
PŘEHLED PRAVIDELNÝCH SHROMÁŽDĚNÍ

neděle 9:00 Bohoslužby Klášter n.D. kostel/TS

1. a 3.
neděle

10:30 Bohoslužby Opočno modlitebna

pondělí 17:00 Biblická hodina pro děti fara

2. středa 18:00 Biblická hodina Klášter 
n/D

fara

4. středa 18:00 Biblická hodina Černilov fara

poslední
středa

14:00 Biblická hodina Opočno po domluvě

1. úterý 18:00 Staršovstvo fara

po dohodě 18:00 Střední generace fara/Šonov

Kontakt:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Klášter nad Dědinou 22, 517 71 České Meziříčí
farář Jan Lavický kurátor Daniel Havlíček
Mobil: 731 634 598 (vč. WhatsApp)
e-mail: klaster@evangnet.cz
web: klaster.evangnet.cz
bankovní spojení: 2600386516/2010

Titulní fotka  je z filmu Všechny barvy Vánoc. Autorem ilustrace je Zdeněk Šorm

ADVENT A VÁNOCE 2021
Zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické

v Klášteře nad Dědinou



„Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe.
Kamkoli  půjdeš,  půjdu,  kdekoli  zůstaneš, zůstanu. Tvůj  lid
bude mým lidem a tvůj  Bůh mým Bohem.  Kde umřeš ty,
umřu  i  já  a  tam budu pochována.  Ať  se  mnou Hospodin
udělá,  co  chce!  Rozdělí  nás  od  sebe  jen  smrt.“  

(Rút 1; 16-17)

Tato slova řekla mladá Rút své tchyni Noemi poté, co obě
ovdověly a jejich cesty se měly rozejít.  Jedna měla zkusit
štěstí ve svém rodném Moábu, druhá mířila  za příbuznými
do Betléma, aby tam v ústraní dožila. Pro Noemi to měl být
trpký konec jejího příběhu – proto do něj  nechtěla nikoho
jiného zatahovat. Rút se ale nenechala odradit, a tak se díky
její lásce a věrnosti, jejímu soucitu a sebeobětování, mohl v
Betlémě začít psát docela jiný příběh.

My známe Betlém jako místo narození Ježíše Krista –  tedy
jako  dějiště  události,  která  změnila  běh  světa.  To  se  o
příběhu  Rút  a  Noemi  říct  nedá.  Rút  svým  rozhodnutím
změnila  život  jedné  staré  ženě.  Přesto  také  tento  příběh
vypráví o záchraně. A co je ještě důležitější – vypráví také o
tom,  že  Bůh vstupuje  do  tohoto  světa  a  proměňuje  naše
životy prostřednictvím lidí,  kteří  na pohled nepůsobí vůbec
nijak výjimečně. Na to je dobré pamatovat,  a hledat Boha
nejen  ve  velkých  událostech  světového  významu,  ale  i  v
malých, skromných a nenápadných příbězích, jako je ten o
Rút a Noemi. Protože se zcela jistě odehrávají všude kolem
nás – a my do nich můžeme vstupovat.

Sestry a bratři, milí přátelé, tak ať je pro nás dřevěný betlém,
kterým brzy ozdobíme své domovy, nejen hezkou vánoční
dekorací,  ale  také  připomínkou,  kolik  toho  dokáže  změnit
věrnost, láska, soucit a sebeobětování.



DĚNÍ VE SBOR  U  
 

úrodu – naším hostem byl Jiří Schneider, který doprovázel na varhany a
diskutoval s námi o budoucnosti církve.
Do velkých stavebních prací jsme se letos nepouštěli, těch drobnějších
se ale několik vyskytlo: zprovoznění krbových kamen ve farním bytě a
odklizení suti ze zahrady v Opočně zajistili presbyteři R. Mecner a S.
Brandejs, připojení septiku v Opočně zařídil L. Kvasnička, o demolici
padající  zdi  na farní  zahradě se postarala  mládež z  Josefova  Dolu.
Všem srdečně  děkujeme!  Do  konce  roku  se  také  nejspíš  dočkáme
zpevněných vstupů na hřbitov a do kostela a parkoviště před hřbitovem.
Tyto  práce  zajišťuje  firma  Štěpánek  pro  OÚ  Ledce.  Rekonstrukci
chodníků a zdí kolem zahrady musíme odložit napřesrok. Obnovujeme
také vybavení kostela – nový koberec zdobí náš kostel  už přes rok,
letos  přibyly  ještě  pohodlné  podsedáky  do  lavic.  Nebyla  to  úplně
zanedbatelná položka, proto je chceme uhradit z účelové sbírky, která
trvá do konce roku. Přispět je možné na účet nebo v hotovosti u naší
pokladní, Ilony Havlíčkové.
V první půlce roku se konaly celkem čtyři pohřby: rozloučili jsme se s
Alenou  Jánskou,  Janem  Koubou,  Marií  Bahníkovou  a  Miloslavem
Jelenem. Radostnými událostmi byly svatby Luboše Holečka s Klárou
Neumannovou  a  Michala  Procházky  s  Martinou  Kumpoštovou.

