
Advent 2012
Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové

Z obsahu:
Varhaní krize
Aleargumenty
Melounová párty
Festival UNITED
Anketa
Oříšky pro děti

Jak udělat hodinu zajímavou? Právě na tuto
otázku přijela odpovědět lektorka Eliška

Krmelová z organizace z Tim 2,2. Seminář se
uskutečnil v sobotu 13. října na faře
v Hošťálkové. Pozváni byli nejen učitelé
nedělních škol, ale také všichni, kdo pracují
s dětmi.

V průběhu odpoledne jsme se snažili
porozumět dětské mysli. Jak dítě vnímá víru
v Boha a jak tedy správně dětem přednést tuto
zvěst. Eliška nám dala k dispozici veliké množství
nápadů a příkladů, které nám ukazovaly čím děti
zaujmout a čím zpestřit jejich vyučování. Také
nám ukázala,

„Pohleďte, jak velikou lásku nám Otec
daroval, byli jsme nazváni Božími dětmi
a jsme jimi. Proto nás svět nezná, že
nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti,
ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme
však, že až se ukáže, budeme podobní jemu,
protože ho uvidíme takového, jaký je. Každý,
kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý,
jako je čistý on.“

1.Janova 3, 1 – 3Jak rychle ten rok uběhl a Vánoce jsou opět
přede dveřmi! Ty letošní budou prý chudší,

protože lidé chtějí utratit na dárcích průměrně
kolem pěti tisíc. Nastává tedy doba předvánočních
starostí a shonu, přejeme si své blízké obdarovat a
Vánoce jsou k tomu dobrou příležitostí. Ale do
této aktivity nás všechny oslovuje apoštol:
„Podívejte se, co jsme my všichni k Vánocům už
dostali! K těm letošním i ke všem příštím.“ –
Pohleďte, podívejte se, užasněte, přestaňte se
tvářit dospěle a shovívavě, buďte na chvíli dětmi a

užasněte!: „Pohleďte, jak velikou lásku nám Otec
daroval!“ Otec dětem. Právě v tom ten Dar
spočívá, že jsme dostali Otce, že smíme být dětmi
– dětmi nebeského Otce. „Byli jsme nazváni
Božími dětmi“, a protože co On řekne, to platí,
tedy „jimi jsme“.Apoštol nepsal svůj dopis jako předvánoční

kázání, ale my jej tak smíme číst, protože
>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 3
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když nás vyzývá: „pohleďte, jak velikou lásku
nám Otec daroval“, kam jinam bychom měli
pohlédnout než právě k betlémským jeslím.Tam tuto lásku uvidíme nejzřetelněji. Tak

a tam to tehdy začalo. Pohleďte na tuto
lásku: třebaže byl bohatý, pro nás se stal
chudým, pro nás se stal jedním z nás. Pohleďte
na matku Marii, na betlémskou stáj, pohleďte na
slámu a plenky, pohleďte na Herodovy vojáky,
kteří ohrožovali život toho malého dítěte už
v kolébce. To byl počátek. Ale apoštol vede náš
zrak dál: pohleďte na pokračování této cesty
lásky, kterou nám Bůh dal, lásky, která se pro nás
stala člověkem: na kříž, na prázdný hrob.
Pohleďte na to vše, co Bůh dal, když dal Syna,
„aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný“.Proto se znovu podívejme na ten starý příběh.

Ne jako na pohádku, krásnou, starodávnou
legendu, na něco pradávného, a proto už bez
významu. Ne, právě to je důležité, že už se to
stalo, že je to minulost, a tedy i skutečnost,
jistota, kterou nikdo nezmění, nesmaže
a nevezme zpět. Bůh to už udělal, už to dal.
Nemusíme si to teprve vysloužit nebo se o to bát:
je to hotovo, připraveno dříve, než jsme se
narodili. Tím nám dal už předem důkaz své
lásky. Co se stalo v minulosti, má veliký význam
v přítomnosti pro nás, teď a dnes: „jsme Božími
dětmi“! To je ten pravý vánoční Dar. Od těchto
Vánoc smíme každý sám sebe vidět novýma
očima, navzdory tomu, co o sobě víme, navzdory
naší slabosti, nespolehlivosti a chatrnosti – „jsme
Božími dětmi“! Bůh nás miluje, dal nám svou
lásku. A pro svou lásku, vtělenou v Ježíši Kristu,
nám odpustil, smířil se s námi, vysvobodil nás ze
všeho zlého.

