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„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost… 
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán…“ 

(Lukáš 2,10b-12) 
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Úvodem…  
 

Milí čtenáři,     
tak máme opět advent. Prý čas  zastavení 
a přemýšlení. Prosím vás, ale jak v tom 
zmatku a humbuku kolem? 
Možná znáte přísloví: Když spěcháš, tak si 
sedni. Zkoušeli jste někdy o kolik dřív 
dojedete autem, když spěcháte a když 
jedete v klidu? Nervózně šlapete hned na 
brzdu, hned na plyn, předjíždíte, kde je to 
možné a někdy i nemožné – a do cíle 
dojedete dřív jen o pár minut. Tedy pokud 
vůbec do cíle dojedete. A v životě to bývá 
stejné.  
V listopadu jsme nejen v nedělce 
promýšleli témata související s životem a 
smrtí, umíráním a nadějí vzkříšení. 
Když spěcháš, tak si sedni. Přejeme vám, 
ať se vám letošní advent a Vánoce stanou 
takovým časem ke zklidnění, k promýšlení 
životní cesty. Abychom „dojeli“ do cíle. 
Abychom mohli být mezi těmi, kterým 
přicházející Kristus dá ten zaslíbený 
vítězný věnec života.     Vaše redakce 

 

 
 
Biblická úvaha    
 

"Nebojte se, hle, zvěstuji vám 
velikou radost, která bude pro 
všechen lid.  Dnes se vám narodil 
Spasitel, Kristus Pán, v městě 
Davidově.  Toto vám bude 
znamením: Naleznete děťátko v 
plenkách, položené do jeslí."        
(Evangelium podle Lukáše 2,10b-12) 

Ježíš vešel do Jericha a procházel 
jím.  Tam byl muž jménem Zacheus, 
vrchní celník a veliký boháč;  toužil 
uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, 
ale poněvadž byl malé postavy, 
nemohl ho pro zástup spatřit.  Běžel 
proto napřed a vylezl na moruši, aby 
ho uviděl, neboť tudy měl jít.  Když 
Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl 
vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle 
dolů, neboť dnes musím zůstat v 
tvém domě."  On rychle slezl a s 
radostí jej přijal.  Všichni, kdo to 
uviděli, reptali: "On je hostem u 
hříšného člověka!"  Zacheus se 
zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého 
jmění, Pane, dávám chudým, a 
jestliže jsem někoho ošidil, nahradím 
mu to čtyřnásobně."  Ježíš mu řekl: 
"Dnes přišlo spasení do tohoto 
domu; vždyť je to také syn 
Abrahamův.  Neboť Syn člověka 
přišel, aby hledal a spasil, co 
zahynulo."                    
(Evangelium podle Lukáše 19,1-10) 
 
 
Milí přátelé,  
znáte tu scénu. Betlémská stáj, 
Marie, Josef, pastýři, mudrci...  
A uprostřed toho všeho novorozeně 
jménem Ježíš. 
To si o Vánocích připomínáme, to 
slavíme. Co ovšem znamená narození 
tohohle nemluvňátka? Pro jeho 
rodiče, Marii a Josefa, to tehdy 
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znamenalo především spoustu práce, 
radosti i starostí. Museli znovu 
promyslet své plány a cíle, přehod-
notit své dosavadní směřování. Toto 
koneckonců zažívají asi všichni 
„novopečení“ rodiče na světě. 
Proč si však připomínáme zrovna 
Ježíšovo narození? Proč je Ježíšův 
příchod tak důležitý? Týká se života 
lidí dnes? Co se děje všude tam, kam 
Ježíš přichází? 
Jedna příhoda za všechny... (L 19,1-
10) V Jerichu žil celník jménem 
Zacheus. Moc si přál vidět Ježíše, 
který měl městem zrovna procházet. 
Jenomže Ježíše obklopovala spousta 
lidí, všichni se na něj tlačili a dělali 
velký hluk. Navíc, Zacheus byl malé 
postavy. Nelenil však a vylezl na 
strom u cesty, kudy měl Ježíš jít… 
Už teď mi ten příběh něco 
připomíná. Všude kolem sebe vidíme 
a slyšíme, že se blíží Vánoce. Je to 
poznat z výzdoby ulic, z výloh 
obchodů, z televizních reklam, z ko-
led, které už týdny před Vánocemi 
zní v obchodních domech. Skrz to 
všechno, co se člověku staví před 