VÝHLED DÁLE
Momentálně probíhají v našem sboru přípravy na adventní a vánoční
období: s dětmi zkoušíme vánoční hru, po delší pauze chceme také
obnovit tradici společného pletení adventních věnců. Všechny, kdo by
se chtěli zúčastnit, zveme v pátek 26. 11. na faru. Těšíme se také na
adventní  koncert,  který  se  tentokrát  uskuteční  v  sobotu  před  3.
adventní nedělí – tj. 11. 12. Naše varhany rozezní skladatel a varhanní
mistr Michal Novenko. Bohoslužby během vánočních svátků se budou
všechny konat  v  kostele,  na  Boží  hod se  sejdeme také v  Opočně.
Přehledný rozpis všech setkání do konce roku najdete v tabulce na
protější  straně.  Samozřejmě  není  vyloučeno,  že  nás  bezpečnostní
opatření  donutí  ke  změně  programu.  Proto  sledujte  naše  webové
stránky a vývěsky před kostelem a před farou. Novinky ze sboru je
možné také obdržet prostřednictvím mailu nebo sborové skupiny na
WhatsApp. Všechny kontakty naleznete na zadní straně dopisu.

Smrtící zima“ – tak byl přezdíván začátek letošního roku. Pandemie 
Covid-19 na nás dolehla v plné síle a mezi našimi blízkými či 
známými přibývalo těch, kdo nemoci podlehli. Nevyhnutelným 
průvodním jevem tohoto smutného období bylo opětovné omezení 
sborového. Díky zkušenostem z loňského roku se ale podařilo 
většinu našich setkání zachovat aspoň v on-line režimu. Nedělní 
bohoslužby se konaly v kostele, jehož rozměry umožňovaly zachovat 
potřebné rozestupy mezi účastníky. Plynová topidla, která laskavě 
zapůjčil OÚ Ledce, činila zimu v kostele o něco snesitelnější, přesto 
bohoslužby probíhaly v podmínkách značně spartánských.
Na jaře nás uzávěra okresů přiměla vrátit se k domácím 
pobožnostem. Kromě tištěných podkladů byly nově bohoslužby také 
nahrávány na video a vysílány přes internet, využívali jsme také živé 
přenosy z bohoslužeb v jiných sborech. Na Zelený čtvrtek se konalo 
online čtení Pašijí, doprovázené živými obrazy, které nafotily děti. Na 
Velký pátek jsme se připojili k bohoslužbám, přenášeným ČT ze 
sboru v Ostravě. Ovšem neděli velikonoční jsme oslavili 
bohoslužbami „naživo“ – díky ochotné pomoci katolické farnosti v 
Opočně, která nám půjčila kostel, jsme mohli uspořádat bohoslužby 
také pro ty, kdo bydlí v rychnovském okrese. Po Velikonocích se už 
situace začala pozvolna uklidňovat, také teplota v kostele dosáhla 
přijatelných hodnot, takže obnovená nedělní setkání byla o to 
radostnější. Jan Lavický byl od počátku roku pověřen administrací 
sboru v Černilově, vedení bohoslužeb se proto častěji než v minulých 
letech ujímají členové sboru a hosté, kterým za tuto službu velice 
děkujeme.
Uvolnění opatření jsme přivítali posezením u ohně na farní zahradě, 
přespávací akcí pro děti, které se vypravily za Indiány do Jeníkovic a 
také ekumenickým setkáním u Božích muk v Opočně. Mládež o 
prázdninách vyrazila na Vysočinu na třídenní puťák. Na podzim se 
sborový kalendář začal opět rychle plnit: Hned první sobotu v září 
jsme v Opočně slavili Den stvoření festivalem Laudato Si. Obnovili 
jsme Biblické hodiny (nově společně se sborem v Černilově), setkání 
střední generace a schůzky konfirmandů. Ti se navíc vypravili na 
výlet do Prahy a na víkendový pobyt v Šonově. V říjnu jsme slavili 
díkůvzdání za



