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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
Bohoslužby o Vánocích

České Budějovice
22. prosince v 9 h - rodinné adventní bohoslužby
25. prosince v 9 h - Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
26. prosince v 9 h - bohoslužby na Štěpána, po skončení: Vánoční prozpěvování
29. prosince v 9 h - bohoslužby
1. ledna 2014 v 9 h - novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Kaplice
15. prosince v 15.00 h vánoční divadlo dětí
22. prosince v 9 h - bohoslužby o světle
25. prosince v 9 h - Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
29. prosince v 9 h -  povánoční bohoslužby

Český Krumlov

25. prosince v 13.30 h - Hod boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Další akce a setkání
České Budějovice
1. prosince v 18 h - Jihočeské pěvecké sdružení, komorní orchestr
Collegium musicum Budvicense: adventní koncert
7. prosince v 16 h - Adventní setkání pro celou rodinu - výroba společného
perníkového betlému
20. prosince v 18 h - Autorský adventní koncert Jana Meisla s rodinou
21. prosince v 16 h - Adventní setkání pro celou rodinu
- společné zdobení stromečku

Kaplice
7. prosince - adventní zájezd do Lince.
16. prosince v 18 h - koncert dětí ZUŠ Kaplice

Pravidelná shromáždění v týdnu v Č. Budějovicích
neděle 9 h bohoslužby | pondělí Stříbrné lišky, setkání seniorů - 1x v měsíci |
úterý 17 h výuka hry na žestě; 14.30 - Hrajeme si s klubíčky, výtvarný klub pro 
předškoláky; 18 h biblická hodina; 19 h Zpívání pro radost | středa 9:30 biblická 
hodina v DPS Staroměstská; 15 h biblický kroužek v MŠ Nerudova; 19 h mládež | 
pátek 15 h kon�rmační setkání; 16 h náboženství pro děti

Kontakt
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích
adresa: tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice
Telefon: 383 839 935, 739 244 605
Telefon Kaplice: 604 738 567



Vánoce jsou svátky klidu a míru. Je to 
spíš naše přání, nebo snad ideál, po 
kterém toužíme? Podívejme se na 
příběh, díky kterému Vánoce slavíme
i my, zda byl tak idylický, jak je často 
znázorňován. Svatá rodina putuje do 
Betléma, aby splnila povinnost a nechali 
se zapsat podle nařízení císaře Augusta.

A v této chvíli to na Pannu Marii přišlo, 
dostala porodní bolesti. Josef sehnal 
místo ve chlévě, všude jinde bylo plno. 
Měli sice střechu nad hlavou a asi i teplo, 
ale pro rodičku a novorozeně to určitě 
ideál nebyl. Chlév je pro dobytek a ne 
místo, kam bychom si pozvali hosty, 
dokonce hosty v tak závažné lidské 
situaci. Přitom mě napadá, jak jsme na 
tom vlastně my? Jak bychom se zachova-
li? Kam jen jsme schopni si svatou rodinu 
pustit my? Mnozí věří, že Ježíška najdou 
pod stromečkem. Ale je to skutečně 
Ježíšek, koho pod stromečkem hledáme? 

Je taky dobré si připomenout v našem 
příběhu o Vánocích Josefa. Muž, který 
stojí bokem, ale bez něhož by celý 
příběh nebyl možný. Maria jako svobod-
ná matka v té době by sama těžko 
obstála. Je to taky jeden z prvních mužů 
u porodu, je u toho. Josef se zastal ženy

v nouzi, i když to pro něj muselo být 
velmi těžké, byl schopen podílet se
na netradičním řešení. Byl schopen slyšet 
radu anděla a podle ní se i zachovat.

A to není vůbec málo. Je to právě 
Josef, který společně s Marií Ježíše 
vychová, umožní mu úplnou rodinu
a lásku obou rodičů. Je to Josef, kdo jako 
první učí Ježíše, co znamená otcovská 
láska. 

