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Kolik stojí touha?
Vánoce jsou, zdá se, nejdražší svátky v roce. A to nezávisle na tom, komu
anebo čemu člověk věří a zda chodí do kostela, do divadla anebo
do hospody. Všichni, i ti nejotrlejší nakonec vyměknou a nakoupí. Teď je
to jinak, ale v dřevních dobách bez e-shopů a nákupních center se
obchodníci dušovali, že nejlepší kšeft je na Štědrý den dopoledne – to i ti,
kteří po celý rok nic pro blízké neudělali a pobývali spíše u piva než doma,
udělají z tuze špatného svědomí na poslední chvíli opravdu svědomitou
tržbu. Takoví někdy nakupovali dokonce pod vlivem alkoholu a hodně
silných výčitek, jinak, zdálo by se, po celý rok dokonale umrtveného,
svědomí.
Vánoce umí být drahé. Zalapal jsem po dechu, když jsem se dověděl, že na
televizi Polsat stojí třicet vteřin reklamy 80 tisíc polských zlotých čili
nějakých 560 tisíc korun. Přepočítal jsem to: je to neuvěřitelných
18.700 Kč za sekundu! Takto drahá reklama je umístěna pochopitelně
do filmu Sám doma. Malému Kevinovi stojí za to zůstat sám doma
a bohatý.
Ale co my s tím naděláme? Nic. Boj s konzumem je zbytečný. Navíc já
osobně křesťanské žehrání na konzumní ráz vánočních svátků nemám rád.
Proč? Protože za vším tím hemžením nevidím nic jiného než leckdy
pošetilou, ale hlubokou lidskou touhu. Celá ta honička za krásnem,
dychtění po čistotě, po společenství blízkých, po radosti, po vzrušení,
rozechvění a napětí je v podstatě touha. Touha naplnit těch několika dnů
či týdnů života krásou a něhou.

Tužby mohou být různé. Kdysi jsme trávívali Vánoce v touze
po společenství s lidmi, kteří byli sami. Ve sboru, kde bylo hodně nově
uvěřivších, často zůstal někdo sám: jeden byl vyhozen z domu kvůli tomu,
že se stal křesťanem, jiný zůstal sám po rozvodu, někdo odešel z domova
kvůli špatným vztahům s rodiči. Tyto lidi jsme zvali k našemu
štědrovečernímu stolu.
Při mých prvních bohoslužbách v třinecké nemocnici najednou slyším
známý hlas: „Zbyšku, co tady děláš?“ „Sloužím.“ Odpovídám. „Jsem
pracovníkem v církvi.“ A ukazuji na svůj černý stejnokroj, který jsem nechal
viset na věšáku. Byla to právě jedna z těch holek, které uvěřily a najednou
byly ve svých domovech nějak navíc, takže celé víkendy a také svátky
pobývaly u nás. Po bohoslužbách došlo i na „generální“ zpověď, inventuru
snad celého života, i na moji modlitbu. Odcházela s pláčem a se slovy:
„Bože, tys mne dostal.“ Bůh tímto dostal i mne; s vděčností jsem
vzpomínal na čas, který jsme spolu prožili.
Vánoce jsou časem touhy: Touhy po krásných a nových věcech, touhy po
vztazích, touhy po setkání. Touží opravdu všichni. I ti, kteří vkládají svoje
přání do prapodivné budky na Zelném trhu v Brně s ještě divnějším
popisem „Prosby pro Ježíška“. I ti, kteří chtějí na poslední chvíli uchlácholit
svoje svědomí. Zkusme uvidět touhy těch, kteří si jejich splnění nemohou
koupit.
Přestože reklama ve filmu o Kevinovi je tuze – chtělo by se říct: pekelně –
drahá, přesto to není to, co je na Vánocích nejdražší. Pro Boha byly
nejdražší právě ty vůbec první Vánoce. V ceně jeho daru pro nás Ho
opravdu netrumfneme. Boží touha po společenství s námi skrze
milovaného Syna byla tím vůbec prvním, ale také absolutně nejdražším
vánočním dárkem. Ježíš nám byl dán, aby nikdo nezůstal sám doma, byť by
byl jakkoliv bohatý.