„Nevěřící svět nás ovšem nezná“ a ptá se: Co
na té víře máš? Jak můžeš dnes věřit? Dnešní
doba je přece úplně někde jinde a zajímá ji úplně
něco jiného. „Svět“ nezná, nerozumí. To nás ale
nemá překvapit. Jak by mohl „svět“ poznat
tajemství Božích dětí, vždyť Krista samého
nepoznal také – ani v jeslích, ani na kříži! Neznal
ho a nerozuměl mu. Nepoznal, co není z něho.
Když Kristus přišel, svět spal, jen andělé se
radovali. Tak, jak to známe dnes, „svět“ o

Varhaní krize
O finanční krizi se mluví už dlouho. Zpočátku

jsme v médiích slýchali zprávy o krachu velkých
bank, nyní se téma posunulo spíše k omezování
růstu výroby a ke zvyšování daní. Nic hezkého.
Proto raději nechme velkou ekonomiku politikům
a podívejme se na tu naši malou – sborovou.
Náklady na opravy sborového sálu v minulých
dvou letech výrazně převýšily naše finanční
možnosti. Pomocnou ruku nám podal Jubilejní
toleranční dar Jeronymovy jednoty, který nám
poskytl bezúročnou půjčku ve výši 380 000 Kč.
Roční splátka činí 76 000 Kč. Dvě jsme už
úspěšně odevzdali, do konce letošního roku nám
ještě jedna zbývá. Součet částek, které bychom v
době vzniku tohoto textu mohli najít na
sborovém účtu a ve sborové pokladně, přesahuje
jen o málo 50 000 Kč.

Je pravdou, že většina členů sboru nechává
svůj pravidelný příspěvek až na období adventu a
proto neočekávám, že by se splátku nepodařilo
dát dohromady. Zdrojem mých obav jsou spíše
varhany v našem kostele. Při jejich poslední
opravě nevelkého rozsahu jsme byli upozorněni,
že varhany budou v blízké budoucnosti
potřebovat generální opravu. Byly prohlédnuty
dalším odborníkem, který tuto informaci potvrdil
v plném rozsahu. Následovalo poptávání oprav a
nyní už víme, kolik by zhruba generální oprava
varhan měla stát. Nejnižší nabídka obsahuje
částku 300 000 Kč. Plánujeme sice opravy
rozložit na několik fází, přesto budou peníze
potřeba na každou z nich. Co dodat? Snad jen
verš z Písma:

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci
předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení;
vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

2. Kor. 9, 7
Lubomír Čevela



advent 2012 ČCE Hošťálková  Sborový časopis 3

Vánocích nespí, přihřívá se u toho ohně, který na
této zemi zanítila Boží láska, ale neví, co dělá. Jen
se zkusme zeptat těch, které potkáme, proč
slavíme Vánoce; mnozí si nebudou vědět
s odpovědí rady. „Vy však pohleďte,“ říká apoštol,
dobře rozumějte tomu, co tyto dny znamenají:
jsou to svátky „milovaných Božích dětí“. „Otec
nám daroval lásku – a nyní jsme Božími dětmi.“A to není všechno. Ke slovu o minulosti a