oči, není snadné zahlédnout, o co 
vlastně o Vánocích jde. Kdo je ten 
Ježíš, kvůli kterému to všechno 
začalo? Možná se musíme trochu 
povznést nad to vánoční pozlátko, 
zvyky či nákupy, abychom poznali to 
nejdůležitější. Zacheus šplhá do výše, 
aby viděl přes hlučící dav. 
Ježíš ovšem nenechal Zachea na 
stromě dlouho. Přišel k tomu místu a 
říká: „Zachee, pojď rychle dolů, 
neboť dnes musím zůstat v tvém 
domě.“ I když se povzneseme nad 
ten humbuk a pozlátko, které 
Vánoce doprovázejí, nejde o nějaké 
duchovní výšiny, ve kterých se máme 
vznášet a na Ježíše zírat. On nás staví 
nohama zpátky na zem a zve: „Dnes 
u vás budeme společně stolovat.“ 
Přihlížejícím se to moc nezdá: 
„Vždyť tenhle Zacheus je hříšník...“ 
Ale to nevadí! Právě u tohohle 
celníka, který celý život jen 
přepočítával peníze, chce Ježíš zůstat 
na večeři. Tam, kde Ježíš vstupuje do 
domu, Bůh sám vstupuje do domu. A 
to přináší obrovskou radost!  
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Zacheus pak dodává: „Polovinu 
svého jmění, Pane, dávám 
chudým, a jestliže jsem někoho 
ošidil, nahradím mu to 
čtyřnásobně!“ Nejsou právě tohle 
Vánoce? Sejít se u stolu s důvěrou, 
že Bůh je tu s námi; dávat dary 
druhým a dělit se o to, co jsme 
dostali; a také urovnávat staré křivdy 
jako Zacheus.  
K tomu jsme pozváni o Vánocích. 
Ten stůl, u kterého se sejdeme, může 
být doma, s rodinou a přáteli, ale 
může být také v kostele, kam jsme 
všichni zváni jako Ježíšovi hosté. 
Pán Ježíš u nás chce zůstat. Chce, 
abychom mu věnovali náš život. 
Možná to pro nás znamená něco 
podobného, jako tehdy pro Marii a 
Josefa. Znamená to radost, ale také 
nějakou tu práci a novou 
zodpovědnost. Znamená to znovu 
promyslet naše plány a cíle, 
přehodnotit naše dosavadní 
směřování. A věřte: stojí to za to, 
nechat se Kristem pozvat. 
 
Modlitba: Pane Ježíši, vyhlížíme tvůj 
příchod. Nechceme ho přehlédnout 
uprostřed všeho ruchu a shonu. Ty 
sám nás zavolej.  Chceme s tebou 
sedět u jednoho stolu. Amen.  
        Petr Kulík 
 
 

Mládež 
 
Nastala sklizeň a přišel vítr, a pak i 
vichr. Příroda posmutněla, stromy 
odkvetly, pak opadaly a vítr odvál jejich 
spadané listí…Se změnou počasí přišla i 
změna ve vedení mládeže. Pro někoho 
možná příznivá a pro někoho zase ne. 
Co je ale důležité, že všichni mládežníci 
máme touhu následovat Pána Ježíše. Ne 
vždy ale máme dobrou náladu, či jsme 
plní energie a máme náladu na 
společnost. Ale i přes to se rádi v sobotu 
večer sejdeme, abychom se po týdnu 
zase viděli, popovídali si, zazpívali, 
modlili se, něco nového se naučili, či si 
něco zopakovali a hlavně se spolu 
zasmáli při nějaké hře, protože smích je 

nejlepší lék! Rádi 
taky zkoušíme nové 
výzvy, a proto jsme 
přijali výzvu 
s názvem Úklid 
kostela. Naší 
motivací byl verš 
,,Kdo se mezi vámi 

chce stát velkým, buď vaším 
služebníkem, a kdo chce být mezi 
vámi první, buď vaším otrokem.“ 
(Matouš 20, 26-27)  
A my rozhodně první být chceme!  
                Klára Pešková 
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Adventní úvaha o čase a dni 
odpočinku 
 
