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„Všechno ať plyne od sebe,
ať ve věcech násilí není.“

Jan Ámos Komenský opustil svou zemi, protože v ní pro něho nebylo
k žití. Čechy a Moravu již několik let sužovala občanská válka, do země
pronikala zahraniční vojska, obyvatelé jiného přesvědčení nežli
vládnoucího byli otevřeně pronásledováni. Pro Komenského jakožto
evangelického kazatele byla volba jasná: nežli se neustále bát o život a
vystavovat ohrožení svou rodinu, raději odešel do ciziny.
Během třicetileté války táhly Evropou mnohatisícové zástupy běženců, kteří hledali nový domov, když v tom starém už žít nešlo. Komenský
přesídlil ze země zpustošené do země pohostinné: napřed Polsko, následně
Švédsko a Uhry, nakonec Holandsko. Místní mohli mít obavy, že jim přistěhovalec bude ujídat ze zásob, že k nim zavleče neznámé choroby, že se
bude držet své cizokrajné kultury, anebo dokonce že bude jako zvěd či
záškodník ve spojení s nepřátelskou mocností. Zbytečné obavy.
Komenský je naším nejznámějším uprchlíkem. Svým hostitelům nebyl
ku škodě, nýbrž k užitku. V cizině rozvinul své nadání, což mu jeho vlast
nedopřála. Proč jej však v cizině přijali? Nikoliv z vypočítavého kalkulu,
jakým přínosem pro ně Komenský bude, nýbrž z lidskosti, která pomáhá
bližnímu v nouzi.
Rok 2015 se zapíše do dějin jako rok uprchlického náporu na Evropu. Výchozí situace je stejná jako za Komenského – bída, válka, pronásledování. Mnohatisícové zástupy táhnou Evropou a hledají nový domov. Jejich cílem jsou pohostinné země. Naše země pro ně přitažlivá není, Komenský by si ji nejspíše nevybral. Škoda, že u nás zavládl ohledně uprchlíků
stísněný pocit, že jsme chudí, slabí a ohrožení. Více by nám slušelo vědomí,
že jsme blahobytní, silní a hrdí občané země, která má co nabídnout ostatním. Vyhnuli bychom se jak trapnému handrkování o pár stovek uprchlíků,
kterých jsou jinde statisíce, tak ponižujícímu zacházení se zadrženými i
bezcitnému a protiprávnímu přístupu k dětem běženců.
Hlas křesťanů v České republice dnes vedle jiných hlasů nezní nejsilněji, přesto zní jasně. Místo strachu hovoří o pomoci, místo uzavřenosti
hlásá vstřícnost. Kromě vyjádření politiků a zpráv z médií o tom, jak je to
s uprch-líky těžké, si dopřejte také informace o tom, co pozitivního o
uprchlické krizi říkají představitelé církví a hlavně co už se pro potřebné
dělá a co lze ještě udělat v rámci sborů, Charity, Diakonie apod. Anebo si
přečtěte, co se v Bibli píše o cizincích – např. Kristova slova: Byl jsem na
cestách, a ujali, jste se mne. (Matouš 25,35) Možná, že právě u nás
křesťanů začíná cesta k tomu, aby naše země byla pohostinnější.

Doprava na bohoslužby
Den
25.10.
1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.
6.12.
13.12.
20.12.

Řidič
Jiří Teplý
Petr Šimon
Petr Klusoň
Marie Staňková
Jan Dus
Jiří Tengler
M. Jakubcová
Petr Šimon
Petr Klusoň

Telefon
604 383 894
734 707 570
732 847 909
739 149 886
461 100 431, 739 244 860
461 100 419, 776 897 889
603 211 986

24.12.
25.12.
27.12.
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.

M. Staňková
Jan Dus
Jiří Tengler
M. Jakubcová
Petr Šimon
Petr Klusoň
M. Staňková
Jan Dus
Jiří Tengler
M. Jakubcová

Zájemci o dopravu:

Eva Dvořáková, 461 724 133, Jiráskova 695
Olga Votavová, 461 721 340, Družstevní 533
Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339
Jana Bredová, 461 722 700 klapka 431, Domov důchodců, Eimova 1020

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
srdečně Vás zdravím a dovoluji si Vám zprostředkovat několik
oznámení, spojených s nejbližšími týdny. Jako každoročně pořádáme od půle
listopadu dobročinný bazar, z jehož výnosu v rámci Adopce na dálku
přispíváme na vzdělání indického děvčete. Druhá „naše“školačka v Africe již
školu dokončila. Peníze proto směřujeme prostřednictvím evangelické
Diakonie na jiné místo v Africe – ženám samoživitelkám v Etiopii. Je možno
jak v bazaru nakupovat,tak i do něj věnovat vhodné zboží.
Letošní výročí Mistra Jana Husa si chceme ještě jednou připome-nout
v sobotu 5. prosince při přednášce církevního historika dr. Petra Morée
z pražské bohoslovecké fakulty, který ukáže, jak se v průběhu času měnil
náhled na Husa.
Před koncem roku Vás žádáme, abyste zaplatili letošní salár, jenž
slouží k zajištěni činnosti našeho sboru. Nechceme se však v peněžních
záležitostech soustředit pouze na sebe, proto na 1. adventní neděli 29.
listopadu při bohoslužbách vykonáme také sbírku na pomoc uprchlíkům.
Přeji Vám pokojné a požehnané dny.
Jiří Tengler, farář

Bohoslužby začínají v 8.30

Služba / nedělní škola

25. října
31.října
1. listopadu
8. listopadu
13.listopadu
15.listopadu
22.listopadu

Švecovi
rodinná bohoslužba
halloweenský večer pro děti
Hájkovi,V.Flídrová/H.Bartošová
21. neděle po Trojici
M. Hubený / A. Dusová
22. neděle po Trojici
tvořivý večer: výroba perníkových ozdob, Statek v Širokém Dole
Klusoňovi / L. Nagyová
Předposlední neděle círk. roku
Šimonovi
rodinná neděle
1.adventní neděle večeře Páně
Mlejnkovi / H. Bartošová
29.listopadu schůze staršovstva
5. prosince „Jan Hus v průběhu věků“ přednáška s besedou
Andrlovi / M. Feltlová
6. prosince 2.adventní neděle večeře Páně
Tenglerovi
/ A. Dusová
13. prosince 3.adventní neděle večeře Páně
19. prosince generální zkouška divadelní hry od 14.00
4. adventní neděle
Bartošovi
20. prosince dětské adventní divadlo
živý betlém a zpívání na schodech od 17.00
24. prosince štědrovečerní bohoslužba od 16.00
Slavnost Kristova narození.
Dusovi
25. prosince večeře Páně
Kleinovi/ L. Nagyová
27. prosince Neděle po Vánocích
Nový rok večeře Páně
Feltlovi
1. ledna
Verš pro rok 2016: Izajáš 66,13

3. ledna
10. ledna
15.-17.ledna
17. ledna
24. ledna
31. ledna
7. února

Moravcovi/ H. Bartošová
2. neděle po Vánocích
Švecovi
rodinná bohoslužba
sborový víkend v hájence na Maděře
Hájkovi,V. Flídrová/M. Feltlová
Poslední neděle po Zjevení
M. Hubený / A. Dusová
Neděle Devítník
Klusoňovi /
Neděle po Devítníku
Šimonovi/
Masopustní neděle
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