přítomnosti se přidává slovo o budoucnosti:
„Ještě se neukázalo, co budeme“. To je dosud
tajemství, ale bát se rozhodně nemusíme. Naopak.
To tajemství budoucnosti je tak veliké a úžasné,
že něco takového „oko nevidělo, ucho neslyšelo,
nikdy to člověku ani na mysl nepřišlo“. Ani snít
nedovedeme o tom, co „Bůh připravil těm, kdo jej
milují“ – svým milovaným. To není nejistota a
obavy, ale jedna z nejsmělejších vět Bible! A
přece střízlivá. Nic si nevymýšlí, říká jen to, co ví:
je před námi budoucnost, a to taková, že se na ni
můžeme těšit. Podrobnosti neznáme. Známe jen
to, co říká Boží Slovo: „že On se ukáže a až se
ukáže, budeme mu podobni“. Když se ukázal
poprvé v betlémských jeslích, připodobnil se On
k nám: „přijal podstatu služebníka, vzal na sebe
lidskou podobu“. Když se ukáže v ten poslední
den svého vítězství, učiní nás podobnými sobě.
Jako s námi nesl naši bídu a smrt, chce, abychom
my nesli s ním jeho slávu a život. Apoštol se
neodvažuje o tom mluvit dopodrobna, nechce
uspokojit naši chtivou zvědavost líčením toho,
jaké to bude v nebi a co nás tam čeká, chce jen
utvrdit naši nadějnou jistotu, že Boží láska nám
chystá věci veliké, nepředstavitelně slavné. Setkat
se s ním, s plností jeho lásky, skutečně jej poznat

„tak, jak je“ – to samo nás učiní jemu podobnými.To všechno před námi je ale ještě tajemství a
apoštol je neodhaluje. Považuje za důležité

něco jiného. Ne abychom žili jako ve snu, těšili se
a opájeli představami nebeské budoucnosti a
svého „zbožštění“, ale to, že tato slavná
budoucnost je tak jistá, že vrhá své světlo jakoby
zpět do naší nynější přítomnosti: „Každý, kdo má
tuto naději v něho, usiluje být čistý, jako je čistý
on.“ Na tom apoštolu záleží: to, co Bůh dal, je
zárukou naděje. A kdo v této naději žije, vyvodí
z toho důsledky, připravuje se na budoucnost.
Před příchodem Vánoc, jako před příchodem
vzácného hosta, se v domácnostech gruntuje.
Styděli bychom se za nečistotu a nepořádek. Něco
podobného má apoštol na mysli. Když vděčně
odpovídáme na Boží lásku a když máme naději,
že nás jednou promění a učiní sobě podobnými,
vede nás to k nespokojenosti s vlastní nečistotou,
k touze zbavit se jí, k zápasu proti všemu, co nás
znečišťuje. Záleží na tom, jak žijeme, chodíme,
mluvíme. Čisté je to, co je z lásky – jako je čistý
dárek, který dáváme bez vypočítavosti, upřímně a
s láskou – a v lásce chodí ten, kdo žije z naděje,
kdo žije z jistoty o lásce, kterou Bůh dal a dává ve
svém Synu.V Betlémě se narodilo Dítě a my jsme v něm

dostali možnost znovuzrození. „Nyní jsme
Božími dětmi a v naději toho, čím budeme,
můžeme chodit v čistotě a radosti ve dnech své
vyměřené lhůty a světem, i když nás nezná.“ Není
to prchavá radost, není to marná naděje, není to
marný zápas: „Pohleďte, jak velikou lásku nám
Otec daroval!“

Petr Maláč

jak důležité je správné uspořádání jednotlivých
částí programu u akcí pro děti.

Eliška přivezla různé materiály pro práci s
dětmi, které jsme si od ní mohli o přestávkách
zakoupit. Seminář pro pracovníky s dětmi byl
v našem sboru pořádán již podruhé. Já osobně
jsem přijal největší povzbuzení a nabral novou
sílu v závěrečné modlitební chvíli, kdy jsme se
přimlouvali za děti a za sebe jako učitelé
navzájem.

Na závěr připojuji slova apoštola Pavla:

Držme se neotřesitelné naděje, kterou
vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je
věrný.

Židům 10:23
Martin Nevola

Semináře se účastnilo: 35 osob ze sborů ČCE
Hošťáková, ČCE Růžďka, ČCE Liptál, ČCE
Huslenky, CB Velká Lhota, CB Vsetín, Maják, AC
Bystřice pod Hostýnem

Seminář pro pracovníky s dětmi
...dokončení z titulní strany
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Mnohé děti ještě nejspíš spokojeně
odpočívaly po obědě, zatímco se na faře v

sobotu 15. září 2012 seběhlo spoustu lidí, aby
dokončili poslední přípravy k „Melounové párty
a potáborovému setkání“. Čas příprav uběhl jako
voda. Ve 14:00, kdy se dostavilo na faru asi třicet
těšících se dětí, mohlo vše zdárně začít.