Milí bratři a sestry, 
Také se vám zdá, že Vánoce slavíme 
čím dál častěji? Čím jsem starší, tím víc 
se mi zdá, že čas hrozně letí. Nebo je 
to prostě o tom, že se málokdy 
dokážu skutečně zastavit? Bratři 
Ebenové zpívají ve své Malé písni do 
tmy: „Chceš-li si na něco pořádně 
posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho 
opravdu nasytit, nejez. Chceš-li své 
běžící myšlenky zachytit, sedni si. 
Chce to svůj čas – vážně, chce to svůj 
čas…“ 
Není právě adventní doba ta 
nejvhodnější k tomu, abychom zhasli, 
když se kolem rozsvěcují světla 
vánočního byznysu, abychom si mohli 
posvítit na věci podstatné? Abychom 
si sedli a zkontrolovali svoje lampy, 
jestli jsme na příchod ženicha 
připraveni? Jistě i k tomu slouží naše 
adventní pobožnosti zvané Roráty. 
Ale jen jednou za rok, to by bylo asi 
málo. Pán Bůh nám k tomu dává 
každou neděli. Nedělá to kvůli sobě (i 
když věřím, že se upřímně raduje, 
když jeho přikázání posloucháme). 
Dělá to kvůli nám. On dobře ví, co 
potřebujeme. Víc, než my sami. 
V proroctví Izajáše 58,13b-14 čteme: 
„Budeš-li den odpočinku slavit tak, že 
se vzdáš svých cest, že přestaneš 
hovět svým zálibám a nepovedeš 
plané řeči, tu nalezneš rozkoš 
v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po 
posvátných návrších země a z dědictví 
tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak 
promluvila Hospodinova ústa. 
Bratři a sestry, nalézáme rozkoš 
v Hospodinu? Nebo máme neděli pro 
svoje záliby, na které v týdnu kvůli 
pracovnímu vytížení nemáme čas? 
Neokrádáme tím sami sebe o něco 

podstatného? Co nám bude platné, že 
budeme mít BMW ve své garáži, které 
jsme dostali darem, když do něj nikdy 
nesedneme? Když si na pořádnou 
projížďku neuděláme čas? Je pro nás 
připravena rozkoš v Hospodinu. Stačí 
tak málo – udělat si na něj čas. Bratr 
farář pro nás nově připravuje zhruba 
jednou měsíčně v nedělní podvečer 
biblické studium a jednou měsíčně 
povídání o tom, čemu věříme. Přijďte 
se podívat, možná zjistíte, že ani vy 
v tom nemáte tak úplně jasno. A 
možná prožijete nové Boží oslovení 
skrze biblický oddíl, který řadíte k těm 
notoricky známým. A možná budete 
překvapeni, jak rozdílné mohou být 
naše pohledy a přesto smíme prožívat 
vzácnou jednotu. Já osobně na těchto 
setkáních prožívám něco z výše 
citovaného zaslíbení. 
Na závěr mi dovolte citát z jedné 
křesťanské písně: 
„Na Boha nemám čas, slyšel jsem 
včera, dnes zas – a všichni kolem, 
ženou se sborem za tím, co krade jim 
čas. Až jednou přijde čas, že uděláš si 
čas, možná řekne ti ten, co patří mu 
čas: Už nemám pro tebe čas.“ 
Zkusme se zastavit a trochu se 
zamyslet. 
Přeji vám všem požehnaný adventní 
čas.           Pavlína Komárková 
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STALO SE... 
Instalace v Českém Těšíně 
V létě přešel br. farář Mojmír 
Blažek na nové působiště do 
Českého Těšína. Tam byl 19. října 
slavnostně instalován - v místním 
sboru ČCE. Jeho bývalí vrbečtí a 
veličtí farníci se na tuto slavnost 
vypravili autobusem, a tak se k nim 
přidalo i několik členů našeho 
sboru. Samotné instalaci 
předcházela zajímavá přednáška 
vojenského kaplana Jana Blažka 
(bratra Mojmíra Blažka) a 
dvojkoncert zpěvaček z těšínského 
sboru a vrbeckého Tensingu – 
sester Blažkových a Habartových.  
 

