
Ne 27. listopadu 9.30 1. adventní, VP j. Pavel Èmelík
(spoleèné bohoslužby s partnerským sborem v USA)

Ne 4. prosince 9.30 2. adventní j. Stanislav Mikulík

Ne 11. prosince 9.30 3. adventní j. Pavel Èmelík
(bohoslužby s vystoupením FUSION)

Ne 18. prosince 9.30 4. adventní j. Stanislav Mikulík
Dìtská vánoèní slavnost a uèitelé NŠ

Ne 25. prosince 9.30 Hod Boží vánoèní, VP j. Pavel Èmelík
j. Stanislav Mikulík

Ne 1. ledna 2012 9.30 Nový rok, VP j. Pavel Èmelík

St 7. prosince 18.00 adventní veèer f. Josef Hurta

Po 26. prosince 9.30 Štìpán j. Pavel Èmelík

So 31. prosince 16.30 Silvestr j. Stanislav Mikulík
f. Bronislav Czudek

ÁNOÈNÍ LISTV
EVANGELICKÝCH SBORÙ

VE VSETÍNÌ

LÉTA PÁNÌ 2011

Poznámka: vytištìné øádky oznaèují shromáždìní pro oba sbory.Tuènì spoleèná

SHROMážDìNÍ V ADVENTU A O VáNOCÍCH 2011

V DOLNíM SBORU

Na Hod Boží vánoèní konáme celocírkevní sbírku darù na podporu studentù bohosloví
a vikariátu. Prosíme vás, pamatujte na budoucí kazatele evangelia a pastýøe svých sborù.

ShromáždìnÍ V adventu a O vánocÍch 2011

v HORním sboru

Ne 27. listopadu 9.30 1. adventní j. Stanislav Mikulík

Ne 4. prosince 9.30 2. adventní f. Bronislav Czudek

Ne 13. prosince 9.30 3. adventní f. Bronislav Czudek

Ne 18. prosince 9.30 4. adventní f. Bronislav Czudek
Vánoèní dìtská slavnost a uèitelky NŠ

Ne 25. prosince 9.30 Hod Boží vánoèní, VP f. Bronislav Czudek

Ne 1. ledna 2012 9.30 Nový rok, VP f. Bronislav Czudek

St 30. listopadu 18.00 adventní veèer f. Wiera Jelinek

St 14. prosince 18.00 adventní veèer f. Zdenìk Píštìk

So 24. prosince 16.30 Štìdrý den f. Bronislav Czudek
j. S. Mikulík, j. P. Èmelík



Píseò z evangelického zpìvníku è. 306:

Ètení z proroka Izajáše 8,15-9,6

Na to navazuje slovo evangelijního zvìstování:

(Evangelium podle Lukáše 2,8a.9a)

(Prorok Izajáš 9,1)

Milí pøátelé, milé dìti, vùni skoøice a vanilky, vùni jehlièí a lesa, máme o Váno-
cích doma. Ataké jsou koledy a jsou vyprávìní, kdy se tají dech. A jsou prázdniny,
a je smích a pøíjemná nálada v rodinách. Tak má být.

Aby skuteènì tomu tak bylo, vypráví nám Bible hodnì o svìtle. Dobøe tak, neboť
venku je už brzy tma. Atma je jiný výraz pro beznadìji. Jsou-li mezilidské vztahy
temné, život je smutný. Tak nemá být.

Proto se svìtlo Vánoc do našich domù vrací každý rok. I do naší kultury jednání.
Jestli pak rozzaøuje šero v našich srdcích, rodinách, obcích a mìstech? Kde se
svìtlo vloží, je zmìna neodvratná. Tam zavládne jas. S ním i jeho sláva. Boží
sláva. Tam zaèíná zmìna myšlení, brzy též jednání. Tam se zaèíná jinak poèítat,
a hlavnì se tam poèítá nìco jiného. Kde se rozzáøí , tam jsou nová
oèekávání, nové vize.

Ruku na srdce – to se o každé slávì øíct nedá. Napø. lidská sláva: jeden se
vyšvihne nad druhé a je oslepen, nìkdy zbaven soudnosti. – A co slavní lidé? Zdá
se, že v nás radost pøíliš neprobouzejí. Naopak, budí závist a otevírají prostor
k pomluvám. Koneènì nepøející lidé takové chtìjí jen ponížit, pohrdnout jimi
a vyøídit je. Inu, tak tomu bývá s lidskou slávou. I máme dopøedu vìdìt, že co vy-
zaøuje sílu, svìtlo èi slávu, bývá nebezpeèné.