Přivítání, modlitba, písničky, a už se děti
začaly rozdělovat do pěti skupin ke hraní her. Hry
měli jako obvykle na starost sporťáci. Pro děti si
připravili několik stanovišť s různými úkoly.
Myslím, že největšímu zájmu se těšilo stanoviště
„Jedení melounu“, jehož obsahem bylo v podstatě
„tady máte meloun a co nejrychleji ho snězte“.
Podotýkám, že součástí úkolu bylo rozdělení
melounu bez použití jakéhokoli nástroje. Většina
skupinek se tuto nelehkou situaci rozhodla vyřešit
stylem „tak ho prostě hodíme na zem.“ Někteří
ovšem trochu neodhadli svou sílu a kousky
melounu bylo možné najít až na příjezdové cestě.
Konzumace melounu se spolu s dětmi zúčastnili
také vedoucí skupinek.

Po umytí ulepených rukou a u některých
účastníků možná i celého obličeje, následovaly
znovu písničky a služba slova. Honza Vaněk nám
pověděl příběh „Tajemství melounu“, ve kterém
představil meloun tak trochu jinak. Černá zrníčka
– hřích, červená dužina – krev, bílá – nebe, zelená
slupka – naděje a růst.

Po lekci jsme zazpívali několik písniček a
potom jsme mohli u videa vzpomínat na letní
tábor na Tesáku. Každý pak dostal na památku CD
s fotografiemi z pobytového tábora a také
z přífarského Church English Campu. Potom byly
děti pozvány do nedělky, náboženství a dorostu a
po dalších písničkách jsme se vrhli na občerstvení,
jemuž vévodil melounový drink.

Na závěr jsme si pustili video z Church English
Campu, znovu jsme zazpívali a závěrečná
modlitba ukončila průběh párty. Zhruba v 17:00 se
odloudal z fary poslední opozdilec. Nezbývá, než
se těšit na následující prázdniny, kdy se snad zase
všichni setkáme na přífarském táboře!

Johana Palová

Melounová párty
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Kouzelné slovíčko „ale“. Podle pravopisu je
to spojka souřadná. Nám, co jsme už dávno

ze školy, to možná málo říká a tak si to
zopakujme. Tato spojka spojuje dvě věty hlavní
do souvětí a jejím použitím vznikne tzv. souvětí
souřadné, odporovací. Leč utečme již ze školy a
výše uvedenou teorii použijme v praxi. Jak se v
určitých situacích vyjadřujeme? Říkáme třeba:
„víš, já s tebou v podstatě souhlasím, ale jsou ještě
jiné okolnosti“ nebo “to je pravda, ale víš, to není
tak jednoduché“.Jistě byste mohli uvést spoustu další příkladů, a

to ze svého okolí nebo z vlastních výroků.
Vlastně tak vyjadřujeme jistou rozpolcenost nebo
až neochotu přijmout to, s čím se setkáme a co na
nás třeba činí nějaké nároky. A tak to odmítneme –
neodmítneme. Je to jako chytrá horákyně – obutá
 neobutá, oblečená  neoblečená, učesaná –
neučesaná atd. Můžeme si tak počínat i ve svém
přístupu k církvi, ke křesťanství vůbec: „Já vím,
že v neděli je dobré chodit do kostela, ale když
ono se v neděli ráno tak dobře spí“ nebo „do
kostela bych chodil, ale když tam chodí ten nebo
ten, a podívejte se, jak žije“. Opět v tom slyším
rozpolcenost nebo také výmluvu – je to dobré,
ale... Můžeme takový postoj zaujmout i vůči Bohu
 „věřit v tebe, Pane Bože, to jo, ale nechám si to,
až budu starý“ nebo  „ale to je pro ty slabochy, já

to zvládnu sám“. A situace se opakuje. Takové ale
můžeme vidět vlastně negativně, jako neochotu,
lenost nebo odpor. Ocitáme se však v situacích,
kdy nám to v naší víře nejde, kdy jako bychom
neslyšeli Boží hlas a cítíme se opuštění.I v těchto okolnostech můžeme říct své ale:

