Adventní sborový dopis 2019
Sestry a bratia, priatelia a známy nášho evangelického sboru v Kyjove a jeho kazatelských
staniciach v Bzenci a vo Veselí nad Moravou.
Na začiatku nového cirkevného roka vás všetkých zdravím slovami z proroka Zachariáša 9,9
„ Hla, Tvoj Král príde k tebe, spravodlivý je a plný spasenia“. Je to velký, nezaslúžený dar od
Boha, ktorý sme dostali v podobe jeho Syna Ježiša Krista. Aj v tomto prichádzajucom čase
si to možeme pripomínat. On zomrel za každého jedného z nás. Jeho vykupitelská smrt na
kríži nás oslobodila od moci zla a hriechu. My sa smieme spoliehat na Hospodina, na jeho
vedenie. On má prvé a posledné slovo v našom živote. Bez neho, bez jeho pomoci, nič nie
sme. Hospodinu záleži na každej stratenej ovečke, na každom jednom z nás. On nás
doprevádza našimi životmi a je s nami aj při našich radostiach, aj starostiach.
Aj teraz na začiatku nového cirkevného roka vás všetkých pozývam do nášho zboru. Hoci
malé spoločenstvo, ale o to viac uprimné. Stojíme o každého jedneho z Vás. A každý jeden ,
ktorý pre svoje starosti nepríde na bohoslužby , o to viac chýba. My chceme spoločne
preživat naše životy, spoločne sa radovat, ale aj spoločne smutit. Aj v tomto adventnom čase
chystáme koncert a detskú vianočnu slavnost. A tak pridte medzi nás.
K tomu aby naše spoločenstvo fungovalo, potrebujeme spoločné modlitby. Potrebujeme
uprimnú, osobnu vieru. Potrebujeme biblické slovo, ktoré nás doprevádza našimi životmi.
Myslím si, že bez spoločenstva je naša viera polovičná. Bez spoločenstava bratov a sestier ani
náš zbor nemože fungovat.
A tak Vám prajem požehnaný Advent a Vianočné sviatky. Požehnaný sviatočný čas.
farářka Erika Petříčková

1. ned. adventní 1.12.
2. ned. adventní 8.12.
3. ned adventní 15.12.
4.ned. adventní 22.12.
1.svátek vánoční 25.12.
1. 1. 2020

bohoslužby s VP v Kyjově v 9.30
Adventní koncert v Kyjově v 15.00 – účinkují Mikael Ericsson
a Daniel Jun
bohoslužby v Kyjově v 9.30; ve Veselí nad Moravou v 14:00
bohoslužby v Kyjově v 9.30;
bohoslužby v Kyjově v 9.30;
Dětská vánoční slavnost v Kyjově v 16.00
bohoslužby s VP v Kyjově v 9.30 a ve Veselí n. Mor. V 14.00
bohoslužby v Kyjově v 9.30

Aj, stojím u dveří a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
sním večeřet
a on se mnou (Zj. 3, 20).

Srdečně Vás zve a zdraví Vaše staršovstvo.
Marek Čmelík, kurátor

