Vánoční sborový dopis 2018

„Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo, obyvatelům
temné země vzchází světlo. Hle, dítě se nám narodilo, Syn nám dán
jest, vládu má na svém rameni a dostal jméno Podivuhodný rádce,
Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ Lukáš 2
Opět se nám, bratři a sestry, milí přátelé, připomíná text
Lukášova dopisu a vede nás k vánočním svátkům. Míří k lidem, kteří
hledají životní světlo, naději a jistotu pro sebe i své blízké. Už to tak
chodí, že jsme vystaveni tmě, že se nám světlo našich dní ztrácí.
Pohlcuje nás nejistota. Na pořadu dne jsou otázky, které si neumíme
zodpovědět. I proto jsou tu Vánoce, dítě, Syn Boží. Jmenuje se
Ježíš, zvaný Kristus, ten, jenž chrání, vnáší bezpečí a pevnou půdu
pod nohama. Lukáš ho vidí jako muže, který dokáže vládnout na
zemi. Vnáší svým slovem, radou do života jasno a v neposlední řadě
pokoj. Vnitřní jistotu, kterou každý člověk k životu potřebuje. Pro
svou orientaci, pro to aby nesešel z cesty. Nedal se svést „falešnými
proroky“. Tyto důrazy byly a jsou dodnes aktuální. Nesou nás.
Otevírají zvláštní moudrost do života. I proto si je lidé čtou a
vykládají.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Zádveřice – Raková

Je tomu tak i v našem evangelickém sboru. Jeho život
prochází proměnou. Po odchodu faráře Miloše Vavrečky je sbor
administrován. Větší část práce nyní spočívá na kurátorovi a
staršovstvu. Vaše aktivita je a bude, a nejen pro období administrace,
velmi vítaná. Najít nového kazatele nebude snadné. Není to událost,
která přichází ze dne na den, ale věříme, že se nám to podaří.

V nadcházejícím období přijměte pozvání do kostela:

Salár, platbu na Jeronýmovu jednotu i dary sboru můžete předat při



nedělních bohoslužbách v kostele, přinést pokladní s. Jiřině Hurtové

na adventní koncerty
v neděli 2. prosince v 16 hodin vystoupí skupina BPT
v neděli 9. prosince v 16 hodin se představí Cimbálová a gajdošská
muzika Josefa Černíka

nebo je posílat přímo na účet farního sboru u Poštovní spořitelny
č. účtu 189329618/0300. Za všechny poskytnuté finanční prostředky
vám děkujeme.

v neděli 16. prosince v 16 hodin zahraje folklorní soubor
Vizovský Juráš s uměleckým vedoucím Daliborem Bambuchem

Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných svátků vánočních a



na vánoční besídku dětí
v neděli 23. prosince v 9:45 hodin

Těšíme se na setkání s vámi.



na vánoční a novoroční bohoslužby
v pondělí 24. prosince na Štědrý den v 15 hodin
v úterý 25. prosince na Boží hod vánoční v 9:45 hodin se zpěvem
pěveckého sboru a vysluhováním SVP
ve středu 26. prosince na Svatého Štěpána v 9:45 hodin
v neděli 30. prosince v 9:45 hodin
v pondělí 31. prosince na Silvestra v 13:30 hodin se vzpomínkou na
zesnulé, se kterými jsme v roce 2018 v kostele rozloučili
v neděli 6. ledna na Novoroční bohoslužbu v 9:45 hodin
s vysluhováním SVP

úspěchů v osobních i profesním životě v roce 2019.

Ing. Ludvík Pastyřík – kurátor
Mgr. Bronislav Czudek – administrátor sboru

Kontakty:
Bronislav Czudek, tel. 737 835 002
Ludvík Pastyřík, tel. 605 905 105

