
Vánoční dopis 
evangelického sboru 

v Novém Městě na Moravě 
2019 

 
 

Nevím, jak vy, ale já mám Vánoce rád. Přes 
všechno to pozlátko často reklamně nadužívané, 
i ten shon a mumraj příprav a chystání, aby 
všechno bylo co nejlepší, třeba jen na oko. Mám 
je rád – vždyť kdy jindy se sejdou celé rodiny, kdy 
jindy se pomalu každý pokusí překonat rozepře 
a aspoň na pár hodin zasednout k jednomu stolu 
– a být spolu, společně si zazpívat, nebo 
dokonce otevřít bibli, či zajít do kostela.  
Vánoce jsou z křesťanských svátků svátek 
nejsrozumitelnější – připomínají dar života 
v podobě narozeného dítěte. Sice jako křesťané 
víme, že nejde jen o dárky, o atmosféru, o to, že 
se sejdeme, co spolu držíme a co se dovedeme 
chvíli tvářit, že je vše v pořádku - ale že je to 
svátek Božího navštívení a sklonění se k nám. 
Dar naprosto nezasloužený. Víme, že neslavíme 
rozmilého Ježíška, ale Božího Syna. A že z jeho 
příchodu neplyne jen změna na pár hodin či dnů, 
ale proměna celého života a celého světa. 
Můžeme (ba máme) být těmi pastýři, kteří 
dojdou až do Betléma k jeslím a snad i těmi 
anděli, kteří světu vyřídí, přiblíží a ukáží v čem 
spočívá ten skrytý, prostý smysl Vánoc. To jádro, 
které nesmí chybět v tom všem okolo, které 
přece je zdrojem pravé radosti, pokoje, ztišení.  
Radostné a pokojné Vánoce všem - narodil se 
nám Spasitel!   
Ondřej Ruml, farář sboru 

Štědrovečerní pobožnost 

Píseň 294 Ó křesťané všichni 

Biblické čtení Matoušovo evangelium 2,1-10  
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů 
krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v 
Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený 
král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a 
přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel 
Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 
svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a 
vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu 
odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je 
psáno u proroka: 'A ty Betléme v zemi judské, 
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, 
neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem 
mého lidu, Izraele.'" Tedy Herodes tajně povolal 
mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se 
hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: 
"Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile 
je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel 
poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A 
hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před 
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 
 
Vypráví se o těch třech od východu a jejich darech 
tento příběh: když dorazili přece jen až do 
Betléma, první král či mág se poklonil královskému 
dítěti a předal svůj dar: „Darujeme ti zlato,“ řekl, 
„už nebudeme uctívat zlato, ale Boha Izraele, který 
přišel takto do jeslí, do tmy, do chlívku.“ A po chvíli 
pokračoval: „Teprve až lidé přestanou uctívat 
zlato, nastane na zemi pokoj.“  
Druhý předal kadidlo a řekl: „Dáváme ti také 
kadidlo, protože tak jako se kadidlo vznáší nebi, 
tak se vznášejí i naše modlitby, naše odevzdání a 

náš vřelý dík.“ Kadidlo je vzácná věc, léčivá a 
uklidňující.  
Když se šel poklonit dítěti třetí král, měl v očích 
slzy. Cestou viděl hodně trápení a potkal nešťastné 
lidi, krále Heroda nevyjímaje, ty, kteří neměli 
důvod k radosti, nebo kteří se zapomněli radovat 
a dovedli se už jen bát o to své. A tak předal myrhu 
– voňavou bylinu a pověděl k ní: „To je voňavá 
bylina, kterou si dávají milenci. Bylina, kterou také 
lidé balzamují své milované zemřelé. Protože ty 
budeš žít každý den se smrtí před očima.“ Ten třetí 
byl ten „černý vzadu“.  
A právě jemu se potom v noci zdál sen: „To jsi 
správně vytušil“, řekl mu v tom snu anděl. „Stín 
smrti na toto dítě padá už teď. Proto se cestou 
zpátky už nestavujte u Heroda v Jeruzalémě, ale 
jděte domů. Předali jste dary, teď podle toho 
setkání u jeslí žijte…“ 
 
