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ÚVODEM
Když se podíváme na obrázek na
titulní straně, můžeme být trochu
zmatení. Copak to tam máme? Ale
když trochu zaostříme, začnou se
nám tam objevovat detaily. Nejvíc
nejasná je spodní část. Odstranímeli některé čáry, pak nám z toho vystoupí něco, co známe. Podívejme
se na to:
Je to tak, jsou to
jesličky!
Takže jsme hned
v Adventu
a o Vánocích.
Ano náš Spasitel Ježíš Kristus se
narodil v Betlémě a jeho maminka
Marie ho položila do jeslí. Jenže
jesle nejsou všechno, tam to
neskončilo. Na titulní straně vidíme,
že z jeslí vyrůstají další symboly
neoddělitelně spojené s Pánem
Ježíšem. Jsou to kalich a kříž. A tak
si rozšiřme svůj pohled na Advent
více než je tomu v naší současnosti.
K tomu nám může dobře posloužit
píseň od Bratra Lukáše Pražského
(1460-1528), významného muže
staré Jednoty bratrské s názvem
„Vesele zpívejme“. Máme ji v
našem zpěvníku pod číslem 269. Ve
druhé sloce této písně zpíváme:
„Čtverý Kristův příchod známe z
Písma jistot: první v těle jeho, druhý
v duch věrného a třetí při smrti, v
čtvrtém má souditi.“ Myslím, že to
B. Lukáš Pražský napsal velice dobře a ukazuje nám to Advent v mnohém širším pohledu, než jak je

chápán v naší současné společnosti,
i jak jej chápeme i v církvi. A může
nás to posunout dále a někam jinam,
než jsme zvyklí. Může nás to
posunout k větší vděčnosti za Boží
pomoc v Ježíši Kristu. V současné
napjaté době plné nejistoty a obav z
probíhající epidemie nás i tato píseň
zve k víře v Pána Ježíše, zbavuje
strachu a ukazuje výhled do budoucnosti. K těmto čtyřem významům
Adventu a v podstatě i Vánoc si
přečteme úvodní články i další
zamyšlení, úvahy a svědectví, abychom nezůstali jen u teorie, ale
podělili se s ostatními o to, co pro
nás osobně znamená doba Adventu
a Vánoc. Nastává konec roku, jak
jej počítá křesťanská církev, Adventem vstoupíme do nového roku
církve a pak zakončíme občanský
rok a, dá-li Pán Bůh, začneme nový
rok 2021. Nevíme, co nás v něm čeká a o to víc si uvědomme, za co v
končícím roce jsme vděční a připomínejme si Boží ochranu, připomínejme si jeho milost a jeho dary.
Myslím, že můžeme být za mnohé
vděční, i když to někdy nebylo snadné. S důvěrou se dívejme do dalšího času s vědomím toho, že nás
náš Bůh, Otec, Syn a Duch svatý má
rád. Je-li na tomto světě něco jisté,
pak je to Boží láska.
Milan Michalík

Sborový časopis ČCE Hošťálková 2020/4

strana 2

POZVÁNÍ
Milí přátelé,
začali jsme s přípravou dalšího čísla našeho sborového časopisu, tentokrát je to číslo čtvrté, adventní a
vánoční. Zde můžete vidět titulní list a další stránku –
úvod. Jak a zda toto adventní/vánoční číslo naplníme,
záleží také na vás. Takže vás prosíme o příspěvky.
Aby to nebylo jen tak nějak teoretické, ale praktické,
prosíme vás o zkušenosti a svědectví z vašich životů.
Nemusí být nijak dlouhé, raději nedlouhé (aby se
dostalo na víc lidí), ale z toho, co jste prožili
Jako nápovědu přijměte pár otázek a zkuste na ně
odpovědět; docela jednoduše a prostě. Zde jsou:
֍ Co pro vás znamená Advent a Vánoce?
֍ Za co jste vděční, co vám způsobilo radost, smutek
v letošním roce?
֍ Jak jste prožili a prožíváte dobu současné
epidemie?
Děkujeme vám za ochotu přispět, děkujeme vám tedy
za vaše příspěvky.
Jana Flachsová, Milan Michalík
Své příspěvky posílejte na adresu:
michalik.m(zavináč)volny.cz
nebo osobně v písemné podobě.
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JEŠTĚ JEDNOU ANKETNÍ OTÁZKY

֎ Co pro vás znamená Advent a Vánoce?

֎ Za co jste vděční, co vám způsobilo radost,
smutek v letošním roce?

֎ Jak jste prožili a prožíváte dobu současné
epidemie?

๐ žena

๐ muž
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