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Advent při moravečském kostele
Dnešní doba nás v mnohém jeden druhému vzdaluje. Pojďme využít advent jako příležitost  

zažít znovu vzájemnou blízkost, ale také Boží blízkost všemožným nástrahám a omezením navzdory.

Bohoslužby se nyní znovu odehrávají v kostele, ale jsou přenášeny i na faru, abychom dodrželi platná nařízení  
o maximálním počtu přítomných. Pokračují přenosy do nejbližšího okolí na radiových vlnách,  
a do vzdálenějšího pomocí internetu na adrese: https://www.youtube.com/user/danielmatejka

29. 11. 1. adventní neděle  9:30 Bohoslužby, slouží Ester Čašková. 
Následuje ONLINE benefiční koncert dětí (na výše uvedeném odkaze).

6. 12. 2. adventní neděle 9:30 Bohoslužby
13. 12. 3. adventní neděle 9:30 Bohoslužby
20. 12. 4. adventní neděle 9:30 Bohoslužby
24. 12. Štědrý večer 22:00 Štědrovečerní bohoslužba s vánočním zpěvem i kázáním. Od 21:40 troubení koled z okna.
25. 12. Hod Boží vánoční 9:30 Bohoslužby
27. 12.  9:30 Bohoslužby

Letošní podivný rok je téměř u konce a Advent nám klepe 
na dveře. I adventní vyhlížení Kristova narození bude 
letos jiné,  než jsme zvyklí. Stále ještě platí nouzový stav, 
shromažďovat se může zatím jenom dvacet lidí, a proto 
jsme se rozhodli, že společné obecní akce, jako setkání 
seniorů a společné rozsvícení vánočního stromečku letos 
nebudou. Do schránek dostanete od obce a od našich 
dětí maličký dáreček, jako symbol, že na sebe navzájem 
myslíme a přejeme si vše dobré. 
K rozsvícení vánočního stromečku na návsi dojde tuto 
sobotu 29.11. v 17.00 hod. Z obecního rozhlasu vám 
popřejeme pěkný Advent, rozsvítíme stromeček a zazní 
vánoční koledy. Individuálně je samozřejmě možné se ke 
stromečku v tuto nebo jinou dobu vypravit.   

Ohlédnutí za letošním rokem je zvláštní – byl to rok, 
kdy spousta běžně sledovaných věcí ustoupila do pozadí 
a veškeré dění se točilo kolem viru Covid19, který se 
z Číny rozlezl do celého světa a změnil fungování lidstva. 
Byl to rok, který se dá nazvat rokem zvláštního osamění 
– ve strachu z nákazy jsme se přestali scházet s přáteli, 
s rodinou, přestali jsme chodit do divadel, do kina…. Lidé 
byli vůči sobě opatrní a podezřívaví. Na druhé straně se 
vzedmula vlna solidarity – v šití roušek, k dobrovolnickým 
nákupům a podobně. Různí lidé budou na tento rok různě 
vzpomínat. Někdo jako na čas, kdy si v karanténě příjemně 
odpočinul, někdo jako na zlý sen, kdy přišel o práci nebo 
byl nucen uzavřít své podnikání a následně dospěl ke 
krachu. A někteří budou vzpomínat na tuto dobu jako na čas 

svého největšího vypětí a únavy – předně lékaři, sestřičky, 
ošetřovatelé v sociálních ústavech – těm patří za rok 2020 
náš největší dík.  
Tato podivná doba pomohla naší vládě dosti nesmyslně 
prosadit některé zákony, které zdánlivě pomohou našim 
občanům zvýšit příjmy, ale zároveň velmi citelně 
dopadnou na příjmy obcí i krajů. Za této situace ani naše 
obec v příštím roce neplánuje žádné významné investice 
a soustředí se spíše na opravy a boj s kůrovcem. 

Milí naši občané, chci vám do příštího roku popřát to, co 
zaznělo z úst našeho faráře Daniela Matějky před časem 
na online bohoslužbách – „Potřebovali bychom sklenici 
naděje.  Ani nemusí být plná, stačí půlka. A k tomu tuplák 
pokoje.“ Já k tomu dodávám – ještě nůši zdraví. 

Pokojný rok 2021 vám jménem moravečského 
zastupitelstva přeje Eva Zadražilová

Adventní čas před námi
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3. října 2020 se Martině Míkové (Moraveč 105)  
a Dušanovi Jakovljevičovi narodila dcera  
Emilie Jakovljevičová. 

Vítáme do naší obce nové občánky

Přejeme oběma novým občánkům naší obce dobrý život, pevné zdraví a laskavé lidi kolem sebe. 

8.července 2020 se Veronice a Lukášovi 
Kubiskovým z č.p. 7 ( č.p. 124) – narodil  
syn Ondřej. 


