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

Ne 8. prosince 9.30 2. adventní far. Daniel Heller

Ne 15. prosince 9.30 3. adventní far. Bronislav Czudek

Ne 22. prosince 9.30 4. adventní far. Bronislav Czudek
Vánoèní dìtská slavnost a uèitelky NŠ

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

Ne 29. prosince 9:30 nedìle po Vánocích jáh. Otakar Mikoláš
far. Bronislav Czudek

St 1. ledna 2014 9.30 Nový rok, VP far. Bronislav Czudek

St 4. prosince 18.00 Schola Gregoriana Pragensis – David Eben

St 18. prosince 18.00 adventní veèer far. Wiera Jelinek

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

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

Ne 8. prosince 9.30 2. adventní far. Miroslav Frydrych
far. Pavel Èmelík

Ne 15. prosince 9.30 3. adventní far. Pavel Èmelík

Ne 22. prosince 9.30 4. adventní jáh. Stanislav Mikulík
Dìtská vánoèní slavnost a uèitelé nedìlní školy

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

Ne 29. prosince 9.30 nedìle po Vánocích far. Pavel Èmelík

St 1. ledna 2014 9.30 Nový rok, VP jáh. Stanislav Mikulík
far. Pavel Èmelík

St 11. prosince 18.00 adventní veèer far. Jana Kadlecová

Èt 26. prosince 9.30 Štìpán jáh. Stanislav Mikulík

Út 31. prosince 16.30 Silvestr far. Pavel Èmelík
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 2013

V DOLNíM SBORU

Na Hod Boží vánoèní konáme celocírkevní sbírku darù na podporu studentù bohosloví
a vikariátu. Prosíme vás, pamatujte na budoucí kazatele evangelia a pastýøe svých sborù.

ShromáždìnÍ V adventu a O vánocÍch 2013

v HORním sboru

Pohled na Betlém
foto z r. 1899



O onom dni a hodinì však neví nikdo, ani andìlé v nebi, ani Syn;

jenom Otec sám. Až pøijde Syn èlovìka, bude to jako za dnù Noé: Jako

tehdy pøed potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé

vešel do korábu, a nic nepoznali, až pøišla potopa a zachvátila všecky

- takový bude i pøíchod Syna èlovìka. Tehdy budou dva na poli, jeden

bude pøijat a druhý zanechán. Dvì budou mlít obilí, jedna bude pøijata

a druhá zanechána. Bdìte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán pøijde.

Uvažte pøece: Kdyby hospodáø vìdìl, v kterou noèní hodinu pøijde zlodìj,

bdìl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buïte pøipraveni,

neboť Syn èlovìka pøijde v hodinu, kdy se nenadìjete.

(Matouš 24, 36-44)

Milí bratøi a milé sestry,

máme zde advent. V tomto èase církev oèekává a nepøestává volat:
„Pøijï, Pane Ježíši!“ Je to volání, modlitba typická pro ty, kteøí žijí v oèe-
kávání a touží po Pánovì pøíchodu. On sám nám zaslíbil, že znovu pøijde
ve slávì, aby definitivnì naplnil pøíslib nového nebe a nové zemì. Èas
oèekávání - Ježíšova druhého pøíchodu ve Slávì.

Pán Ježíš mnohokrát upozoròoval své uèedníky, že jej mají neustále
oèekávat. Upozoròuje, že pøijde jako zlodìj v noci. Neèekanì, když budou
všichni spát, když bude noc.

Tato noc ale neznamená úplnou tmu, tedy nepøítomnost svìtla,
znamená to, že ženich pøijde, až nastane tma nadìje, a až pøi èekání pøi-
jde na všechny ospalost a usnou, tísnìni problémy a šíøící se nepravostí
a bolestí.

Advent je zvláštním obdobím liturgického roku, které nás vybízí,
abychom vidìli svìtlo Ježíšovy pøítomnosti v noci našich dìjin, v našem
životì, v naší rodinì, v našem spoleèenství, v naší církvi.

Je to období, kdy se naše oèi mají dívat a vyhlížet návrat Ženicha pro
svou nevìstu. Je to èas, kdy máme ještì více ve svém životì hledat a vidìt
Ježíšovu pøítomnost, držet se zaslíbení, které nám dal a pìstovat ve svém
srdci postoj vdìènosti a radosti.

Buïme ve svých srdcích vdìèní za svùj život, za celé stvoøení, buïme
vdìèný za vzácnou milost, které se nám díky Ježíši dostalo.

Mìjme v srdci radost z jeho budoucího návratu. Z toho, že on pøijde,
on nás vezme do svého království. Radujeme se, že pøijde v slávì a nastolí
právo a spravedlnost a odstraní z našich životù bolest a smrt.

Buïme silní v radosti, buïme za všechno vdìèní! To je obrovská výzva
pro náš život, pro naše srdce, pro naši mysl, pro naši duši.

A takto roznìcujme oheò Ducha a udìlejme vše pro to, aby nám
nezhasla naše lampièka, stejnì jako družièce, která oèekává pøíchod
ženicha ( Matouš 25, 1-13).

Radost a vdìènost jsou dvì složky, které patøí k adventu a nejen
k nìmu. Kéž tyto postoje máme celý život!Vždyť nám pomáhají vidìt
svìtlo milosti uprostøed tmy. Díky nim mùžeme zakoušet, jak dobrý je
Pán, který nás nikdy neopustí.

Rád bych zakonèil výrokem jednoho nejmenovaného bratra: „Ke
sdìlení, že je v mém životì tma, nepotøebuji mít prorocký dar, potøebuji
však toho, kdo svìtlo do mého života pøinese.“

Náš Pane, dìkujeme ti za tento èas, za advent. Dìkujeme, že si mùže-

me pøipomínat Tvùj pøíchod, Tvá zaslíbení, která máme v Písmu.

Dìj, ať je tento èas pro nás èasem radosti a vdìènosti. Ať oèekáváme Tvùj

pøíchod, ať jsme na nìj pøipravení. K tomu nám pomáhej Duchem sva-

tým, aby naše srdce byla plná Tvého Ducha a my byli tvým svìtlem. Pøijï,

Pane Ježíši.

Amen

ADventní zamyšlení

Daniel Fojtù
kurátor

Jménem staršovstva

Stanislav Mikulík
jáhen

Pavel Èmelík
faráø
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