Adventní sborový dopis 2019
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. (Matouš 2,10 )
Sestry a bratří, přátelé a známí Kyjovského sboru a kazatelských stanic ve Bzenci a ve
Veselí nad Moravou, zdravím Vás v tento adventní čas. A přeji Vám požehnaný Advent a
Vánoční svátky, třeba se nám podaří si vzít příklad ze tří mudrců a radovat se velikou radostí
v čase, kdy si připomínáme narození Pána Ježíše Krista.
Nevím jak Vám, ale mně se zdá, že se stále něco děje a většinou ty události v nás vzbuzují
obavy a nejistotu. Stačí okamžik a náš život se zcela promění a někdy se nám náš život na
okamžik rozpadne jak domeček z karet. A v těchto chvílích bychom mohli obrátit svůj zrak k
nebi a dívat se a také poslouchat, naslouchat tomu tichému hlasu. V písni Krásná je modrá
oblaha se zpívá „Ten tichý hlas nám zvěstuje, že život má svůj cíl, a kdo v životě miluje, u
Boha zvítězil.“ Většinou jsme schopni, díky Bohu, zase nově vystavět náš život.
Vánoce jsou přeci svátky lásky a odpuštění. Ano, jsou to i svátky shonu a plné kýčů a
pozlátek, ale přeci jenom převládá ta touha, ta potřeba být milován a milovat. Láska a
vzájemná úcta je ten lék, který uzdravuje naši duši i naše tělo. Máme mnoho různých léků,
které nám pomáhají s našimi bolestmi a s našimi nemocemi. Ovšem pilulku proti zlobě, pýše,
lži ani strachu nemáme. Taky kdybychom přišli do lékárny a chtěli lék proti blbé náladě, nic
bychom nedostali. Jsem přesvědčen, že tím lékem pro naši bolavou lidskou duši je milující
Bůh a milující blízký člověk. A tudíž platí „...Kdo v životě miluje, u Boha zvítězil.“
Jsme na prahu roku 2019, proto Vám přeji, aby Vám Bůh žehnal a provázel Vás opět v tom
dalším roce. Mám naději, že přes všechny starosti a nevyřešené věci, přeci jenom zase
budeme schpni si užít každý den našeho života. Neboť žádný den se už nikdy nebude
opakovat, a proto je jedinečný. Netočíme se v kruhu, i když se nám to někdy může zdá, ale
jdeme vpřed, „...život má svůj cíl ...“.
Mé srdce složilo v Bohu naději a dostalo se mi jeho pomoci. I zaplesalo srdce mé a
písní dík mu vzdám. (Žalm28,7)
Ať Vás Bůh chrání
Dan Petříček

Kdožť s hůry přišel, nade všeckyť jest; kdož jest z země, zemskýť jest, a
zemské věci mluví. Ten, kterýž s nebe přišel, nade všecky jest.
A což viděl a slyšel, toť svědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá.
Kdož přijímá svědectví jeho, zpečetil to, že Bůh pravdomluvný jest.
Nebo ten, kteréhož Bůh poslal, slovo Boží mluví, nebo jemu ne v míru dává
Bůh Ducha.
Otec miluje Syna, a všecko dal v ruku jeho.
Kdož věří v Syna, má život věčný; ...
(Jan 8,31-36)

2.12.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE - bohoslužby ve Bzenci v 8.15
bohoslužby v Kyjově v 9.30 s VP

9.12.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE - bohoslužby v Kyjově v 9.30
Adventní koncert v Kyjově v 15.00
Varhany a zpěv Ladislav Morawetz, celocírkevní kantor ČCE;

16.12.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE - bohoslužby v Kyjově v 9.30

23.12.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE - bohoslužby v Kyjově v 9.30
Dětská Vánoční slavnost v Kyjově v 14.30

25.12. 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ

- bohoslužby v Kyjově v 9.30 s VP
- bohoslužby ve Veselí nad Moravou ve 14.00 s VP

30.12.

- bohoslužby v Kyjově v 9.30

1.1. 2019

- bohoslužby v Kyjově v 9.30

ZVEME VÁS VŠECHNY I S DĚTMI KE VŠEM TĚMTO PŘÍLEŽITOSTEM

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle,
přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na
oslátku, osličím mláděti. (Zacharijáš 9,9)

