
Ne 30. listopadu 9:30 1. adventní, VP far. Pavel Èmelík

Ne 7. prosince 9:30 2. adventní jáh. Stanislav Mikulík

Ne 14. prosince 9:30 3. adventní far. Pavel Èmelík

Ne 21. prosince 9:30 4. adventní far. Pavel Èmelík
Dìtská vánoèní slavnost a uèitelé nedìlní školy

Èt 25. prosince 9:30 Hod Boží vánoèní, VP jáh. Stanislav Mikulík

Ne 28. prosince 9:30 nedìle po vánocích far. Pavel Èmelík

Èt 1. ledna 2015 9:30 Nový rok, VP far. Pavel Èmelík

Èt 4. prosince 18:00 adventní veèer far. Mária Jenèová

Èt 18. prosince 18:00 adventní veèer pas. Petr Machalec

St 31. prosince 16:30 Silvestr far. Bronislav Czudek
far. Pavel Èmelík

Ne 30. listopadu 9:30 1. adventní, VP far. Bronislav Czudek

Ne 7. prosince 9:30 2. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 14. prosince 9:30 3. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 21. prosince 9:30 4. adventní far. Bronislav Czudek
Dìtská vánoèní slavnost a uèitelky nedìlní školy

Èt 25. prosince 9:30 Hod Boží vánoèní, VP far. Bronislav Czudek

Ne 28. prosince 9:30 nedìle po Vánocích jáh. Otakar Mikoláš
far. Bronislav Czudek

Èt 1. ledna 2015 9:30 Nový rok, VP far. Bronislav Czudek

St 10. prosince 18:00 adventní veèer jáh. Martin Tomešek

St 24. prosince 16:30 Štìdrý den far. Pavel Èmelík
far. Bronislav Czudek

Pá 26. prosince 9:30 Štìpán far. Pavel Èmelík
far. Bronislav Czudek

ÁNOÈNÍ LISTV
EVANGELICKÝCH SBORÙ

VE VSETÍNÌ

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

SHROMážDìNÍ V ADVENTU A O VáNOCÍCH 2014

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 2014

v HORním sboru

Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
Kéž v klidu žijí ti, kdo tì milují!

Ž 122,6

Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
Kéž v klidu žijí ti, kdo tì milují!

Ž 122,6
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Milý ètenáøi, zastav se na chvíli v bìhu svého dne. Možná tì
trápí starosti o tvé zdraví. Možná nevíš, zda budeš mít práci. Možná
si dìláš starosti o svého partnera, o své dìti èi vnuky. Možná proží-
váš špatné vztahy se sousedy. Možná máš obavy o budoucnost spo-
leènosti, ve které žiješ. Každý si tu mùže dosadit to své, co prožívá.
Ale nemusí to být jen nìco špatného. Možná prožíváš naopak radost
z toho, že je ti stále ještì dopøáno pevné zdraví. Možná jsi právì
získal dobré zamìstnání. Možná prožíváš pìkné spoleèné dny se
svými nejbližšími. A opìt tu každý mùže doplnit sám, co pìkného
právì prožívá.

Ať už jsi ten, který nemá pøíliš dùvodù k radosti, nebo naopak
ten, který je spokojený s tím, co má a co prožívá ve svém životì,
v každém pøípadì ti chci nabídnout nìco víc. Proto se zastav a vìnuj
pozornost tomuto dopisu. Je o nadìji a o jistotì, která nezávisí na
tom, co právì èlovìk prožívá v tomto svìtì. Je o nadìji a jistotì,
kterou nám lidem pøipomíná doba adventu a vánoc. Proto se v tom-
to èase scházíme ke spoleèným shromáždìním. I ty jsi do nich zván.
Jejich pøehled je na zadní stranì tohoto dopisu.

Advent znamená oèekávání. Žijeme ve svìtì, kde nám mnoho
vìcí chybí. Pøejeme si a oèekáváme nìco lepšího. Boží Slovo nás
ujišťuje, že to nejlepší máme teprve pøed sebou. Ježíš sám upo-
zoròuje, že svìt se bude otøásat v základech, budou války a budou
se dít hrozné vìci. Tak se i dnes dìje na mnoha místech svìta. Staèí
jen pustit si zprávy v televizi. Ale Boží slovo nám dává nadìji.
Ujišťuje nás, že všechno zlé, co se na svìtì dìje, není poslední a roz-
hodující: „Lidé budou zmírat strachem a oèekáváním toho, co pøi-
chází na celý svìt. Neboť mocnosti pekelné se zachvìjí. A tehdy uzøí
Syna èlovìka pøicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se
toto zaène dít, napøimte se a zvednìte hlavy, neboť vaše vykoupení
je blízko.“ (Lukáš 21,26-28) Doba adventu je tedy pøedevším o nadì-
ji, kterou nemùže znièit nic, co se dìje ve svìtì. Je to nadìje pro
každého z nás. Kdo má tuto nadìji, má sílu odolávat zlému. Má sílu
nerezignovat. Má sílu i tehdy, když sám je slabý a má pocit, že
všechno kolem je špatné.

Potvrzením takové nadìje je i narození Božího Syna, které si
pøipomínáme o vánocích. On pøišel na svìt právì proto, aby nám
ukázal skuteèný život. V Nìm už je zde pøítomno Boží království.
Ano, stále ještì se dìjí hrozné vìci. Ale souèasnì už se dìjí i vìci
dobré a radostné. Kéž nám právì advent a vánoce pomohou vidìt
radost. Vidìt nadìji. Mít pevnou jistotu, že Ten, který zachraòuje
pøed zkázou, už ve svìtì pùsobí. Abychom mohli vdìènì vyznat
spoleènì s apoštolem „Jedinì Bohu buï dík skrze Ježíše Krista,
Pána našeho!“ (Øím 7,25)

Všemohoucí Bože, ponìvadž se ti líbí cvièit naši víru tak, že zde
na svìtì nedocházíme trvalého a bezpeèného pokoje, proto tì prosí-
me: nauè nás ze všech možných promìn svìta pokaždé v tobì spoèi-
nout a nepochybovat, že ve tvé ochranì nám vždycky všechny vìci
napomáhají k dobrému. I když pak nejsme nezranitelní, dej, aby-
chom vìdìli, že pod záštitou tvé ruky nemùžeme být zasaženi smr-
telnì. V této jistotì nám dej bojovat pod tvou korouhví bez ustání
a s nezlomnou odvahou, dokud nás neshromáždíš k blahoslavené-
mu pokoji, který je pøipraven v nebesích Pánem našim Kristem.

(modlitba reformátora Jana Kalvína, 1509-1564)

Daniel Fojtù
kurátor

Jménem staršovstva

Stanislav Mikulík
jáhen

Pavel Èmelík
faráø

Horní sbor Èeskobratrské církve evangelické ve Vsetínì
Palackého 156, 755 01 Vsetín; telefony: 571 411 722, 776 211 619

www.hornisbor.cz, e-mail: horni.sbor@worldonline.cz

Èas adventní a vánoèní, èas nadìje a jistoty.


