Salár, platbu na Jeronýmovu jednotu i dary sboru
můžete složit na faře, pokladní s. Jiřině Hurtové nebo
je posílat přímo na účet farního sboru u Poštovní
spořitelny

č. účtu 189329618/0300.

Za

všechny

Vánoční sborový dopis
2017

poskytnuté finanční prostředky vám děkujeme.
Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných
svátků vánočních a úspěchů v osobních i profesním
životě v roce 2018.
Těšíme se na setkání s vámi.

Ludvík Pastyřík – kurátor
Miloš Vavrečka – farář

Farní sbor
Kontakty:
Miloš Vavrečka, farář 731 626 537
E-mail: milos.vavrecka@seznam.cz

Českobratrské církve evangelické
Zádveřice – Raková

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy

k narozeninové párty svého Syna Ježíše. Sejděme ze

toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž

svých horských cest, ze svých výšin i nížin. S vědomím,

nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu

že s námi jdou nohy Boží. Jeho kroky proměňují,

hlásá: „Tvůj Bůh kraluje.“ Iz 52,7

vedou k pokoji a posilují naši odvahu, jdou s námi,

Chodit po horách. To je něco, co si užíváme.
Nebo na co vzpomínáme. Nejde jen o ty kroky v přírodě,
ale i o šanci posílit svůj vnitřní svět a jeho naladění.
To vychází mimo jiné z vědomí, že v tom horském
prostředí nejdeme sami. Jdou s námi nohy toho, jenž

abychom jeho slova přijali jako velikou naději pro sebe
i své děti, pro celý náš svět. Ať k vám promluví i o
Vánocích i v novém roce 2018.
Přijměte pozvání do kostela:


nese a ohlašuje pokoj. Posiluje naši vnitřní sílu svou
ochranou a pomocí. U všech našich kroků jsou jeho

na vánoční besídku dětí v neděli 17. prosince v
9.45 hodin.



na

adventní

koncert

folkorního

souboru

slova: “Tvůj Bůh kraluje.“ Jeho moc nás provází

Vizovský Juráš s uměleckým vedoucím Daliborem

v adventním očekávání i o svátcích vánočních. Je to

Bambuchem 17. prosince v 16 hodin.

moc Boží, která odsouvá do pozadí naše obavy a



na Štědrý den 24. prosince v 15 hodin.

v konečné fázi je ničí. Že to zní jako pohádka. Adresáti



na 1. svátek vánoční 25. prosince v 9:45 hodin

starého poselství se o tom přesvědčili. Na vlastní kůži

se zpěvem pěveckého sboru a vysluhováním

v zajetí starého Babylonu. A po nich miliony dalších.

Svaté Večeře Páně.

Až tato slova přišla k nám. Na počátek nového
církevního roku. K narození Ježíše Krista, k Vánocům
2017. „Tvůj bůh kraluje“, těmito slovy nás Bůh zve



na 2. svátek vánoční 26. prosince v 9:45 hodin.



na Silvestra 31. prosince v 13:30 hodin se
vzpomínkou na ty, s kterými jsme se v roce 2017
rozloučili.