V novém roce bychom rádi obnovili besedy s hostem, které se konají
1x  za  měsíc,  obvykle  v  neděli  odpoledne.  Děti  se  mohou  těšit  na
přespávací akci na faře, s konfirmandy na jaře vyrazíme „po stopách
Jednoty bratrské“ na Moravu. V dubnu bude náš sbor hostit víkendové
setkání  křesťanských  právníků.  Snad  už  také  konečně  dojde  na
sborový výlet, předběžně plánovaný na květen. V květnu by také měla
v našem sboru proběhnout  seniorátní  rodinná neděle.  Všechny tyto
plány  jsou  samozřejmě  podmíněny  aspoň  ucházející  pandemickou
situací.  V  případě,  že  bude  situace  horší,  se  pokusíme  co  nejvíce
aktivit přesunout na internet nebo do venkovních prostor. Každopádně
jsme přesvědčeni, že nehledě na okolnosti nás čeká mnoho krásných,
smysluplných  a  povznášejících  setkání,  ke  kterým  srdečně  zveme
každého, kdo by stál o to, být součástí takového společenství.
Ekonomicky náš sbor spoléhá na dobrovolné příspěvky členů – tzv.
salár. Z těchto peněz přispíváme na plat faráře, financujeme provoz a
údržbu budov, pořizujeme vybavení pro bohoslužby a výuku dětí apod.
S postupující odlukou od státu celková částka, kterou náš sbor musí
shromáždit, stále narůstá (letos musíme vybrat na tzv. Personální fond
200 000 Kč). Až doposud jsme díky Vašim příspěvkům byli finančně
soběstační, za což všem, kdo sbor podporují, velice děkujeme! Jak to
bude do budoucna, záleží do velké míry na tom, zda budeme schopni
uhradit  „ze svého“ plat  faráře včetně odvodů:  příspěvek ve výši  5%
čistého ročního příjmu od každého člena sboru s vlastním příjmem, by
nám zajistil, že budeme moct mít faráře na plný úvazek i po roce 2030,
kdy skončí státní  podpora. Děkujeme proto všem, kdo tento nemalý
příspěvek  už  teď  platí  nebo  to  do  budoucna  zváží.  Existuje
samozřejmě  také  možnost  snížení  úvazku  nebo  sloučení  s  jinými
sbory, to se však nikdy neobejde bez omezujících kompromisů.
Na závěr chceme poděkovat  všem, kdo se podílejí  na chodu sboru
přípravou  bohoslužeb,  hudebním  doprovodem,  výzdobou,  účastí  na
brigádách, návštěvami jiných členů sbor, či jakkoliv jinak. Prosíme také
za Vaše modlitby, aby náš sbor byl skutečnou rodinou Božích dětí –
společenstvím, kde každý může zakusit Boží lásku.

Za staršovstvo sboru

Daniel Havlíček, kurátor Jan Lavický, farář

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ UDÁLOSTI
26. listopad 17:30 Výroba adventních věnců, Klášter n.D.

28. listopad
(1. adventní)

9:00 Rodinné bohoslužby s Večeří Páně, 
Klášter n.D.

10:30 Bohoslužby s Večeří Páně Opočno

5. prosinec
(2. adventní)

9:00 Bohoslužby Klášter n.D.

10:30 Bohoslužby Opočno

11. prosinec 17:00 VARHANNÍ KONCERT MICHALA 
NOVENKA, Klášter n.D.

12. prosinec
(3. adventní)

9:00 Bohoslužby Klášter n.D.

21. prosinec
(4. adventní)

9:00 Bohoslužby Klášter n.D. DĚTSKÁ 
VÁNOČNÍ HRA

24. prosinec
(Štědrý den)

22:00 ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY 
Klášter n.D.

25. prosinec
(Boží hod)

9:00 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ (s Večeří Páně) 
Klášter n.D.

10:30 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ (s Večeří Páně)
Opočno

26. prosinec 9:00 Bohoslužby Klášter n.D.

2. leden NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY (s  Večeří 
Páně) Klášter n.D.

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY (s  Večeří 
Páně) Opočno
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