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          ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2010 

 
 

 
To, co dnes slavíme 
je náš svátek. Je to 
oslava příchodu Boha k 
člověku, aby člověk mohl 
přijít k Bohu, lépe řečeno 
vrátit se k němu...  
Tím, že se s Kristem na-
rodíme, budeme s ním 
ukřižováni, pohřbeni a 
vstaneme s ním z mrt-
vých. Tento krásný 
zvrat máme prožít 
my sami.  
Proto neslavme tento 
svátek po světsku, ale 
božsky. Jak tedy?! Ne-
krášleme dveře věnci, 
nezdobme ulice, nepři-
pravujme pastvu očím, 
nelahoďme sluchu zvu-
kem flétny a nenaplňuj-
me vzduch vůněmi. Neo-
slavujme hodováním a pitkami, nepředstihujme se v nestřídmosti. Podle mne je nestřídmostí to, čeho je 
příliš a nad potřebu v době, kdy jiní hladoví a strádají přesto, že byli stvořeni z téže hlíny a z týchž prvků ja-
ko ty. Tohle všechno přenechejme pohanům, pohanským svátkům a slavnostem.  
My však máme uctívat "Slovo" a radovat se z něho. Radujme se "Slovem", Božím zákonem a vyprá-
věními, která se vztahují k dnešnímu svátku, aby naše radost byla tomuto svátku přiměřená a nebyla cizí 
Tomu, který nás povolal. 
 

(Úryvek z kázání církevního otce Řehoře Naziánského (329-389) na Narození Páně (25.12.)) 
 
Modlitba: 
 
Otče v nebesích, zjevuješ nám v betlémských jeslích svou velikou lásku, s níž se nám zcela dáváš ve svém 
milovaném Synu; my však jsme obklopeni samou nenávistí a sami se jí také proviňujeme. Pro nás se stal 
Kristus člověkem; my však se podílíme na době, v níž člověk a lidství nic neplatí. Ty voláš všechen svět 
k životu, my však se přičiňujeme ze všech sil, aby žeň smrti a zkázy byla vždy větší. Andělské poselství nás 
volá k radosti, my však jsme příliš tupí a plní starostí, abychom mu mohli uvěřit. A přece křičí naše srdce 
po lásce, životu a radosti. Proto tě prosíme: uzdrav naše srdce od starosti a nevěry a smiluj se nad námi.  
Ty chudé dítě v jeslích, obohať nás svou chudobou. Pohrdaný Spasiteli, jemuž svět nepřeje útulek, učiň, aby 
tvá pohana byla naší ctí. Lidský synu bez domova, který nemáš, kam bys hlavu sklonil, dej nám přijít do 
tvého domova. Nebeský Synu Boží, jenž ses pro nás stal zcela malý, dej nám dětskou prostotu, abychom si 
od tebe dali všecko darovat. Amen. 

 

 



 
Vánoční biblické oddíly 

 
Izajáš 7,14-15 
Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a po-
rodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh). Bude 
jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.  
 
Matouš 1,18-25 
Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla za-
snoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že poča-
la z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji 
vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když 
pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: 
"Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manžel-
ku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna 
a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 
hříchů." To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin 
ústy proroka: `Hle, panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´. Když se 
Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hos-
podinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, do-
kud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. 
 
Lukáš 2,1-20 
 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden sou-
pis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát 
zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města 
Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, 
která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I poro-
dila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo 
místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u 
svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich 
veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen 
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Na-
leznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zá-
stupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalí-
bení." Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme 
se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko 
položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, 
užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. 
Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo ře-
čeno. 
 
Jan 1,1-14   
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všech-
no povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To 
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, 
aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale při-
šel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to při-
cházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastní-
ho, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Boží-
mi dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Bo-
ha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 

 
 



Krátce ze života našeho sboru (2010) 

- v lednu jsme se (jako již tradičně) pořádali tři ekumenické 
bohoslužby, kterých se zúčastnili věřící ze všech církví za-
stoupených v Přerově 
- v únoru jsme s našimi mládežníky absolvovali víkendovku 
na Horní Bečvě (expedice YDYKSEB)  
- v březnu se uskutečnila v Přerově výstava Anny Frankové 
(za nemalého organizačního nasazení našeho sboru) 
- v našem kostele proběhl Gospelový workshop, kde poprvé 
vystoupili členové ADD Gospel Přerov, kteří se scházejí ke 
svým pravidelným zkouškám ve sborových prostorách 
- v květnu jsme se pod vedení Petra Rejzka zúčastnili exkur-
ze Hostýnky 2010 
- v našem kostele koncertovalo německé těleso Reutlinger 
Bachensemble 
- v červnu naši mladí připravili netradiční bohoslužby – 
namísto nedělního kázání vystoupili s divadelním představe-
ním „Pomatený-uzdravený-zahořklý-vyslyšený“ 
- v červenci jsme pořádali týdenní dětský tábor na Horní 
Bečvě  
- v srpnu náš farář Petr Kulík ukončil administraci FS ČCE 
v Hranicích (na místo hranické farářky nastoupila Pavlína 
Lukášová) 

