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S přicházejícím časem adventu a Vánoc, je tu 

pro Vás, milí členové a přátelé 
 farní sboru v Třebenicích,  
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připraven tento písemný pozdrav. 
 

S přicházejícími dny jsme zváni, 
abychom se soustředili na podstatu života, 

společenství, sdílení pokoje a radosti… 
 

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid.  

Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj mezi lidmi.  
Bůh v nich má zalíbení. 

 (Matoušovo evangelium 2,10.14) 
 
Přeji Vám, ať je pro vás následující čas adventní i ten vánoční především 
časem nacházení. Ať v něm potkáte pokoj a radost, klid a spočinutí, 
soustředění a sdílení lásky a odpuštění. Krásné prožití času adventní i 
vánočního a šťastné vykročení do nového roku. 



 
promluva 
 
Prosinec se neúprosně blíží… tak 
to máme… sedíte a přemýšlíte, 
co ještě stihnout, co udělat… 
umýt okna, ozdobit je… kam jsme 
vlastně dali to vánoční zdobení… 
a nakoupit… mouku, cukr, 
mandle, vajíčka… zapomněl jsem 
tetu Máňu poprosit o ten recept, 
na ty výborné rohlíčky, co loni 
přivezla… a nezapomenout na 
purpuru… to zas budou v Lídlu 
fronty… stromeček… to je ještě 
čas, ale jmelí už prodávali na 
náměstí… a pak kapra… kdo ví, o 
kolik zase letos podraží… to 
všechno se skoro nedá stihnout 
ani do Vánoc… ale musí… jinak 
by to nebyly Vánoce. 
 A tak člověk přemýšlí… a 
možná pominul úplně to 
nejdůležitější… dárky. Ano, dárky, 
Vánoce jsou přeci svátky 
obdarovávání… Ovšem když se 
na to podíváme… na straně 

výdajů bývají 
horentní sumy, ať 
peněz, nebo 
práce a starostí… 
ale co je na straně 
příjmů? Radostný, 
hřejivý a trochu 
uštvaný pocit… 
není to málo? 

 A přitom advent a na něj 
navazující vánoce… to je víc jak 
pět týdnů. Dost času na to, aby 
se člověk zastavil a zrekapituloval 

výdaje a příjmy svých dnů. Do 
našich starostí o výdaje, tak 
zaznívá i vánoční investice příjmů, 
které k nám přicházejí odjinud, 
než od rodiny, zaměstnavatele či 
Lídlu… Je tu zpráva o radosti a 
pokoji… o tom, že Bůh má v nás 
lidech zalíbení. 
 Řekněme si to na rovinu. Bůh 
nás nemá rád proto, že umíme 
umýt okna, nebo že pečeme 
vynikající cukroví. Bůh nás má rád, 
protože má starost o náš život, o 
naše dny. Chce, aby byly 
naplněné a skutečné. Abychom 
ve svých dne uměli potkat 
člověka a potěšit ho svým 
slovem, udělat mu radost svým 
skutkem. Bůh chce člověku 
ukázat, že do každého lidského 
chlíva smí vstoupit něco 
potěšujícího, nadějného a 
záchranného. Mysleme na to 
v tento předvánoční a vánoční 
čas a sdílejme to s druhými. 
 
 

Povídá se… 
Splňuje se tu staletý sen Izraele: 
národy světa přicházejí do 
Jeruzaléma, srdce světa. 
Hvězdopravci za tmavých nocí 
zkoumali oblohu s pomocí 
složitého systému čísel, formulí a 
souhvězdí; horlivě pátrali po 
znameních, z nichž by se dal 
vyčíst osud člověka. 
 
Kéž aspoň jedna nenápadná hvězda 
nad hrůzou noci tichounce se skví. 
 



   
A jen co spatřili tu hvězdu, jak 
vzchází nad Jeruzalémem, odložili 
horoskopy, opustili zemi, své 
příbuzenstvo i otcovské domy a 
vypravili se do Jeruzaléma. 
Hvězda jde před nimi.  

