KATEŘINICKÉ

Nástin činnosti kateřinického sboru do června 2020
Heslo roku: Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9, 24b

V roce 2020 uplyne: cca 650 let od narození Mistra Jana Husa, 400 let od bitvy na Bílé Hoře,
350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského
Akce / událost

MĚSÍC

Česko zpívá koledy – farská zahrada
3. adventní neděle – bohoslužby
Koncert ZUŠ Morava – kostel v 16,00
4. adventní neděle – bohoslužby
Štědrovečerní slavnost – vystoupení dětí
Prosinec
2019

I. svátek vánoční - Boží hod vánoční s vysluhováním VP
II. svátek vánoční - Bohoslužby na sv. Štěpána , káže farářka Viera Jelinek
Gala koncert Erbi et orbi Zvonků Dobré zprávy - Kostel ČCE v Ratiboři
Nedělní bohoslužby
Silvestrovské vzpomínání

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Bohoslužby s VP
Alianční večer - kazatel CASD Vsetín, Hynek Dona
Velikonoční zvonkový koncert v Lukavici
Rodinné bohoslužby
Farářský kurz v Praze + schůze sdružení EXULANT
/ERASMUS+/ Soustředěni ZDZ, Ostravských zvonku a Zvonkohry z Košarisk /SK/
1. Neděle Postní – bohoslužby s VP
Víkendovka konfirmandů a mládeže, Lázy
Světový Den Modliteb – bohoslužby vede skupina žen
1. Zájezd po stopách JAK (Uherský Brod, Brno, Strážnice) konfirmandů a všech
zájemců
VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Výroční shromáždění ZDZ, z.s.
Květná neděle, čtení Pašijí
Velký Pátek a Velikonoční svátky, Bohoslužby + VP
Velikonoční zvonkový koncert v Kateřinicích
Výměna kazatelen Ratiboř-Kateřinice
Rodinné bohoslužby
Konfirmační zkouška
Svátek Nanebevstoupení Páně
Rodinné bohoslužby
Svatodušní neděle - bohoslužby s VP a KONFIRMACE
zvonkový koncert v Martinkově
Svatodušní pondělí – bohoslužby /Výměna kazatelen Ratiboř-Kateřinice /
SENIORÁTNÍ NEDĚLE, Uherské Hradiště
2. Zájezd po stopách JAK (Nivnice, Přerov, Fulnek) konfirmandi a ostatní

Červen

Přednáška dr. Jany Grollové o Bitvě na Bílé Hoře v Ratiboři
Pedagogické přednášky prof. E. GK pro rodiče a učitelky ZŠ
Slavnost 50 let otevření modlitebny na Lázech
Turné ZDZ v ČR a v Německu

Termín
11.12.2019
18.00
15.12.2019
18.12.2019
22.12.2019
24.12.2019
15.30
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
17.00
29.12.2019
31.12.2019
17.00
1.01.
7. 01. v 17.00
11.01 v 15.00
26.01.
27.01.- 31.01.
21.-23.02.
1.03.
6.-8.03
8.03.

VÁNOCE

2019

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích
Kateřinice č.226, 756 21 Ratiboř,
email: katerinice@evangnet.cz http://cce.obeckaterinice.cz/
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Vánoce 2019 ● číslo 18, rok 9 ● FS ČCE v Kateřinicích a Lázech

„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ (Mat 2,9-10)
Moji milí, jako by to Bohu přestalo být důležité.
Zatoužil po lidech. Rozhodl se být, jak to jen půjde
s lidmi...
Mudrci, kteří dorazili z dalekých neznámých končin nám mohou připomínat všechny lidi, kteří vědí že jim v životě něco schází. Naši mudrci jsou lidé, kteří věří, jak umí. Jen kvůli svému srdci
a z touhy své hladové duše se vydají na cestu. Z beznadějných temnot pohanských
nauk vyšli hledat živého Boha a krále, kterému by mohli věřit a svěřit svůj život. Všechno jejich poznání o drahách nebeských těles je nakonec přivedlo až do
chléva. Ježíšův příběh je paradox od začátku až do konce. Láska Boží je opravdu neuvěřitelná.
Stačilo jen "trochu světla" (vždyť popravdě kdo si toho všiml?) a už se zvedli
a vyrazili. Kdoví, zda se jim hvězda neukázala až když se odvážili vyrazit a hledat.
Zázraky se často dějí až když člověk udělá jednu obyčejnou dobrou věc. V Bibli je
takových míst plno (jdi a umyj se, ... jdi a nech se prohlídnout... doneste vodu...).
A my se musíme rozhodnout, jestli budeme ohrnovat nos, anebo přijmeme slávu
a velikost v prostém obalu, který nám Bůh nabízí. I těm zkušeným pánům učeným
se Bůh ukázal v chudobě a prostotě. Nešetřil jejich představy.
Při setkání s Bohem dostávají naše představy vždycky zabrat. Na tom také dost
záleží i v životě. Život se nedá měřit metrem, má-li být radostný. Ten Bůh, který
navštívil nás lidi je skutečný. Tak skutečný, že se tomu nechce ani věřit. Jako by se na
nás z kolébky díval a ptal se “Přijmete mě takového?”
Proroctví o narození velikého krále se potvrdilo do písmene. Také dnes lidé ohrnují
nos. Nad církví, nad věřícími, nad kostely, a asi mají mnohdy proč.
A když už o nás věřících mluvíme, jak je to s námi? Jestli se stal Ježíš naším Spasitelem, tedy skutečným hřebíkem, na němž visí náš život a jeho smysl, pak podle toho
asi vypadá i náš život. Nezáleží na tom, čemu jsme celý život věřili. Jestli jsme se nepotkali s Ježíšem Kristem a jeho evangeliem osobně, nevíme o životě mnoho.

