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„Kdo je král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!“
(Žalm 24:10)

Dvě adventní úvahy
Světlana Greplová
Brány, zvedněte výše svá nadpraží,
výše se zvedněte, vchody věčné, ať
může vejít Král slávy. Kdo to je Král
slávy? Hospodin, mocný bohatýr,
Hospodin, bohatýr v boji. Brány,
zvedněte výše svá nadpraží, výše je
zvedněte, vchody věčné, ať může
vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy?
Hospodin zástupů, on je Král slávy!
(Ž 24, 7—10)

Na začátku nového církevního
roku máme před sebou 24. žalm,
popisující novoroční liturgii Božího
lidu. Skončila slavnost stánků,
truhla smlouvy je v průvodu
slavnostně vnášena zpět do
jeruzalémského chrámu. Hospodin
tak vstupuje do svého chrámu a
ujímá se znovu vlády. Lidé Ho vítají
jako Krále, jako Pána celé země.
Provolávají mu slávu. Jeruzalémské
brány se otevírají přicházejícímu
Králi, jako se opevněné město
otevíralo svému vysvoboditeli.

To mi připomíná jiný obraz:
V našich dějinách, když byl zvolen
nový panovník, projížděl zemí, aby
mu stavy holdovaly. Nejen, že ho
vítaly jako krále, provolávaly mu
slávu, ale také mu slibovaly
poslušnost,
zavazovaly
se
k odvádění dávek a k tomu, že mu
budou sloužit.
Komu nebo čemu holdujeme my?
A uvědomujeme si, že to, čemu
holdujeme, nám zároveň vládne?
Protože holdovat někomu nebo
něčemu znamená uznávat nad
sebou jeho vládu. V adventu
zpíváme
„vítej,
Králi
náš!“
a provoláváme slávu tomu, který
naplňuje svá zaslíbení. Ale skutečně
mu holdujeme? Poddáváme se
Jeho vládě, Jeho kralování? Kdo
nebo co nám kraluje? Kdo nebo co
rozhoduje o tom, kam půjdu, co
budu dělat, jaké slovo vyslovím…?
Rozhoduje o tom snad můj hněv,
moje hrdost nebo můj strach? Kdo
nebo co mě ovládá? Buďme jako
město, které radostně otvírá brány
a vítá svého krále!
Hospodine, Bože náš, toužíme po
tom, abys Ty byl našim jediným
Pánem a Králem. Prosíme, ukazuj
nám, komu a čemu sloužíme.
A vysvobozuj nás z našich závislostí.
Amen.

`Povězte dceři siónské: Hle, král
tvůj přichází k tobě, tichý a sedící
na oslici, na oslátku té, která je
podrobena jhu.´ … Zástupy, které
šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný,
který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"
Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po
celém městě nastal rozruch; ptali
se: „Kdo to je?" (Mt 21, 5+9—10)
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. I tady
jsou zástupy vzdávající chválu
přicházejícímu králi. I On vstupuje
do chrámu, kde se ujímá vlády –
vyčistí ho. I tady visí otázka: kdo to
je, Král slávy?
Zvláštní král. Král, který jede na
oslu, nemá, kde by hlavu složil a
nakonec bude viset jako zločinec na
kříži. Král, který nepřichází jako
dobyvatel, ale trpělivě tluče na naše
zavřené dveře. Král, který nepřišel,
aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
Aby zaplatil naše dluhy a přivedl nás
k Bohu jako Jeho děti.
Pořád mám před očima příklad
našeho adoptivního dítěte: někdo
(Poradní sbor z psychologů, dětských
lékařů a sociálních pracovníků)
zprostředkoval, že smíme patřit
k sobě, že pro ně smíme přijet. A to
dítě jen otevřelo náruč, natáhlo
ručičky, a s důvěrou se nechalo

odvézt k nám domů. Toho dne se
narodilo do naší rodiny. Narodit se
do Boží rodiny je velmi podobné.
Také je tu Prostředník, který udělal
všecko pro to, abychom se směli
stát Božími dětmi. Ježíš odstranil
všecky překážky. A Otec sám touží
po každém z nás. Stačí jen otevřít
náruč, natáhnout ruce a nechat se
vést. A důvěřovat.
Ježíš nečeká, až se změníme, až se
polepšíme. Chce nás proměňovat
On sám. Otevřme tedy a pusťme
tohoto zvláštního Krále slávy
dovnitř. Nechme Ho proměňovat
svoje srdce i mysl.
Pane, děkujeme, že jsi pro nás
snášel bídu, posměch, bolest,
pohrdání. Pro Tvé zásluhy smíme
být Božími dětmi. Odpusť nám, když
se k Tobě obracíme zády. Prosíme,
proměňuj nás Ty sám. Amen.

