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Na co se můžeme, dá-li Pan, v roce 2019 těšit:
Bohoslužby na začátek Nového roku s VP
Alianční večer
Farářský kurz v Praze + schůze sdružení EXULANT
Víkendovka konfirmandů a mládeže, Lázy
Pracovní zasedání farářek a farářů
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SBORU
Soustředěni mládeže ze Zvonku Dobré zprávy, Ostravských zvonků
a Zvonkohry Košariska na Slovensku
Světový Den Modliteb – bohoslužby vede skupina žen
1. Neděle Postní – bohoslužby s VP
Pastorální konference
Výroční shromážděni ZDZ, z.s.
Květná neděle, čtení Pašijí
Velký Pátek a Velikonoční svátky, Bohoslužby s VP
Velikonoční zvonkový koncert v Kateřinicích
Výměna kazatelen Ratiboř-Kateřinice
Pastorální konference
Svátek Nanebevstoupení Páně
Zájezd do Pittsburgu v USA
Svatodušní neděle - bohoslužby s VP
Svatodušní pondělí – bohoslužby
Pastorální konference
Vzpomínková slavnost k výročí upálení Mistra Jana Husa
Tábor pro děti ve Stříteži n.B. (spolu s ostravským sborem)
Hosté z USA- Alumni Ringers
9. Tábor zvonkohry
Potáborový koncert zvonkohry s hosty z USA (Ratiboř)
Bohoslužby se začátkem školního roku a VP
Slavnost Jana Maniše (Ratiboř)
Pastorální konference
Rodinné bohoslužby
Ukázková hodina náboženství pro děti ze ZŠ a jejich rodiče i prarodiče
Pastorální konference
Neděle díkůvzdání za úrodu s VP
Zahájení dalšího cyklu biblických hodin
Konvent VMS
Pastorální konference
Thanksgiving – společná beseda kateřinicko-pittsburská
1. Advent - bohoslužby s VP
Adventní večer – nešpory
Pastorální konference v Kateřinicích
Adventní večer – nešpory
Adventní večer – nešpory
Štědrovečerní slavnost
Svátky vánoční (bohoslužby s VP na Hod Boží vánoční)
Výměna kazatelen Ratiboř-Kateřinice
Zvonkový Koncert Urbi et Orbi v 17.00 (Ratiboř)
Starý rok - bohoslužby s besedou
Nový rok - bohoslužby s VP

1.01.
8.01.
28.01.- 3.02.

úterý
úterý

11.02.
17.02.
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pondělí
neděle
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3.03.
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14.04.
19.-22.04.

neděle
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22.04.
13.05.
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6/7.-14/15.06.
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pondělí
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Vánoce 2018 ● číslo 16, rok 9 ● FS ČCE v Kateřinicích a Lázech

Vánoce – škoda že nejsou pořád
Vždy když přichází advent a blíží se Vánoce, pozoruji,
že se lidé k sobě chovají trochu lépe, že chceme,
hlavně svým blízkým, udělat radost. Lidé
si uvědomují, že přichází „zvláštní“ čas, kdy cítíme
Boží lásku jaksi víc než jindy, že zvěst o narození děťátka v betlémských jeslích není
jenom příběh chudých rodičů, pro které se nenašlo místo jinde než ve chlévě. Je to
i příběh velké Boží lásky k nám lidem, kdy nám Pán Bůh dává ten největší dar, jaký
může být. Z lásky nám dává svého syna a to nejen, aby nám vyprávěl o Pánu Bohu,
aby činil zázraky, aby uzdravoval nemocné, ale aby za nás a naše hříchy trpěl a umřel
na kříži. A také nakonec vstal z hrobu a porazil smrt.
A tuto Boží lásku máme jako křesťané šířit dál mezi lidmi. Ve své rodině, ve své dědině, ve své práci, ve svém okolí, ve své zemi. Moc se nám to nedaří, ale přesto to
dělat máme. Když jsme přijali ten veliký Boží dar, tak si ho nemáme nechat sami
pro sebe, ale máme se o něj dělit s dalšími lidmi.
Letos si připomínáme 100 let naší Českobratrské církve evangelické i 100 let
od vzniku Československé republiky. Za 100 let se událo mnoho věcí, často se zapomíná na ideály, které stály při vzniku církve i státu. A přesto cítíme, že Pán Bůh je
s námi, že k nám přichází vždy znovu a znovu a nabízí nám svoji milost, svoji lásku
i svoje odpuštění. Stačí Ho jen přijmout a nezapomínat nést Boží lásku dál mezi lidi.
Abych použil slova našeho synodního seniora Daniele Ženatého, církev má šířit milosrdenství a lásku pořád, 100 let sem, 100 let tam.
Přejeme nám všem, aby vánoční čas pokoje, smíření a lásky
v našich srdcích zůstával po celý další rok. Ať myslíme na
potřebné, dokážeme druhé potěšit třeba maličkostí, ať máme čas na druhé lidi a nebojíme se věcí, které se nám zdají
náročné a neuskutečnitelné. Pán Bůh dokáže zázraky.
Přejeme Vám všem požehnané Vánoce. Jménem staršovstva Emilie Kamasová, kurátorka, Miroslaw Jelinek, farář
a autor textu Jiří Stehno.

