kurátorka Emilie Kamasová

Kveten

Duben

Co plánujeme ve sboru v jarních, letních
a podzimních měsících:
soubor ZDZ slouží v kat. kostele v Ostravě-Hrušov

28.04.

neděle

soubor ZDZ slouží ve Věžkách u Kroměříže
soubor Zvonků Dobré zprávy slouží v Kostelci na
Hané
Seniorátní evangelická neděle: “Radujme se vždy
společně… společně s dětmi“ v Prusinovicich.

1.05.

středa

24.05.

pátek

Svátek Nanebevstoupení, bohoslužby

Listopad

Říjen

Záři

Srpen

Červenec

Červen

Na pozváni z Pittsburku do USA letí dva starší
soubory Zvonků Dobré zprávy s doprovodem.

Svatodušní svátky (bohoslužby + VP /
Ukončeni školního roku
Vzpomínková slavnost k výročí upáleni Mistra Jana Husa „SNOZ“
Partnerství sboru - Košariská v Kateřinicích
Tábor pro děti a dorost ve Stříteži n.B.
(spolu s ostravským sborem)
Hosté z USA- Alumni Ringers
9. Mezinárodní Tábor zvonkohry s lídry
z USA
Koncert Zvonků dobré zprávy s hosty z USA
Ratiboř
Bohoslužby s VP
Slavnost Jana Maniše v Ratiboři
Ukázková hodina náboženství pro děti ze
Základní školy a jejich rodiče a prarodiče
Svatba Tomáše a Evy
Neděle díkůvzdání za úrodu + VP
Zahájení dalšího cyklu biblických hodin
Thanksgiving s USA
Konvent VMS, Vsetín
1. Advent - bohoslužby s VP

26.05.

neděle

30.05.

čtvrtek

6. -15.06

10 dní

9.-10.06.
28.06.

ned-pon
neděle

6.07.

sobota

5.-6.07.

pá - ne

3.-17.08.

2 týdny

11.-17.08.

týden

11.-17.08.

týden

17.08.

sobota

1.09.
8.09.

neděle
neděle

24.09.

středa

28.09.
6.10.
15.10.
24.10.
9.11.
1.12.

sobota
neděle
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích
Kateřinice č.226, 756 21 Ratiboř, email: katerinice@evangnet.cz
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Řekl jim: Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl. Mk 16:6-7
VZKŘÍŠENÍ
Halelujá, halelujá,
ať zní zvony slavně v dál.
Halelujá, halelujá,
Ježíš Kristus z mrtvých vstal!
Aby člověk nebyl Kainem bratru,
s nímž se potkává,
aby kdo chce zvednout kámen,
našel slova laskavá.
Aby pravdě přáno bylo,
světlo nepřemohla tma,
aby se v nás rozednilo,
jak chce, Bože, vůle Tvá.
Halelujá, halelujá,
znít má srdcem tvým i mým,
naděje v čas lepší kyne
lidem proutkem zeleným.
Helena Kohoutová

Přejeme Vám plné
prožití Velikonočních událostí,
novou radost ze spasení
a zmocnění ke zvěstování
radostné zprávy evangelia
lidem okolo sebe
Jménem staršovstva sboru
Emilie Kamasová
kurátorka

