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Víte přece, co znamená tento čas.
Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku.

Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste
procitli ze spánku.
List apoštola Pavla Římanům 13,11
Spánek a procitnutí. Běžná součást života. Obojí je krásně názorněno ve vánočním příběhu. Uprostřed noci, kdy lidé obvykle spí, jsou
pastýři na nohách. Řekli si: „Pojďme až do Betléma a podívejme se

na to, co se tam stalo…“ (Lukáš 2,15) Pastýři na cestě jsou příkladem
bdělosti a rozhodnosti. Rozlišili mezi časem odpočinku a časem činu.
Poznali, že nastal okamžik, ve kterém mají šanci setkat se s neobyčejným člověkem, třebaže maličkým. Zaslechli ve svém životě Boží
pozvání a přijali je. Tak nějak vypadá duchovní probuzení.
Naproti tomu spánek máme ve svých představách spojený
s oním právě narozeným dítětem. V Bibli se však o jeho spánku
překvapivě nic nedočteme. Teprve pozdější písňové koledy v sobě
nesou nádech ukolébavek. Chtíc aby spal, tak zpívala synáčkovi,
pobrukujeme si my, Češi. A v mezinárodně nejznámější vánoční písni o
svaté a tiché noci se dokonce opěvuje spánek v nebeském klidu.
Na obrázku, přetištěném z dětské knížky, má chlapec Ježíš
otevřené oči. Nespí – na rozdíl od přání mnohých písní. Odkud se v lidech vzala touha a potřeba Ježíše uspat? Není v tom cosi příznačného?
Spící dítě neruší. Také spící Ježíš se nevměšuje lidem do života a nikoho
neznepokojuje. Je neškodný. Každý si pak může dělat, co chce. Užít si
čas podle svého bez ohledu na Ježíšovy nároky.
Jenže pastýři o vánocích nespali. Zauvažovali o tom, co ten čas
opravdu znamená. Podle apoštolské pobídky se nemáme nechat
ukolébat. Advent a vánoce jsou doba vhodná k tomu, abychom procitli
ze spánku a žili jako lidé pozvaní Kristem k novému životu.

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé evangelického sboru,
je smělé v této době sestavovat rozpis shromáždění v našem kostele.
Podzimní pandemická opatření omezila život nejen v naši zemi. Po pět nedělí se
nesměly konat bohoslužby vůbec, následně se směly konat jen v omezeném počtu a
bez hromadného zpěvu. Museli jsme zrušit zamýšlená setkání i plakátovaný
koncert. Dobročinný adventní bazar pro Adopci na dálku probíhá ve zmenšeném
rozsahu. Částečně se změnila i podoba bohoslužeb.
Těžko říci, jaké budou letošní svátky. Pokud to jen trochu bude možné,
budou se konat bohoslužby v uvedené dny. Možná se budeme muset střídat
v menších skupinách, abychom se vešli do početního limitu, ale i tento způsob jsme si
už vyzkoušeli. Při večeři Páně nyní nepřijímáme ze společného kalicha, nýbrž
z malých kalíšků pro jednotlivce. Sledujte prosím informace na sborových webových
stránkách nebo mi zavolejte na číslo 776 897 889, rád vám sdělím, jak se lze
zúčastnit bohoslužeb. Nebudou-li se bohoslužby smět konat, bude v obvyklý čas
kostel otevřený k modlitbě, osobnímu rozhovoru nebo k zapůjčení tiskovin.
Srdečně vás zdravím a těším se na shledanou
Jiří Tengler, farář

Doprava na bohoslužby
Den
13.12.
20.12.
24.12.
25.12.
27.12.
1.1.
3.1.
10.1.
17.1.

Řidič
Petr Klusoň
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Hladík
Dusovi
Jiří Tengler
Petr Klusoň
Marie Staňková
Petr Šimon

Zájemci o dopravu:

Telefon
732 847 909
739 149 886
606 021 517
730 186 695
776 897 884
776 897 889

24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
21.1.
28.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.

Jiří Hladík
Dusovi
Jiří Tengler
Petr Klusoň
Marie Staňková
Petr Šimon
Jiří Hladík
Dusovi
Jiří Tengler
Petr Klusoň

Věra Luňáčková, 774 828 679, Družstevní 239
Aloisie Brahová, 723 731 333, Družstevní 970 (penzion)
Libuše Šimonová, 605 823 256, Družstevní 970 (penzion)
Miloslav Plecháček, 731 964 971, Revoluční 339

Bohoslužby začínají v 8.30
13. prosince
20. prosince
24. prosince
25. prosince
27. prosince
1. ledna
3. ledna
8.-10. ledna
10. ledna
17. ledna
24. ledna
30. ledna
31. ledna
7. února
14. února
21. února
28. února
7. března
14. března
21. března
28. března

služba
Tenglerovi
Andrlovi
od 16 hodin

3. adventní neděle
4. adventní neděle
Štědrovečerní bohoslužba
Slavnost Kristova narození
Feltlovi
večeře Páně, sbírka na bohoslovce
Neděle po vánocích
M. Hubený
Nový rok, večeře Páně,
Hájkovi,
verš pro rok 2021: Buďte milosrdní,
V. Flídrová
jako je milosrdný váš Otec.
Nagyovi
2. neděle po vánocích
Sborový víkend v hájence na Maděře
Kleinovi
Neděle po Zjevení Páně
Brahovi
2. neděle po Zjevení Páně
Rodinná bohoslužba
Fejtovi
Konvent poličského seniorátu
od 9 hodin
Moravcovi
Neděle Devítník (9 týdnů do velikonoc)
Švecovi
Neděle po Devítníku
Hladíkovi
Masopustní neděle
Mlejnkovi
1. neděle v postě, večeře Páně
2. neděle v postě
Bartošovi
3. neděle v postě
Klusoňovi
Dusovi
4. neděle v postě
Tenglerovi
5. neděle v postě
Andrlovi
Květná neděle
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