
Vánoční sborový dopis 
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Teplicích 

                    

„Mnohokrát a mnoha způsoby 
mluvil Pán v minulosti 

k našim předkům skrze proroky. 
V této poslední době 

však k nám promluvil skrze svého Syna“ 
(Žid 1, 1-2) 

Zažít skutečné Vánoce 

Mysleli jste na to, co všechno během vánočních svátků musíte? Co 
všechno byste měli stihnout? Musíme tohle, musíme tamto. Musíme 
ono – hlavně na nic nezapomenout. Musíme tamhle a ještě sem. 
Musíme koupit tohle, ale i tamto. A ještě stále víc, víc, víc – prostě 
musíme … bla, bla, bla. Musíme sehnat ten nejlepší stromek. Musíme 
ještě uklidit a vše hezky připravit. Musíme zajistit, aby všechno 
klaplo. A určitě musíme vyměnit letní gumy za zimní. Nesmíme 
zapomenout na vánoční stromek. A ještě musíme upéct to nejlepší 
cukroví. Musíme prochodit vánoční trhy a něco dobrého si koupit. A 
k tomu dohnat ještě spoustu termínů. A určitě musíme vánočně 
osvětlit dům. Všechno kolem musí být dokonalé. Musíme být lepší než 
sousedé. Nic nám nesmí chybět. Opravdu musíme?   

Nemusíme tohle, ani tamto. Nemusí být vše 100% připravené. 
Nemusí to u nás doma vypadat na pohled dokonale. Nevadí, že 
nemáme stromeček. Nevadí, že jsme nebyli na trzích. Není podstatné, 
že nemáme připravené řízky a salát. Nemusíme mít ani cukroví. 
Nemusíme si hrát na dokonalou rodinu. My přece víme, jak to je. 
Nejde až tak o prožitky toho, co vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme a 
hmatáme. Jde o to, jak Vánocím rozumíme, jak je vnímáme, jak k nim 
přistupujeme. Jde o prožitek s blízkými, s těmi, na kterých nám nejvíc 
záleží. Ani stromek, ani jídlo, ani televize, či trhy nám nedají pocit 



pokoje a lásky. Musíme jen jedno-jediné ze všeho nejdůležitejší. Být 
tady pro rodinu, pro přátele, pro druhého. Ale v první řadě být tady 
pro Krista, který přišel v čase Vánoc. Narodil se do tohto světa a přijal 
svůj úděl. Neměl nic z toho, co máme dnes my, ale co měl, to dal – svůj 
život. My dnes, v tomto narozeném Kristu můžeme spatřovat naději 
pro náš život. I v nás se může objevit víra, že tady byl, je a bude Někdo 
pro koho nejsme jenom obyčejní lidé, ale jsme výjimeční. V očích 
Hospodina jsme vzácní natolik, že nás obdaroval vlastním Synem 
Ježíšem Kristem.    

A tak tedy nejde o to, co všechno musíme. Nejde o to kolik dárků 
rozdáme. Jde o svobodné rozhodnutí, co opravdu potřebujeme. Jde o to 
co je pro nás důležité. Dnes hodně věcí nemusíš, dnes se rozhoduješ 
sám za sebe.  

Požehnané a pokojné vánoční svátky vám přeje za celý sbor farář 
Martin Bánoci a kurátorka Věra Grögerová. 

 

K zamyšlení 

 

Ježíšek existuje v očích dětí 
jen proto, aby dával dárky. Je to 
krásný, ale jen slabý obraz 
skutečného Ježíše Krista.  

 

On se narodil jako člověk 
jen a jen proto, aby jeho život byl 
životem pro druhé lidi. Aby dal 
svůj život za druhé. A tak je pro 
nás celoživotním darem a také 
celoživotní výzvou. Zatímco my 
dáváme dárky štědře a rádi 
aspoň jednou za rok, jsme 
obdarováni jeho žitím po celou 
dobu našeho života i po celou 
věčnost. A jsme také vyzýváni, 
abychom i my zkusili plněji žít 
pro druhé. Nejen dnes a nejen 
trochu. Když se nám to bude 
dařit, budeme rozumět víc 
Ježíšovi i sobě samým. 

