
 

 

 

Vánoční dopis 2017 
velenického evangelického sboru 

 

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila (J 1,5) 

Milé sestry a milí bratři, vstupujeme do adventního období. Advent je čas zuřivého 

úklidu a nakupování, ale především je to čas radostného očekávání příchodu našeho Pána. 

K adventu také patří postupné zapalování svíček na adventním věnci. Čtyři adventní svíčky mají 

svůj teologický význam. Odkazují ke čtyřem Kristovým příchodům k nám (1. v betlémském 

dítěti, 2. v nuzných a bídných tohoto světa, 3. v naší smrti, 4. ve slávě na posledním soudu).  

Můžeme také ale úplně jednoduše říci, že zapalujeme svíčky, protože je tma. Doslova i 

obrazně. Venku se stmívá proklatě brzy a my spolu s celou přírodou pociťujeme akutní 

nedostatek světla. Tma však panuje kolem nás i obrazně. Když si uvědomíme, kolik hrůz se děje 

ve světě a vlastně i v naší blízkosti. A možná se zdá, že se smráká i nad každým z nás. Že se náš 

život postupně noří do šera a tmy. 

Proto rozsvěcujeme světlo. Abychom si připomněli, že tma nepanuje na věky. Že se 

k nám tou tmou blíží ten, který je sám světlem. Světlem, které nepohltila ani ta největší tma. A 

svítí nám na cestu, abychom se nebáli kráčet dál – cestou ke světlé budoucnosti, již máme 

v Kristu. 

Bohoslužby a jiná setkání 

Sobota 16. 12.   Adventní koncert   vystoupí Hradecké komorní tucteto  16:00 hodin  

Neděle 17. 12.   Bohoslužby s dětskou vánoční slavností – káže: O. Zikmund 8:30 hodin 

Pondělí 25. 12.  Bohoslužby s VP na Boží hod vánoční – káže: M. Hudcovic 8:30 hodin 

Neděle 7. 1.       Bohoslužby – káže: M. Hudcovic     8:30 hodin 

Každý čtvrtek probíhá náboženství pro děti od 16:00 hodin v Diakonii v Libici nad Cidlinou 

Na všechna setkání je každý srdečně zván! 

Pokojný adventní čas a požehnané Vánoce Vám přejí 

Ondřej Zikmund, administrátor sboru   Lubomír Váňa, kurátor sboru 


