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VÁNOČNÍ DOPIS 2017 
 

Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno 
Immanuel (to je S námi Bůh). 
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Milí bratři, milé sestry, 

na velké události v našich životech se patřičně 

připravujeme. Na oslavu narozenin, delší cestu či vzácnou 

návštěvu. Nechceme zůstat nepřipraveni. Nechceme se 

nechat zaskočit tím, co přijde. 

Ani Pán Bůh nedělá velké věci bez toho, aby nás na ně 

náležitě nepřipravil. Slovo z titulní stránky o dívce, která 

počne a porodí syna, je proroctví o narození Ježíše Krista. 

Slovo, které zde zaznělo desítky a stovky let před tím, než 

se Ježíš narodil v judském Betlémě. Bůh tak připravoval 

svůj lid a celý svět na narození Mesiáše. 

I my se každý rok připravujeme na Vánoce. V domác-

nostech se uklízí, peče, připravují se dárky. Abychom na 

den Vánoc byli připraveni. Aby nás ne-překvapil 

nepřipravené.  

Je se na co připravovat. Neboť dítě narozené v Betlémě 

ponese rovněž jméno Immanuel, což znamená „Bůh 

s námi.“ V Ježíši Kristu k nám přichází sám Bůh. Jeho  

o Vánocích vítáme, jeho oslavujeme.  

Jsme připraveni na jeho příchod? Na příchod Pána pánů  

a Krále králů? Na to nepostačí jen krásně prostřený stůl  

a vyzdobená místnost. Nejlepší přípravou na příchod Ježíše 

Krista je otevřené srdce a upřímné pozvání. Ježíši, vstup do 

mého srdce a proměň je. Odpusť mi mé hříchy a daruj mi 

svůj pokoj. Tak se Izajášovo proroctví naplní i v našem 

životě – Bůh bude přebývat s námi. Uprostřed našich dnů. 

A jednoho dne nás uvede do své slávy v nebesích. 
 

Přeji požehnané prožití vánočních svátků! 

Jan Satke, farář 

 

 



Ze sborového života 

 

Rok 2017 byl začal velkou událostí. 2. ledna 2017 se 

v prostorách našeho sboru otevřel denní stacionář s názvem 

Kristián. Navštěvují ho převážně lidé seniorského věku, 

kteří by jinak zůstali doma sami. Ve stacionáři však mohou 

být ve společnosti dalších lidí, povídají si, sdílejí své 

zážitky nebo jen odpočívají. Na každý den je připraven 

zajímavý program. Stacionář nabízí i další služby. Některé 

seniory do stacionáře přiváží rodina, jiní využívají možnosti 

svozu, který zajišťuje stacionář.  

Denní stacionář je placenou sociální službou, kterou si 

senioři hradí ze státního příspěvku na péči. 

O denním stacionáři Kristián vznikl též dokument, který 

vysílala Česká televize v relaci „Náš venkov“ (ČT 2 -

18.11.). 

Velikou událostí, kterou očekáváme, je přístavba 

stacionáře – nové prostory, které budou postaveny pro 

uživatele stacionáře během roku 2018.  

Již nyní se však konají velké přípravy. Jejich součástí bylo 

vykácení starých ovocných stromů na sborové zahradě, kde 

najde nový stacionář své místo. 

 

Během roku běželo naplno mateřské centrum pro 

maminky na mateřské dovolené, setkávání dětského klubu 

Royal Rangers, letní tábory pro děti, víkendové výpravy, 

koncerty, přednášky a další akce. 

 

V příštím roce bychom rádi připravili možnost setkání pro 

ty z vás, kteří byli ve sboru pokřtěni či konfirmováni nebo 

zde slavili svatbu. Rádi se s vámi setkáme. Budeme vděčni 

za vaše fotografie. Obohatíte tím sborovou historii! 



Srdečně zveme ke shromážděním a akcím 

3. 12. 1. neděle adventní, večeře Páně Pavel Faul - host 9,00 

9.12. Mikulášské odpoledne pro děti KKC 14,00 

10. 12. 2. neděle adventní - rodinná Jan Satke 9,00 

14. 12. 
(čt) 

Adventní zpívání na ev. faře  15,00 

17. 12. 3. neděle adventní, společný oběd Jan Satke 9,00 

24. 12. 4. neděle adventní Jan Satke 9,00 

24. 12. 
Štědrovečerní bohoslužba – rodinná 

Kulturní a komunitní centrum 
J. Satke, 

dětská hra 
16,00 

25. 12. Boží hod vánoční, Večeře Páně J. Satke 9,00 

25. 12. 
Vánoční bohoslužba, Večeře Páně, 

Klatovy 
J. Satke 14,00 

31. 12. Silvestr – bohoslužba J. Satke 9,00 

POZOR! Štědrovečerní bohoslužba 24. 12. v 16 hod. se bude konat 
v prostorách Kulturního a komunitního centra v Přešticích – v malém 
sále!  

Pravidelná shromáždění a setkání: 
Přeštice: 
pravidelné bohoslužby neděle, 9:00  

    2. neděle rodinná bohoslužba, večeře Páně 
    3. neděle – společný oběd 

Royal Rangers pro děti úterý, 17:00 

biblická hodina čtvrtek, 18:30 

mateřské centrum úterý, čtvrtek, 9:30-12 hod. 

mládež 1. neděle a 3. pátek v měsíci, 16 hod. 
 

Klatovy: 

pravidelné bohoslužby první neděle v měsíci, 14 hod. 

biblická hodina středa, 18 hod. 
 

Pro Vaše případné příspěvky či platbu saláru uvádíme číslo účtu sboru: 
2700094457 / 2010. Děkujeme! 

 
 

S přáním Božího pokoje, který převyšuje všeliký rozum lidský. 
                                                     farář Jan Satke a staršovstvo sboru 


