
Milé sestry, milí bratři, 

 

je mně velmi líto, že opět uzavíráme modlitebnu pro sobotní bohoslužby. Ty tedy nebudou 

od této soboty 19.12. do odvolání. Je to především z důvodu nepříznivého vývoje 

epidemiologické situace, na základě usnesení vlády ČR (aktuálně je možno obsadit 20% 

kapacity míst k sezení) a proto, že z různých důvodů přišel na bohoslužby 5. a 12.12. nízký 

počet členů, někteří z nich navíc patří do rizikové skupiny, ty nechceme ohrozit. Právě těmto 

našim spolusestrám/spolubratrům nabízím individuální pastorační službu u Božího slova. To 

jistě nemůže nahradit bohoslužbu, ale i toto málo je k dispozici. S několika takovými členy 

našeho sboru jsem o tom už hovořil a pokud byste kdokoliv věděl o někom takovém kdo by 

chtěl tuto možnost využít, prosím, povzbuďte ho, ať mně zavolá nebo, prosím, kdokoliv volejte, 

že o někom takovém víte, rád se s dotyčným spojím. 

 

 Pokračujeme tedy v online DSŠ (9:30 a 10:00 hod.), pokračuje též online SŠ dospělých (9:30 

– 10:30 hod.) s br. Romanem Buchtelem a společenství při uzavírání sobot od 17:00 hod., tuto 

sobotu s jmenovaným br. Romanem. (https://meet.google.com/zug-bmcq-dzr) 

 

Také důležité: br. Bohuslav Herman již obdržel námi objednané Jitřenky 2021, nové úkoly SŠ 

na 1Q 21, Advent a další tituly dle objednávek nás členů. Spolu s br. Bohoušem velmi prosím, 

kdo můžete, dojeďte si pro objednané tituly přímo k Hermanovým kterékoliv odpoledne, 

nejlépe ale po tel. domluvě na č. 731 897 236 (Hermanovi, Pod lesem 86, Ústí n.O.) Pro některé 

z našich členů, kteří nemohou k Hermanovým dojet, převezmu objednané balíčky tento týden 

a dovezu jim je. Stejně tak budeme postupovat u ostatních členů sboru, pokud si objednané 

nevyzvednou do 3.1.21. Budeme předpokládat, že tak nemohli kvůli jakékoliv překážce učinit. 

Velmi s br. Bohoušem děkujeme za pochopení této mimořádné situace! 

 

Prožíváme adventní dobu. Je to období nejen očekávání, ale do značné míry i období 

velkého dobrodružství. Připomeňme si, že křesťanský předvánoční měsíc, kterému říkáme 

„doba adventní,“ je historickou připomínkou židovského očekávání Mesiáše. V tehdejší době 

byly představy o Mesiáši velmi rozmanité a je zřejmé, že existoval i určitý strach z neznámé 

budoucnosti. Pak Mesiáš přišel a ukázalo se, že obava, zda lidé správně zareagují, byla na místě. 

Mnozí z vyvoleného národa správně nezareagovali. Bylo to skutečné dobrodružství a šlo při 

něm o hodně. Bylo to dobrodružství v reálném čase a s reálným dopadem na život lidí. 

Dopadem nadějným, pozitivním i dopadem tragickým, smutným. Advent ovšem není jen 

připomínkou minulosti. Je to současnost, aktuální realita. Kristus přichází ke každému z nás 

v našem osobním životě. Kromě toho ale advent není jen připomínka historie, ani ona aktuální 

realita. Je to také očekávání druhého příchodu Krista a konečného naplnění dějin. Každý z nás 

jistě zažívá spoustu očekávání, které může v životě prožívat jako dobrodružství. Nemusí přitom 

jít hned o spásu světa. Stačí celá řada normálních situací, které lze prožívat různým způsobem. 

Advent nás vybízí, abychom je prožívali i jako dobrodružství. Ti, kteří neztratili dětský smysl 

pro dobrodružství, ho takto již jistě prožívají. Pro ty, kteří nesou každodenní realitu jako 

břemeno, může být výzvou, aby si v šedi všedních dnů toto dobrodružství našli. I teď je ten 

vhodný čas. 

 

Josef Cepl 

 

V České Třebové 17.12. 2020 

https://meet.google.com/zug-bmcq-dzr