„Bože, chci v tebe věřit, ale vidíš, jaký jsem,
jak jsem špatný.“ Myslím, že v podobných
situacích jste se octli nebo nacházíte. Tomu lze
rozumět, to je třeba chápat. V těchto chvílích je
potřeba říct své ne. V jedné písni zpívá Sváťa
Karásek „say no to the devil, say no“ tj. řekni
ďáblu ne, řekni ne. To můžeme vyslovit a toho
zlého odmítnout. Není to snadné, zvlášť když v
podobné situaci nejsme. Zde však můžeme také
říct své ale, ale v pozitivním smyslu. Můžeme říct
– já vím, že jsem špatný, že jsem hříšný, ale
přesto smím věřit, že mne má Bůh rád. Tady má
naše ale své dobré a oprávněné místo. Můžeme
tedy být „alekřesťany“, a to v tom negativním
smyslu, kdy své ale říkáme proto, abychom
obhájili své pozice, které nejsou správné; můžeme
však být „alekřesťany“ v tom pozitivním slova
smyslu, kdy se svým ale obracíme na Boha, na
Ježíše Krista s důvěrou, že nám pomůže. „Věřím,
Pane, pomoz mé nedověře.“

Milan Michalík

Aleargumenty

Festival UNITED
Rok se s rokem sešel a opět přišla řada na

Festival UNITED. Tento multižánrový
křesťanský festival se konal 23. – 25. srpna na
Vsetíně. Tématem letošního festivalu bylo
„DOTKNOUT SE NEVIDITELNÉHO“. Opět
byla možnost přihlásit se jako dobrovolník nebo
jako účastník. Já si zvolila variantu 1 –
dobrovolník. Bylo to nečekaně dobré rozhodnutí.Přestože oficiální start festivalu byl až ve

čtvrtek večer, pro nás dobrovolníky vše
začalo už v úterý. Malé seznámení, „slovíčko“,
chvály, nějaké instrukce ke středě. Ve středu ráno
jsme začali ve svižném tempu. Snídaně, společný
program, rozdělení do „pracovních“ part jako
hlídači, technici, registrující…, oběd, příprava

prostor, večeře, večerní program a instrukce na
čtvrtek. A poslední dlouhý klidný spánek. Ve
čtvrtek se už program jednotlivých pracovních
part rozchází. Já jsem patřila do té, která měla za
úkol registrovat účastníky festivalu. Již od 14:00
jsme měli napilno.Fronty na lístky se nezmenšovaly ani po

zahájení festivalu v 19:00. Nebylo se čemu
divit. Také bych si vystála frontu na lístek kvůli
tak dobrému programu. Na scéně se mimo skvělé
řečníky vystřídaly známé i méně známé hudební
skupiny, jako například Timothy, Runaway My
Sun, EsPé, Elementum, BLUETREE. Zlatým
hřebem celé hudební scény byl koncert a následný
„pokec“ s kapelou z Velké Británie Four Kornerz.
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Za co mohu děkovat v uplynulém roce

V letošním roce také probíhala soutěž o
neoblíbenější skupinu, kterou vyhrála skupina
Almost Good.Sportovně i méně pohybově nadaní si mohli

zahrát lidský fotbálek nebo vyzkoušet své
volejbalové a další dovednosti. Za velmi zdařilou
změnu oproti loňskému ročníku považuji volné
vstupy na semináře a pódium zdarma na Dolním
náměstí, což vzbudilo větší zájem ze strany
veřejnosti. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla
festivalu zúčastnit a zároveň sloužit. Vřele
doporučuji účastnit se příští rok jako dobrovolník.