 
Program celého dne byl pečlivě a 
výborně připraven včetně 
vynikajícího pohoštění, a tak jsme 
se domů vraceli plni krásných 
dojmů.  
                                              Luděk Mikáč 
 

Výstava fotografií 
Při podzimních vycházkách do 
přírody si děti z Kroužku ochránců 
Božího Stvoření brávali i fotoaparát a 
snažili se zachytit krásy podzimní 
přírody. Z jejich nejlepších fotografií 
pak vznikla výstava „Krása přírody“ 
otevřená dne 2.11. ve sborovém 
domě. Pokud ji někdo ještě neviděl, 
tak to honem napravte, nejlépe po 
bohoslužbách – fotografie tam pořád 
ještě jsou a rádi vám otevřeme.   

 

 
8. listopadu 2014 se ve Vsetíně konal konvent Východomoravského seniorátu, 
kterého se zúčastnili i zástupci našeho sboru. Proběhla volba poslanců na příští synod 
a členů navržených do nové synodní rady, projednávalo a schvalovalo se hospodaření 
a účetní uzávěrka seniorátu. Důležitým bodem bylo schválení urychle-ného prodeje 
rekreačně školícího střediska Sola Gratia, které je prodělečné a přináší řadu 
problémů. Bylo schváleno zřízení administrativně pastoračního pracovníka na 
poloviční úvazek k výpomoci seniorovi, dále návrh některých změn církevního zřízení, 
proběhla rozprava o modelech financování církve.  Zúčastnili se také hosté 
z Německa. Volili jsme, rozprávěli a hlasovali tentokrát až do odpoledních hodin. 
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Víkendovka mládeže a zájezd nosislavských evangelíků 
 

Přijelo jich celkem pět… Čtyři mládežníci a jeden farář – Ondřej Macek. Prý až na faráře 
nebyli z Nosislavi, ale z nějakých okolních vesniček, jejichž názvy jsem si samozřejmě 
nezapamatoval. Ale to není důležité. Hlavní je, že s těmito pěti lidmi jsme strávili 
krásný/ou víkend/ovku (14.-16.11.). Už jejich příjezd byl zajímavý – zatímco javorničtí 
už opékali párky na farní zahradě, „nosislavští“ bloudili a hledali nás někde na Filipově. 
Naštěstí mezi křesťany neplatí pravidlo: Kdo se ztratí, nežere. Až nás našli, najedli se. Po 
opékání jsme měli dorost, v klubovně byla hustá atmosféra – ale jen kvůli tomu, že jsme 
se v tak velikém počtu sotva vešli. Bavili jsme se samozřejmě dobře. Bětka Rašková měla 
připravený program. Utkvěla mi v hlavě jedna její 
seznamovací hra. Každý měl říct, jak se jmenuje a jaký má 
(životní, krátkodobý, dlouhodobý) cíl. Mnozí svědomití 
mládežníci zmiňovali lepší známky ve škole. Ale vynikl 
jeden nejmenovaný konfirmand, Tomáš Sťahel, který řekl: 
Já jsem Tomáš…  
A jaký máš cíl, Tome?   
Já bych chtěl jít domů. 
Umíte si představit tu salvu smíchu… 
Večer jsme si promítali film s Rudolfem Hrušínským: Tichá bolest (1990), u kterého jsem 
se ještě před deseti lety smál - teď mně z něj bylo velmi smutno. Po promítání si 
mládežníci udělali vlastní párty, o které už nevím nic, protože jsme s br. farářem Mackem 
měli také vlastní párty na faře. 
Sobota byla ve znamení vaření (Macek, Kulík), duchovních programů (Macek, Kulík, 
Sam Kománek – večerní mládež) a tvorby fotopříběhu na Ježíšovo podobenství o 
Posledním soudu (Mt 25,31-46). Na tento text br. farář Mojmír Blažek v neděli kázal a 
mládež hned po jeho kázání promítla v kostele svůj „výtvor“. Dali si s tím velikou práci, a 
myslím, že se jim to velice pěkně podařilo ztvárnit. Ale nemyslete si, že neměli 
mládežníci žádný volný čas! Každou chvíli třeba  hráli fotbálek. Padaly zajímavé sázky. 
Třeba tato: Kdo prohraje, bude muset jít s vlastními trenkami na hlavě na procházku po 
Javorníku. (Naštěstí si už nepamatuji, kdo tuto hroznou sázku vymyslel…) Nikdy bych 
nevěřil, že trenky na hlavě vypadají jako skejťácká čepice  
 

