
 

Vánoční dopis 2020 

 
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši 

 
Covidové Vánoce  
Minulý týden jsem sledoval televizní zprávy. Diskutovalo se, zda otevřít malé obchody či nikoliv. 
V nějakém rozhovoru se moderátor ptal ministra průmyslu a obchodu, co si o tom myslí. Ministr 
řekl, že přece nemůžeme lidem Vánoce vzít. Ta formulace mě zaujala a inspirovala k následující 
úvaze. Prožíváme covidový čas, který přináší mnohá omezení. A v Adventu si ta omezení 
uvědomujeme možná více než jindy. Zavřené obchody, omezené vánoční trhy, zákaz konání 
kulturních akcí… Advent, to je přece čas adventních a vánočních koncertů a také školních 
vánočních besídek. Ve sboru se obvykle celý Advent připravujeme s dětmi na dětskou vánoční 
slavnost a letos, kdo ví, zda se bude konat. A budeme se moci setkat na bohoslužbách na Hod 
Boží vánoční? Doufám, že ano, ale, co když se nákaza začne zase šířit exponenciálně? O 
Vánocích jsme také zvyklí se setkávat se širší rodinou, ale i tato setkání jsou ohrožena, protože 
často děti nechtějí riskovat nákazu starších rodičů a sami prarodiče omezují sociální kontakty, 
protože covid prostě nechtějí chytit. Všechna tato omezení a nejistoty nám nejsou příjemné a 
jistě změní náš způsob prožití vánočních svátků. Letos to prostě bude jiné než v letech minulých. 
Ale, a to chci povědět, všechna tato omezení nám nemohou Vánoce vzít. Ani zavření obchodů 
ani absence vánočních trhů ani nekonání vánočních koncertů a vánočních bohoslužeb v kostele. 
Protože to všechno, co jsem vyjmenoval, jsou jen vánoční kulisy, které letos možná budou 
chudší. Ale to hlavní nám nikdo vzít nemůže, ani covid. Totiž, že se narodil Kristus Pán. V něm 
k nám přišel Bůh a my se můžeme v duchu přenést do Betléma, zařadit se do té nejlepší 
společnosti mezi pastýře a mudrce a Kristu se poklonit. Každoročně o těchto svátcích zpíváme 
známou píseň: Čas radosti, veselosti nastal světu nyní. Neb Bůh věčný nekonečný narodil se 
z panny. A proto plesejme, všichni se radujme. Pacholátku, nemluvňátku zpívejme. A to platí, to 
nám, díky Bohu, nikdo nevezme!                         P. Hudec 



Milí bratři a milé sestry,  
přejeme Vám, abyste navzdory různým omezením prožívali adventní a vánoční čas v radosti 
z narození Spasitele, Pána Ježíše Krista. Modlíme se zvláště za ty, kteří jsou v těžké situaci 
osobní či zdravotní, za osamělé a opuštěné. Myslíme na ty, kteří budou o Vánocích sloužit 
druhým v nemocnicích, sociálních zařízeních… Velmi si jejich služby vážíme a přejeme do ní 
hodně sil.  
Blíží se nový rok, do něj hledíme možná ještě s nejistotou, ale zároveň s nadějí, že se podaří 
nebezpečnou epidemii zvládnout. Přejeme Vám, abyste příští rok prožívali v jistotě, že nás od 
Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu, nemůže nic odloučit.    
 
Jako je nejistá doba, je i konání našich bohoslužeb nejisté, přesto v tuto chvíli počítáme, že se 
bohoslužby v Adventu a o Vánocích budou konat od 9:00 takto: 
 
13. 12. 3. adventní neděle – bohoslužby s výročním sborovým shromážděním  
20. 12. 4. adventní neděle – bohoslužby s dětskou vánoční slavností ve skromnějším provedení 
24. 12. Štědrý den – bohoslužby ve 14:00 na Spálově 
25. 12. Hod Boží vánoční – bohoslužby s večeří Páně kalíšky 
27. 12. nedělní bohoslužby – káže farář B. Matějka 
 
Je jasné, že se bohoslužby budou konat za dodržení vládních opatření (roušky, desinfekce). 
Pokud se situace zhorší, dáme včas vědět a opět budeme rozesílat text bohoslužeb e-mailem. 
Informace i psané bohoslužby můžete sledovat a najít na našem webu.  
 
Děkujeme Vám všem, kteří jste i v uplynulém roce na potřeby sboru pamatovali a přispěli 
finančně i na jiné účely. Nadále můžete přispívat buď přímo pokladní H. Kotasové anebo na účet 
sboru uvedený v záhlaví.  
 
Za staršovstvo  

farář Petr Hudec a kurátor Jiří Kotas 
 
 
 
 
 


