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Milé sestry a milí bratři, drazí přátelé, 
i v současné složité epidemiologické situaci konáme v našem chrámu 
bohoslužby. Respektujeme přitom obecně platná omezení, takže není třeba se 
obávat rizika infekce. Účast je ovšem výrazně nižší, mezi šesti až osmi účastníky, 
až na výjimky jsou to lidé středního věku. Členové dříve narození zůstávají raději 
doma, což je nám líto, ale naprosto chápeme, že se obávají onemocnění C-19 víc 
než mladí nebo ti, kdo už nemocí prošli. Chceme vás všechny ujistit, že se každou 
neděli za vás modlíme a prosíme, abyste i vy nás předkládali milosti Boží. Tak 
můžeme navzájem prožívat duchovní společenství, které sice vynucené 
odloučení omezuje, ale docela narušit je nedokáže. 
Doufáme, že situace dovolí, abychom se mohli sejít k vánočním bohoslužbám. 
V Hrabové je plánujeme následovně: 
 
Čtvrtek 24.12. Štědrý den, 22 h, PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA  
 u kostela pod širým nebem. Řečníci a zpěváci budou mluvit a zpívat 
 z terasy před horním sálem; trubači zatroubí koledy z věže.   
 Zkrácený program, nejdéle 30 minut. Kromě kazatelů z Hrabové a 
 Zábřeha pozdraví přítomné také pan starosta Jiří Linhart. 
Pátek 25.12. Boží narození, 9 h, bohoslužba (sv. Večeře Páně podle situace) 
Neděle 27.12. Neděle po Vánocích, 9 h, bohoslužba pro děti i dospělé 
Pátek 1.1.2021, Nový rok, 9h, bohoslužba (sv. Večeře Páně podle situace) 
 Při všech shromážděních prosíme o respektování opatření   
  aktuálně vyhlašovaných vládou. 

JÁKOBŮV VÁNOČNÍ SEN 
Obrázek, na který se díváte, nakreslil 
prvňáček Patrik. Bylo to koncem léta při 
práci na farní zahradě a on se trochu 
nudil. Říkám mu: Paťo, uměl bys 
namalovat ten náš kostel? Samozřejmě že 
ano! Tak tady máš tabuli s papírem a 
maluj! Vzal fixy a za pár minut byla kresba 
hotová. A co ta okna? Chybí ti tam příčky! 
V momentě tam byly. Jak chcete ale 
zaměstnat kluka, který potřebuje tolik 
podnětů, aby měl co dělat? Tak jsem mu 
vyprávěl příběh o Jákobovi, jenž měl sen o 
žebříku sahajícím až do nebe. A on 
tryskem ke kostelu přimaloval žebřík. A 
kde máš ty anděly? Za chviličku tam byli. 
Mohlo jich sice být víc, ale trojka je pěkné 
číslo. Kde jsou dva nebo tři v Ježíšově 
jménu, tam se vždycky připravuje něco 

velkého. Ten náš spící Jákob, co má kámen pod hlavou, byl zvláštní týpek. Jeho 
jméno znamená lstivý. Podvedl svého bratra Ezaua i otce Izáka, aby získal 
Hospodinovo požehnání. Teď je na útěku před bratrovou pomstou a také před 
svým svědomím a před samotným Bohem. Ale Hospodin ho nesoudí. Odpouští 
mu, protože snílek Jákob je mu milejší než materialista Ezau. Celý příběh si 
můžete přečíst v 1. knize Mojžíšově ve 28. kapitole. Čtení doporučuji, protože pak 
lépe pochopíte. A třeba vás napadne i souvislost s Vánocemi. I nad narozeným 
Děťátkem se nad Betlémem rozjasní nebe s nespočetnými anděly pějícími 
chvalozpěv: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá (dobré) vůle. 
Ježíše můžeme přirovnat k žebříku spojujícímu nebe se zemí. V něm Bůh ve své 
lásce sestupuje k lidskému pokolení a nabízí všem pomoc a spásu. Ale přednost 
mají ti, kteří neustrnou ve vnějším blahobytu jako Ezau, ale pořád o něco pilně 
usilují jako Jákob; hledají a touží po všem, co povznáší duši a dává jejich životu 
hlubší smysl, co je přivádí blíž Bohu. 
Možná nám skrze Patrika chce Bůh ukázat, že takový žebřík k nebesům je možné 
najít i v Hrabové. To naznačuje ten kratší žebříček vycházející z věže kostela. Děti 
považují sny za reálné. „Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.“ 
 Židovský komentář k Jákobovu žebříku od velkého rebeho Moše 
Chajima Efrajima ze Sudlikova:  



„Člověk nezůstává pořád na jednom stupni. Neustále stoupá nebo sestupuje. Když 
dosáhne vrcholu, musí si být vědom skutečnosti, že může padnout na dno. Když 
se ocitne na dně, musí znova bojovat o to, aby se dostal zpátky na vrchol. V tom 
tkví podstata člověka. Když se jeho duše propadne do nejtemnější noci, musí se 
snažit drát za novým světlem. Když někdo dojde k bodu, odkud vidí už jen konec, 
v tu chvíli je čas začít usilovat o nový začátek.“ 

