
     Milé sestry, bratři a přátelé, 

víme, že světlo nemůžeme vidět. Pozorujeme ho jen tehdy, když se láme, zvlášť jasně to vidíme 

u duhy. Sluneční světlo se láme v dešťových kapkách. Když vezmeme do ruky pomalované sklo, 

vypadá jako špinavé. Když ho podržíme proti slunci, začne zářit. Podobné to je, když se láme 

Kristovo světlo ve světě, v lidech – potom svítí, pak ho můžeme spatřit i dnes. 

     Mnozí se ptají: Kde? Dvě tisíciletí křesťanství, a svět je opakovaně stižen korupcí a aférami, 

hladem, násilím a válkami. Samo křesťanství vytvořilo dlouhé stíny, které dopadají dodnes. 

Mnozí vidí všechno už jen černě, když naslouchají církvi. Cítí se oklamáni. Ztrácejí před očima 

světlo, světelnou stopu, která se táhne od Krista skrze staletí, kterou není možné zhasnout, která 

tvořila naše dějiny, nejen církevní. 

     Každý člověk je člověkem, není jeden víc a druhý méně, není jeden cenný a druhý bezcenný. 

Každý člověk je člověkem. I chudý a slabý, ubitý a ztroskotaný. Má samozřejmou důstojnost, 

která pochází od Ježíše. To je jeho „světlo betlémské“.   

 

1. adventní neděle bohoslužby s VP v Diakonii od 10 hod. - jáhen MUDr. M. Hudcovic 

    3. 12. 2017 

2. adventní neděle bohoslužby v Diakonii od 10 hod. – farářka M. Zemánková  

    10. 12. 2017      kandidátka na farářku našeho sboru a od 14 hod. rozhovor na faře  

3.adventní neděle  bohoslužby v Diakonii od 10 hod. – farář O. Zikmund, administrátor                                

    17. 12. 2017    

pátek 22. 12. 2017 vánoční bohoslužby v Diakonii – v Pátku od 10 hod. v Opolanech  

od 11 hod. a v Libici n. Cidl. od 13:30 hod. – diakon P. Pistor  

4. adventní neděle      Štědrý den – od 10 hod. v kostele – dětská vánoční slavnost                                                               

    24. 12. 2017        Štědrý večer předpůlnoční bohoslužby – v kostele od 22 hod.  

                                   farář O. Zikmund 

Boží hod vánoční      Bohoslužby s VP v kostele od 10 hod. – jáhen MUDr. M. Hudcovic 

    25. 12. 2017            

Silvestr                   Bohoslužby v Diakonii od 10 hod. – konec roku – diakon P. Pistor  

    31. 12. 2017 

                Mgr. Ondřej Zikmund                                                    Pavel Pistor      ¨ 

  administrátor sboru a farář v Kutné Hoře                                  kurátor  sboru 