Další úvahy, které na tyto dvě
navazují, si můžete přečíst
v letošní příručce Na každý den.

Ahoj děcka,
tak by mě zajímalo, z čeho mívají děti radost? A z čeho bývají smutné? Povíte mi?
Já vám zato můžu povědět, z čeho mívají radost dospělí. No přece hlavně z dětí.
Když jsou hodné, zdravé, šikovné… A z čeho bývají dospělí smutní? Když nemají
dost peněz, aby mohli dát dětem, co potřebují. Když nemají dost času, aby si mohli
s dětmi hrát. Když jsou děti nemocné, neposlušné… Ale nejvíc, nejvíc když žádné
děti nemají. To pak neví, co jsou. Když se třeba nějaký chlapeček takového pána
zeptá: Jsi kluk? Nebo jsi taťka? Co mají odpovědět? Jsou jako uřezaný strom,
z kterého už nic nevyroste.
Také Zachariáš a Alžběta na tom tak byli. Byli už staří a neměli žádné děti. Ale
i celý Izrael si připadal jako pařez po velkém krásném stromu. Dávno neměli svého
krále. Vládly jim cizí národy, které Pána Boha ani neznaly…
Ale pořád si připomínali staré zaslíbení proroka Izajáše (Iz 11,1-10)
z Jišajova (to je jméno tatínka krále Davida) pařezu jednou vzejde proutek
a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Bude plný Hospodinova Ducha a Jeho bázně,
přinese spravedlnost a pokoj. Pak budou spolu vlk s beránkem, tele a lvíče a malý
hoch. A mnohé národy budou chtít patřit Pánu Bohu.
Ten pařez jednou obroste! Krásné zaslíbení pro Izrael!
Krásné zaslíbení pro Alžbětu a Zachariáše!
A pak se to stalo. Zachariáš byl Hospodinův kněz. Když sloužil
v jeruzalémském chrámu, přišel k němu anděl, Boží posel:
„Zachariáši, tvé prosby byly vyslyšeny. Narodí se ti syn! Budeš mít radost!
A nejenom ty. Bude to radost pro všecky! On je bude zvát k Bohu, přinášet jim
Boží milost. Přesně podle svého jména - Jan, to znamená Bůh je milostivý. Začíná
se naplňovat to krásné staré zaslíbení!“
„Zaslíbení? Naplňovat? Ale jak? Vždyť já jsem dědek!“
„Neboj, naplní se to. Bůh je mocný. Ale ty, ty budeš jenom mlčky přihlížet!“
Ještě to nějakou dobu trvalo, asi jako od Velikonoc do Vánoc. Děťátko nejdřív
roste u maminky v bříšku. Je tu, ale ještě ho nevidíme. A celou tu dobu byl
Zachariáš dočista němý. Až dokud se slíbený chlapeček jménem Jan nenarodil.
Pak se mu jazyk rozvázal. A on nádhernými slovy chválil Boha, že splnil, co slíbil.
Že naplnil to krásné staré zaslíbení. Ještě to nevidí, ale už se to děje. Bůh sám
přichází k člověku!
Vyrobte si hvězdu:
kde Bůh přichází k
člověku, rozzáří se hvězda
Další zaslíbení si přijďte v adventu poslechnout do nedělky. A další si spolu zase
připravíme na Štědrý večer. Už se těším.
Vaše Světlana