 

Poděkování 
 
Na Vánoce se sluší přát… šťastný 
a veselý… to znáte. Ale na 
Vánoce se sluší také poděkovat. 
Cosi se za námi uzavírá. Jeden 
rok a v něm spousty možností, 
které jsme využili či tak trochu 
nechali plavat. 

 
Vyjde hvězda z Jákoba, 
povstane žezlo z Izraele. 
 
Mágové z východu darovali 
božskému dítěti zlatý poklad 
svých životů, kadidlo svých 
modliteb a myrhu svého odříkání. 
Veliká moudrost promlouvá 
z jejich darů – však se jim také říká 
‚mudrci z východu‘. 

 
Chtěl bych poděkovat všem 
členům sboru, že nesli tíhu starosti 
za to, abychom tu spolu mohli 
být. Díky jim za práci i finanční 
podporu. Chtěl bych poděkovat 
všem příznivcům sboru za jejich 
podporu a přátelství. Chtěl bych 
poděkovat Pánu Bohu, za 
možnost žít život společně, 
společně nést to, co nás tíží i těší. 
Chtěl bych mu poděkovat za 
možnost slavit Vánoce, a 
připomínat si, jak významně umí 
zasáhnout do lidského života. 

 

   
 Ukázka z knihy ‚Povídá se podle Marka a 

Matouše‘, nizozemského autora Nico ter 
lindina. Vydalo nakladatelství EMAN, 2009. HLEDEJTE DOBRO A NE ZLO 

A BUDETE ŽÍT,  

 

A TAK HOSPODIN, BŮH 
ZÁSTUPŮ, BUDE S VÁMI… 

ÁMOS 4, 14 
 

NECHŤ JE BŮH PO CELÝ VÁNOČNÍ 
ČAS S VÁMI 

 



sborové ozvěny 
 

 
 
 

Pravidelný program sboru
• Bohoslužby:  

• Třebenice 8:30, Lovosice 10:15 
• 1. a 5 neděli DD Libochovice 15:00 

• S dospělými nad biblí: úterý 18:00 
• S dětmi o křesťanství: středa 14:15 
• Consonare – pozouny: pátek 17:00 
• S mládeží: pátek 19:00 (Ltm) 
 
Dovoz na bohoslužby na požádání na 
faře rádi zajistíme. Všechny setkání jsou 
otevřena jakémukoli zájemci. 

Vánoční program ve sboru
 

21.12. 4. adventní neděle 
• 8:30 bohoslužby (Třebenice) 
• 10.15 bohoslužby (Lovosice) 
 
24.12.2009 Štědrý den 
• 10:00 Štědrodenní divadlo 

(Třebenice) 
 
25.12.2009 Boží hod vánoční 
• 8:30 bohoslužby s vysluhováním 

svaté Večeře Páně (Třebenice) 
• 10:15 bohoslužby s vysluhováním 

svaté Večeře Páně (Lovosice) 
 
27.12.2009 
• 8:30 bohoslužby (Třebenice) 
• 10:15 bohoslužby (Lovosice) 
 
1.1.2010 Nový rok 
• 10:00 novoroční bohoslužby 

(Třebenice) 
 
3.1.2010 
• 8:30 bohoslužby s VP (Třebenice) 
• 10:15 bohoslužby s VP (Lovosice) 
• 15:00 bohoslužby (DD Libochovice) 
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ČCE v Třebenicích  
ář: Štěpán Brodský 
á 89, 411 13 Třebenice 
IČO: 46768882  
4 120 026, 604 927 175  
nice@evangnet.cz 

rebenice.evangnet.cz 
čtu: 1002726379/0800 
vánoční divadlo
 naše píle a epidemie chřipky
lí, budeme 24.12. znovu hrát 
oční divadlo. Tentokrát na 
téma Vánoční krize. 

y v Třebenicích od 10:00 na 
Štědrý den. 

Jste srdečně zváni. 
Vstupné se tu nevybírá. 