Jiná je však . Je-li o ní ve vánoèním evangeliu povìdìno, že se
pak je ve spojení se svìtlem z Nebe. A kde je svìtlo, tam je život. – Pøi

dobrém svìtle se snadno orientujeme. Osvícení lidé usilují o vzácné cíle.
Pøedevším pak je svìtlo v Bibli poèátkem stvoøení, dílo prvního Stvoøitelova dne:
Svìtlo je dar a div Božího oslovení! Nic lidmi vymyšleného a odvozeného. A kdo
byl osvícen nebeským svìtlem, osloven Božím slovem, vidí na každém kroku
na sta dùvodù, proè chválit Stvoøitele.

Jak to aktuálnì vypadá? Co vidíme? Vidíme mnohé a rùznì. Uème se vidìt
pøidané ráno jako novou materiální pøíležitost setkání s Boží slávou. Ozáøilo tì

Když se Pán Ježíš narodil

sláva Pánì

sláva Pánì

rozzáøila,

V té krajinì byli pastýøi pod širým nebem. Náhle pøi nich stál andìl

Pánì a sláva Pánì se rozzáøila kolem nich.

Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké svìtlo;

nad tìmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáøí svìtlo.

k úžasu dnešní ráno? Žiješ v jeho jasu? Vìz, že svìtu beze zbytku neporozumíš.
Co však z Písma bezpeènì víme, je, že Bùh stojí na naší stranì, straní životu
a jeho dynamice. Nábožensky øeèeno – nese spásu.

O Vánocích zaráží, jak Boží spása je jiná než naše pøedstavy o ní: Bùh se rodí
do velké nouze. To nás strašnì uráží. Ne vìdomì, ale podvìdomì. My totiž své
chlévy radìji promìníme v zimní idylu, než abychom je vyèistili. Dùsledky se
dostaví: schází radost a úžas ze spásy v Ježíši, z toho, jak zachraòuje Bùh.
Krásné evropské pomìry máme zavaleny špínou – s nejbližšími, se sborem a cír-
kví, s Bohem, èasto rozbité vlastní nitro. Jak mnoho vìcí máme, ale skuteèné
radosti, natož údivu ze spásy je málo.

V èem je radost Vánoc? Nejprve nás vedou k pravému poznání sebe: Tam, kde
doposud byla tma a kam náhle pøijde svìtlo, tam dochází k promìnì. Záø Božího
svìtla umožòuje poøádek v myšlení, øád ve vztazích, ve víøe se ukazuje nadìjná
budoucnost na generace dopøedu. Je to tak: svìtlo je úèinným zdrojem poznání
sebe, bližního, Boha.

Svìtlo je výzvou: Žij, jak se sluší za denního svìtla, tj. poøádnì. Ve tmì, v pod-
svìtí, se daøí podvodníkùm, zlodìjùm, lupièùm. Ne tak vy! Vy se oblecte ve zbroj
svìtla. Kdo to zkusíš, prožiješ tíhu duchovních zápasù, hlavnì se sebou samým.
Ale odmìnou ti bude, že se ti zjeví .

A ještì: Svìtlo zakládá nadìji ve vítìzství dobra nad zlem.
. Proto „od nynìjška už nikoho neposuzujeme

podle lidských mìøítek.“ Buïme bdìlí, aby naše služba neochabla. A nezapomí-
nejme na milosrdenství, když se nám nedostane kladné odpovìdi.

Radost vládne v domì, kde rodina spolu slaví Vánoce. Myslíme i na širší rodinný
kruh – vdané dcery, ženaté syny. A jsme zajedno i s rodièi, kteøí nás pøedešli
na vìènost a jsou u Boha. Vánoèní èas a bohoslužebné prostøedí otevírají Nebe
dokoøán – pøijïte do kostela a na vlastní oèi uvidíte, kde je poèátek zázrakù.

Pane Ježíši Kriste, tys službou a láskou zaèal letopoèet novì tvoøených vztahù.
Øíkáme mu náš letopoèet. Dej nám milost a vnitøní vidìní, abychom tì každý den
následovali. Amen.

sláva Pánì

Nad tìmi, kdo sídlí

v zemi šeré smrti, zazáøí svìtlo

ŠTÌDROVEÈERNÍ DOMÁCÍ POBOŽNOST

Za staršovstvo

Dolního sboru
Jan Macháèek,
Bronislav Czudek,

kurátor

faráø

Horního sboru
Vladimír Buzek,

Stanislav Mikulík a Pavel Èmelík,
Petr Maláè,

kurátor

kazatelé

administrátor
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