KATEŘINICKÉ VÁNOCE 2020

Milé sestry a milí bratři, v tomto místě jsme si zvykli na nástin činnosti kateřinického
sboru pro další rok. Letos si však nic moc plánovat nebudeme. Budeme ale jistě přijímat vše, co nám ze své milosti a prozřetelnosti nabídne a dá zažít Bůh a Pán náš.
A využíváme tuto příležitost pro to, abychom Vás seznámili s církevním rokem a jeho
symboly. Tento článek jsme objevili v Kalendáři evangelickém z roku 1948. Napsal jej
Jan Košťál.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Církevní rok a jeho symboly

Vánoce 2020 ● číslo 20, rok 10 ● FS ČCE v Kateřinicích a Lázech

Středem církevního roku je Ježíš Kristus a obsahem je dílo, které vykonal jako Mesiáš. Spasitel, Vykupitel, Beránek Boží, Kněz i Oběť, a které dokončí jako Král králů.
Adventem začíná církevní rok. Čtyři neděle připomínají dobu očekávání lidstva na
Mesiáše. Symbolem adventu je hvězda. Vrcholí na Štědrý den.
Vánoce nás přivádějí k jeslím, k narozenému Mesiáši, jemuž bylo při obřezání dáno
jméno, jež je nad každé jméno — Ježíš.
Zjevení Páně je vždy 6. ledna a počet neděl po něm je nejméně dvě, nejvíce šest
podle toho, kdy jsou v tom roce Velikonoce. V této době se nám zjevuje, že ten,
jehož život byl mezi dřevem jeslí a dřevem kříže, je Alfou i Omegou, Prvním i Posledním.
Předpostí začíná sedmdesát dní z před Velikonoci a trvá tři neděle. V tento čas se
nám předkládá, že při nesení kříže nemáme ztrácet naději, ale pamatovat, že vše
se plní, co Slovo Boží obsahuje. Proto symbol kříže, kotvy a bible.
Půst má šest týdnů, šestý začíná Květnou nedělí a jmenuje se veliký, pro velikost
těch událostí, které si připomínáme. Zelený čtvrtek nás vede do večeřadla i do
Getsemane, kde kalich krve Páně a Jeho utrpení vidíme očima víry. Velký pátek
nás přivádí k vidění trním korunovaného a na kříži obětovaného Beránka Božího,
přinášejícího věčně platnou oběť smíření.
Velikonoce jsou časově vždy po prvním jarním úplňku a následuje po nich šest týdnů. Čtyřicátý den je svátek Nanebevstoupení Páně. Tato doba má za znamení vítěznou korunu.
Svatodušní svátky nám dávají okoušet naplnění příslibu Pána Ježíše o Duchu svatém.
Vroucně si žádáme, aby ovoce Ducha sv. bylo i při nás v hojné míře.
Svatá Trojice je neděle, kterou je uzavřena, jako vrcholem, první část církevního
roku, v níž dílo Otce i Syna i Ducha svátého máme přivlastněné sv. křtem, sv. večeří
Páně z milosti Boží u víře.
Neděle po sv. Trojici, jichž jest nejméně dvaadvacet, nejvíce sedmadvacet, nás uvádějí vždy hlouběji do pravd evangelia. Poslední neděle nám zvěstují zmrtvýchvstání
a soud Krále králů nad lidstvem.
Památné dny lze také vyjádřit symboly. Česká reformace má odedávna bibli s kalichem. Díkčinění za úrodu nám představují dvě nejvzácnější plodiny, chléb a víno,
klas a hrozen, které jsou současně symboly sv. večeře Páně, těla a krve Kristovy,
nejvzácnějšího daru Božího člověku. Světová reformace má za symbol prostý kříž
nad otevřeným Písmem.
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Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by
uslyšel můj hlas a otevřel dveře,
k tomu vejdu a budu s ním
večeřet a on se mnou.
Zjevení 3,20

Osamělý o svátcích
„Tato pandemická opatření jistě
na Vánoce povolí, ale mne to stejně nezajímá – nemám ráda tyhle svátky!
Jsem rozvedená, děti bydlí daleko a o mne se skoro nezajímají. Vánoce tráví
se svými přáteli; a vůbec nepomyslí na to, aby mě pozvaly. Mám jen málo
přátel, a ti všichni mají své rodiny. A tak budu svátky trávit docela sama. Už
jsem si na to zvykla,“ říká jedna starší žena.
Mnoho takových, kteří zůstali sami, o Vánocích zvlášť hluboce cítí svou osamělost. Avšak všichni – ať jsou spolu se svými rodinnými příslušníky nebo
přáteli, anebo docela sami – mají vědět: Před vašimi „dveřmi“ někdo stojí,
kdo klepe a čeká na to, abyste Mu otevřeli. Je to Ježíš Kristus, Vykupitel! Je
Boží Syn, ale stal se člověkem. Proto ví ze zkušenosti, co znamená osamělost.
Když byl na zemi, zůstával často bez porozumění a sám. Byl zavržen svým lidem, jedním ze svých učedníků byl zrazen, druhý Ho zapřel a ostatní Ho opustili. Nakonec byl Ježíš na kříži vystaven posměchu a nenávisti lidí. Ale Jeho
smírčí smrt a Jeho vzkříšení nám otevírají cestu k Bohu.
Dnes prosí Ježíš Kristus každého – ať je bohatý nebo chudý, ať je šťastný nebo
smutný, spokojený nebo životem zklamaný, ať je plný radosti nebo hořkosti –
aby Mu otevřel dveře svého srdce. Proto u vás klepe. Nabízí vám své odpuštění, svou lásku, svou milost a svůj pokoj, ano svou blízkost a svou pomoc pro
každý den. Ale dveře neprolamuje, nýbrž čeká na vaši odpověď. Musíte učinit
rozhodnutí, že Mu otevřete – a pak Mu také skutečně otevřít.

