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Vánoce 2016 ● číslo 13, rok 7 ● FS ČCE v Kateřinicích a Lázech

Co jsou Vánoce:
Vánoce - to je radost v Kristu
Vánoce - to je Kristus sám
Vánoce - to je Boží láska, která se věrně
sklání k nám
„Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. “
Lukáš 2, 10 – 11
Andělé tehdy zvěstovali „velikou radost“. Boží sláva se zjevila všem. Přišla konečná záchrana pro
všechen lid. Že už to všechno znáte od dětství? To je sice pravda, ale právě životně důležité věci často
ukládáme ve svém vědomí, ale naše srdce se jich vnitřně neúčastní. Víme třeba mnoho o Bohu, ale
naše srdce se při tom nijak nemění. Andělé zvěstují lidem na zemi jedinečné poselství: Přichází sám
Bůh a nabízí záchranu. A co my? Máme radost? Bůh od nás také očekává, že poneseme tuto úžasnou
zvěst dál – mezi lidi.
Kolem nás je tolik lidí, kteří touží po záchraně – jsme ochotni jim s láskou zvěstovat, kde najdou
spásu? Pro každého platí radostná vánoční zvěst o záchraně. Jestliže
i ty slyšíš hlas o Boží spáse, otevři mu své srdce a pak to i pro tebe budou radostné Vánoce.
Skutečnost, že i tento rok můžeme slavit Vánoce, to je veliká Boží milost. Pán Bůh je s námi v každý čas.
To si chceme připomínat o vánočních svátcích v našem sboru v Kateřinicích i na Lázech. Přejeme všem
pokojné, radostné a požehnané dny sváteční i všední v r. 2016 a Boží láska a požehnání ať vás provází
také v r. 2017.

jménem staršovstva
Emilie Kamasová, kurátorka

a

Miroslaw Jelinek, farář

MODLITBA
Zas se čas adventní přiblížil,
Zas očekáváme a vyhlížíme příchod tvůj, Pane.
Bude to tento rok, příště či napřesrok? Nevíme.
Ale jistě víme, že Ty přicházíš se svým pozváním.
Pravda, ne tak, jak bychom si někdy přáli.
Už někdy, Pane, nemůžeme, jsme unaveni.
Chceme u Tebe spočinout.
Chceme, ale chybí nám odvaha.
Snad tentokrát to zvládneme ještě sami.
Sami ze svých vlastních sil.
Tyto obrázky, děti si vybarvíte sami

Ale ty nabízíš, že nemusíme...
Že můžeme svůj život už teď a tady v Tobě ukotvit.
Pane, prosíme, popostrč nás, pomoz nám.
Prosíme, protože někdy odhodlání a odvaha nám schází.
Pane, prosíme, pomoz nám,
ať druhým jsme tu na svědectví o tobě. Amen.

UPOZORNĚNÍ ZE SBOROVÉ KANCELÁŘE
Děkujeme všem, kteří již zaplatili svůj pravidelný salární příspěvek za rok 2016. Ostatní tak mohou
učinit po bohoslužbách nebo převodem z účtu.
Ve sbírce pamatujte na naší adoptovanou dceru v Indii - Neeshu Fernandes.
Číslo účtu sboru Kateřinice: 2600387607/2010
Číslo účtu pro případné dary na Zvonky Dobré zprávy je: 2400874232/2010
http://cce.obeckaterinice.cz/