Událo se..
V říjnu proběhla sobotní brigáda, při které byl důkladně uklizena sborová
stodola a vyvezeny nepotřebné věci. Všem brigádníkům děkujeme.
Víkendovka v Zádveřicích
Ahoj čtenáři Evangelíku, jistě tě zajímá, jak jsme se měli na víkendovce
v Zádveřicích. Abych pravdu řekl, tak nevím. Jako vedoucí jsem si to užíval
co to šlo, ale zbytek výpravy byl z víkendovky tak otrávený, že když se za
námi při odchodu zaklaply dveře, tak se z kopce od kostela svalilo 17
neviditelných kamenů a všichni byli rádi, že už jedou domů. A co že jsme
tam dělali? V pátek odpoledne jsme vyjeli na cestu, třemi auty, každý
jinudy, abychom toho nacestovali co nejvíc. Nejdříve na místo přijel Petr,
a tak už nám chystal zázemí a když jsme přijeli, tak už bylo zatopeno.
V pátek večer jsme se ještě stihli seznámit, přestože se většina známe a do
noci jsme hráli hru Mafiáni. Největší kontroverzi způsobila Katka
Kománková, která jakožto mafián chladnokrevně zabila své komplice a díky
tomu vyhrála. Sobotu jsme začali snídaní (vajíčkovou pomazánkou) a
programu se ujal Petr, který nás vyslal na průzkum do okolí. Rozdělili jsme
se na 4 skupiny a vyrazili do vesnice a okolí shánět jídlo na oběd. Jídlo na
oběd jsme si samozřejmě přivezli, ale když jsme po té procházce po okolí
viděli, kolik jsme toho dohromady sehnali, tak jsme uznali, že příště oběd
nebereme. Sobota se vlekla, a tak jsme po obědě šli znova ven, tentokrát
jsme se prošli ke hnojišti nad Zádveřicemi, kde byl krásný výhled na okolí.
Sobotu jsme zakončili programem o kazateli v Brněnských ulicích a další
várkou her z Městečka Palerma. Ještě v noci nás opustila pražská část
výpravy (Sam s Katkou), a tak jsme se odebrali ke spánku. V neděli ráno,
když jsme se vyšrábali ze spacáků, zjistili jsme dvě věci. 1) Petr, který jel
zpět do Javorníka už byl sbalený a chystal nám snídani a 2) že nestíháme
kostel, který měl začínat v 10:00 a když jsme po úklidu fary (9:58) vyběhli
po schodech ke kostelu, bohoslužby už byly v plném proudu (asi 40 členů
sboru zpívalo pomalou písničku). Nakonec jsme se rozloučili s místním
bratrem farářem a vyrazili domů.
Pokud vás zajímá, jak vidí víkendovku naši mládežníci, bude nejlepší, když
se jich sami zeptáte a oni vám ochotně něco málo ze zážitků sami sdělí.
za sebe: Pavel Kománek

Konvent Východomoravského seniorátu
V sobotu 10. 11. 2018 ve Vsetíně proběhl konvent našeho seniorátu, kterého se
zúčastnili čtyři naši členové: Světlana Greplová, Petr Kulík, Jan Šimša a Luděk
Mikáč. Probírali jsme provozní záležitosti našeho seniorátu (rozpočet, seniorátní
a celocírkevní repartice) a po obědě jsme se zaobírali dokumentem strategické
komise ČCE s názvem Reformanda 2030, který nastiňuje další vývoj naší církve
v horizontu 15-20 let. Potěšitelné je, že vedení naší církve nespí, ale snaží se
připravit naše sbory na změny, které budou souviset s postupným
osamostatňováním a samofinancováním.
Tento rok jsme také hodně volili. Za zmínku stojí, že novým seniorátním
kurátorem se stal br. Ludvík Pastyřík (kurátor ze Zádveřic). A co se našich členů
týče, pak Světlana Greplová byla zvolena do seniorátního výboru jakožto
2. náhradnice za laiky a Petr Kulík byl rovněž zvolen jakožto 2. náhradník za faráře.
Náš br. farář byl navíc zvolen za poslance synodu ČCE a Světlana Greplová
1.náhradníkem na synod. Protože však nebyla zvolena presbyterkou našeho
sboru, bude muset konvent na příštím zasedání místo ní zvolit někoho jiného.