Vánoce 2020 trochu jinak
Každý rok přicházejí, každý rok se na ně těšíme. Pečeme, zdobíme domácnosti, sháníme dárky a nemáme čas se chvíli zastavit. Zvykli jsme si klidně žít
a málo přemýšlet, čím vlastně pro nás Vánoce jsou a proč je vlastně slavíme.
Zapomínáme na toho, který se pro nás všechny v Betlémě narodil a také za
nás všechny obětoval, abychom my život
měli a hojnost měli. Letos je tomu ale
jinak. Nemůžeme se scházet, máme
omezený pohyb, musíme dodržovat různá nařízení z důvodu rozšířené nemoci –
zvané COVID 19. Máme tedy více času
na zamyšlení. V jedné písni se zpívá: „
Proto přemýšlej, proto díky vzdej a
všem lidem pomoz rád. Zkus jednou
vážně víru brát, člověkem se stát…“
Pokojné a požehnané Vánoce vám všem přeje Emilie Kamasová.
***

Narodil se Kristus Pán, veselme se!
Milí přátelé, bratři a sestry, nastává předvánoční čas, advent, zároveň začátek
nového církevního roku. Máme se těšit na Vánoce, na „narozeniny“ Pána Ježíše Krista, ale v duši máme zmatek a strach. „Co to je za období našeho života, které letos nastalo?“ ptáme se sami sebe a těžko hledáme východisko.
A co teprve předvánoční čas? „Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši
třídu!“. Tenhle nápis jsme kdysi dávno psali na tabuli ve škole v marné naději,
že to nějaký učitel vyslyší. Ale jaký klid? Všude slyšíme zprávy, kolik dalších lidí
se nakazilo nebezpečným virem, kolik lidí už nedokázalo tuhle nákazu přežít.
A navíc se nás to dotýká velmi blízko, nemocní i mrtví jsou kolem nás. A my
se s nimi ani nemůžeme rozloučit, vždyť co je to za pohřeb s 15-ti nebo 20-ti
lidmi? V rádiu a televizi slyšíme výzvu: „Zachraňme Vánoce!“ a myslí se tím na
dodržování vládních opatření, aby se otevřely obchody a lidé mohli nakoupit
dárky, sehnat stromeček a kapra. Jistě je dávání dárků krásný zvyk, já si dodnes pamatuji na stavebnici Merkur, kterou jsme s bráchou dostali na Vánoce.
Byla krásná, a navíc tam byla velká kola, s kterých se dal smontovat traktor!
Ale v hloubi duše cítíme, že tímto Vánoce nezachráníme, že nám chybí klid a
mír v duši, že nám chybí radost z toho, že nám Pán Bůh posílá svého Syna, aby

nás zachránil a vykoupil z našich hříchů, z našich starostí, z naší bezradnosti.
„Co máme dělat?“ ptáme se.
Vždyť Pán Bůh nás zachránil už dávno. Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus
Pán v městě Davidově! To je zpráva, kterou můžeme slyšet o každých Vánocích, a myslím, že letos ji potřebujeme slyšet hodně nahlas. A taky v naší nejznámější vánoční písni zpíváme: Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže
kvítek vykvet nám, radujme se!
Přeji nám všem, ať se i o letošních Vánocích dokážeme radovat z narození
Krista. V úvodním článku našeho dopisu čteme, že Pán Ježíš klepe na dveře
našeho srdce. Tak neváhejme je otevřít!
Přeji Vám všem požehnané Vánoce.

Jiří Stehno

***
Milí bratři a sestry, v době nouzového stavu se videonahrávky s přenosem
bohoslužeb z našeho sboru dají sledovat na našem infokanále v neděli v 9.00
a následně několikrát za den po celý týden. Děkujeme br. Petrovi Adámkovi
za jejích zpracovávání a umisťování na infokanále, sborovém a obecním webu
a na FB naší obce. Na webu www.e-cirkev.cz najdete širokou nabídku online
vysílání bohoslužeb dalších sborů ČCE.
***
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
2020. Ostatní tak mohou učinit převodem z účtu.
Ve sbírce pamatujte na naši 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/