Chtěla jsem vám přiblížit,
že vlastně ani na počátku vánočního 
příběhu žádná idylka nebyla, spíš 
naopak, přesto je to příběh o veliké 
naději i pro naše dny. Vždyť stačí jen 
chlév, aby se zrodila naše záchrana,
stačí Boha pozvat a pustit do našich 
nejtmavších koutů, aby se zrodilo světlo. 
Stačí mít otevřené srdce i pro netradiční 
řešení a jako Josef se nebát důvěřovat 
Bohu, a pak se i my stáváme kamínkem 
ve veliké mozaice Božího působení
a Boží naděje v tomto světě, v našich 
rodinách i společenství.

Ludmila Míchalová Mikšíková
vikářka       

Betlémská idylka

Piráti z Hawaje – víkendové potáborové setkání pro děti a mládež v Kaplici

Pa-Bu-Li – přeshraniční setkání evangelíků z Pasova, Budějovic a Lince 

Vítání jara na Černé věží – každoroční pozorování prvního jarního východu 
slunce doprovázené duchovním programem

Sederová večeře – bohoslužba připomínající židovské kořeny Velikonoc

Noc kostelů – noc otevřených dveří, ve kterém má každý návštěvník možnost 
poznat život našeho sboru

K svobodě je dlouhé putování – letní tábor pro děti na motivy putování Izraelců
z Egypta do země zaslíbené

Sborový výlet do Bavorského lesa

Dále jsme podnikali různé společné výlety, koncerty a další příležitostná setkání 
např. k ukončení nebo zahájení školního roku apod. 

Sbor žije i ve svých pravidelných setkáních, jejichž bohatý výčet je i v tomto 
dopise. Letos přibyl biblický kroužek v mateřské škole v Nerudově ulici a také 
výtvarný kroužek pro předškoláky. 

Kromě těchto viditelných a veřejných akcí se však odehrávají mnohá další setkání, 
rozhovory, pastorační a jiné návštěvy, které jsou často skryté, ale vytvářejí jakési 
podhoubí, ze kterého se tvoří naše společenství. 

Smyslem našeho evangelického sboru i celé církve je nesení evangelia. Věříme, že 
se podílíme na tom, co Ježíš nazývá Božím královstvím. Je to vlastně nová kvalita, 
nová naděje, kterou Kristus vložil to tohoto světa. 

Mnoho našich současníků (a možná i my sami) si stýská nad stavem vztahů, 
společnosti, korupce, politiky, nad nárůstem rasismu, sociálního napětí. Leckdo je 
tísněn tíživou �nanční situací, ztrátou zaměstnání. To všechno často ústí
do bezvýchodného pohledu na budoucnost, do frustrace, ztráty důvěry, deprese.

Víra však vidí dál. Ve víře nemusíme věci lakovat na růžovo, ale smíme věřit, že
i těžkosti, neutěšený stav, který se nás dotýká, nemá nad našimi životy ani celou 
společností poslední slovo. Věříme – to znamená, že se spoléháme, že navzdory 
různým trablům a protivenstvím Bůh tento svět neopustil a neopustil ani nás. 
Kromě všeho toho tíživého je tu Boží království. Ne až jednou v budoucnu či po 
smrti, ale Boží království je blízko, je tady a teď, jako alternativní realita, ke které se 
můžeme přidat a proměňovat sebe i svět okolo. Znamená to novou naději, že má 
cenu se snažit o něco dobrého, usilovat znova o změnu. I když mnohokrát neuspě-
jeme, i když nenastane žádná rychlá nebo viditelná náprava.

Není to jednoduché, ale právě proto potřebujeme i jeden druhého. Sbor je 
místem, kde může člověk načerpat novou posilu pro své zápasy. Ujistit se o tom, že 
pokoušet se o poctivý a smysluplný život je možné, že to není žádná úchylka. Je to 
místo povzbuzení, kde člověk může potkat další lidi, kteří jdou stejnou cestou. 

Především však můžeme společně zakusit, že to není zápas, který vedeme jenom 
ze svých sil, ale v síle Božího požehnání, v síle Boha, který při nás stojí podle zaslíbení:

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Za staršovstvo sboru David Nečil

Ohlédnutí za rokem 2013 – připomenutí sborových akcí:


