SBOROVÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2021
Ne 28 Najdi definici slova Advent (Izajáš 11,1-10)
Po 29 Běhej nebo se jinak hýbej (Žalmy 119,32)
Út 30 Odlož trochu Cukroví pro ty, které to potěší (Přísloví 24,13-14)
St 1 Čiň Dobro (Kazatel 11,1)
Čt 2 Spočítej si svoji Ekologickou stopu např. hra-o-zemi.cz(Jn 3,16)
Pá 3 Vynech Facebook a jemu podobné (Přísloví 30,8)
So 4 Přečti si příběh o Gabrielovi (Lukáš 1,26-38)
Ne 5 Pověs vánoční Hvězdu (Matouš 1,1-12)
Po 6 Najdi v Bibli význam jména Immanuel (nápov.: Narození Ježíše)
Út 7 Najdi na noční obloze hvězdokupu Jesličky (Lukáš 2,7)
St 8 Pozvi někoho na Kávu nebo čaj (Genesis 24,17-20)
Čt 9 Přečti si příběh o jednom Losování (Lukáš 1,5-25)
Pá 10 Modli se za náš sbor (Efezským 1,15-16)
So 11 Pokud nemůžeš v Noci spát, modli se (Žalm 119,62.148)
Ne 12 Pozvi někoho na Oběd (Lukáš 14,12-14)
Po 13 Udělej si Procházku v přírodě a rozjímej (Jozue 1,8)
Út 14 Najdi v Bibli slovo na Q (nápověda: Narození Ježíšovo)
St 15 Řekni svým blízkým, že je máš Rád/a (Píseň písní)
Čt 16 Pomodli se za Staršovstvo (1. Korintským 16,15-18)
Pá 17 Nezapínej zbytečně Televizi (Kazatel 1,2; 3,11-12)
So 18 Pořádně siUkliď doma (Lukáš 15,8-10)
Ne 19 Zkoukni nějakou Vánoční hru (Matouš 1,18-25)
Po 20 Vypni domaWifi a přečti z Bible o síti (Marek 1,16-20)
Út 21 Najdi definici slova Xenofobie a zamyslí se nad sebou (Skutky 11,1-18)
st 22 Pusť si (např. na YouTube) Vánoční oratorium (Titovi 2,11-14)
Čt 23 Zpívej vánoční písně (Lukáš 1,46-55)
Pá 24 Požehnané Vánoce! (Lukáš 2,10-11)
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Vánoce 2021 ● číslo 22, rok12 ● FS ČCE v Kateřinicích a Lázech
Hlas těšitele: „Připravte na poušti cestu
Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí."Iz 40,3.10
Jistě existuje mnoho způsobů, jak potěšit a
povzbudit zoufalého, skleslého člověka. Izajáš
odkrývá ten jediný opravdu účinný: zjevení
pravdy o Hospodinu, který má moc, a přichází, aby se nás ujal a zastal. Právě to dělá
Utěšitel, Duch svatý, a právě o tom mluví celá Bible. Právě to má také znít z úst každého, kdo Hospodina poznal. Jak jednoduché, a přesto těžké.
Aby to pravé potěšení přišlo, je nezbytná příprava cesty Hospodinu do všech našich
pouští, zápasů, nezdarů, sporů, otazníků.
Čekáme-li na významnou návštěvu, uklidíme celý byt, uvaříme nejlepší jídlo, vybereme vhodný oděv. Největší přípravy se ale odehrávají v naší mysli.
Někdy host zažije šok, protože není tak úplně očekáván, hostitel se nepřipravil. Anebo se naopak připravil tak nepřirozeně a strojeně, až je to nepříjemné a svazující.
Přitom jde o jedinou věc – host musí z každého pohledu, gesta, dotyku, slova cítit, že
je očekáván a vítán. Ve vztahu k Hospodinu je to stejné.
On nestojí o strojené, vnější přípravy, zvyky a obřady, ale o přípravu mysli a srdce
činnou vírou, usilovnou láskou a vytrvalou nadějí.
Jistou věcí je, že Hospodin přichází s velikou mocí. Nejisté je, jak Mu připravíme cestu do našich pouští, abychom zažili jeho potěšující moc.
Přijměme Ježíše Krista, jehož příchod si zase připomínáme o letošních Vánocích, jako
svého Pána a průvodce našeho života a ve své slabosti a bezmoci nebudeme sami.
Ej, nuž pojďme, Jemu služme,
v Něm svou radost mějme jen,
až nám v jasné nebes říši plný vzejde slávy den!
Tamť již běd a hříchů prosti
nové počnem chválení:
Sláva Bohu na výsosti, síla, moc i spasení!EZ 297,3

Adventní a vánoční zamyšlení

Málokterá doba působí na lidské city tak jako doba vánoční…

Opět přichází čas Adventu – čekání a příprav na Vánoce.
Každý rok se ten krásný čas vrací. Stejné se zpívají vánoční písně a koledy, posíláme si stejné pozdravy; pečeme stejné frgále, koláče, cukroví, perníčky. Dva tisíce
let se opakuje totéž čtení z evangelia: „Narodil se Kristus
Pán… Pokoj lidem na zemi…“ Tak je tomu již celou řadu
let. Nic z toho nezevšednělo. Každý rok zní nově. Za tu dlouhou dobu nic z něho nezestárlo. A co my? Na co čekáme v 21. století? Jak žijeme? Připomeňme si, co je
vlastně Advent.

