
Ne 2. prosince 9.30 1. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 9. prosince 9.30 2. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 16. prosince 9.30 3. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 23. prosince 9.30 4. adventní far. Bronislav Czudek
Vánoèní dìtská slavnost a uèitelky NŠ

Út 25. prosince 9.30 Hod Boží vánoèní, VP far. Bronislav Czudek

Ne 30. prosince 9.30 nedìle po Vánocích far. Bronislav Czudek

Út 1. ledna 2013 9.30 Nový rok, VP far. Bronislav Czudek

St 12. prosince 18.00 adventní veèer far. Miroslaw Jelinek

Po 24. prosince 16.30 Štìdrý den far. Pavel Èmelík
far. Bronislav Czudek

St 26. prosince 9.30 Štìpán far. Bronislav Czudek

ÁNOÈNÍ LISTV
EVANGELICKÝCH SBORÙ

VE VSETÍNÌ

Poznámka: vytištìné øádky oznaèují shromáždìní pro oba sbory.Tuènì spoleèná

SHROMážDìNÍ V ADVENTU A O VáNOCÍCH 2012

V DOLNíM SBORU

doucích kazatelù evangelia a pastýøù svých sborù.

ShromáždìnÍ V adventu a O vánocÍch 2012

v HORním sboru

Ne 2. prosince 9.30 1. adventní, VP jáh. Stanislav Mikulík
far. Pavel Èmelík

Ne 9. prosince 9.30 2. adventní jáh. Stanislav Mikulík

Ne 16. prosince 9.30 3. adventní far. Pavel Èmelík
Vánoèní dìtská slavnost a uèitelé NŠ

Ne 23. prosince 9.30 4. adventní jáh. Stanislav Mikulík

Út 25. prosince 9.30 Hod Boží vánoèní, VP jáh. Stanislav Mikulík
far. Pavel Èmelík

Ne 30. prosince 9.30 nedìle po Vánocích far. Pavel Èmelík

Út 1. ledna 2013 9.30 Nový rok, VP far. Pavel Èmelík
jáh. Stanislav Mikulík

St 5. prosince 18.00 adventní veèer kaz. Pavel Kosteèka

St 19. prosince 18.00 adventní veèer knìz František Král

Po 31. prosince 16.30 Silvestr far. Bronislav Czudek
far. Pavel Èmelík



Na tomto místì bývala Štìdroveèerní domácí pobožnost. Protože
souèasnì zadní strana listu obsahuje program sborových shromáždìní
nejen o Vánocích, ale už v adventu, rozhodli jsme se ponìkud zmìnit
formu duchovního slova v tomto listu. Rádi bychom, aby slovo v tomto
listu bylo pøípravou, zamyšlením nad poselstvím nejen Vánoc,ale i ad-
ventu. O to víc vás všechny chceme pozvat na spoleèná shromáždìní
nejen o Vánocích,ale už v adventní dobì, jak jsou uvedena na zadní stra-
nì. Pokud se týká Štìdroveèerní pobožnosti, doporuèujeme využít pra-
videlnì vydávanou brožuru ÈCE Na každý den, kde lze nalézt 24. pro-
since písnì, oddíly z Písma a krátké slovo zamìøené ke Kristovu naro-
zení.

vá konflikty se svými blízkými v rodinì. Další si myslel, že konflikty
vyøešil rozchodem a teï zjišťuje, že si moc nepolepšil. Ještì nìkoho jiné-
ho sužují nemoci – jeho vlastní nebo nemoci blízkých, o které musí peèo-
vat. Nìkdo pøímo nìkoho ze svých blízkých ztratil a nedokáže se s tím
vyrovnat. Jiného zklamali pøátelé, další se marnì snaží pøátelský
vztah navázat a cítí se nesnesitelnì sám. Je spousta situací v životì èlo-
vìka, které jsou temné a ve kterých si èlovìk pøipadá, jakoby bloudil
bez šance najít cíl, najít východisko. Všude kolem ve spoleèenské tmì
èíhají nástrahy a záludnosti. Na nikoho se nedá stoprocentnì spoleh-
nout. Aco je nejhorší: nemùžu se spolehnout ani sám na sebe. Nestaèím
na to.

