
HRABOVSKÝ ZPRAVODAJ 
ČESKOBRATRSKÝ - Vánoce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLOVO NA ÚVOD 

Vážení a milí čtenáři zpravodaje, 
ve škole jsem nikdy neopisoval. Byl jsem vzorný žák a svědomí mi nedalo, abych 
švindloval. To ta evangelická výchova k čestnosti a pravdivosti. A tak nechci lhát ani teď. 
V hektickém předvánočním čase mám tolik úkolů, že nestíhám…Však to znáte. A teď 
musím v krátkém čase připravit sborový zpravodaj. Myslím na to, kudy chodím, když 
zrovna nemám nějakou jinou akci. Věřte nebo ne, farář v Hrabové má hodně práce. Pod 
tlakem času hledám inspiraci. V knihovně jsem našel leccos, ale podnětů je moc a času 
málo. Co použít a jak s tím naložit? Tak nakonec budu muset opisovat. Čerpat z moudrosti 
lidí, kteří podobně jako já bojovali o víru a prosili o naději a lásku, ale není hřích. A tak vám 
letos netradičně předkládám myšlenky křesťanů, jich si vážím a od nichž se učím. A věřím, 
že i vás hloubka jejich myšlenek osloví a povzbudí. 
Fotografie na úvodní stránce je také netradiční. Končící rok byl ve staršovstvu ve znamení 
akce „hledáme pokřtěné“. Pokoušíme se najít a oslovit ženy a muže ze střední generace, 
jejichž jména jsou zapsána v křestní matrice, ale čas je rozvál do různých koutů země. 
Křtem se stali členy církve, jenže my nemáme jejich adresu, abychom je oslovili. V této 
neduchovní době potřebuje sbor každého člověka, aby mohl dál konat službu pro „slovo 

života“. Na slavnost kladení základního kamene našeho kostela v roce1923 přišly, jak 
vidíte, neuvěřitelné davy lidí. Při tom pohledu můžeme sladce zavzpomínat, jaké to bylo 
krásné, když býval v neděli plný kostel, a také bolně naříkat, jak je nás dnes málo. Anebo 
nám napoví víra: Bůh svoji věc na světě povede dál. Po suchopáru přijde zase osvěžující 
déšť. Nic se neboj, jen věř! Modli se a pracuj.  

Přeji vám a vašim drahým veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019. 
Bůh vám žehnej na všech vašich cestách. Jan Hudec, farář v Hrabové 

 

ŽALM 2 - NEVÁNOČNÍ ŽALM VE VÁNOČNÍ KŘESŤANSKÉ LITURGII 
Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se 
spolu umlouvají proti Hospodinu a jeho Mesiáši: „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč 
odhodíme.“  
Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, 
ve svém rozlícení je naplní děsem. „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ 
Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej a 
národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ 
je jak nádobu z hlíny.“  
Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte 
s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane 
hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají! 

Pořád je to na světě stejné, pořád dokola to samé: Lidé – králové, národy, vládci – 
se vzpírají a nechtějí se podřídit skutečnosti, že Bůh je nad nimi. Proč? Co z toho 
mají? Dosáhnou něčeho lepšího? Bude na světě lépe, když jejich vůle nebude 
ničím omezena? Nikdy nepomíjející zkušenost ukazuje, že neomezená vláda lidí 
vede jen k ustavičným sporům, soupeření, útlaku, válkám. Žalmista se tak může 
jen divit: Proč se bouří? Což nevidí neblahé konce? Ale svět chce být svoboden. 
Nemíní snášet Boží nadřazenost, chce žít po svém. Kdybychom na to umřít měli, 
musíme prosadit svou. 
Bohu díky, neumřeme – protože Hospodin si lidskou zvůli nenechá líbit, povstane 
a uskuteční, k čemu se rozhodl! On ani jeho pověřený služebník sesazen být 
nemůže. Kristus vstoupil na nebesa – a kdo ho odtud sesadí? Všechno lidské 
srocování, bouření a pikle jsou marné plány, Hospodinu k smíchu: „Já jsem 
ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře.“ Kdo s tím pohne? 
Neuznaný, ponížený, nejprve v jeslích, později za branou lidské společnosti (Žd 
13,13), trpící Kristus je přece dědicem, jemuž Bůh svěřil poslední moc. Jako 
hliněné nádoby nakonec prasknou a rozdrobí se na střepy všechny veleříše, 
všechny lidské pořádky „na věčné časy“, všechny namyšlené představy, že jsme 
objevili poslední pravdu a konečné řešení. Tím, kdo má pravdu, se objeví nakonec 
přehlížený a bezbranný Kristus; nikdo jiný neuchopí „železnou berlu“ (Zj 19,15), 
nikdo z jakýchkoli mocichtivých vládců země. 
„Líbejte syna“ – prokazovat jemu poctu a lásku je jedinou nadějí národů. Mají své 



vlastní favority a volební vítěze, své „syny“, do nichž se zamilovali. Kristus není 
jejich typ. A přece je to on, kdo je Bohem ustanoven a má proto veškerou moc na 
nebi i na zemi (Mt 28,18). 
Jaká radost slyšet toto ujištění! Neboť je to Pán, jemuž smíme „sloužit s bázní a 
s chvěním jásat“. Bázeň a chvění pocítí každý z nás v jeho blízkosti, svou malost 
nedokážeme popřít. A přece je v jeho službě možné radovat se a jásat, libovat si  
v ní, těšit se z ní – protože on je dobrý a jeho milosrdenství trvá na věky. Amen 

