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

1. a 3.
neděle

10:30 Bohoslužby Opočno modlitebna

pondělí 16:15 Biblická hodina pro děti fara

2. a 4.
středa

18:00 Biblická hodina Klášter n/
D

fara

poslední
středa

14:00 Biblická hodina Opočno Domov 
Jitřenka

pátek 15:00 Mládež fara

1. pondělí 19:00 Staršovstvo fara

po dohodě 18:00 Střední generace fara/Šonov

ADVENT A VÁNOCE 2019
Zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické 

v Klášteře nad Dědinou
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Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v 
zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám 
dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: 
„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ 

(Iz 9; 1,5)
Advent  je  zvláštní  doba  –  jakoby  šel  proti  běhu  času:
Zatímco dny se krátí, noci prodlužují a tmy je tak pořád víc a
víc,  v  kostele  naopak  přibývá  světla.  Pravda,  že  jen  po
troškách  –  vždycky  po  jedné  svíčce.  Ale  přesto se
nezadržitelně naplňuje světlem, až najednou přijdou vánoce
a  celý  kostel  naplní  záře  vánočního  stromu  a  často  i
rozzářené obličeje příchozích.

Podobné to bylo v době proroka Izaiáše: jeho lid se propadal
do stále větší  temnoty,  jak plynuly desetiletí  v zajetí  a nic
nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k nějaké změně. Ale
Izaiáš  se  nerozhlížel  jen  po  povrchu  –  díval  se  i  k  nebi,
obracel zrak taky ke všem těm příběhům, kdy Hospodin svůj
lid  zachraňoval  a  vysvobozoval.  A  tak  mu  na  rozdíl  od
ostatních  neuniklo,  že  se  v  té  temnotě  tu  a  tam objevují
záblesky  světla  –  signály  od  Boha,  že  na  svůj  lid
nezapomněl.  Byla  to  skromná a  nenápadná znamení,  ale
Izaiáš  jich  postupně  kolem sebe  viděl  viděl  víc,  až  nabyl
jistoty, že jednou vzejde světlo i ostatním, kteří teď tápou ve
tmě. A skutečně – Izraelci se nakonec dočkali vysvobození:
ti,  kdo  byli  přesvědčeni,  že  zmizí  v  daleké  cizí  zemi  se
vracejí domů. Chvalozpěvy a smích zní z úst těch, kdo znali
jen smutek a pláč, dokonce znovu vystavěli Chrám… Hotový
zázrak.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ UDÁLOSTI
1. prosinec
(1. adventní)

9:00 Bohoslužby s Večeří Páně
Klášter n/D

Tolernační
síň (TS)

10:30 Bohoslužby s Večeří 
Páně Opočno

modlitebna

8. prosinec
(2. adventní)

9:00 Rodinné bohoslužby 
Klášter n/D

TS

16:00 Adventní koncert 
MIKAEL ERICSSON A DANIEL
JUN

kostel

15.prosinec
(3. adventní)

9:00 Bohoslužby Klášter n/D TS

10:30 Bohoslužby Opočno modlitebna

22. prosinec
(4. adventní)

9:00 Bohoslužby Klášter n/D 
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ HRA

TS

24. prosinec
(Štědrý den)

22:00 ŠTĚDROVEČERNÍ 
BOHOSLUŽBY Klášter n/D

kostel

25. prosinec
(Boží hod)

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

kostel

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

modlitebna

29. prosinec 9:00 Bohoslužby Klášter n/D TS

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

TS

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
(s  Večeří Páně) Opočno

modlitebna



 A to Izaiáš možná ani neušil, že o pár století později taková
záře  zasvítí  celému  světu.  Přitom  to  zpočátku  taky
nevypadalo  nijak  velkolepě  – na  začátku  bylo  prostě
obyčejné malé dítě v jeslích.

Advent  je  pro  nás ujištěním,  že  Bůh nám jde naproti.  Že
vstupuje i do situací a vztahů, ve kterých tápeme a nevidíme
žádný prostor ke zlepšení. I sem ale Bůh vnáší světlo – třeba
ho  není  moc:  jeden  hezký  den,  jedna  nečekaná  pomoc,
jeden  milý  úsměv…  Jde  o  to  si  těch  záblesků  Boží
přítomnosti ve svém životě všímat. Protože jsou to signály,
kterými nám Bůh vzkazuje, že na nás nezapomněl. A že i
nad našimi životy vzejde světlo, které z nich vyžene temnotu.

Sestry a bratři, milí přátelé, přejeme Vám, ať letošní advent a
vánoce  jsou  pro  Vás  časem,  kdy  přibývá  světla  nejen  v
kostele, ale i ve Vašem životě.

Za staršovstvo sboru

Daniel Havlíček, kurátor Jan Lavický, farář

Z menších stavebních prací je třeba zmínit instalaci plynového 
topení do modlitebny v Opočně a umístění nové vývěsky před 
kostelem. Za výrobu stojanu a instalaci děkujeme Josefu 
Matějusovi.

