adventní a vánoční dopis
2oo8
farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Třebenicích

Z obsahu:
•
•
•
•

adventní pozdrav
promluva
tajemství Slova
církev
devadesátiletá
• Salárníkovo hoře
• sborové ozvěny

Milý členové a přátelé
farní sboru v Třebenicích,
zdravím Vás v tomto čase dopisem.
Tento čas není jenom časem očekávání
důsledků finančních a jiných krizí či nepokojů.
Možná právě i kvůli tomu všemu se nám teď
nabízí vzácná možnost vzít následující dny
trochu jinak…
Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas hledat i čas ztrácet… (Kazatel 3,vs.)

Přeji Vám, ať je pro vás následující čas adventní i ten vánoční především
časem nacházení. Ať v něm potkáte pokoj a radost, klid a spočinutí,
soustředění a sdílení lásky a odpuštění. Krásné prožití času adventní i
vánočního a šťastné vykročení do nového roku.

promluva
Předvánoční čas je skutečně
specifický. Většinou se v něm
nastaráme a naběháme víc než
kdy jindy. A k tomu musíme ještě
připočíst krátký den a rychlé
stmívání a dlouhé večery… To
všechno
dává
této
době
nezaměnitelnou
patinu.
A
vrcholem této zvláštní doby je
připomenutí si svátků, které nám
nesou poselství o tom, že Bůh
vstoupil do tohoto světa. Tento
čin má pro člověka dalekosáhlé
důsledky.
Mnozí
si
to
neuvědomují, ale je to tak. Díky
tomu, že Bůh vzal tento svět za
svůj, že do něj poslal svého syna
s dobrou zprávou o tom, že pro
tento svět navzdory jeho všelijaké
špatnosti je naděje, díky tomu
máme skutečně naději.
A to není jen tak nějaké
slovo. Mít naději, to stojí na
začátku cesty k tomu, aby se věci
změnily. I mě, jistě jako i Vám, se
v tomto světě nelíbí mnoho věcí.
Na některých bychom se shodli,
na jiných možná ne, ale na tom
nesejde. Naděje, která přichází
z jiného
světa,
dává
tomu
našemu
zaplivanému
a
ztemnělému životnímu prostoru
šanci
na
změnu.
Naděje
znamená šanci.
Proto mám křesťanství rád.
Když
jsem
bezradný
nad
některými věcmi tohoto světa,

říkám si, jsem to přece já a všichni
ostatní můžeme společně změnit.
Křesťanství mne zve k tomu,
abych neházel flintu do žita a
spoléhal se na naději, která
přichází odjinud. A kdyby se mi
v životě náhodou stalo, že by
z mojí strany všechno, ale úplně
všechno zklamalo a selhalo,
pořád je tu naděje, že ten, který i
na můj život pohlíží zvenčí nade
mnou mávne rukou, ale ne tak,
abych šel k čertu, ale tak, aby
zahnal všechny ty obtíže a
obtěžkání, kterých jsem se já
nemohl zbavit. To je naděje, to je
spolehnutí, to je síla pro dny na
tomto světě. A že taková síla
v tomto světě je, to
si
připomínáme o Vánocích.

tajemství slova
`Hle, panna počne a porodí
syna
a
dají
mu
jméno
Immanuel´, to jest přeloženo
`Bůh s námi´.
Známé
vánoční
slovo
z Matoušova evangelia. Zcela
dobře vystihuje atmosféru Vánoc,
jejich tajemnost. Není zde třeba
sáhodlouze
vysvětlovat,
že
v původním textu je spíše slovo
dívka, než panna. Důležité je
všímat si poselství toho textu. Jako
přichází dítě na svět (jako zázrak),
tak Bůh zaslibuje lidem, že bude
s nimi. Kdo o Vánocích zůstane
nebo ztroskotá na přemýšlení o
neposkvrněném početí, ten minul
vánoční setkání.

církev
devadesátiletá
Podobně jako by Československo,
kdyby se toho dožilo, oslavila
Českobratrská církev evangelická
své devadesátiny. Tedy ona je
teprve bude oficiálně mít, ale už je
oslavila od 21.-23.11. v kostele u
Salvátora v Praze.
17. prosince
1918
vydal
Generální
sněm
českých
evangelických církví v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku prohlášení, v
němž stojí: “Po stošedesátiletém
pronásledování
českých
církví
husitských byly pozůstatkům jejich
tolerančním patentem z r. 1781
oktrojovány konfese augsburská a
helvetská. Avšak české evangelické
církve vždy živě si byly vědomy, že
vzniklyz reformace české, z církve
podobojí a Jednoty bratrské. Také z
ducha jich stále byly živy. A proto
nyní, kdy se navrátila českému
národu vláda věcí jeho, obě církve
evangelické,
augspurského
i
helvetského vyznání, na svém
generálním sněmu v Praze 17.
prosince 1918 usnášejí jednomyslně
a slavnostně, že po třistaletém
násilném odtržení od svých otců
vracejí se k nim a navazují znovu
zjevně
na
českou
reformaci
husitskou a na církve podobojí a
Jednotu bratrskou. Majíce pak obě
jeden původ, po příkladu těchto
církví otcovských a dle odkazu J. A.
Komenského v „Kšaftu“ slučují se a
prohlašují se za církev jednotnou“.