 



Co se andělovi nelíbilo 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna 
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou pomáhat v 
chlévě. Jako první se samozřejmě hlásil lev:  

„Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se postavím ke 
vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“  
,,Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl. 

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným 
pohledem přesvědčovala:  

„Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu 
nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít 
dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.“  
„Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl. 

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu 
peřím duhových barev před očima a prohlásil:  

„Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim 
záviděl i Šalomoun!“ 
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl. 

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své 
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale 
všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž 
betlémské stáje. Anděl na ně zavolal:  

„A co můžete nabídnout vy?“  
„Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se 
nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám 
přinese jenom rány holí.“  

Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země:  
„Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“  

Konečně se anděl spokojeně usmál:  
„Právě vás jsem potřeboval!“ 

     Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše 



Tři mudrci nezaváhali 

Mudrci podstoupili namáhavou a dlouhou cestu, aby se poklonili slíbenému Mesiáši – 
Ježíši Kristu. My to máme mnohem lehčí, když se chceme setkat s Ježíšem. Nemusíme 
překonávat hory doly, ani stráně. Přesto nás jedna překážka občas potkává. Když 
vyluštíš která, popřemýšlej, co se s ní dá dělat. 

        

      

               

 

 

       

      

       

      

        

      

     

       

       

      

 

1. Znamení, které přivedlo mudrce k Ježišovi. 

2. První dar, který mudrci přinesli. 

3. Třetí dar, který mudrci přinesli. 

4. Jméno pro slíbeného Zachránce. 

5. Město, kde se Ježíš narodil. 

6. Město, kde Ježíš vyrůstal. 

7. Co uviděli mudrci…(Mt 2, 11) 

8. Druhý dar, který mudrci přinesli. 

9. Měsíc, kdy se slaví svátek 3 králů. 

10. Co přinutilo mudrce vrátit se jinou cestou? 

11. Král, který nechal povraždit betlémské děti. 

12. Jiné jméno pro anděla. 

13. Evangelium, které popisuje příchod mudrců. 

Adventní a vánoční program 2018:                              ČCE Teplice, J. V. Sládka 2006/16 
1. prosince (sobota) 

18:00 - BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT 
2. prosince (neděle) 

09:30 - BOHOSLUŽBY  
11:00 - SETKÁNÍ S ALEXANDREM 

 VONDROU  + guláš  
9. prosince (neděle) 

09:30 - BOHOSLUŽBY + VP  
16:30 - KONCERT KRUŠNOHORSKÉHO    

  SOUBORU + vánoční punč  
16. prosince (neděle) 

09:30 - BOHOSLUŽBY + hudební doprovod  
  manželů Valtových  

18. prosince (úterý) 
16:00 - DIVADLO MŠ F. ŠRÁMKA  

23. prosince (neděle) 
09:30 - BOHOSLUŽBY + hudební doprovod 
  K. Hrušková a J. Kopa  
16:00 - VÁNOČNÍ HRA (Černošský betlém)  

24. prosince (pondělí) ŠTĚDRÝ DEN 
10:00 - BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
25. prosince (úterý) 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ 

09:30 - BOHOSLUŽBY + VP  
30. prosince (neděle) 

09:30 - BOHOSLUŽBY  
31. prosince (pondělí) 

18:00 - VEČERNÍ ZAMYŠLENÍ + občerstvení  
1. ledna (úterý) NOVÝ ROK 2019 

16:00 - BOHOSLUŽBY + promítaní (život 
            sboru) 

Srdečně vás zve farní sbor Českobratrské 
církve evangelické Teplice. 

Kontakt: email: teplice@evangnet.cz 
     web: www.cceteplice.cz 
     mobil: 722 695 008 
     č. účtu: 2100220448/2010 