Tři mudrci (králové) přišli za všechna náboženství, rasy i povahy lidí, společně.
A to krásné na tom příběhu je to, že je dokázal Ježíš spojit, aby se začali dívat znovu
a jinak na svět. Začněme se dívat znovu a jinak na ten svět kolem nás a pokloňme se
Ježíšovi tak jako oni tři „blázni“ co opravdu vyšli. Nad kolébkou, v níž byl maličký Bůh
se všechno spojí k dokonalosti. Bůh i člověk smí být spolu. To umí jen láska! Boží
láska, ve které je vysvětleno všechno. Je to jazyk, jakému rozumí každý. Ty i já.
Kéž to pro nás nejsou jen fráze ale ten pravý
zázrak, po kterém se zvedneme a uděláme to, po čem
touží naše hladové srdce. I nám pak vzejde veliká radost!
Bůh umí překvapit. Tak hlavu vzhůru lidé Kateřiničtí. Bůh
nás má rád! Kéž nám to už jednou dojde, abychom se
radovali velikou radostí jako ti tři pánové…
Vše dobré od Boha i od lidí Vám ze srdce
jménem staršovstva přejí
Emilie Kamasová, kurátorka, Mirosław Jelinek, farář

*********

Klubovna sboru ČCE Kateřinice

A teď se dostávám k té podstatné věci. Naše klubovna není obyčejnou stavbou.
Má být stavbou, která slouží lidem, kteří mají oslavovat Pána Boha a jeho péči o nás.
„Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají jeho stavitelé“ (Žalm 127). To je,
věřím, verš z bible, který charakterizuje naši snahu a práci. Neznamená to, že nemáme nic dělat, ale víru, že naši práci a námahu si vezme za svou Pán Bůh a požehná
ji.
Chci se s Vámi podělit ještě o jednu vzpomínku. Na pomníku hrobu mého dědečka
na Vysočině je vedle vytesaného obrazu koně s pluhem a hospodářem nápis: „Práci
rukou mých viděl Bůh“. Když jsem byl mladý, tak jsem nechápal tento nápis. A teď
vidím, že to je pravý smysl naší práce. To, že práce našich rukou a třeba i hlav, není
jenom dřinou pro obživu, ale také požehnáním pro druhé a potom se k ní přizná i
Pán Bůh. On ji vidí a požehná.
To bych přál naší práci při stavbě klubovny. Tuto stavbu jsme začali skoro přesně
na 30. výročí listopadových událostí v roce 1989, které přinesly do naší vlasti svobodu. Byl bych rád, aby byla poděkováním Pánu Bohu za jeho péči o nás a jeho dary.
A také vděčností za ten největší Boží dar, za svého syna Pána Ježíše, jehož narození si
právě teď o Vánocích budeme připomínat. Při stavbě klubovny bude potřeba shromáždit peníze na stavbu. Prosím Vás o Vaši štědrost.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce. Jiří Stehno

Milé setry a bratři,
dal jsem si takový malý úkol, napsat do Vánočního dopisu článek, kde bych
přiblížil dlouho připravovanou a nyní již zahájenou stavbu klubovny našeho sboru
Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích.
Této stavbě říkáme občas „klubovna pro zvonky“ a myslíme soubor Zvonky Dobré
zprávy, který nemusím Vám domácím představovat, protože znáte nejen tento soubor, ale všechny, kdo v něm působí a starají se o něj. Měla by ale sloužit nejen jako
zázemí „zvonků“, ale i pro jiné aktivity, např. setkávání všech generací nebo pořádání
společných akcí, a to nejen pro členy sboru a církve. Jedná se o stavbu se společenským prostorem velikosti 9,3 x 6,8 m, se zázemím, které tvoří kuchyňka a bezbariérové záchody se sprchou. Ve 2.NP je prostor využitelný pro kancelář, sklad, nenáročné přespání nebo možná najde využití ještě úplně jiné. Náklady této stavby činí
4,5 mil. Kč v rozpočtových cenách roku 2019.
Tu stavbu připravujeme od roku 2014. Při přípravě této stavby a jejím plánování
jsme myslím naráželi hlavně na otázku, kde vezmeme dostatek prostředků na stavbu
a také nám podle mého mínění chyběla odvaha a důvěra, že se nám může toto dílo
podařit. Jsem velmi rád, že tuto odvahu jsme díky Pánu Bohu ve staršovstvu i ve
sboru našli. K tomuto rozhodnutí velmi přispěla skutečnost, že naši „zvoníci“ se už
nevejdou při nácviku do stávajících prostor v kostele a potřebují větší prostor, dále
rozhodnost několika lidí (díky, oni vědí, kdo to je) a taky Boží připomenutí toho, že
se nemáme moc bát a příliš se starat.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
KLUBOVNA ČCE
FS v Kateřinicích
Č. účtu: 240 170 60 70/2010

********
UPOZORNĚNÍ ZE SBOROVÉ KANCELÁŘE
Děkujeme všem, kteří již zaplatili svůj pravidelný salární příspěvek za rok 2019.
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
Veřejná sbírka KLUBOVNA ČCE v Kateřinicích Číslo účtu: 2401706070/2010
Číslo účtu pro případné dary na Zvonky Dobré zprávy je: 2400874232/2010
http://cce.obeckaterinice.cz/ http://zvonky.obeckaterinice.cz/