Ekonomická síla našeho sboru stojí na dobrovolných 
příspěvcích jeho členů – tzv. saláru. Z nich přispíváme na plat 
kazatele, financujeme provoz a údržbu budov, pořizujeme 
vybavení pro výuku dětí apod. S postupujícím 
samofinancováním církve je obětavost členů pro chod sboru 
stále naléhavější, proto Vás prosíme, abyste na to pamatovali a 
salár zaplatili buď bankovním převodem nebo v hotovosti.

VÝHLED DÁLE

Aktuálně Vás zveme na adventní koncert violoncellisty Mikaela 
Ericssona a klavíristy Daniela Juna, který se uskuteční 8. 
prosince od 16 hodin. Koncem listopadu začneme připravovat 
program na dětskou vánoční slavnost. Děti se mohou zapojit do 
divadelní hry, nebo si samostatně připravit básničku, píseň 
apod. Od ledna opět začneme pořádat sborové besedy a 
setkání střední generace. Na příští rok také plánujeme zásadní 
rekonstrukci modlitebny v Opočně – nechali jsme vypracovat 
projekt a v tuto chvíli sháníme prostředky. Pravidelný sborový 
program naleznete níže, pozvánky na mimořádné akce se 
budou průběžně objevovat ve vývěskách a na internetu.



DĚNÍ VE SBORU

Sborový život byl i v tomto roce poměrně nabitý událostmi: kromě
pravidelných  nedělních  bohoslužeb,  setkání  dětí  a  biblických
hodin  jsme  opět  začali  pořádat  besedy  s  hosty,  které  měly
cestopisný ráz: v únoru jsme se s manželi Erdingerovými podívali
na Ukrajinu za českými evangelíky. V březnu se farář Jan Lavický
podělil o své zážitky z Izraelské pouště, kam se vypravil se svými
kolegy.  A  v  dubnu  nám  Debora  Hurtová  vyprávěla  o  svém
putování napříč Norskem. Uspořádali jsme také dva koncerty – v
březnu nás navštívili písničkáři Slávek Klecandr a Jiří Smrž a v
červnu  rozezněly  náš  kostel  lidové  písně  v  podání  souboru
Kolednice.

Vrcholem církevního  roku  jsou  velikonoce  a  nejinak  tomu
bylo  i  v  našem sboru:  na  Zelený  čtvrtek  jsme  se  sešli  v
hojném  počtu  k  četbě  pašijního  příběhu  podle  Lukáše,
provázené zpěvem Truvérské mše od Petra Ebena. Na Velký
pátek se ráno konala bohoslužba s večeří Páně a odpoledne
konfirmandi  s  farářem  vyrazili  na  dvoudenní  výlet  do
Broumova. Neděli Vzkříšení jsme oslavili již opět v kostele,
který byl příjemně zaplněn.

V květnu jsme jeli na výlet do Kladrub, kde jsme si prohlédli
tamní zámek a hřebčín. Navzdory chladnému počasí se výlet
vydařil, na čemž má hlavní zásluhu Jarmila Pavlíčková, která
se  ujala  organizace.  Zástupci  našeho  sboru  se  zúčastnili
týdenního zájezdu do Skotska, kde se setkali s protestanty z
partnerských sborů Church of Scotland. S dětmi jsme oslavili
začátek prázdnin večerem plným her a opékáním špekáčků.

V  Opočně  jsme  se  zapojili  do  ekumenické  slavnosti
obnovení Božích muk na Švamberku a do celostátní akce
„Noc  kostelů“.  V  říjnu  jsme  oslavili  Díkčinění  za  úrodu
bohoslužbou s večeří Páně. Naším hostem při bohoslužbách
i následné besedě byl br. farář Jan Keller.

Radostnou  událostí  byla  pro  nás  konfirmce  pěti  mladých
členů  našeho  sboru:  Adély  Havlíčkové,  Lukáše  Havlíčka,
Jaromíra  Jarkovského,  Kateřiny  Machačové  a  Vojtěcha
Potočka. Letos u nás také přijali křest Leontýna Burýšková,
Nikol Hovorková, Šimon Jan Špaček a Rita Červinková. Také
z těchto nových členů máme radost a doufáme, že se jim
náš sbor  stane rozšířenou rodinou.  Náš  kostel  hostil  čtyři
svatby  –  mj.  zde  byli  v  říjnu  oddáni  Jan  a  Zuzana  Eva
Lavičtí. V říjnu jsme se také naposledy rozloučili se sestrou
Alenou Dlouhou.

Také  letos  jsme podstoupil  náročnou stavební  akci  –  náš
kostel  byl  po  40  letech  nově  vymalován  podle  návrhu
výtvarnice  Barbory  Veselé.  Výsledný  vzhled  je  jedním
slovem krásný a kostel nám tak přináší ještě větší radost.
Kvůli četným komplikacím byla ovšem výmalba mimořádně
nákladná. Proto do konce roku probíhá mezi členy sboru
mimořádná sbírka.  Velice si vážíme všech darů, zejména
chceme poděkovat obcím Ledce, Jílovice a České Meziříčí
za  štědrou podporu. Srdečný dík patří také všem, kdo se
podíleli na brigádě, spojené s úklidem po výmalbě. 