Všechny obavy a úzkosti, které člověk během roku vědomě nebo podvědomě potlačuje, vystoupí najednou naléhavě do popředí. Osamělí si uvědomují svou samotu,
alkoholici svou závislost, chudí svou chudobu. Dokonce i ve velkých městech s ulicemi a obchody plnými lidí, kde naplno pulzuje život, se člověk často cítí opuštěný a
jaksi „přebytečný“.

Ježíš Kristus přišel na svět – to je zvěst Adventu a pravý důvod, proč slavíme Vánoce.
V bibli v 1. Listu Timoteovi v 1. Kapitole, verš 15 je napsáno: „Věrohodné je to slovo
a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já
k nim patřím na prvním místě“. Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby nás
zachránil od následků hříchů, od zloby, tvrdosti, sobectví, prázdnoty, beznaděje a dal
nám spasení. Vzal na sebe všechny naše hříchy, byl za nás obětován, abychom mohli
v pokoji zde na zemi žít život v radosti a beze strachu. I v této těžké době pandemiecoronaviru (covid-19). Přes všechno to negativní, o čem slyšíme a co kolem sebe
vidíme, nepřestává platit láska, která nepřestává a zachraňuje- je to láska, s kterou
se k nám všem Bůh sklání.
Stojíme na počátku Adventu, připravujeme se na slavení příchodu Ježíše Krista,
našeho Spasitele. Přejeme Vám všem, abyste uprostřed příprav na Vánoce,
nezapomínali na Toho, kvůli němuž je slavíme a aby Vaše srdce bylo otevřené pro
lásku, kterou můžete přijímat i rozdávat. Přejeme Vám, aby i o letošních Vánocích
Vám tato zvěst evangelia zněla nově a živě.
Přejeme Vám všem pokojné vánoční svátky a Boží požehnání pro rok 2022. Boží požehnání nic a nikdo nenahradí.
Emilie Kamasová
kurátorka sboru

Mirosław Jelinek
farář sboru
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UPOZORNĚNÍ ZE SBOROVÉ KANCELÁŘE
Děkujeme všem, kteří již zaplatili svůj pravidelný salární příspěvek za rok 2021.
Ostatní tak mohou učinit převodem z účtu nebo při bohoslužbách.
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/

Nadcházející vánoční čas zpochybňovala v jednom časopise vtíravá otázka: září
hvězdy opravdu každému? Možná, že právě vy proděláváte nějakou životní krizi a v
této vánoční době na vás doléhá osamělost víc než kdy jindy.
Zastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství, které pastýřům
na betlémských pláních zvěstovali andělé: „Narodil se vám dnes Spasitel“.
Ježíš – tvůj Spasitel
Ježíš Kristus přišel na svět pro ty, kteří se cítí pokořeni, odmítnuti a zapomenuti. Přišel pro ty, kteří se mučí starostmi a obavami, pro osamělé, alkoholiky, drogově závislé, prostě pro všechny, kteří si neví rady a nemohou si sami pomoci. Nabízí lásku
všem, které společnost odmítá a zavrhuje. Lidem, kteří živoří na ulicích nebo v útulcích, bez rodiny, bez domova, všem, kteří jsou ponecháni napospas své zoufalé osamocenosti.
Mě se to netýká?
Možná, že si říkáte: to se mě netýká. Mám bezpečné zázemí domova, lásku svých
nejbližších, mám i dobré zaměstnání. A přece, aniž to tušíte, žijete ve skrytém „otroctví“ sebe sama. Jednou pocítíte vnitřní prázdnotu, tíhu svědomí a nenaplněnost
svého života. Pán Ježíš přišel z takového otroctví vykoupit všechny lidi: hladové i
syté, bezdomovce, i ty s komfortním bytem. V knize, kterou krátce před svou smrtí
vydal spisovatel G. B. Shaw, je následující vyznání: „Přiznávám, že skoro po šedesáti
letech pečlivého zkoumání lidí nevidím jinou cestu z bídy světa než tu jedinou, kterou je Ježíš Kristus“.
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POZVÁNKY
Adventní večery – v úterý (od 17.00) 30.11. poslouží Hynek Dona (CASD Vsetín). 7.12. Mirosław Jelinek. 14.12. - br. Dan Žárský (Horní sbor ČCE Vsetín). V neděli 5.12. synodní
kurátor Vladimír Zikmund předá s. kurátorce Emilii Kamasové nejvyšší vyznamenání ČCE
-Medaili vděčnosti. V pátek 24.12. se sejdeme v 15.30 v kostele k dětské Štědrovečerní
slavnosti. Na Hod Boží Vánoční 25.12. bohoslužby budou se svatou Večeří Páně. Na
Štěpána v neděli 26.12. bude sloužit s. farářka Ewa Jelinek z Ostravy. V pátek 31.12.
bude beseda k zakončení kalendářního roku. Začíná v 17.00 hod. Na Nový rok - bohoslužby budou se svatou Večeří Páně a pozdravem starosty obce br. V. Zubíčka. Bohoslužby na Lázech v 1. a 3. neděli v 8:00 hod. Na 1.svátek vánoční 25.12. v 8.00 hod. s VP
a Novoroční 1.01.2022 v 8.00 hod. s VP