„Z jeho plnosti jsme byli obdarováni.“ (Jan 1,16)
Požehnaný čas adventní i vánoční přeje
diakon Zbyszek Kaleta

Několik myšlenek k oblékání na bohoslužby a do shromáždění věřících
Napadla mě k tomu jedna myšlenka. Na začátku tohoto školního roku
přicházelo mnoho dětí, studentů a pedagogických pracovníků k oltáři
pro požehnání. Byli velice krásně oblečeni, což se dodržuje i v jiných
nedělích.
Stejné to bylo i za našeho dětství, ale rodiče neměli tolik peněz jako dnes.
Z dětství si pamatuji na jednoho hluchoněmého chlapce, který pásal krávy
a staral se o dobytek u jednoho sedláka. Každou neděli a o svátcích chodil
velmi slušně oblečen. A když jsem mu prsty a rukama ukazoval na krásnou
vestu, bílou košili a zlatý řetízek, tak mi ukazoval nahoru do nebe a při tom
měl složené ruce. Doma jsem to řekl své mamince a ona mi na to: Vidíš,
hluchoněmý a ví o Pánu Bohu. Chovej se k němu vždy slušně. Zde vidíme,
že i takoví lidé věděli o Bohu a že neděle je jiný den.
Nechci zde dávat nějaká nařízení, jak se máme oblékat do společenství
věřících a o nedělích, ale jedno si uvědomme, že zde reprezentujeme
církev, a především svého Pána Ježíše Krista.
Také jsem si všimnul naší hudební skupiny – kvarteta, jejich krásného
oblečení. Oni věděli, že reprezentují nejen sebe, ale především Pána Ježíše
Krista, když stojí před oltářem.
A co k tomu mluví Boží slovo?
Lukáš 8,35 Lidé se šli podívat, co se stalo; přišli k Ježíšovi a nalezli toho
člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová
se rozumně.
Také Apoštol Petr se setkává s Pánem Ježíšem po zmrtvychvstání, a když
po jednom rybolovu spatřil apoštol Jan Pána Ježíše na břehu, řekl Petrovi:
To je Pán. Tu si Petr nejdříve oblékl vrchní oděv, přepásal se a přešel
k Pánu.
Mohli bychom najít hodně dalších textů, ale ze všech vyplývá, že Pán Ježíš
si zasluhuje, aby naše oblečení na bohoslužby bylo odděleno od všedních
dnů.
Bratře a sestro – přemýšlej o tom a věř v Krista, který nás přiobléká
rouchem Kristovy spravedlnosti.
Jan Prokesz, 92 let
(redakčně upraveno)

AKTUÁLNĚ
Literatura pro rok 2019
Chvíle osobního ztišení a zamyšlení by měly neodmyslitelně patřit k životu
každého křesťana. Proto máme k dispozici několik příruček pro každodenní
čtení Bible.
- Hesla Jednoty bratrské 2019 - knížečka s biblickými hesly na každý den
- Hesla Jednoty bratrské 2019 s diářem
- Denní čtení 2019 - úvahy nad Hesly Jednoty bratrské (60 Kč)
- Dobrá setba 2019 - v jazyce českém i polském; možno také stáhnout jako
aplikaci do mobilu
- Křesťanský kalendář s biblickými texty na rok 2019 (80 Kč)
Hudební dárek - CD Christmas Impressions
Dechové kvarteto přichází s druhou nahrávkou, tentokrát zaměřenou
na vánoční repertoár. Po nahrávce Brass Impressions přichází nové CD
pod názvem Christmas Impressions (Vánoční nálady), na kterém najdete
16 vánočně laděných skladeb a aranží z celého světa. Nahrávku můžete
zakoupit ve sborové kanceláři v ceně 200 Kč.
Předplaťte si časopis Přítel
Ve sborové kanceláři máte možnost předplatit si církevní časopis Přítel,
který vychází každý měsíc a přináší různé zajímavé články a informace
z aktuálního dění v církvi doma i ve světě. Cena jednotlivého čísla činí
25 Kč, roční předplatné pak 240 Kč. Starší čísla můžete shlédnout
na www.sceav.cz/cs/pritel
Biblické školení pracovníků
Dne 8. 12. 2018 Vás zveme na dvě přednášky na téma Nositelé obnovy
(Ezdráš, Nehemiáš, Jóšua i Zerubábel musí bojovat nejen s nepřáteli vně
hradeb, ale i uvnitř Jeruzaléma. Jak na ně?) – David Floryk; Opozice
(Vnitřní opozice. Vedoucí jako služebník. Jak čelit útokům z vlastního
sboru? Jak vyvažovat rozhodnost a neústupnost s láskou?) – Martin
Tomala. Dne 12. 1. 2018 budou přednášky na téma Ageus (Celé proroctví
je povzbuzením pro obnovovatele chrámu, města i Božího lidu. Jak
povzbuzovat ty, kteří jsou v čele?) – Martin Piętak; Dnešní proroctví
ve světle Písma (Boží zjevení ukončeno či nikoliv? Jak rozsuzovat duchy?

