ADVENT A VÁNOCE 2017
dopis členům a přátelům sboru
Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí

Adventní zamyšlení
Tak je to zase tu, přichází advent - čas čekání na příchod
(narození) Ježíše Krista. Latinské slovo adventus znamená příchod.
Ano, takový je ten pravý smysl, jestli to některým uniká. Jistě, dnes
nám toho uniká mnoho, takže i význam adventu není již dnes mnoha
lidem znám. Víme, že na adventní neděle jsou otevřeny obchody (i ty,
které mají jindy v neděli zavřeno), domů pořídíme adventní věnec,
uklízíme, pečeme cukroví...
Všichni na něco čekáme - to není nové zjištění. Ale všichni na
to čekáme s předpokladem, že se to stane. Čtyři neděle - 1 měsíc nejsou vůbec dlouhá doba v dnešní společnosti. Svíčky na věnci
zapalujeme jen ze zvyku.. Nevymizela pravá adventní nálada?

Zapálení další svíčky na adventním věnci není jistě to pravé adventní
očekávání.
Advent není o tom se uštvat. Dělejme jen to, co chceme.
Nikdo nikoho nenutí dodržovat vánoční svátky, přesto je skrz
všechny ty nadávky na přípravu, shánění dárků a celkovou únavu
slavíme. Jak podivné! ...Jak ale zvládnout ten každodenní kolotoč v
domácnostech i v době adventu? Je možnost ztišení? Ale ano, třeba
večer, když se všichni sejdou u jednoho stolu je možnost vzájemného
popovídání, modlitby, čtení z Bible. Myslím, že právě tohle je jev,
který k adventu patří.
Vždyť Bůh vychází člověku naproti, vstoupil do lidských dějin.
Syn Boha kráčí cestou lidí. Ne cestou pyšného člověka, který touží po
moci, ale cestou vedoucí od jeslí ke kříži. Zjevil se v podobě zranitelné
a nakonec ukřižované lásky. Vstupuje do našich životů, aby nás ujistil,
že mu na každém jednom z nás záleží, že každého z nás miluje. Jde o
to slavit Advent a pak Vánoce z té pravé radosti, kterou nám přináší
narození Ježíše v Betlémě.
Zamysleme se také a hlavně sami nad sebou a dívejme se
kupředu. Začíná něco nového a jde o to, abychom si toho v tom
každodenním spěchu všimli.
Příjemné a klidné prožití Adventu a vánočních svátků přeje
Dana Konvalinková, kurátorka sboru
11. 11. 2017
Milí členové a přátelé velkomeziříčského evangelického sboru,
s koncem církevního roku Vám posíláme jako pozdrav
zamyšlení sestry kurátorky a informaci co se ve sboru dělo v letošním
kalendářním roce s výhledem k tomu, co se chystá.
Snahou staršovstva je, aby náš sbor byl otevřeným a
přátelským místem, kde se zvěstuje evangelium hříšníkům
(především ale nejen slovem), kde kultivujeme své myšlení
svědectvím Bible i bratří a sester, a kde skrze vysluhování svátostí a
společenství, v nichž zakoušíme docela konkrétně Boží lásku a
odpuštění, také čerpáme síly i naději pro nadcházející dny.

Kromě pravidelných shromáždění (bohoslužby, biblické
hodiny, katecheze, předkonfirmační příprava a náboženství) u nás
letos proběhly dvě poměrně výrazné akce - summercamp
s holandskými přáteli v Daňkovicích a Seniorátní setkání všech
generací. Konaly se sborové dny s Romanem Mazurem, Joelem
Rumlem, Pavlem Keřkovským a naším bývalým farářem Pavlem
Janošíkem. Proběhlo svátkování na faře pro děti (přespávačky k 1.
postní neděli, při Noci kostelů a ke Dni reformace) a minitábor pro
děti, který navazoval na loučení s prázdninami. Konaly se koncerty (In
pace o Velikonocích a Alter ego ke konci církevního roku), sborové
procházky (velikonoční a do Věstoňovic s hornovilémovickými).
Několik nás vyrazilo také do holandského Baarnu a máme radost, že
mezi námi byli i studenti! Na kazatelně se vystřídali krom hostů při
sborových dnech také Filip Boháč – mj. nový seniorátní farář,
sousední farář Alois Němec, ale také naši Karel Hermany, Dana
Konvalinková a Libor Smejkal. Sešla se i staršovstva našeho a
hornovilémovického sboru, aby jednala o ev. společné budoucnosti
obou sborů. V rámci seniorátu se uskutečnily tři předkonfirmační
víkendovky. Besedovali jsme s farářkou Romanou Čunderlíkovou o
vzniku nového Evangelického zpěvníku. Noc kostelů jsme letos
koncipovali spíš pro děti. Na jaře se konala brigáda.
Udržujeme stále kontakt s římskými katolíky (letos se konaly
dvoje ekumenické bohoslužby a ekumenické biblické hodiny).
Veřejnost chceme krom koncertů oslovit také večery s hosty, setkali
jsme se takto se Sylvií Wittmannovou, s Magdalenou a Mikim
Erdingerovými, s Janem Peňázem, s Janem Sokolem, se Zdeňkem
Susou a s Jiřinou Šiklovou. Těší nás, že město Velké Meziříčí stále
večery s hostem podporuje.
A co nás do konce roku čeká?
26. 11. v 9h se sejdeme k bohoslužbám a potom nám o svých cestách
po Peru budou vyprávět Jiří a Tereza Ficovi.
2. 12. od 14h se setkáme u Adventního tvoření. Pokud si chcete
vyrobit adventní věnec, přijďte - třeba na chvíli…

3. 12. se od 9 h budou konat bohoslužby s vysluhováním sv. večeře
Páně (1. adventní neděle). Na odpoledne pro nás děti chystají
Adventní benefici pro Domácí hospic Vysočina. Od 14.30 proběhne
kulturně-informativní část. Ochotné děti vystoupí a dozvíme o
Domácím hospici Vysočina, pro který bude určen výtěžek
z vystoupení a polovina vybraných peněz z výrobků, které budou děti
prodávat… Vaše účast podpoří dobrou věc a děti potěší.
10. 12. 9h bohoslužby (sbírka pro děti)
17. 12. 9h dětská vánoční slavnost s názvem „Vánoce na pumpě“
24. 12. 9h bohoslužby
25. 12. 9h vánoční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně
(celocírkevní sbírka pro studenty bohosloví a vikáře)
31. 12. 9h bohoslužby. Od 17h se pak koná silvestrovské posezení na
faře, při kterém si promítneme fotky a zavzpomínáme na celý rok.
Informace o biblických hodinách, katechezi, předkonfirmační
přípravě a náboženství naleznete v ohláškách, na webových
stránkách www.evangelicivm.cz . Presbyteři i farářka Vám rádi podají
informace další. Ráda bych Vás povzbudila k účasti na životě sboru,
nebojte se přijít, i když jste tu už nějakou dobu nebyli. Evangelium je
otevřené každému člověku v kterémkoliv období lidského života.
Činnost našeho sboru můžete podpořit především účastí na
jeho životě, pozváním svých přátel, modlitbou, konkrétní pomocí při
zajištění bohoslužeb, sborových akcí a oprav sborových budov nebo
finančně.
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