Katka KoníčkováFestival UNITED je zázrak v podobě setkání
křesťanů z celé České republiky napříč

denominacemi. Programu se letos účastnilo přes
2000 lidí. Jsem Bohu velmi vděčná za to, co dělal
a jak ještě bude jednat mezi mladými lidmi v naší
zemi. Moc děkuji všem vám, kteří jste se za tuto
akci modlili nebo ji finančně podporovali. Velmi
mě povzbuzuje vidět, když starší generace stojí za
mladší, podporuje ji a povzbuzuje, když církev
funguje jako tělo Kristovo. Přeju vám, ať
požehnání, které jste na Vsetíně na UNITEDu
načerpali, přináší ovoce do vašeho života, rodin i

do našeho sboru.
Petra Barbořáková

„UNITED byl pro naši celou rodinu velmi
duchovně občerstvující. Letos jsme využili
příležitosti účastnit se různých zajímavých
seminářů, které nás povzbudily a poučily. Největší
zážitek ale pro mě bylo vidět to veliké
společenství nadšených mladých lidí, jak uctívají
a chválí Boha.“

Žena
„Byl jsem jen na několika programech, takže

jen velmi krátce. Zaujal mne poslední večer, kdy
po skončení celého programu byla chvíle
děkování a tichých modliteb a chval za celý
festival.“

Muž, 65 let.
„UNITED vnímám jako čest být v

modlitebním týmu, který se ponejvíce přimlouval
za realizační tým, kapely, řečníky, dobrovolníky v
jejich nelehké službě. Zakoušet, jak Bůh
odpovídal, jednal a žehnal, bylo úžasné. Vidět
tolik mladých lidí upřímně hledajících pravdu,
cestu a život mě naplňovalo radostí.“

Miloslava

Také letos jsme položili výše uvedenou otázku
několika lidem a zde jsou jejich odpovědi.
Chceme si tak zdůraznit, že v našich životech
prožíváme konkrétní věci, a že to není žádná
teorie.
Děkuji Pánu Bohu za to, že mně splnil můj sen a
že mě provázel na každém kroku. Žena, 20 let
Děkuji za každý den, který mi byl z Boží milosti
přidán k životu. Žena 49 let
Za rodinu, přátele a možnost práce. Žena 31 let
Jsem vděčná, že mě Pán Bůh nenechává bloudit
ve tmě a celý uplynulý rok mě vedl a stále vede za
ruku na cestě za ním. Děkuji, že se na něj můžu
spolehnout. Žena 45 let
V uplynulém roce se o mě Bůh staral, vždy stál
při mně a dával mi najevo svou blízkost. Muž 25
let

Pán Bůh mi daroval další dny života, ve kterých
jsem mohla zakoušet Jeho lásku a dobrotu. Děkuji
za skvělou rodinu a sbor. Děkuji za přátele, kteří
za mnou stáli, povzbuzovali mě. Žena 34 let
(zkráceno)
Za novou, dobrou práci, za to, že jsem každou
neděli v kostele. Za náš sbor, za bratra faráře a
jeho rodinu. Žena 58 let
Za manžela. Žena 33 let
Velice moc děkuji Bohu, že mi uplynulý rok dal
poznat, že čím těsnější (intimnější) vztah
s Ježíšem, tím lépe pro mne i pro mé okolí. Muž
53let
Za to, že je věrný a neopouští mě, i když se mu
vzdaluji. Muž 44 let
Určitě děkuji za laskavé lidi a laskavé vztahy v
tomto sboru. Děkuji za ty, kteří se za mne modlí.
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Milé děti,
připravily jsme pro vás soutěžní kvízy týkající se
narození Pána Ježíše. Věříme, že pro vás nebude
těžké je rozlousknout. Své odpovědi můžete
zasílat na emailovou adresu
janaflachsova@email.cz nebo je předat napsané
osobně do 16. 12. 2012. Luštitelé, kteří všechny
odpovědi budou mít správně, odměníme.
Přejeme hodně radosti při luštění.
Pavlína Žambochová a Jana Flachsová

Vánoční příběh
 Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi

určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod
příběhem a podle smyslu větu doplň.

Anděl ____________ sdělil Marii, že bude mít
______________ a dá mu jméno
______________.

