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Už asi 10 let vychází náš sborový časopis a nyní nás čeká příprava čtvrtého letoš-
ního čísla, které bude vydané, dá-li Pán Bůh, v Adventu, tedy před letošními Vánoci.
Jeho titulní stránku vidíte výše. Chceme se pochopitelně zaměřit na tuto dobu, ale
také se chceme soustředit na čtvrtou část celkového letošního tématu z knihy Skutků
apoštolských, druhé kapitoly:  Zůstávali ...... na modlitbách.  Jakkoliv by se mohlo
někomu zdát, že to není téma navýsost adventní a vánoční, chce si je připomínat,
protože k Adventu a Vánocům velmi úzce patří. Izraelský národ  očekával příchod
Mesiáše - Krista a za jeho příchod se k Bohu nepochybně modlil. Jak známo i slovo
Advent znamená příchod. Takže tuto dobu prožijme v očekávání příchodu našeho
Pána Ježíše Krista a prožijme ji v modlitbách. Jistě to neznamená sedět někde v
koutě a o nic se nestarat, ale uvědomme si, že zůstáváním v modlitbách se můžeme
ochránit před předvánočním shonem, sháněním, stresem a nervozitou, které můžeme
kolem sebe  každoročně  vidět.  Chceme si  také  s  vděčností  připomenout  všechny
dary,  které  jsme letos  přijali,  situace  radostné  i  smutné,  kterými  jsme prošli  a  s
vědomím Boží ochrany uzavírat letošní rok a vstupovat do roku příštího. O svých
zkušenostech s modlitbami, o své vděčnosti za uplynulé období můžete napsat do
našeho časopisu, aby z toho mohli mít užitek i jiní. Také svá svědectví z letošního
roku napište a podělte se (bez nějakých obav) s ostatními; může to jiným pomoci.
Chceme vás tedy povzbudit, abyste bez obav napsali své příspěvky a poslali je v
písemně  nebo  elektronické  formě  do  našeho  časopisu  (na  e-mail  adresu
michalik.m(zavináč)volny.cz).  Jen tak bude časopis  váš a  náš a  ne  někoho vzdá-
leného. Uzávěrka příspěvků bude 31.října a vydání začátkem Adventu. Očekáváme
vaše příspěvky a těšíme se na ně a děkujeme.                           (Zpracoval Milan Michalík)
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