
POZDRAV
ADVENT A VÁNOCE 2022

Milé sestry, milí bratři, 

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi – dosvědčuje evangelista Jan. 

Bůh se stal člověkem z masa a kostí. Aby projevil svou lásku tomuto světu a všem lidem. Aby byl 
s námi v každém okamžiku našeho života. Bůh s námi chce přebývat v lásce. 

Gerd Theissen napsal: „Bůh chce v  člověku přebývat od  kolébky do  hrobu, od  prvního výkřiku 
do posledního dechu, ve štěstí i v utrpení, v úspěchu i nezdaru. Člověk má nekonečnou hodnotu, 
je-li Bůh připraven mít v něm příbytek.“

Bůh se stal člověkem také proto, abychom se my stali lidmi. Abychom se nezavírali sami do sebe, 
nepodléhali všeobecnému cynismu a  pocitu, že vše je špatně. Smíme se stávat lidmi, hledět 
na druhé s otevřeným srdcem, s otevřenou dlaní ochotnou k pomoci a s laskavým slovem útěchy 
a povzbuzení. 

Přejeme všem požehnaný adventní čas i vánoční svátky. Prosím, myslete v tomto období na lidi 
z Ukrajiny, kteří žijí mezi námi a s námi, i na ty, kteří zůstali ve své zemi, kde zuří nesmyslná válka. 
Buďme solidární a ohleduplní k sobě navzájem. 

Těšíme se na setkání s Vámi o svátečních i všedních dnech, ve shromáždění i při osobních setká-
ních. Pokud byste si přáli osobní rozhovor či návštěvu, nebo byste věděli o někom, kdo by si je přál, 
napište či zavolejte. 
 Hana Ducho, farářka, 
 Magdaléna Horáková, vikářka

POZVÁNÍ K SETKÁNÍ O ADVENTU A VÁNOCÍCH
27. 11. 1. adventní neděle
9.00  bohoslužby se svatou večeří Páně, Pardubice, Magdaléna Horáková
11.00  bohoslužby, Horní Jelení
4. 12.  2. adventní neděle
9.00  rodinné bohoslužby s kázáním pro děti, Pardubice, Hana Ducho



11. 12. 3. adventní neděle 
9.00  bohoslužby, Pardubice, Magdaléna Horáková
11.00  bohoslužby Horní Jelení
18. 12. 4. adventní neděle
9.00  vánoční slavnost, Pardubice, Hana Ducho
24. 12. Štědrý den
16.00  Štědrovečerní bohoslužby, Pardubice, Hana Ducho
25. 12.  1. svátek vánoční
9.00  bohoslužby se svatou večeří Páně, Pardubice, Magdaléna Horáková
14.00  bohoslužby se svatou večeří Páně, Horní Jelení
26. 12. – 2. svátek vánoční
9.00  bohoslužby, Pardubice, František Plecháček
1.  1. 2023 
9.00  Novoroční bohoslužby se svatou večeří Páně, Hana Ducho 

ČTVRTKY V ADVENTU 
18.00 - biblické hodiny s hostem, beseda, rozjímání a rozhovory u kávy a čaje 

DOMÁCÍ POBOŽNOST S VEČEŘÍ PÁNĚ
Možná se někdo z Vás z nějakých důvodů nemůžete o svátcích dostat do shromáždění na bohosluž-
by. Pokud byste stáli o pobožnost s vysluhováním večeře Páně u Vás doma, kontaktujte nás. Sestra 
farářka Vás ráda navštíví.  

DALŠÍ INFORMACE
Staršovstvo se usneslo, že v rámci úsporných opatření budou prostory kostela přes zimu o něco 
méně vytápěny než doposud. Prosím, počítejte s tím. 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO LIDI V NOUZI A BEZ DOMOVA 
Společně s ostatními církvemi z Pardubic a okolí opět připravuje-
me balíčky pro potřebné. Kdo byste se chtěl zapojit, můžete při-
spět finančně nebo připravit balíčky s tímto obsahem: 
Pro dospělé – např. káva, čaj, oplatky, perník, čokoláda, sušené 
ovoce, trvanlivý sýr, paštika, rybičky…
Pro děti – např. sladkosti pro děti, čokoláda, nápoj, sušené ovoce, 
ořechy …
Vše, prosím, dejte, do celofánového sáčku nebo tašky a přiložte 
vánoční přání. Sáčky pro děti označte. 
Balíčky doneste do neděle 18. 12. 2022 do evangelického kostela 
nebo na faru. 
Koordinátorka sbírky: 
Hana Capoušková 
tel.: 777 877 080, e-mail: capouskova@pardubicce.cz

https://pardubicce.cz/
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