku-

tečně středem vánočního času, jejich smyslem a pravou hodno-

tou. Nezařaďme se k lidem, kteří slaví Vánoce bez Ježíše Kris-

ta. Slaví tak narozeniny bez oslavence. Jistě i letos uslyšíme 

okolo sebe při připomínce vánočních svátků, že jsou tu lidé, 

jacísi křesťané, kteří stále ještě spojují tyto svátky s Ježí-

šem. Většinou však ne. Ostatně, dnes každý může věřit, čemu 

chce. I nekřesťané chtějí mít a mají právo na Vánoce. I oni 

chtějí mít pohodu a pokoj, plné stoly, vánoční atmosféru, ale 

bez Ježíše. Oslavu bez oslavence. Osobně věřím, že když někdo 

přijme pozvání na vánoční, ale i další bohoslužby, kdo přijde 

k Božímu slovu, neděje se tak náhodou, ale jde o vyslyšení 

osobního Boží pozvání: aby slyšel a přijal i to ještě důleži-

tější pozvání než je pozvání do kostela: pozvání k osobnímu 

setkání od Pána Ježíše: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; za-

slechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 

večeřet a on se mnou“ (Zj 3:20).  

  Pán Ježíš, Boží Syn, stojí u dveří jako prosebník. On, Tvůrce 

světa, On, kterému je dána všechna moc na nebi i na zemi, stojí 

před zavřenými dveřmi našeho srdce. Nepokouší se je otevřít ná-

silím, silou, ale klepe, abychom otevřeli sami. Dveře, na které 

Pán Ježiš klepe nejsou na fotobuňku; otevřít se dají jen zevnitř 

a my jsme ti, kteří máme otevřít. A On klepe právě proto, aby-

chom sami otevřeli a jej přijali. Dali mu svou důvěru. Otevřeli 

svůj život. Jistě, můžeme se ptát, proč někomu otevírat svůj 

život? Dávat svoji důvěru? Navíc by ji mohl zneužít. Máme i ta-

kovouto trpkou životní zkušenost. Když přichází Pán Ježiš, když 

klepe na naše srdce, nečiní tak, aby nás zneužil a obral. Klepe 

a hledá nás proto, protože nás miluje.  

  „Hle, stojím přede dveřmi a tluču“, slova původně adresovaná 

církvi v Laodiceji. Bible o tomto společenství svědčí, že bylo 

duchovně na dně, třebaže se lidé domnívali, že nic nepotřebují, 

že si vystačí. Ale Pán Ježíš je nazývá chudými, slepými, nahými 

a ubohými. A navzdory tomu nad nimi neláme hůl. Vždyť přišel 

právě kvůli takovým. To, že klepe na lidská srdce je svědectvím, 

že mu na nás záleží, že nechce, abychom zahynuli, protože nás 

miluje. Ví to, nač my mnohokrát zapomínáme: že mimo Něho není 

plného života, že bez Božího Syna se žebříčky našich hodnot na-

konec ukáží být jen relativní. Proto Pán Ježiš klepe na dveře 

našich životů.  

  Jsou lidé, kteří Vánoce prožívají bez svých blízkých. Pokud je 

někdo v zahraničí, očekáváme, že se na Vánoce vrátí domů, nebo  

o sobě dá aspoň vědět. Když se tak nestane, je nám smutno. 

A když pak někoho drahého vytrhne z kruhu rodiny smrt, je nám 

ještě smutněji. Sotva komu je lhostejné, když je jedno či dokon-

ce vícero míst u svátečního stole prázdných. Pán Ježiš k nám 

přichází i proto, aby naše místo jednou při nebeském stolovaní 

nezůstalo prázdné. Kdo Pánu Ježíši otevře svůj život, pozná, že 

Pán Ježiš bude jeho Hostitelem. Chudý poutník klepající na dveře 

našich srdcí má totiž ve své, napohled prázdné tašce lepší věci, 

než jaké máme my pod svojí střechou. Kdo mu otevře, zažije jeho 

lásku a společenství. S Kristem, který nejen riskoval život, ale 

ho za nás, za naše viny i obětoval, který se pro nás narodil, 

zemřel i vstal z mrtvých. Kvůli tomu, abychom jednou mohli být 

jeho hosty, žít v trvalém společenství s ním. Neslavme Vánoce, 

svátky narození Pána Ježíše, bez oslavence. Nenechme jej stát za 

dveřmi! „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj 

hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se 

mnou.“ Amen.                                   Deo gloria.  LK  
 

  Veliký Bože, obrať náš pohled k dítěti v jeslích a nauč nás 

rozpoznat v jeho bídě svou slávu. Otevři naše uši pro slova ne-

beských poslů, kteří naší zemi ohlašují pokoj. Vřaď nás mezi 

generace těch, kteří našli Krista v postavě člověka. Naplň naše 



srdce chvalozpěvem svaté noci a ponoř naše životy do svého mi-

losrdného světla. Amen.            modlitba Sylvie Bukowské  
  

       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 shro-
máždění,   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 
 