a

Mirosław Jelinek
farář

Broučkovy Velikonoce 2019
Před nedávnem kázal v našem sboru br. farář Frydrych a připomněl nám
ve svém kázání knížku Broučci. Tak jsem neodolal, vytáhl tuto už částečně
zaprášenou knížku z poličky (spala tam už docela dlouho) a začetl
se do příběhu broučků, kteří byli tak jako my lidé poslušní i neposlušní,
zdraví i nemocní, stateční i nestateční.
Musím přiznat, že jsem tu knížku přečetl naráz jedním dechem a některé
stránky byly vlhké od slz. Však čtěte chvíli se mnou:
„A byla zima. Ach, to byla zima, zlá zima! Potoky zamrzly až na dno, ptáci padali z povětří – mrzlo až se jiskřilo. Ach, ti broučci pod jalovcem, jestli oni to vydrží? Nechť. Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou.
A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pravšechno, a tam pod jalovcem
kvetlo dvanáct chudobiček, devět bělounkých jako mléko a tři s krajíčkem
jako krev červeným. Však tam kvetou podnes.“
Také u nás v Kateřinicích vyroste tohle jaro několik chudobiček, abych
se držel jazyka autora Broučků Jana Karafiáta. Však vzpomeňte sami, kolik
lidí za tuhle zimu zemřelo.
Při četbě téhle krásné knížky jsem si uvědomil, jak spisovatel a farář
z Hrubé Lhoty a Jimramova Jan Karafiát dokázal dětem i dospělým sdělit
jemným a hezkým způsobem, že na světě existuje smrt a že všichni, broučci i lidé, ke smrti směřujeme.
A přesto knížka nekončí beznadějně, zvláště teď před blížícími se Velikonocemi si připomínáme velkou Boží lásku k nám lidem, poslušným i neposlušným. Připomínáme si smrt Pána Ježíše Krista za naše hříchy, ale také
to, že třetího dne vstal z hrobu a porazil smrt. A proto i my můžeme věřit,
že pozemskou smrtí náš život nekončí, že Pán Bůh má moc nás vysvobodit
i od smrti. Tu zvěst o vzkříšení Pána Ježíše, o nevěřících učednících ale
i o velké radosti, když uvěřili a poznali, že Pán Ježíš je živý, budeme slyšet
i o letošních Velikonocích, až pan farář vystoupí na „lešeníčko“. A určitě
potom budeme i my prožívat radost ze vzkříšení našeho Pána a Spasitele.
A potom budou nejen broučci tam někde na okně našeho kostela, ale třeba
i ostatní lidé venku, slyšet náš zpěv a varhany rozezněné Emilkou při písničce:
„Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal, smrt již nemá práva, vítěz Tys
a Král!“
Přeji nám všem krásné a požehnané Velikonoce a jistotu, že ani smrt nás
nemůže odloučit od lásky Boží v Ježíši Kristu. Jiří Stehno

POZVÁNÍ
V neděli 26. května se v Prusinovicich bude konat Seniorátní evangelická
neděle. Heslem tohoto shromáždění bude “Radujme se vždy společně…
společně s dětmi“.
V programu: rodinné bohoslužby (10.00), přednáška Ivana Ryšavého: "Začíná to v kolébce". Jak vzniká bezpečná vztahová vazba k rodiči? Jak ona
ovlivňuje osobnost dítěte v pozdějších letech? Jak v dospělosti? Jak ovlivňuje vztah člověka k Bohu?
Z dalšího programu: loutkářská a divadelní dílna, vztahy Židů a Arabů
v Izraeli, koncert Tomáše Najbrta, hry pro děti a mládež, loutkové divadlo.
Hlaste se do 20.5. na adresu: michal.vogl@seznam.cz, uveďte počet dospělých a dětí. U dětí též jejich věk a chuť se zúčastnit loutkářské dílny.
SHROMÁŽDĚNÍ VE VELIKONOČNÍM TÝDNU:
14.04.– KVĚTNÁ NEDĚLE - bohoslužby
s čtením Pašijí podle Matouše v 9.00h
19.04.– VELKÝ PÁTEK - bohoslužby s Večeří Páně
a s čtením Pašijí v 9.00h
21.04.- NEDĚLE VELIKONOČNÍ - bohoslužby
s Večeří Páně v 9.00h
VELIKONOČNÍ KONCERT Zvonků Dobré zprávy
o Velikonoční neděli, 21.04. v 16.oo v kostele
22.04.- PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ bohoslužby v 9.00h

Koutek
pro
dětí,
které:
rády
vybarvují:

