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Úřední hodiny: úterý 9-12 hodin, čtvrtek 13-16 hodin 
      

Advent 2019 

Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří zakoušely klid a sílily; žily v Hospodinově 

bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly.                       Skutky apoštolské 9,31 

Milí přátelé, příznivci, sestry a bratři! 

Vyhlížíme narození Spasitele světa, Pána Ježíše. V tom je pro nás největší vánoční 

obdarování, protože nejde o vzpomínku, ale o naději pro změnu, o nový rozměr 

života každého z nás. 

  Datum Bohoslužby 
14.12.2019 

18 hodin 
Sobota:  koncert v podání skupiny Matiné  

15.12.2019 
10 hodin 

 

3. adventní neděle:  Bohoslužby s večeří Páně 

 

21.12.2019 
18 hodin 

Sobota:  Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční 
Na varhany hraje Blahoslav Rataj, zpívá pěvecký sbor členů 
náboženské obce a jejich přátel 

22.12.2019 
10 hodin 

4. adventní neděle:   Bohoslužby s večeří Páně 

 
24.12.2019 

24 hodin 
Úterý: Půlnoční pobožnost na Štědrý večer:  
Čtení z Bible o narození Pána Ježíše se zpíváním vánočních 
koled a doprovodu varhan 

25.12.2019 
10 hodin 

Středa: Hod Boží vánoční, Svátek narození Ježíše:  
Radostné bohoslužby s večeří Páně  

29.12.2019 
10 hodin 

První neděle po Vánocích: bohoslužby s večeří Páně a 
poděkování za celý kalendářní rok  

5.1.2020 
10 hodin 

19 hodin 

Neděle: Bohoslužby v novém kalendářním roce s večeří Páně 

 

Večerní bohoslužby  
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V sobotu 11. ledna 2020 ve 14 hodin Vás zveme do Kostela sv. Mikuláše na Staroměstském 

náměstí na slavnostní bohoslužbu k 100. výročí naší církve (bude vysílat Česká televize). 

Naše náboženská obec ve spolupráci s celocírkevní organizací IEP (Institut evangelizace a 

pastorace) připravuje k této příležitosti hostie, které se používaly v církvi ve 30. letech 

minulého století.   

O Vánocích roku 1919 se poprvé sloužily bohoslužby v češtině a způsobilo to ohromné 

nadšení mezi křesťany. Brzy po nich, již 8. ledna 1920, byla vyhlášena Církev československá 

(od r. 1971 husitská). Nebylo ještě možné, aby tehdy takovou změnu Římskokatolická církev 

přijala. Pochopitelně bohoslužby v češtině nebyly jediným důvodem pro vznik nové církve. 

Proto se Vám po celý rok 2020 pokusíme psát v dopisech něco z minulosti, ale především o 

současném životě naší církve. Nastává čas, kdy se do minulosti obracíme jako k nové inspiraci 

pro práci a službu lidem kolem nás. Opravdu nepůjde pouze o vzpomínání na minulé lepší 

časy, ale o povzbuzení z víry našich předchůdců pro naši současnou práci, život a službu 

v dnešních podmínkách.  Především doba před komunistickým převratem v roce 1948 je plná 

dobrých příkladů. Doba je příznivá, využijme ji. Na každém z nás záleží. Věříme, že 100. výročí 

vzniku naší církve ještě více povzbudí naši důvěru v dobré dílo církve a probudí znovu víru i 

tam, kde už se ztratila. Každá ochotná ruka nabídnutá ke spolupráci a k pomoci bude 

s radostí a vděčností přijata.  

Stručně o činnosti: Bohoslužby se pravidelně konají v neděli od 10 hodin s doprovodem 

varhan a první neděli v měsíci také v 19 hodin. Každou druhou neděli v měsíci probíhá 

souběžně s bohoslužbou program pro děti. Na webových stránkách www.ccshmichle.cz si 

můžete přečíst i nedělní promluvy.  

Na faře se setkají při vánočním posezení současní i bývalí obyvatelé Domova na půl cesty 

Maják, se kterým úzce spolupracujeme. Mladí lidé, kteří někdy velkou část svého života 

prožili v dětských domovech či jiných institucích, se na vánoční svátky obvykle netěší. Také 

letos při slavnostním jídle, následném setkání ve sboru u stromečku a po zpěvu koled dojde i 

na rozdávání dárků a společné popovídání.   

Pravidelná potravinová pomoc pro potřebné lidi probíhá v pátek od 16:30 – 18:00 hodin na 

faře. 

Můžete-li jakkoli pomoci, přihlaste se. Při finanční pomoci posílejte své dary na účet 

náboženské obce u Komerční banky č. 35-7932390207/0100. Děkujeme Vám. 

Přejeme radostný adventní čas, prožití šťastných vánočních svátků, ve kterých se setkáte s 

pomocí, porozuměním a přátelstvím. Na setkání ve Sboru Alberta Schweitzera se těší 

  

předsedkyně rady starších                   farářka                      finanční zpravodajka                 