http://zvonky.obeckaterinice.cz/

OČIMA ANDĚLA GABRIELA
Onehdá jsem byl vyřizovat jedno z nejkrásnějších poselství, které mohou lidé slyšet. Tomu
starému knězi Zachariášovi jsem šel říct, že jejich mnohaleté modlitby byly vyslyšeny. Teď už se
nemodlili, ale před tím se modlili dlouhé roky za děťátko. No a pořád nic. Je zvláštní, že se Bůh
rozhodl jim to přání splnit až teď, po tolika letech, když s tím přestali nadobro počítat. No tak
to Bůh někdy dělá.
Ale teď, teď mne čeká jaksepatří mimořádné poselství. Mám jít do nějakého městečka
Nazareta a jedné mladé dívce zvěstovat, že se jí narodí dítě, a to dítě bude Boží syn. Sám sobě
jsem si říkal, zda dobře rozumím zadání. Rozuměl jsem dobře, ale přesto jsem namítal, že
Hospodin je Bůh a to zde na nebesích. On mi ale řekl, že chce být Bohem ve svém synu i na
zemi.
Abych pravdu řekl, mám z toho bázeň, takové poselství jsem ještě nezvěstoval. Co mi na to ona
tak může říct? Zdá se, že Bůh chce dát těm
neopatrným lidem novou šanci. Jestli se Boží syn
narodí na zemi, bude žít mezi lidmi a třeba bude
jejich král, lepší než byl David! Trochu o tom ale
pochybuji, protože Marie, jak se ta dívka
jmenuje, není žádná královna ani princezna. Je
to docela prosté děvče. Snad to, co jí řeknu,
pochopí. Myslím, že jí to řeknu asi takhle: „Neboj
se Marie! Bůh ti chce nevídaně požehnat. Narodí se ti syn a dáš mu jméno Ježíš. Nebude to
obyčejný člověk, ale právem bude nazýván Syn Nejvyššího. Usedne na trůn Davidův a bude
nejen vládce Izraele, ale založí království, které nikdy neskončí.“

Vzpomínky Jitky Stehnové na nácvik jedné vánoční hry

Co nás čeká v roce 2016















Bohoslužby v Kateřinicích v neděli v 9:00 hod.
Štědrý večer 24.12. v 15.30 hod. – pásmo dětí a mládeže
I. svátek vánoční 25.12. v 9:00 hod. s VP
II. svátek vánoční 26.12. v 9:00 hod. – slouží f. J. Wiera Jelinek
Novoroční 1.1.2017 v 9:00 hod. s VP
Nedělní škola v neděli v 9:00 hod. Děti se svými učiteli připravuji vánoční hru.
Bohoslužby na Lázech v 1. a 3. neděli v 8:00 hod.
I. svátek vánoční 25.12. v 8:00 hod. s VP
Novoroční 1.01.2017 v 8:00 hod. s VP
Bohoslužby rodinné - v 4. neděli v 9:00 hod.
Ekumenická biblická hodina v úterý 17.15 – probíráme 1. List Petrův
Adventní večery:
29.11. v úterý 17:15 – br. Zdenek Žamboch
6.12. v úterý 17:15 – br. Milan Michalík
13.12. v úterý 17:15 – br. Lubomír Čevela
Náboženství v ZŠ – v úterý ve 13.00 hod.
Pěvecký sbor zkouší v úterý 18.30 hod.
Mateřské centrum – úterý 9.00 -11.00 hod.
Setkáni mládeže - pátek - 18.30 - 20.00 hod.
Mládež hrající na zvonky se schází:
III skupina - čtvrtek -15.00 - 16.00 h
I skupina - pátek - 15.30 - 17.00 h
II skupina - pátek - 17.00 - 18.30 h








Setkáni kurátorů a místokurátorů se SV VMS - Liptál - 26.11.
Setkáni se seniory v KD – 8.12. v 15 hod.
Schůze staršovstva sboru - 11.12. v 10.15 hod.
Pastorálka - Liptál - 12.12. v 9.00 hod.
Česko zpívá koledy - 14.12. v 18:00 h – farní zahrada v Kateřinicích
Koncert ZUŠ Morava - 16.12. v 15.30 - kostel Kateřinice



Koncerty Zvonků Dobré zprávy:
27.11.2016 v 15h. - ČCE Liptál
2.12.2016 v 16,30h.. – Kateřinice Živý Betlém
3.12.2016 v 17h. – ŘK – Ostrava-Hrušov
17.12.2016 v 16h. – Lužná u Vsetína
18.12.2016 v 15h – Straník u Hodslavic
26.12.2016 v 9h – ČCE Kateřinice
30.12.2016 v 15h – ČCE Ratiboř - gala koncert Urbi et orbi

Prosíme vás, kdo se budete vypravovat do kostela autem,
nabídněte volné místo těm, kteří by se jinak nemohli do shromáždění dopravit.
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