Devadesát let je pořádná
porce. Naši otcové to založili a teď
je tah na nás. Umíme rozlišovat mezi
tím, co je dobré pro církev, pro
evangelium, pro Boha či pro lidi? To
výročí je spíše výzva, než příležitost
klepat si na rameno. Každopádně
to může být ujištění, že tento svět
pořád potřebuje slyšet dobou
zprávu o nových šancích.

salárníkovo
hoře
Možná se ptáte, kdo je ten salárník.
Ten pochází od slova salarium, což
znamená plat nebo příspěvek.
Salárník je tedy ten, kdo poskytuje
plat nebo příspěvek. Církev takhle
už od nepaměti nazývá dárce
finančních prostředků na provoz
církve.
Není to ovšem tak, že když má
někdo životní potíž věnuje tučný
obnos církvi. Církev nežádá tučné
obnosy za to, že tady může sloužit.
Církev jen potřebuje prostředky, aby
tady mohla sloužit.
Řády upravující církevní život
ukládají všem členům církve, aby
nesli finanční odpovědnost za
fungování jejich církve (jejich sboru).
Doporučeným příspěvkem je 35% ročního příjmu na člena církve.
Není to žádná sranda, to si každý
uvědomuje, ale sbor vaše příspěvky
potřebuje. Zve vás, abyste na své
povinnosti vůči sboru pamatovali.

Všem, kteří v letošním roce
přispěli
na
provoz
sboru
v Třebenicích moc děkuji.

sborové ozvěny
Pravidelný program sboru
•
•
•
•
•

Bohoslužby:
• Třebenice 8:30, Lovosice 10:15
• 1. a 5 neděli DD Libochovice 15:00
S dospělými nad biblí: úterý 18:00
S dětmi o křesťanství: úterý 14:15
Consonare – pozouny: čtvrtek 18:00
S mládeží: pátek 19:00 (Ltm)

Dovoz na bohoslužby na požádání na
faře rádi zajistíme. Všechny setkání jsou
otevřena jakémukoli zájemci.

adventní koncert
6.12. 2008 18:oo
v Muzeu českého granátu
Salve Radix
adventní duchovní zpěvy

Vánoční program ve sboru
21.12. 4. adventní neděle
• 8:30 bohoslužby Třebenice
• 10.15 bohoslužby Lovosice
24.12. Štědrý den
• 10:00 vánoční divadlo Třebenice
25.12. Boží hod vánoční
• 8:30 bohoslužby s večeří Páně
Třebenice
• 10.15 bohoslužby s večeří Páně
Lovosice
28.12.
• 8:30 bohoslužby Třebenice
• 10.15 bohoslužby Lovosice
1.1.2009 občanský nový rok
• 10:00 bohoslužby s večeří Páně
Třebenice

Kontakty

vánoční divadlo

FS ČCE v Třebenicích
farář: Štěpán Brodský
Sokolská 89, 411 13 Třebenice
IČO: 46768882
tel.: 416 594 106, 604 927 175
trebenice@evangnet.cz
http://trebenice.evangnet.cz
číslo účtu: 1002726379/0800

Bývá dobrým zvykem hrát
v našem sboru na 24.12. v 10:00
divadelní představení na téma
Vánoc. Ne jinak tomu bude i
letos. Připravujeme pro Vás hru
Veliké lidu sčítání. A doufáme,
že třeba zavítáte na tyto zvláštní
štědrodenní bohoslužby, třeba
jen tak ze zvědavosti… Jste
určitě srdečně zváni.
Vstupné se tu nevybírá.

consonare
Možná jste to slovo už slyšeli, ale pro jistotu: znamená to něco jako souznění,
nebo souzvuk. A je to taky název občanského sdružení, které zve lidi všeho věku
k dechovým plechovým hudebním nástrojům a k duchovní dechové hudbě.
Věřte mi, je to i moje zkušenost, začít s tím může opravdu každý.
Nástroj mu půjčíme, hru zaučíme.
Máte-li zájem (i zkušení hráči) přijďte se podívat na zkoušky v Třebenicích.
www.consonare.cz