 
 

Modlitba: Pane, přišel jsi na svět jako dítě. Zvolil jsi 
nenápadnou, skrytou cestu, abys nám otevřel oči 
pro věci, které máme tendenci přehlížet. Přišel jsi 
jako malé dítě, ale dokázal jsi celý svět změnit. 
Ukázal jsi, že je v něm místo pro každého, pro 
každé malé dítě, dospělého, starce i pro lidi, kteří 
jsou sami. Ty jsi tu pro všechny, aby každý z nás 
mohl zažít na sobě tvou lásku, tvé pochopení a 
přijetí. Děkujeme, že k nám přicházíš a dáváš nám, 
co si sami dát nedovedeme. My se staráme a ty 
nám přinášíš odpočinutí. My ve víře kolísáme a 
klesáme, a ty nás přivádíš k věrnosti a jistotě. Ty jsi 
Světlo do našich dnů, Světlo v Betlémě – a Světlo 
na Golgotě, světlo počátku i naděje pro konec. 
Přijď, prosíme, k nám a buď s námi – nejen tento 
večer. Amen 

Píseň 306 Když se Pán Ježíš narodil 

 



 Cestou do Betléma – Jakub Deml 
 

Balvany, rudy a krystaly, žebra Tvých hor, 
po celé věky Ti chystaly dík 
pro tento okamžik,  
kdy Tvůrce z přemíry lásky také je tvor. 
 
Za stromy, byliny a květiny polní, 
Ježíši-Dítě, láskou nás prolni! 
A díky Tobě, Pane, i za tu němou tvář, 
Vždyť i na ni padá Tvých Jeslí svatozář! 
 
Ať není žádného,  
kdo by Ti neděkoval za Tebe samého, 
ó Zrnko hořčičné, zmařené v zemi, 
aby z ní jako strom tisíci haluzemi  
zakrylo hnízda ptáků! 
Neodmítej, ó Pane, ani těch bouřliváků! 
 
V Tvém Srdci, ó Ježíši, není možno se bát, 
s Tebou sladko je žít i umírat! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárium akcí v adventu a o Vánocích 
 

1. prosince - První neděle adventní 

7.50 Bystřice – bohoslužby s VP 

9.00 NM – bohoslužby s VP 

10:30 NM presbyterna – vernisáž vánoční 

výzdoby oken v presbyterně. 

10:45 Blažkov 

14:00 – 17:00 - Adventní Jarmark u kostela 
 

 

 

24. prosince - Štědrý den  

14:00 – Nešpory – Bystřice n.P. 

15:30  – Dětská vánoční hra Nové Město na 

Moravě 
 

 

 

25. prosince - narození Páně 

Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně  

7.50 - Bystřice nad Pernštejnem 

9.00 - Nové Město na Moravě 
 

 

 

26. prosince – Štěpán – bohoslužby pro malé i 

velké 

9.00 – Nové Město na Moravě 

10.45 – Blažkov 
 

 

 

29. prosince  

7.50 – Bystřice - bohoslužby 

9.00 – Nové Město - bohoslužby  
 

 

 

1. ledna 2020 

9.00 – Nové Město - bohoslužby 

 

5. ledna 2019  

17:00 – NM - Novoroční benefiční koncert 

pěveckých sborů Novocantus a Naenia 

 

Kontakty 

Od 1.9. 2019 má sbor nového faráře Ondřeje 

Rumla. V případě potřeby (křty, svatby, pohřby, 

pastorační rozhovory) se obracejte přímo na 

něj: 776 309 166, nebo na pevnou linku na faře: 

566 616 244 
 

Naši pastorační pracovnici Martinu Dvořákovou 

zastihnete na faře v úterý, ve čtvrtek a v pátek 

od 9.30-13.30 hodin, Individuálně po 

telefonické domluvě tel. 723 055 349 
 

Číslo účtu sboru: 1473163349/0800 
 

Email: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz 

http://nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/ 
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