V neděli ráno mládežníci vygruntovali sborový dům, ještě stihli doladit písničku 
k bohoslužbám – no a my jsme už vítali zájezd asi 35 nosislavských evangelíků, kteří 
přijeli hlavně na odpolední instalaci s. farářky Prčíkové, ovšem dopoledne chtěli strávit 
s námi. (Ti starší totiž vědí, že manželka br. faráře Procházky pocházela právě 

z Nosislavi – a chtěli se sem podívat.) Bohoslužby se 
jim líbily, kafe a buchty jim přišly vhod, dozvěděli se 
něco o historii našeho sboru a kostela (díky, Světlano!) 
a  nakonec se dobře najedli v javornické hospodě. 
Víkend to byl velice náročný. Ale stálo to za to. Díky 
Pánu Bohu – především! A díky vám všem, kterým celá 
tato akce ležela na srdci (myslím teď třeba konkrétně na 
sestry, které v neděli dlouho umývaly nádobí z 
„kafeho“!). Jsem vám všem za to vděčný.  
    Petr Kulík 
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Instalace v Hrubé Vrbce 
Na odpolední slavnost 16.11. do Hrubé 
Vrbky, kdy měla být instalována sestra 
Sandra Prčíková, jsme vyrazili s půlho-
dinovým předstihem. A byl to moc dobrý 
nápad. Celou půlhodinu jsme měli 
možnost poslouchat radostný a velmi 
krásný zpěv skupiny děvčat, která 
chválila Pána srdcem radostným a 
vděčným. Jenom docela malá chybička 
tyto chvály zastiňovala. Já, jakožto 
člověk patřící k lidu prostému, neznající 
cizí řeči, jsem nerozuměla slovům jejich 
písní.  Ale jedno jsme věděli všichni – 
chválily našeho Pána a rozdávaly radost. 
Upřímný dík patří i všem ostatním 
zpěvákům, kteří svými hlasy chválili 
Pána. 
Stejně i ostatní přítomní kazatelé a 
kazatelky byli radostným poselstvím, že 
sestra Prčíková nebude stát v této 
nelehké službě osamocena a že v čas 
potřebný jí každý z přítomných kazatelů 
rád podá pomocnou ruku.  

 
V tomto adventním čase přeji nám všem 
– těm se smutkem i těm s radostným 
srdcem  - aby každý všední i sváteční 
den posvětila Boží dobrota a milost.    

