...A PŘESTO JSOU TU VÁNOCE
Vánoční dopis Českobratrské církve evangelické v Šumperku

Lide Sionský,
Hospodin přijde
ke spáse národů!
Ohlásí se svým velebným
hlasem,
vaše srdce
se naplní radostí!
Bože zástupů,
obnov nás,
ukaž jasnou tvář
a budem zachráněni!
Podle Iz 30:19.29.30 a
Ž 80:8

„Jak se mám?
Vzdoruji únavě, nemoci, rezignaci a smutku. Těším se z pěkných okamžiků, událostí,
zpráv a z Vás, které mám rád.
Vážím si každý den. Tento předvánoční a vánoční čas, jeho atmosféru, hlavně
hloubku poselství pravdy o životě a o člověku. (…) Žiji na cestě mezi telecím
optimismem těch, kteří tvrdí, že všechno je v pořádku a panikou těch, kteří se zlobí,
že všechno je jiné a zlé.
Dělím se o život s nejpotřebnějšími tohoto národa v naději, že bude líp. Kdybych měl
žít do sta let o chlebu a vodě, nepřestanu děkovat za to, že mi bylo dopřáno mít
společně s Vámi účast na Ježíšově programu a cíli. Modlím se za Vás a přeji Vám tu
radost!“
Anton Srholec, salezián, vězeň v Jáchymově a po revoluci zakladatel komunity
Resoty,
Vánoce 2005

Milí přátelé,

Pozdrav kurátorky

úvodní text od Antona Srholce jsem
vybral proto, že mě v tyto dny oslovuje
víc, než kdy předtím. Podobně, jako on
před patnácti lety, se i já dnes neustále
cítím
na
rozmezí,
snažím
se
nepodlehnout přílišnému optimismu, ani
pesimismu, neztratit naději na to, že i
pandemie a restrikce jednou skončí,
zachovat chladnou hlavu při plánování
rodinného a sborového života, v tom
všem nezapomínat na Vánoční radost a
na to, že máme mezi sebou i potřebné.
Mnozí z vás se v tuto dobu nedostanou
do našeho společenství. Ani já se k vám
nedostanu na návštevu, protože to teď
patří k rizikovým činnostem.
Na některé z vás nemám kontant. Přesto
bych Vás rád slyšel. Vždy jsem vám k
dispozici na telefonu, e-mailu i osobně.
Nechodí-li vám sborový zpravodaj a
kázání e-mailem, případně do poštové
schránky a měli by jste o to zájem,
prosím, napište mi, nebo zatelefonujte a
napravíme to.
Přeji Vám, aby přes všechny komplikace a
přes všechno, co vás tíží byly i tyto svátky
připomínkou Boží blízkosti a lásky, kterou
nám prokázal v narození Ježíše Krista.
Chtěl bych vás pozvat na konkrétní
aktivity pro děti i dospělé a na sváteční
bohoslužby. Dnes ale nevím, jaká bude
situace o Vánocích.
Bude-li to alespoň trochu možné,
chceme slavit všechny bohoslužby, na
které jsme o svátcích zvyklí.
Prosím Vás proto, aby jste sledovali
webové stránky našeho sboru, nebo si
aktuální situaci ověřte telefonicky u mě,
či sestry kurátorky.

Tak budou poslední první a první poslední.
Mat. 20,16

Jakub Pavlús
Farář

Pokojné adventní dny
Marie Sléhová

Bratři a sestry, vstoupili jsme do nového
církevního roku, konec občanského roku
už je za dveřmi. Toho podivného roku, z
něhož větší půlku jsme byli „zavřeni“,
nemohli jsme do kostela, do obchodu, do
divadel, někteří nemohli do práce. Jak
podivné! Koho by to napadlo, že se to
může stát?
Hodně nám toho ten rok vzal, ale, věřím,
že také něco dal. Především pocit, že život
v dostatku není samozřejmost, že strmý
ekonomický růst není zaručen, že první
mohou být poslední a poslední první.
Ano, tak jako jsme v jarní vlně pandemie
obstáli, na podzim jsme naopak propadli
na úplný konec. Věci pozemské jsou tak
nestálé a nejisté…
Však Bůh je věčný, je tu s námi, v našem
soužení a v naší radosti. Kostely se otvírají
a my můžeme spolu radostně
vyhlížet narození našeho Spasitele Ježíše
Krista.
Děkujeme, Pane, že smíme k Tobě volat,
že smíme na Tebe spoléhat.
Pane, přiznáváme, že jsme sevřeni
úzkostí,
divíme se, co se nám to přihodilo,
bojíme se o své jistoty.
Prosíme za nemocné, buď s těmi, kterým
ubývá naděje a nemají se z čeho radovat.
Ať pravá radost Vánoc prostoupí naše
životy.
Daruj, laskavý Pane, pokoj našim srdcím i
našim dnům.
(Amen)
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