Pøáli bychom si všichni, aby nic takového na tomto svìtì nebylo. Ale
každý, kdo žije s otevøenýma oèima a vnímavýma ušima, každý takový
ví, že tma je ve svìtì bìžná. Snad nikdo nemùže s upøímností øíct, že
všechno je v jeho životì svìtlé, prozáøené a plné nadìje a optimismu.

Vìøím, že právì proto nám bylo dáno do života zvláštní svìtlo z jiného
svìta. Je to svìtlo, o kterém píše evangelista Jan v úvodu svého evan-
gelia: „To svìtlo ve tmì svítí a tma je nepohltila.“ (J 1,5) Možná to svìtlo
ve svém životì nevidíš. Možná hledáš a snažíš se ze všech sil a všechno
je marné. Ale „pozvedni oèi (tak zpíváme v písni 338 ve zpìvníku
Svítá), pro tebe taky ta hvìzda svítí – nejsi sám. I když ji nìkdy zakryjí
mraky, ozve se znovu – pokoj vám.“ Doba adventní je doba cesty, na kte-
ré zvedáme svùj zrak od temnot tohoto svìta vzhùru ke svìtlu. Možná
zpoèátku vidíme jen slabý proužek svìtla nebo jen jeho nenápadný od-
lesk. Ale mìjme odvahu jít dál až k Vánocùm, kde nám zazáøí svìtlo
Kristova narození v plné síle.
Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že v našich životech je mnoho temného a

mnoho bloudìní. Vyznáváme, že si s mnohými vìcmi nevíme rady.

Prosíme, dej nám odvahu pozvednout naše zraky vzhùru k tobì. Dej, ať

smíme jít vedeni tvým svìtlem. Amen

Vážený ètenáøi Vánoèního listu!

Èas adventu je èas pro zamyšlení

Stalo se kdysi dávno, že jsme zabloudili v lese. Byl už podzim, krátké
dny a ještì se zatáhlo. Na cestì spadané listí, obèas kaluž, obèas koøen
nebo kámen, obèas nìjaký výmol. Tma byla záhy taková, že ať jsme oèi
namáhali sebevíc, na krok jsme nevidìli. Pøestávali jsme poznávat, jde-
me-li ještì po cestì nebo už zacházíme do lesa.

Až koneènì kdosi pøišel na nìco dobrého: když jsme pozvedli hlavy, uvi-
dìli jsme nad sebou mezi temnými smrky svìtlejší pásek oblohy, svìtlý
proužek, který se táhl nad cestou, po které jsme potøebovali jít.
Abychom se udrželi na cestì, museli jsme zvednout hlavy a hledìt
vzhùru. Hledìt vzhùru a pøitom ostražitì vnímat, kam šlápneme.
Zapojit všechny smysly, všechno soustøedit na ten jeden jediný cíl: do-
stat se z temného lesa ven. Nezabloudit. Neztratit cestu. Nezaèít zma-
tenì pobíhat. Nezvrtnout si nohu na kameni. Nezapadnout do bahnité
louže.

Nakonec se to podaøilo. Mezi stromy najednou obèas probliklo nápadné
svìtlo. Jak jsme šli dál, problikávalo stále èastìji. A pak jsme se náhle
ocitli venku z lesa - u lampy veøejného osvìtlení na okraji vesnièky.

Vnímám zpìtnì tu situaci jako obraz, jako podobenství o nìkterých ob-
dobích našich lidských životù. Jsou období, která jsou pro nás temná.
Nìkdo tøeba ztratil práci a už dlouho se marnì snaží najít novou. Jiný
sice práci má, ale prožívá velkou únavu nebo pøímo vyhoøení. Jiný zaží-
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