UPOZORNĚNÍ ZE SBOROVÉ KANCELÁŘE
Děkujeme všem, kteří již zaplatili svůj pravidelný salární příspěvek za rok 2018.
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/

***
Níže Vám přinášíme kázaní bývalého synodního seniora Joele Rumla. Pronesl
je v našem kostele v neděli 18.11.2018. Rozjímal tehdy na text z 5. Knihy
Mojžíšovy 29,28: Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však
patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto
zákona.
Bratři a sestry, rumunský básník Valeriu Butulescu (*1953) napsal: Ať slavík
neštěká! Ať zpívá nebo ať mlčí! To se mi nedávno spojilo s jedním slavíkem,
který rád nechává zpívání a čas od času obohatí společnost nějakým konspiračním výkladem našich dějin. Nedávno mluvil o okupaci Československa
jako o domluvené věci mezi velmocemi, kam patřilo i to, že kdo chtěl, měl rok
čas ze země odejít. Podobné konspirace se týkají jak 17.listopadu 1989, tak
i té aktuální posledních dní.
Problémem neslavíka a občana této země je to, že si může jen málo ověřit.
Nemá takové možnosti, aby si šel sbírat informace a aby prověřoval, kdo mu
informace dává. Má dvě možnosti, buď se zmítat mezi různými nápady, nebo
se nedat a zůstat nezviklatelný.
Slovo vybrané pro tuto neděli není o nějaké konkrétní, a navíc české, konspiraci, ani o tzv. fake news. Týká se toho, čeho se můžeme držet, abychom příliš
snadno nenaletěli všemu, co se tváří důvěryhodně, ač je za tím manipulace
nebo to staví na populistické neověřitelnosti.
Zdá se podle toho, že toto téma otevřel už dávný Mojžíš, že to byl problém
před tisíci lety. Bude to problém i za tisíc let. Těch několik Mojžíšových slov
zní jako návod pro ty, kdo chtějí mít svou existenci pevněji zakotvenou a nechtějí být pod vlivem různých názorů, den za dnem se měnících. Taková ukotvenost a stabilnost lidského života pomáhá lidsky, pomáhá zdravotně, a hlavně
však lépe formuje a stabilizuje prostředí života a společnosti.
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svatého, jeho ovoce vypadají na první poslech slabě (co v dravém a násilném
světě pořídíme s láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou,
věrností, tichostí a sebeovládáním?). Jejich skutečná síla není v tom, že jsou
produktem lidské vůle a kumštu, nýbrž právě v tom, že jsou z Boží vůle,
s jejíž podporou se také prosazují. Lékař a psycholog Carl Gustav Jung pravil,
že ďábel se dá nejsnáze porazit trpělivostí, sám totiž žádnou nemá. Tak je to
se vším, s čím zůstává v Duchu svatém spojen Bůh. Jistě si každý z nás vzpomene na velké autority světa, které právě spolehnutím na neviditelné pozadí
Božích vstupů do světa, proměňovaly svět více než úspěšní válečníci, oligarchové a sebevědomí panovníci. Ježíšův život byl tak obyčejný, někde
v nějakém zapadlém kousku země, a jak určil budoucnost na tisíce let! Martin
Luther King v tomto stylu prorazil zavedené manýry společnosti a pomohl jí
postoupit výše. Mahátmá Gándhí, sázkou na lásku a pravdu odstranil nadvládu
nad svou zemí. Bezpochyby bychom si vzpomněli na další a další. A proč asi
takový Saint Exupéry dal právě do knihy blízké dětem myšlenku, že správně
vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím
neviditelné. (Malý princ)?
Tomu rozumím tak, že naše další pouť v této republice má stát na vděčnosti za ty, kdo
alespoň trochu v mojžíšovském duchu bránili devastaci a vyprázdnění ducha života
a lidské duše. Při jasném vědomí, co držet
a následovat a v silné víře, oč se z Božích
zaslíbení opřít, lze tomuto národu a této společnosti pomoci na cestě k dobré,
pravdivé a pokojné budoucnosti. Při vědomí toho, co můžeme, rozjímajíce
slavme a v tomtéž duchu zpívejme písně, které burcují připomínkou, proč se
nevzdávat. Tak jako po zimě přichází jaro a holé větve se zelenají, úplně stejně se prosazuje i naděje v Ježíši Kristu. Na rozdíl od přírody však nemáme
zbytečně dojít až do stavu holých větví a vyschlých kostí, abychom se zdlouhavě stavěli na nohy, ale i v dešti, ve větru, dokonce i v protivětru a bouřce
stát a obstát. Zvlášť dnes, když lháři a podvodníci vypadají jako ti, kdo mají
navrch. Vedle jejich stylu však zjevené rysy Boží vůle jsou daleko vábnější a
prospěšnější jak pro nás, tak i naše děti. Trpělivost založená na Bohu a dílu
jeho Ducha vždycky přinese více ovoce, a lepší ovoce. Amen
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