- v září již tradičně proběhl Den ote-
vřených dveří našeho kostela (v rámci 
Dnů evropského dědictví), v jehož závě-
ru vystoupil ADD Gospel Přerov 
- v rámci „Dne vděčnosti za stvoření“ 
jsme prošli a obdivovali kaňon řeky 
Bystřice 
- jeli jsme na celodenní sborový výlet do 
Opavy 
- br. kurátor Vladimír Došek úspěšně 
dokončil pětiletý Kurz vzdělávání ordi-
novaných presbyterů, pořádaným MSS 
ČCE 
- br. farář Petr Kulík se stal nemocnič-
ním kaplanem v Přerově (každou středu 
od 10.00 h do 14.00 h navštěvuje 
v přerovské nemocnici pacienty, kteří o 
takovou službu projeví zájem) a zároveň 
začal vyučovat na Konzervatoři Evange-
lické akademie v Olomouci (předměty: 
Starý zákon a Nový zákon) 
- v říjnu jsme se zúčastnili konventu 
MSS ČCE v Novém Jičíně, kde byl br. fa-
rář Kulík zvolen poslancem synodu ČCE 
a br. kurátor zvolen náhradníkem do se-
niorátní pastýřské rady 
- v listopadu jsme se zúčastnili víken-
dové seniorátní akce pro konfirmandy a 
mladší mládežníky v Blahutovicích n/O. 
- v našem kostele se konalo již tradiční 
společné pletení adventních věnců 
- v našem kostele bylo v roce 2010 udě-
leno pět křtů (z toho 4 křty dětí a 1 křest 
dospělého); konala se také jedna svatba 
a jeden pohřeb  
- kromě bohoslužeb v Přerově se ještě 
jednou do měsíce konají společná shro-
máždění v Kyselovicích a v DS Tovačov 



Pravidelná sborová shromáždění 
 
Kromě nejdůležitějšího společného shromáždění při nedělních bohoslužbách, které se v našem pře-
rovském kostele konají pravidelně v 10.00 h, se scházíme ještě v těchto dnech: 
 

Úterý 8.00 h br. farář učí na KEA v Olomouci 

13.30 h  Kroužek sester (ruční práce, povídání a sdílení radostí i starostí) 

15.45 h  Konfirmační příprava (letos se v našem sboru připravuje ke konfirmaci 6 „dětí“)  

17.30 h  Biblická hodina (četba a společné rozjímání nad Biblí) 

Středa 10.00 h  br. farář působí v nemocnici 

16.30 h Úřední hodiny (pro ty, kteří chtějí br. faráře stoprocentně zastihnout v kostele) 

18.00 h Zkouška Gospelového sboru (pro všechny, kteří se zpěvem chtějí odreagovat) 

Čtvrtek 6.30 h Ranní modlitební setkání (určeno pro „ranní ptáčata“) 
9.00 h 
  

Setkání maminek s dětmi (výměna zkušeností, přátelská atmosféra při občer-
stvení) 

Pátek 17.30 h  Modlitební setkání (určeno pro ty, kteří nepatří mezi „ranní ptáčata“) 
 
Závěrem: 
Mnozí z Vás se nezúčastňujete společných shromáždění – ať už z jakéhokoli důvodu. Přijměte proto od nás 
prostřednictvím tohoto dopisu ujištění, že jsme s Vámi v myšlenkách i modlitbách a rádi se s Vámi uvidíme 
a pozdravíme. 
Jménem staršovstva přerovského sboru, 
       Petr Kulík, farář                                                                                                      Vladimír Došek, kurátor 
 

 
 

Přehled sborových událostí v  adventním a vánočním čase (2010) 
 

Probíhat (až na počáteční výjimku) budou v přerovském evangelickém kostele nebo v prostorách fary. 
 
Pá 

 

Ne 

 

 

10.12. 

 

12.12. 

 

 

18.30 h 

 

10.00 h 

 

  

3. adventní neděle 

 

 

V Chrámu sv. Michala (Šířava) se uskuteční adventní 

koncert: Musica Figuralis (řídí: Marek Čermák) 

Slavnostní bohoslužby (v kostele), při nichž bude synod-

ním seniorem Joelem Rumlem ordinován br. kurátor 

Vladimír Došek  

So 

 

Ne 

18.12. 

 

19.12. 

18.00 h 

 

10.00 h  4. adventní neděle 

Adventní koncert: vystoupí Kytarové duo Bohdan Svá-

rovský a Petr Vařák 

Dětská vánoční slavnost 

Pá 25.12. 10.00 h  Hod Boží vánoční Bohoslužby (v kostele) s vysluhováním Večeře Páně 

Ne 26.12. 10.00 h  1. neděle po Vánocích Bohoslužby (s. f. Hana Chroustová ze Šumperku) 

Ne 2.1. 10.00 h  2. neděle po Vánocích Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

Ne 9.1. 10.00 h  Neděle Křtu Páně Bohoslužby (s. f. Jana Rumlová z Olomouce) 

Na všechna tato setkání jste všichni srdečně zváni! 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Adresa: Farní sbor ČCE v Přerově, Č. Drahlovského 1, 750 02 Přerov 

Telefon: Petr Kulík, farář sboru: 581 332 268; Vladimír Došek, kurátor sboru: 604 300 635 

E-mail: cce.prerov@gmail.com 

Webové stránky: www.cceprerov.estranky.cz 

Číslo účtu: 1882017369-0800 