 
 ZPRÁVA FARÁŘE O STAVU SBORU A VÝZVA K ODPOVĚDNOSTI 

Vážení a milí, na konci roku se odvažuji napsat vám otevřeně, jaká je situace 
hrabovského sboru ČCE, jak vidím budoucnost a co byste pro ni mohli udělat. 
Koronakrize ukazuje globální krizi lidstva, ale také našeho společenství a 
jednotlivců. Služba hrabovského sboru se v čase nouzového stavu omezila na 
minimum. Starší členové sboru se až na výjimky přestali účastnit bohoslužeb. 
S malou skupinou mladších věřících jsme konali pobožnosti v přírodě na 

posvátných místech: U kaplí ve 
Svébohově, v Úsově u sv. Rocha a 
také v Písařově, ve Valteřicích u Štítů, 
na křížové cestě blízko Veselí 
(snímek). Stejná skupina se schází 
v úterý k rozhovorům nad Biblí. Na 
bohoslužbě v kostele bývá teď méně 
než deset lidí. Kontakt se staršími 
sestrami a bratry udržuji dopisy a 
telefonickou pastorací. Život sboru 
závisí z velké části na mně, což je 
těžké břemeno. Sama církev se ocitá 
také v krizi finanční. Snižující se 
dotace od státu vkládají odpovědnost 
za plat kazatele na členy církve. Výzva 
synodní rady „5% a hlavu vzhůru“ 
vyvolala u některých rozpaky, jiní mlčí, 
většina neví. Odvod za plný úvazek 
v r.2020 činí 160 000 Kč a každý rok se 

výrazně navyšuje. Na saláru se však u nás vybere jen asi 60 tisíc. Proto mám 
snížený úvazek na 25%, ačkoli pracuji pořád stejně. Snížená účast na 
shromážděních snižuje i výnosy ze sbírek, takže příjmy budou letos o dost nižší. 
Moje služba v Hrabové skončí 31.12.2021 a při současných finančních příspěvcích 
členů nebude už možné farářské místo udržet. Hlavní zdroj příjmů je v příspěvcích  

členů. Dotace nebo sponzorské dary nejsou časté a hlavně mají konkrétní určení 
na údržbové účely. Dovoluji si vyzvat každého z vás, sestry a bratři, k větší 
odpovědnosti za sbor. Prosím vás, abyste vy, kdo chrám o nedělích 
nenavštěvujete, začali přicházet na bohoslužby a dopřáli své duši duchovní 
pokrm, který nám lidem Bůh ze své lásky nabízí. Nedávno jsem se zastavil u kříže 
a oslovil mě neznámý člověk: Vy se modlíte? – Ano. A vy ne? - Já mám všecko: 
křest, první přijímání, biřmování. Ale já to nepřeháním. Do kostela chodí samí 
pokrytci. Tam klekají, a jsou horší než nevěřící. – Tak vy nevěříte? – Ale jo, něco 
existuje. Ale já to tak neberu. Jsem někde uprostřed. – To ale není dobře. V Bibli je 
napsané: Kéž bys byl studený nebo horký. Ale protože jsi vlažný, vyplivnu tě ze 
svých úst! – To chlapa naštvalo: Tak to my dva, pane, se nemůžeme domluvit. – 
Sestro, bratře, dopřejte své vlažné víře oheň Boží lásky, který se zapaluje Božím 
slovem, modlitbou ve shromáždění a svátostí Kristovy večeře. Od toho se odvíjí 
výzva k odpovědnosti finanční. Obětujte prosím víc než dosud. Jako pastýř jdu 
příkladem a s manželkou se snažíme darovat ročně 5% ze svých příjmů. Následují 
nás žel jen nemnozí. Ti, kdo se účastní bohoslužeb, však své příspěvky navyšují, za 
což jsem moc vděčný. Vás ostatní prosím – ne kvůli sobě, ale pro lásku ke Kristu a 
k našemu společenství a chrámu, abyste dávali víc. Modlím se za to, abyste moji 
výzvu přijali s pochopením, ne jako nátlak. Všem vám děkuji za letošní příspěvky! 
A chcete-li, rád se s vámi o tomto i dalších tématech pobavím. Jsem váš duchovní 
pastýř, neváhejte mě oslovit. To poslední je výzva k odpovědnosti modlitební. 
Modlete se prosím za mě, za staršovstvo, za službu sboru, aby sbor plnil své 
poslání: Sdílet a šířit křesťanskou víru, lásku a naději, aby lidé byli inspirováni k 
přijetí křtu, k prohlubování duchovního života a ke křesťanské službě v církvi i ve 
společnosti. Modlitba má obrovskou duchovní sílu. Je to mocný nástroj ke změně 
nezměnitelného. Jak v osobním rozměru, tak i ve společenském, a pro naši touhu 
zachránit hrabovský sbor před zánikem, jenž mu hrozí, když nebude plnit své 
poslání. Dejme se inspirovat k modlitbám Ježíšovým slovem: „Buďte bdělí a 
proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout tomu všemu, co se bude dít, a 
mohli stanout před Synem člověka (Lk 21,26).“    

RADOSTNÉ SVÁTKY KRISTOVA NAROZENÍ 
A BOŽÍ VEDENÍ A SÍLU PRO VŠECHNY DNY NOVÉHO ROKU 2021 

vám jménem staršovstva ze srdce přeje váš bratr v Kristu Jan 

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

Zpravodaj připravil farář Mgr. Jan Hudec 
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu 192136999/0300 
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