Marie byla zasnoubena s _______________.
V době, kdy Marie čekala Ježíše, byl proveden
_______________ __________. Marie a Josef se
vydali do _____________, aby se dali zapsat.
V Betlémě Marie porodila syna. Položila ho do
____________ ve chlévě. V okolní krajině
______________ pásli svá stáda. Anděl pastýřům
sdělil, že se jim narodil ______________, Kristus
Pán. Dítě naleznou v ______________ položené

do jeslí. Pastýři spěchali do Betléma a
______________ Marie i s Josefem i to zaslíbené
děťátko.

SLOVA K DOPLNĚNÍ:
NALEZLI, SPASITEL, PLENKÁCH,

GABRIEL, JEŽÍŠ, DÍTĚ, SOUPIS LIDU,
JOSEFEM, BETLÉMA, JESLÍ, PASTÝŘI

Vzpomeneš si, kdo se přišel poklonit Pánu
Ježíši?

Za to, že dostávám každého dne novou chuť a sílu
k životu i službě, jak věřím, na Boží vinici. Děkuji
za svou rodinu. Muž 57 let (zkráceno)
Jsem vděčná, že jsem mohla navštívit Izrael. To,
co jsem mohla z Boží milosti prožít, předčilo mé
očekávání. Žena 58 let (zkráceno)
Jsem vděčná Pánu Bohu za ochranu naší rodiny,
za konkrétní vedení v konkrétních situacích, za

vyslyšené modlitby, za to, že ke mně Pán Bůh
mluví, že prožívám jeho lásku. Žena 51 let
Za kursy Alfa, že je navštěvovalo tolik mladých
lidí; že mně minula operace páteře,
převážně díky modlitbám; že jsme v rodině
celkem zdraví a máme dobré vztahy; že synové
jsou zdraví, samostatní a mají zaměstnání. Žena
60 let (zkráceno)

Oříšky pro děti
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Adventní večery budou vždy vesborovém domě v 19 hodin:
úterý 4. 12.  f. Pavel Fojtů ze Stříteže n.
Bečvou
neděle 9. 12.  f. Lubomír Červenka z Hodslavic
úterý 11. 12.  f. Mária Jenčová z Hodslavic
neděle 16. 12.  f. Mirosław Jelinek z Kateřinic
úterý 18. 12.  Jan David ze Vsetína

Modlitební řetězec
pátek 30. 11.  sobota 1.12.
Společná modlitební hodina
sobota 1. 12. v 19 hodin ve sborovém domě
Pečení a zdobení vánočních perníčků
sobota 1. 12. v 14 hodin ve sborovém domě
Poslední neděle církevního roku  25. 11.
bohoslužby  ve sborovém domě v 10 hodin
odpolední shromáždění v Rajnochovicích ve 14
hodin
1. Adventní neděle  2. 12.
bohoslužby se svatou Večeří Pán ve sborovém
domě v 10 hodin
2. Adventní neděle  9. 12.
bohoslužby  ve sborovém domě v 10 hodin
3. Adventní neděle  16. 12.
bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin,
návštěva br. Smetany
Sobota 22. 12.
generální zkouška na vánoční slavnost
Nedělní školy ve sborovém domě ve 14 hodin
4. Adventní neděle  23. 12.
vánoční slavnost Nedělní školy ve sborovém
domě v 10 hodin
Štědrý den  24. 12.
Štědrovečerní bohoslužby v kostele v 16,45
hodin

Hod Boží vánoční  25. 12.
bohoslužby se svatou Večeří Páně ve sborovém
domě v 10 hodin
„Na Štěpána“  26. 12.
bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin
společné setkání mládeže a střední generace ve
sborovém domě v 17 hodin
Neděle po Vánocích  30. 12.
bohoslužby ve sborovém domě v 10 hodin
Starý rok  31. 12. 2012
rozšířené večerní bohoslužby ve sborovém domě
od 18 hodin
Nový rok  1. 1. 2013
bohoslužby se svatou Večeří Páně ve sborovém
domě v 10 hodin
Alianční týden modliteb – 7.  13. 1. 2013
modlitební večery ve sborovém domě vždy v 19
hodin

Adventní a vánoční program sboru