Setkání kurátorů a místokurátorů
se letos uskutečnilo v sobotu 24. 11.
v Pozděchově. Zúčastnilo se ho asi 30
zástupců z 18 sborů, z našeho sboru to
byl kurátor Jan Šimša a já jako seniorátní
místokurátorka.
Tématem setkání bylo „zapojení laiků a
společná modlitba v našich sborech“. Při
vzájemném sdílení k tomuto tématu se
ukázalo, jak rozdílný je přístup a praxe v jednotlivých sborech i jen v rámci našeho
seniorátu. Někde o sobě ví, že se za sebe navzájem modlí, ale ne společně. Jinde
se presbyteři společně modlí na staršovstvu, ale v kostele „to panu farářovi
nechceme kaziť“. Často jsou presbyterům svěřovány přímluvy a čtení z Písma při
bohoslužbách, někde i úvodní modlitba. Někde se presbyteři společně modlí před
bohoslužbami, někde jsou modlitební chvíle při všech sborových aktivitách. A jsou
i sbory, kde se konají zvláštní modlitební setkání ať už v kostele, v rodinách nebo
střídavě. Ale i sbory ve kterých se výzvy ke společným modlitbám neujaly. Ale
všude ví, že modlitba má sílu, a že modlitbou to začíná. Jak si posteskla jedna
kurátorka: „Zasadit stromky, natřít střechu umíme, ale modlitba… Musíme otevřít
okna – ať může zavanout Duch!“
Světlana Greplová

V neděli 25.listopadu 2018 proběhly volby nového staršovstva. Děkujeme za
hojnou účast – své hlasy odevzdalo 113 členů s právem hlasovacím. Po dalších
6 let budou náš sbor řídit tito bratři a sestry:

Luboš Dermíšek
Helena Dražilová (Suchov)
Pavel Kománek st. (Lipov)
Jiřina Majtánová
Luděk Mikáč
Martin Pavlinec (Velká 421)
Daniel Raška
Martin Soviš
Pavel Světlík
Jan Šimša
a 4 náhradníci:
Pavlincová Věra
Procházková Eva
Pavlinec Pavel
Greplová Světlana
Nové staršovstvo začne pracovat od 1.1.2019.
---------------------

Opravy – probíhá restaurování 1. části kostelních lavic. Žel 1. etapa má
zpoždění a lavice se do kostela vrátí až v lednu 2019, ale na vánoční svátky
zajistíme na sezení dostatek židlí. Také se vleče dokončení fasády
sborového domu, doufejme, že v roce 2019 dodavatel akci dokončí.
Také ještě jednou srdečně děkujeme vedení obce a obecnímu
zastupitelstvu za letošní dotaci ve výši 200 tisíc Kč, která byla použita na
novou kovovou bránu, nové závěsy do kostela a na zálohu na restaurování
kostelních lavic.
--------------------V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky:

14.10. na sociální a charitativní pomoc 10 960,- Kč
Všem dárcům děkujeme.

V roce 2018 byly v našem sboru pokřtěny tři malé slečny:
Zuzana Šálková, dcera Jana a Kateřiny Šálkové; Gabriela Davidová,
dcera Ivana a Lenky Davidových; Ema Jeneiová, dcera Mikuláše a Jany
Jeneiových.
V roce 2018 byli v našem sboru (a v jeho okolí) oddáni:
Jaroslav Špác a Hana Zrínyová; Vojtěch Rumíšek a Klára Horáková;
Samuel Kománek a Kateřina Vymazalová; Stanislav Surka a Jana Zrínyová;
Jaroslav Bloesl a Klára Lipárová; Marek Zajíček a Irena Sedlářová.
Jsme vděční, že jsme v tomto roce směli s těmito jmenovanými prožít
krásné a radostné chvíle. Těch není nikdy dost…
--------------------Kavárny – první neděle v září i říjnu nás potěšila kavárna po bohoslužbách.
Počasí přálo, tak jsme povídali, popíjeli a ochutnávali sladkosti venku před
kostelem. Děkujeme manželům Raškovým za organizaci a mnoha dalším
ochotným rukám, které přispěly prací na místě nebo „v naturáliích“ 

Na našich webových stránkách přibylo album starých i nových fotografií
jednotlivých ročníků konfirmandů: https://cce-javornik.rajce.idnes.cz/
Nejstarší fotografie je z roku 1943 s farářem Horákem.

Čeká nás...
Kalendář adventních a vánočních bohoslužeb najdete na poslední stránce.