Kateřina Pavlincová  
 
Instalace v Těšíně a ve Vrbce jsou k vidění 
také na sborových internetových stránkách: 
http://cce-javornik.rajce.net 

Na vrbecké instalaci bylo mnoho 
místních osobností i vzácných hostů. Mě 
zaujali dva z nich: 
Alžbeta Maková, farářka Reformované 
křesťanské církve na Slovensku, v nás 
při úvodní modlitbě možná vzbuzovala 
zvědavost (kdo to je?). Ale ve svém 
pozdravu si nás postupně získala. 
Instalovanou oslovovala: Vážená pani 
farárka, milá kolegyňa, drahá moja 
dcéra...  
A nás ostatních se ptala: 
Co čekáte? Něco 
nového? Od nové 
farářky? Od Krista 
očekávejte nové věci! 
Bývalý farář Mojmír 
Blažek předal nové farářce „moc klíčů“. 
To aby mohla odemykat lidská srdce na 
Horňácku. Byl to opravdu velký svazek i 
s přívěškem se jménem. A některé klíče 
byly značně rezavé. Prý stejně jako často 

bývají zámky od 
lidských srdcí...  
 
V sousedním 
původně luterském 

sboru tedy nastoupila slovenská 
reformovaná farářka, která má manžela 
katolíka. Tady ekumena přestává být jen 
slovem, jen teorií, ale stává se životem. 
Stává se denně prožívanou 
skutečností....  

Světlana Greplová
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Setkání kurátorů a místokurátorů  
našeho seniorátu se uskutečnilo 22.11. v nově opraveném sborovém sále v Jasenné, 
tentokrát na téma „Mládež a sbor“. Jak vidíte, nejen peníze trápí naše kurátory. 
Při představování jednotlivých účastníků jsme se dověděli, co se kde děje. K tématu 
zazněly referáty dvou kurátorů a dvou mládežníků. Z nich vybírám: 
Mládež tvoří potomci aktivních členů sboru. Pokud děti nevidí aktivitu u rodičů, ani 
sami nejsou aktivní. Malé skupinky v menších sborech potřebují podporu seniorátu, 
okolních mládeží i farářů. Chybí seniorátní farář pro mládež, který ji organizoval.  
Mládež potřebuje vnitřní navázání na Krista a modlitbu, ale i na společenství. To se 
upevňuje při hrách, ale nejlépe při fyzické práci na brigádách ap. Je potřeba mladé 
zapojovat do služby ve sboru (návštěvy starších členů sboru, muzika, tábory, různé 
besídky, práce s dětmi atd.) Zvát do mládeže je potřeba už před konfirmací, aby se 
navázaly vztahy. Protože mládež není o pátku (sobotě), je o vztazích. 
Ostatně i sbor není jen o neděli, je o vztazích mezi námi. A mezi námi a Bohem. 
 

 

22.11.2014 v podvečer v našem kostele koncertoval Slávek 
Klecandr, známý muzikant a zpěvák žalmů a duchovních 
písní. Sešli se posluchači všech věkových kategorií, a 
přestože nás bylo málo, atmosféra byl příjemná – taková 
malá předehra k adventnímu období. 
 

 

Během prvního adventního víkendu uspořádala naše mládež opět modlitební 
řetěz  modliteb 24/7, který proběhnul od pátku 28.11 do neděle 30.11. 2014 v 
klubovně ČCE Javorník nad Veličkou. Do rozpisu se zapsalo celkem 22 osob, od 
mládeže až po seniory. 
 
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na sbírky v posledních dvou měsících :  
Pro sociální a charitativní pomoc jsme vybrali 3790 Kč 
Jubilejní toleranční dar - 3 650 Kč 
Javorník pomáhá Javorníku  (ve Slezsku) - 3820 Kč.   
 
Děkujeme také Vám všem, kteří jste zaplatili SALÁR za letošní rok. Takto 
vybrané peníze slouží k zajištění běžného provozu sboru, tedy jednotlivých 
sborových aktivit. Největší část pohltí náklady na elektřinu (topení v kostele a 
sborovém domě). Plat faráře zatím hradí stát.  
Je možné zaplatit ještě do konce roku, a to u pokladní Jiřky Majtánové nebo 
převodem na sborový účet č.: 1444717349/0800 (k identifikaci používejte VS: 
číslo domu) O bezhotovostní platbě informujte vždy pokladní sboru.   
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BUDE 
 

Přestože kostel slouží především ke zvěstování evangelia a setkání s Bohem, 
je možné v něm před Vánocemi (po bohoslužbách) zakoupit zajímavé 
vánoční dárky – knihy, kalendáře a CD (např. písně z kancionálu) 
s křesťanskou tématikou.   