Čtvrtá neděle adventní 23.prosince 2018 AD  
 

Dětská vánoční slavnost v 9.oo hodin s komickou vánoční  

hříčkou: Andělé a hudebním doprovodem sborového Big bandu. 
 

Kazatelská stanice Nýřany – bohoslužby se slavením svaté  

večeře Páně ve 14.oo hodin 
 

Štědrý den 24.prosince 2018 AD 
 

půlnoční bohoslužby v 23.oo hodin 

s renesanční a barokní hudbou – účinkují pěvecký sbor  

a na varhany hrají Jitka Chaloupková a Jan Esterle 
 

Kazatelská stanice Nýřany – rozdávání Betlémského světla  

a výstava betlémů od 10.oo do 14.oo hodin 
 

Boží hod vánoční 25.prosince 2018 AD   

 

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.oo hodin 
 

Neděle po Narození Páně 30.prosince 2018 AD   

 

bohoslužby v 9.oo hodin 
 

Kazatelská stanice Nýřany – bohoslužby ve 14.oo hodin 
 

Nový rok 1.ledna 2019 AD 
 

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 15.oo hodin  
 

Zjevení Páně 6.ledna 2019 AD  
 

bohoslužby se slavením svaté večeře Páně v 9.oo hodin 
 

 

    

Farní sbor ČCE Plzeň-západ  

Němejcova 2, 301 00 Plzeň, tel. 739 209 260;  

 IČO 45 333 700; číslo účtu: 722357319/0800 

 http://plzen-zapadni-sbor.cz 

Sborový list 
Farního sboru 

Českobratrské církve evangelické 
v Plzni – západ 

 

     Advent a Vánoce 2018 Anno Domini 
 

                                                                               
 

                      autorem obrázků je bratr farář Jiří Pumr 

 

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Spatřili jsme jeho slávu.  
  

                             Evangelium podle Jana 1.kapitola verš 14. 

       



Zprávy ze života sboru 
 

   V našem sboru se koná celá řada zajímavých koncertů,  

besed a setkání. Informace o nich najdete vždy aktuálně 

na našich www. stránkách: http://plzen-zapadni-sbor.cz.   

   Zde jsou také zaznamenána kázání z nedělních bohoslu-

žeb, fotografie ze setkání a mnohé další ze života naše-

ho společenství. 
 

 

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.  

Rodinné 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  

v letošním roce společně promýšlíme starozákonní knihu 

proroka Daniela  
 

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 hodin  
 

neděle 6.ledna 2019 v 17.oo hodin 
 

Hudba pro vánoční rozjímání 
 

účinkují žáci pěveckého a varhanního oddělení plzeňské 

konzervatoře a na varhany hraje Jakub Směšný 

Na začátek roku 2019 AD připravujeme: 
 

Sborový večer s výkladem Písma svatého: Hovory nad Biblí 
  

ve středu 23.ledna 2019 v 18.00 hodin přivítáme vzácného hosta 

misijního pracovníka Skotské presbyterní církve 

Dr. Davida Sinclaira. 
 

Rozhovory s Galileem V. setkání 
 

ve středu 13.února 2019 AD v 17.30 hodin 
 

 Okna vesmíru dokořán  
 

   spojeno s vernisáží fotografií a plakátů o vesmíru;  

výstavu bude možné si prohlédnout od února až do dubna  
 

   I letos bude Betlémské světlo svítit v našem kostele díky skaut-

skému oddíle Kavalíři, kteří se při našem sboru 

scházejí ke své činnosti. V neděli 23. 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 společen-

ství. Pokud chcete, abychom mohli Vaši platbu identifiko-

vat, 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 stani-

ce Nýřany – 777. Pokud složenku neoznačíte, bude váš pří-

spěvek použit na opravy kostela.  

 

  Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme ve Vánoč-

ní době konání rodinné bohoslužby se slavením svaté veče-

ře 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 situa-

cích, při žádosti o duchovní vedení, při zájmu o základní 

informace o křesťanství či naší církvi.  

http://plzen-zapadni-sbor.cz/