Předvánoční prodej knih
Milí přátelé, 1. a 2. adventní neděli (tedy 2.12. a 9.12.) bude probíhat
prodej knih s křesťanskou tématikou – a to po bohoslužbách ve Sborovém
domě. Koupit si můžete především Na každý den 2019, Evangelický
kalendář 2019 a Hesla Jednoty bratrské 2019, ale také
mnohé jiné knihy. 2. adventní neděli (9.12.) se ve
Sborovém domě navíc bude konat Kavárna (po
bohoslužbách), abyste mohli spojit kávu, příjemný
rozhovor a nákup knih v jednom 
Nedělní kavárna
Rádi bychom Vás všechny pozvali na další nedělní kavárnu, která bude
otevřena po bohoslužbách 9. prosince. A když píšu všechny, tak myslím jak
všechny, kdo přichází v neděli na bohoslužby, tak kolemjdoucí Javorničany,
ztracené Veličany, i turisty z dalekých koutů :) V prosinci trošku ustoupíme
počasí a nebudeme na prostranství před kostelem, takže nás hledejte ve
sborovém domě.
Budete moci ochutnat kávu z Etiopie, která se stala mojí nejoblíbenější
kávou posledních měsíců. Znalci tvrdí, že má jemné svěží květinové aroma.
V chuti lze cítit jasmín, limetku, ovocné tóny. Já znalec nejsem a vůbec tyto
chutě necítím, ale káva mi přijde hořká tak akorát, ne moc, ne málo a je
taková lehounká. Pokud ale kávu nepijete, bude k dispozici několik druhů
čaje a sladké dobroty. Ale na prvním místě se můžete těšit na dobrou
společnost, kterou spolu vytvoříme. A to je i důvod, proč kavárnu
připravujeme. Nechceme po bohoslužbě hned utíkat domů, ale můžeme se
takto ještě chvíli zastavit, popovídat a být spolu.
Daniel Raška
Ve společném čtení Písma v těchto dnech pročítáme tyto biblické knihy:
Proroka Jeremjáše a list Židům. Pokud se chcete přidat, letáčky s rozpisem
najdete v kostele a na webových stránkách sboru.

Dětská vánoční slavnost bude letos
na 3. adventní neděli – 16.12.2018
Děti vědí, kdo má kdy zkoušet.
Vás jen prosíme, posílejte děti na
zkoušky pravidelně!

A na připomenutí pár
fotek z loňské slavnosti

Děkujeme také Vám všem, kteří jste zaplatili SALÁR za letošní rok.
Vybrané peníze slouží k zajištění běžného provozu sboru, tedy různých
sborových aktivit. Největší část pohltí náklady na elektřinu (topení
v kostele) a na potřebné opravy, teď hlavně na restaurování kostelních lavic.
V naší církvi je doporučená výše 3-5% ročního příjmu…
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.

Přehled bohoslužeb v adventním a vánočním období

4. 12. út
7. 12. pá

10:00 1. neděle adventní, bohoslužby se slavením
sv. večeře Páně
18:30 Roráty – Ladislav Kunc, ŘKC Vlčnov
18:30 Roráty – Dan Petříček, ČCE Kyjov

9. 12. ne
11. 12. út
14. 12. pá

10:00 2. neděle adventní – host: Petr Brodský
18:30 Roráty - Radomír Vařák, ECAV Stará Turá
18:30 Roráty - Monika Černeková, ECAV Myjava

16. 12. ne

10:00 3. neděle adventní
16:00 Dětská vánoční slavnost

18. 12. út
21. 12. pá

18:30 Roráty - Ján Sadloň, ECAV Bukovec
18:30 Roráty – Jan Havelka, CASD Veselí nad Mor.

23.12. ne

10.00 4. neděle adventní

24. 12. po
25. 12. út

16:00 Štědrovečerní bohoslužby
10:00 Hod Boží vánoční, bohoslužby se slavením sv.
večeře Páně
10:00 2. svátek vánoční – Sandra Prčíková, ČCE Hrubá
Vrbka
10.00 Pravidelné nedělní bohoslužby
17:00 Konec roku (vzpomínka na zesnulé členy sboru,
rozdávání biblických hesel na r. 2019)
10:00 Nový rok, bohoslužby se slavením sv. večeře Páně
10.00 Rodinné bohoslužby

2. 12. ne

26. 12. st
30. 12. ne
31. 12. po
1.1.2019 út
6.1. ne

Srdečně vás zveme na všechna adventní a vánoční shromáždění.
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