   * * * * 
 

V sobotu 6. prosince nás opět potěší náš 
předchozí farář Pepík Hurta (v pátek poslouží 
slovem na rorátech), tentokrát jako zpívající farář 
na koncertu od 17 hodin v kostele. Nebude hrát 
sám, přizval si i další hráče – nechejte se 
překvapit koho a přijďte se podívat. 

 
 

 
                  * * * * 
 

Učitelé malé nedělní školy ve spolupráci s klubem Berušek  Vás srdečně zvou 
na 

 

předvánoční tvořivé dílničky 
 

v pondělí 8. 12. 2014 od 16:00 hodin ve sborovém domě. 
 

Přijďte si vyrobit vánoční stromeček, přáníčko k Vánocům, andílka 
nebo drobné dárečky pro své blízké. 

 

Akce je určena všem rodinám z Javorníka i okolí,  
všem, kdo mají zájem mezi nás přijít  

(i těm, kdo nechodí do kostela). 
 

Přineste si pouze dobrou náladu  
 

                      * * * * * 
 
I letos děti pilně nacvičují vánoční divadlo. Prosíme rodiče a prarodiče: 
dohlédněte na to, aby děti chodily pravidelně na zkoušky!  
Prosíme - malé děti na zkoušky voďte. 
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Loňská dětská vánoční slavnost byla plná zvířátek.  
 
V podání nejmenších 
dětí andělé hledali 
vhodné zvíře pro 
právě narozeného 
Ježíše  
 
 

Sledovali jsme osud medvídka bez ouška 
 
Starší děti nám 
přiblížily, o čem  
si tak povídají 
zvířátka ve stáji 
 

 

 
Jen velká ryba v originálním ztvárnění Jonášova příběhu v podání mládeže jaksi 
chyběla. Snad se ryb dočkáme letos. A nejen ryb. Těšte se! 
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Přehled bohoslužeb v adventním a vánočním období 2014 

 
 30.11. ne 10:00  bohosl. se slavením sv. večeře Páně, 1. neděle adventní  
 2.12.  út 18:00   roráty –  Petr Kulík, ČCE Javorník 
 5.12.  pá 18:00   roráty -    Josef Hurta, ČCE Střítež nad Bečvou 
 
7 .12. ne 10:00   rodinné bohoslužby,  2. neděle adventní 
9.12. út  18:00   roráty  -  Norbert Nawrath, ŘKC Boršice 
12.12. pá 18:00   roráty  -  Alexandra Prčíková, ČCE Hrubá Vrbka 
      
14.12. ne 10:00   bohoslužby, 3. neděle adventní  
16.12. út 18:00   roráty - Michal Vogl, ČCE Uherské Hradiště 
19.12. pá 18:00   roráty -  Marek Harastej,  CASD Veselí nad Moravou 
  
21.12.ne 10:00   bohoslužby, 4. neděle adventní   
21.12. ne 16:00  Dětská vánoční slavnost   
  
24.12.st 16:00   bohoslužby, Štědrý večer 
25.12.čt   10:00   bohosl. se slavením sv. večeře Páně, Hod Boží vánoční 
26.12.pá 10:00  bohoslužby, 2. svátek vánoční – Alexandra Prčíková                    
28.12. ne 10:00   bohoslužby, 1. neděle po Narození Páně  
 
31.12.st 17:00   bohoslužby, Konec roku 2014 (vzpomínka na zesnulé 
                                            členy sboru, rozdávání biblických hesel na r. 2015) 
1.1.13 čt 10:00  bohoslužby se slavením sv. večeře Páně, Nový rok 2015 
  4.1. ne 10:00   rodinné bohoslužby, 2. neděle po Narození Páně 
 

Srdečně vás zveme na všechna adventní a vánoční shromáždění 
 

  
6.12. v 17 hodin v kostele – koncert Pepík Hurta, zpívající farář 
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