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Zástup p řed Betlémem (figuranti nebo podez řelí) 
Představte si: velké prosklené okno, kterým se dá vidět jen jedním 
směrem. Před ním stojí osvětlená řada lidí, drží číslo, patrně moc 
neví, jak se tvářit, protože se pokoušejí o neutrální výraz… Jejich 
neklid prozrazují jen těkající oči. Z druhé strany si je totiž pozorně 
prohlíží někdo, koho oni vidět nemohou. A potom řekne: myslím, že 
to je číslo 7! 
Už víte, tu situaci znáte: Na jedné straně to jsou policejní figuranti a 
podezřelý (viník). Na druhé svědek a vyšetřovatel.  
 
A Vy – co Vy? Připadáte si jak figurant nebo jako viník? Máte pocit, 
že vám jen řekli, že se sem (do života) máte postavit (a držet nějaké 
číslo, nést nějaké jméno, nějakou tvář) a jinak o nic nejde? Nebo vás 
svírá strach, že se ukáže na vás a řekne: tenhle to byl!  
Třeba se v tuhle chvíli se ukazuje na mě! Označují mě za viníka. A já 
to ani nevidím. Těžko si mohu myslet, že jsem jen figurant. Tak 
naivní nejsem.  

Pokračování na str. 2 

Program života sboru 
•••• bohoslužby – neděle 9.00 

•••• bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30 

•••• biblická hodina – středa 17.00 

•••• děti – čtvrtek 15.45 

•••• konfirmační cvičení – pátek 18.00 

•••• mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 
19.00 (nebo dle dohody)  

•••• biblická hodina Třemošnice – 1. pondělí v 17.00  

•••• biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30 

•••• staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30 
 
Přiložená složenka je pro Váš případný dar sboru nebo 
na salár.  Za Vaše dary děkujeme.  
Nabízíme možnost svozu na bohoslužby, v případě 
zájmu nám dejte, prosíme, vědět.  
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a to o 
vzdálenost 
jednoho 
Dobrého 
lidského 
příběhu. A tím 
se ten „věrný 
svědek“ „z 
druhé strany“, 
Ježíš Kristus, 
dostal do 
zorného pole 
všech.  
Ten, který je 
hlavním 
svědkem, se 
stal součástí 
dějin a našich 
příběhů.  
To je svědek, 
kterého 
bychom mohli 
unést. Bez iluzí 
(však se taky 
všichni dívají 
se zatajeným 
dechem na 
ukřižovaného – 
všichni, až na 
to dítě…), 
přesto s nadějí.  
 
P.S.: Přijďte  
se podívat  
na vánoční 
divadlo  
(pro které jsme 
tuto fotografii 
připravili). 
Bude o pravdě   
 

Pokračování ze str. 1 

S Bohem to máme 
svým způsobem 

taky tak. My 
nevidíme, na nás 
je vidět. Opravdu 

trochu jako 
figuranti, nebo 
spíš podezřelí 

a viníci. 
Ale něco se může 

zásadně změnit 
(a to je Věc 

vánoc, velikonoc 
a křesťanské víry 

vůbec): skrze sklo 
sice není 

a nebude vidět … 
Ale přesto se 

nedíváme jenom 
do světla. Něco 

(z té druhé strany) 
se vidět dá. 

Podívejte se na 
obraz zástupu od 
Betléma (zástup 
lidí ve světle…). 

Všichni by tu 
mohli vidět – dítě 

v jeslích nebo 
muže na kříži. 

Je to tak, jako 
kdyby to sklo 
(z naší strany 
neprůhledné)

ustoupilo –

Vánoční a novoroční program 
* 16.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s. Procházková) 
* 21.12. v 12. 00 vánoční bohoslužby střediska Diakonie Marta 
* 21.12. v 19.30 vánoční divadlo mládeže (s písněmi a filmy) tentokrát s názvem: Pravda… a podtitulem: Lež je 

sice velmi hbitá, ale má krátké nohy, zato pravda má dlouhý (někdy i zatajený) dech.  
* 23.12. v 09.00 divadlo dětí – „Vlak do Betléma“.  
* 24.12. v 22.00 „půlnoční“ bohoslužba v našem kostele  
* 25.12. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně 
             v 10.30. bohoslužby v Bousově 
* 26.12. v 09.00 bohoslužby, káže A.Lavická 
* 30.12. v 09.00 bohoslužby,  
* 31.12  v 17.00 bohoslužby (poté je možno se zdržet a strávit Silvestrovský večer spolu nebo aspoň jeho část) 
* 1.1. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně 

 

 


