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Slovo kazatele – Vánoční příběh celoročně

„Anděl  jim  řekl:  „Nebojte  se,  hle,  zvěstuji  vám  velikou  radost,  která  bude 
pro všechen lid.“ Lk 2,10

Milé sestry, milí bratři,

jsou  před  námi  vánoční  svátky, 
žijeme  poslední  dny  roku  2019. 
Připomínat  si  výše  uvedený  text 
jen jednou v roce by ovšem byla 
velká  škoda.  Do  světa  plného 
rozporů,  absurdit,  nepokojů,  ná-
ročných zaměstnání, konkurenční-
ho  boje,  do  světa  nemocných, 
uhoněných,  vyčerpaných  lidí,  zní 
celoročně  evangelijní  poselství:  „Nebojte  se,  zvěstuji  vám  velikou  radost…“ 
Radost se ze života mnoha lidí vytrácí. Příčin je mnoho. Ovšem bez přítomnosti 
radosti se život žije těžce. Jak žijeme svůj život my křesťané?

Ježíš Kristus přišel, aby nám daroval radost. Radost z toho, že důvěřujeme Bohu, 
který se o nás zajímá, sestupuje k nám, sbližuje se s námi, stává se jedním z nás. 
Věříme v Boha, který jde cestou, po níž jdeme i my, který nás na ní doprovází a 
sdílí s námi naše bolesti, úzkosti i naděje. Věříme Bohu, který se nám zjevuje jako 
samo milosrdenství.

Nabízí  se  nám  radost  z toho,  že  je  před  námi  otevřená  doslova  ohromující 
perspektiva:  Bůh  se  stal  člověkem,  abychom se  mohli  těšit  z věčné  existence 
bez bolesti, nemocí, strádání, smrti. Ano, náš život míří přes realitu současnosti 
k realitě věčnosti. To vše proto, že Ježíš Kristus není jen náboženským pojmem, 
bezbranným  betlémským  dítětem.  Je  živým  člověkem  a  živým  Bohem 
s nepředstavitelně velkým zájmem o každého z nás. Když se nad tím zamyslíme, 
hrozí nám, že se „zblázníme radostí“  Přeji vám i pro příští rok RADOST. Je k ní 
reálný důvod.

Josef Cepl, kazatel sboru



Ze života sboru

Datum Kázání

  7. 12. 2019 T. Staš

14. 12. 2019 L. Beneš

21. 12. 2019 J. Cepl VP

28. 12. 2019 J. Bezděkovský

  4.   1. 2020 P. Farkač

POZNAMENEJTE SI:
V sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT k protažení těla 
a  posílení  kondice.  Akci  organizuje  Tomáš  Staš.  Sledujte  pravidelné 
oznámení nebo se ptejte Tomáše. Sportu zdar!

WORSHIP – setkání zpěváků a nácvik písní vždy v pátek v 17:30.

PATHFINDER – klub pro děti: schůzky každé úterý vždy v 17:00 - 18:30
a každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.

PROSINEC
Středa 4. 12. v 17:00 – Modlitební a studijní skupinka

Sobota 7. 12. v 16:00 – Adventní koncert v DPS („Žluťák u Billy“)

Neděle 8. 12. v 17:00 – Adventní koncert pro veřejnost

Pondělí 16. 12. v 18:00 – Výbor sboru

Středa 18. 12. v 17:00 – Modlitební a studijní skupinka

Sobota 21. 12. ve 16:00 – Skupinka u Hubálků

PŘENOSY BOHOSLUŽEB NA WEBU
Pravidelné přenosy a záznamy z bohoslužeb v našich sborech můžete 
sledovat na www.casdonline.cz. V současné době je devět sborů, kde 
probíhají živé přenosy bohoslužeb. Tuto stránku založil a aktualizuje bratr 
Petr Faraga ze Znojma. 

http://www.casdonline.cz/


Narozeniny v měsíci prosinci slaví: Taťána Divišová, Marie Ehrigová, Radim 
Hájek, Jana Hájková, Ondřej Janoušek, Marie Kroulíková, Miroslav Minář, 

Růžena Pávková, Lenka Richterová, Renáta Zahrádková
Narozeniny dětí: Martínek Staš, Anežka Zahrádková, Jonáš Slanina, Vendy 

Svatá, Elinka Przywarová, Ester Vojvodíková

1Jan 4, 9 „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět 
svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
 Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)
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