(podle Dr. Miloslava Hájka /1923-1995/, faráře ve Veselí a ve Zlíně, synodního seniora ČCE) 
 

VÁNOČNÍ DOPIS Z NACISTICKÉHO VĚZENÍ – Dietrich Bonhoeffer 
Milá maminko, 
k mé velké radosti jsem dostal povolení, že Ti smím napsat k narozeninám. Musím 
to ale udělat ve spěchu, protože je třeba dopis poslat hned. Vlastně mám jen jedno 
jediné přání, totiž abych Ti v těchto pro vás tak těžkých časech mohl udělat 
nějakou radost. Musíš vědět, milá maminko, že každý den nesčetněkrát na Tebe a 
na tatínka myslím a děkuji Bohu, že tady jste pro mě a pro celou rodinu. Já vím, že 
jsi vždycky žila jenom pro nás a že pro Tebe nějaký vlastní život neexistoval. A tak 
také vím, že všecko, co sám prožívám, můžu vždy prožívat jen společně 
s vámi…Děkuji Ti za všechnu lásku, která mi v uplynulém roce od Tebe přišla do mé 
cely a ulehčovala mi každý můj den. Věřím, že nás tyto těžké roky navzájem ještě 
víc spojily, než tomu bylo dřív. Přeji Tobě i tatínkovi…a nám všem, aby nám nový 
rok přinesl aspoň tu a tam jasnější výhled a abychom se přece ještě jednou mohli 
společně radovat. Kéž vás Bůh zachová ve zdraví!  
Zdraví Tě, milá, milá maminko, a při Tvých narozeninách na Tebe myslí z celého 
srdce   váš vděčný Dietrich 
 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), významný německý teolog, antifašistický bojovník. Pro svoji účast 
na přípravě atentátu na Hitlera zatčen a od 5. dubna 1943 vězněn v Berlíně. Popraven bez řádného 
rozsudku na zvláštní rozkaz Himmlerův 9. dubna 1945 v táboře Flossenbürg nedaleko české hranice. 
Z jeho teologického díla v češtině vyšla Etika, Následování, Listy z vězení… 
V Dodatku k Evangelickému zpěvníku najdeme novoroční píseň č. 697 na Bonhoefferův text: 
 
Von guten Mächten treu und still umgeben   Moc předivná náš tiše obestírá, 
behütet und getröstet wunderbar,    a proto čekám příští uklidněn. 
so will ich diese Tage mit euch leben    Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.    a bude s námi každý nový den. 
 
Máš-li však pro nás hořký kalich strastí,   A kdybys dopřál, Bože milostivý, 
jež trpce přetékají přes kraje,   na světě radost v jasu slunečním,  
my přijmeme je, nechceme se třásti,   pak prožitého dobře pamětlivi, 
vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.   svůj život celý dáme k službám tvým. 
 

Staršovstvo sboru děkuje všem, kteří v roce 2018 podpořili službu hrabovského 
sboru svým členským salárem nebo darem. Děkujeme také za obětavou službu 
při opravách a údržbě chrámu a jeho okolí. Děkuji vám za praktickou i duchovní 
podporu. Prosím o vaše modlitby pro staršovstvo i pro mne osobně, aby naše 
služba přinášela v roce 2019 dobré ovoce Bohu ke slávě a lidem ke spáse. 

 
Ke čtení nabízíme Evangelický kalendář, Na každý den (denní čtení Písma), 
Nástěnný kalendář s kostely ČCE, Hesla Jednoty bratrské. 
V letošním roce jsme otevřeli webové stránky sboru http://hrabova.evangnet.cz 

 
NAŠE BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ 2018-19 

 

Neděle 23.12., 4. adventní neděle 
 9:00, Vánoční hra Šťastný princ, provedou děti ze Zábřeha 
Pondělí 24.12., Štědrý den  
 22:00, Půlnoční bohoslužba  
 zpívá pěvecký sbor Hrabová - Zábřeh  
Úterý 25.12., Hod Boží vánoční 
 9:00, bohoslužba se sv. Večeří Páně, zpívá hrabovský pěvecký sbor 
Neděle po Vánocích 30.12.  
 9:00,  dětská bohoslužba  
Úterý 1.1.2019, Nový rok 
  9:00 bohoslužba se sv. Večeří Páně 
 
Jako biblické heslo roku 2019 byl vylosován Žalm 34. verš 15. 

 
VYHÝBEJ SE ZLU A KONEJ DOBRO, 

VYHLEDÁVEJ POKOJ A USILUJ O NĚJ 
 

S upřímnými pozdravy vaši 
Jana Lepková, kurátorka a Jan Hudec, farář 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hrabové 
Hrabová 117, 789 01 Zábřeh, tel. 739 001 462, Email: hrabova@evangnet.cz;  

informace také na http:// hrabova.evangnet.cz 
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 192136999/0300 
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