Adventní sborový dopis 2020
Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. (Zachariáš 9,9 K) Milé sestry a bratří,
přátelé a známí, tímto veršem začíná první Adventní neděle. Připomenutím, oznámením, že
náš král přijde, vstupujeme do Adventu. Může to znít jako začátek nějaké pohádky a my
dobře víme, že náš život není žádnou pohádkou. Jaká to škoda, že nežijeme životy plné
radosti, světla a vzájemného porozumění. Ale to se neděje ani v pohádce. Pohádky končí
dobře, dobro zvítězí nad zlem, pýchou. V pohádkách, které známe z dětství, se neutěšená
situace hrdiny obrátí a hrdina žije šťastný život. Hrdina musí bojovat o lásku, o pravdu, za
dobro. Hrdina v pohádce se musí vyrovnat se záští druhých lidí, se lstí protivníka, musí
zvítězit třeba nad zlou macechou. Na začátku Adventu je veliké očekávání, nevracíme se
zpět, ale vyhlížíme příchod krále, který je spasení plný a spravedlivý. Můžeme i na konci roku
2020 slyšet ujištění, že Kristus přijde, prosadí se plně Boží moc i na zemi nejenom na nebi.
Z úst farářek a farářů smíme slyšet i ujištění, že Boží spravedlnost se už nyní prolamuje do
našeho světa, do našich životů. Je tomu tak? Není to jenom nějaké zbožné přání těchto lidí?
Nepatří to jenom k popisu jejich práce, aby něco takového říkali?
Heslo pro rok 2020 bylo a stále ještě je z evangelia Marka 9,24 b „Věřím, pomoz mé
nedověře.“ Víra, naše osobní víra, je naše Achillova pata, náš slabý bod. Podléháme
beznaději, smutku a ztrácíme se Pánu Bohu. Věřící člověk je takovým pohádkovým hrdinou,
který musí zápasit s draky, se zlem převlečeným za hodné bytosti, ale na konci všeho
pachtění, všech zápasů na něho čeká to slíbené království.
Přeji nám všem, abychom neztráceli víru a naději a byli si jisti, že Bůh se neztratil, neodešel,
neprohrál, ale je s námi i nyní až na věky.
Požehnaný Advent a Vánoce.
Vaši faráři Erika a Dan Petříčkovi

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)

29.11.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

- bohoslužby online www.evangelik.eu

6 .12.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

- bohoslužby v Kyjově v 9.30

13.12.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

- bohoslužby v Kyjově v 9.30 a ve Veselí n. M. v 14.00

20.12.

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

- bohoslužby v Kyjově v 9.30
Dětská Vánoční slavnost v Kyjově v 15.00

25.12. 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ

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

27.12.

- bohoslužby v Kyjově v 9.30

1.1. 2021

- bohoslužby v Kyjově v 9.30

ZVEME VÁS VŠECHNY I S DĚTMI KE VŠEM TĚMTO PŘÍLEŽITOSTEM
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)