Dar rozlišování v obnově církve. Úloha pastýře (pastora, vedoucího) –
Štěpán Rucki. Školení se koná na Ústředí SCEAV v Českém Těšíně
v 17 hodin.
Seznam akcí v evangelickém kostele v Oldřichovicích
(pokud není uvedeno jinak)
7.12.
9.12.
16.12.
16.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
26.12.
31.12.
1.1.19

17.00
17.00
9.00
16.00
21.00
9.00
10.30
9.00
16.00
17.00
9.00

Vánoční setkání dětí
Večer koled - Třinec, Hutník
Vánoční program dětí v kostele
Adventní koncert místních uskupení i hostů
Štědrovečerní bohoslužba
1. svátek vánoční (česky)
1. svátek vánoční (polsky)
2. svátek vánoční (společné)
Štěpánské setkání - Na Nivách, Český Těšín
Silvestrovská bohoslužba a děkovná chvíle
Novoroční bohoslužba

Nedělní besídky v období vánočních svátků se budou konat v neděli
23.12.2018 a 30.12.2018. Hlídání předškolních dětí bude zajištěno v úterý
25.12.2018, středu 26.12.2018 a v úterý 1.1.2019. Vždy v 9 hodin.

SBÍRKY
2.9.
21.10.
23.9.
7.10.

Děti
Sbor (kostelníci)
Konference rodin
Sbor

10 374 Kč
11 045 Kč
8 690 Kč
17 173 Kč

KŘTY
Anna Kaletová, nar. 21. 6. 2018
Benjamín Kaleta, nar. 1. 8. 2018
Oliver Poláš, nar. 23. 4. 2018
Mikoláš Badura, nar. 15. 3. 2017

SŇATKY
22.9.2018

Janusz Sikora a Beáta Olszarová

28.9.2018

Daniel Badura a Lucie Holenková

1.10.2018

Luděk Poláš a Marcelina Kusak

POHŘBY
Jméno zesnulého

Bydliště

Datum úmrtí Věk

Anna Jadamusová

Oldřichovice 448

15.10.2018

80 let

Vanda Niemczyková

Třinec, Palackého 492

17.10.2018

77 let

Jan Wawrosz

Tyra 114

23.11.2018

87 let

JUBILEA
říjen 2018
Zbyhněv Kaleta
Emilie Nováková
Vladislav Cichy
Adam Goryczka
Danuta Rašková
Růžena Stryjová
Jan Mlynek
Irena Walachová
Petr Pohl
Helena Matlochová
Ondřej Roman
Pavla Kohutová
František Kajzar
Anna Smilovská
listopad 2018
Alena Kaletová
Jaroslav Kisza
Dana Harčárová

60 lat
60 let
70 lat
70 let
70 lat
70 let
75 let
75 let
80 lat
81 let
81 let
82 let
83 lat
88 lat

50 let
50 let
70 lat

Anna Chodurová
70 let
Jan Roik
70 lat
Bronislava Sabelová 80 let
Pavel Ostruszka
82 lat
Marta Bobková
83 let
Zdeňka Kovařová
83 let
Anna Haltofová
84 lat
Růžena Orawská
84 let
Helga Santariusová 84 lat
Helena Steblová
84 lat
Stanislava Rusnoková 88 lat
Karel Waclawik
88 lat
Jan Prokesz
92 let
prosinec 2018
Jan Knotek
Pavel Raszka
Pavel Szlauer
Adam Haltof
Jana Poláková

80 lat
82 let
82 lat
84 lat
88 let

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi.
Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Izajáš 65:17-18
Prorok Izajáš zapsal Boží plán obnovy nebe a země
jako něco jedinečného, krásného, tak převyšujícího
současnou realitu života, že věci minulé nebudou
připomínány, nevstoupí na mysl. Jinými slovy: Rádi
zapomeneme a žádná nostalgie na minulost
nenastane.
Avšak dnes stále ještě čekáme, a když čekáme, můžeme se připravovat na
to, co přijde. Jak? Hospodin nám říká: Veselte se, jásejte stále a stále nad
tím, co stvořím (Iz 65,18).
Přeji vám, aby čas letošního adventu a vánočních svátků byl časem
radosti a údivu nad tím, jak se Bůh v Kristu prolamuje do našeho světa
a života, aby z nás učinil nové stvoření.
Radość powstaje wtedy, kiedy nie wspomina się dawnych krzywd, kiedy
człowiek wie, że jest mu odpuszczono i sam odpuszcza. A więc tegoroczny
Adwent i Święta Bożego Narodzenia żyjmy słowem: przebaczajcie sobie
nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus
odpuścił wam, tak i wy (Kolosan 3,13).
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzę wszystkim Bożego
błogosławieństwa, prawdziwej radości płynącej z odpuszczenia, pokoju
i wszelkiej pomyślności na każdy dzień, który jest przed nami.
pastor J. Chodura

