Vánoční dopis 2007
Farního sboru Českobratrské církve evangelické
ve Velké Lhotě u Dačic
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť
co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš;
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To vše se stalo, aby se splnilo, co
řekl Hospodin ústy proroka: „Hle panna počne a porodí syna , a dají mu jméno
Immanuel, tj. přeloženo ,Bůh s námi´.“ (Mt 1,20-23)
Nejprve slyšíme čtyři jména: Josef, Marie, Immanuel, Ježíš. Že by rodinná
idylka? - Jen sotva. Josef – otec rodiny - se zdráhá uznat své otcovství k Mariinu
synu. Silně nad tím váhá, i když nechce Marii ublížit.
Je to posel Boží, anděl, který k němu tehdy promluví a zcela ho uklidní. Marie
počala z Ducha svatého. Je to Boží vůle, aby se dítě narodilo. Tak se, Josefe, neboj
úkolu, který tě čeká. Uneseš ho, Bůh tě k němu vyvolil. A Josef úkol přijal a plnil ho
odpovědně, s péčí a láskou. Stejně tak Marie je líčena jako pokorná služebnice
Páně.
Dítě se narodí. Máme v oblibě idylické vylíčení tohoto narození, jak je popsáno
v evangeliu podle Lukáše. Je tam všechno: láska, něha, zájem jedněch i nezájem
druhých. Své místo tam má i tma a hvězda, která ukazuje cestu. Světlo, které jasně
ukazuje cestu.
Anděl Páně Josefa pověřil, aby pojmenoval to dítě, jež se narodí, jménem
Ježíš. Stalo se tak, a chlapec dostal jméno, které bylo obvyklé tehdy v Izraeli. A
přece to bylo jméno jedinečné.
Už kdysi promluvil Bůh ústy proroka Izaiáše, když prorokoval, že do Davidova
rodu „dívka porodí syna a dá mu jméno Immanuel“ (Iz 7,14). To jméno znamená
„Bůh je s námi“. Narodí se do zlé doby, protože jedním dechem Izaiáš oznamuje
králi příchod Asyřanů a zpustošení země. Ale i když toto vše nastane, Bůh bude
s nimi.
Nyní nazývá Josef na Boží pokyn to dítě jménem Ježíš. To znamená „Bůh je
spása“.
Jak obě ta jména spolu souvisí, jak na sebe navazují! Však také Ježíšovo
narození je naplněním předpovědi proroka Izaiáše.
Ano, přátelé, Bůh je s námi. Odedávna, protože miluje člověka. Bůh ve svém
synu Ježíši znovu přichází, aby tohoto člověka zachránil.
Je to zvláštní a pro nás lidi obtížně pochopitelná cesta, jež vede ke spáse přes
kříž. Čekání na spásu také leckoho v půli cesty odradí. Ale čteme-li v žalmech, že
Hospodin je „dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství“, že tedy má s námi
takovou trpělivost, pak i my bychom měli osvědčit svoji trpělivost a důvěru s tím, kudy
nás on vede ke spáse. To dítě, které se narodilo, se jmenuje Ježíš, Bůh je spása.
Světlo betlémské hvězdy i nás k němu zve a také nám ukazuje směr.
A tak se pojďme radovat a veselit se na té cestě! Sláva na výsostech Bohu a
na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení! (L 2,14)
-oOoBohoslužby v adventu:
2.12.07 – 1.neděle adventní bohoslužby s VP ve V.Lhotě v 9 a ve Valtínově v 11
9.12.07 - 2.neděle adventní bohoslužby ve V.Lhotě v 9 hodin
16.12.07- 3.neděle adventní bohoslužby ve V.Lhotě v 9 a ve Valtínově v 11 hod.
23.12.07- 4.neděle adventní bohoslužby ve V.Lhotě v 9 hodin
Bohoslužby se budou konat na farách v modlitebnách.

Bohoslužby o Vánocích a Novém roce:
25.12.07 - hod Boží vánoční v 9.hod.ve V.Lhotě v 9 hodin s VP v dolním kostele
26.12.07 - na Štěpána dětská vánoční slavnost ve Valtínově v 9.30 hod.
30.12.07 - nedělní bohoslužby ve V.Lhotě v 9 hod.
1.1.2008 - novoroční bohoslužby ve V.Lhotě v 9 hod. s VP a ve Valtínově v 11hod.
s VP
6.1.2008 - nedělní bohoslužby ve V.Lhotě v 9 hod. a ve Valtínově v 11 hod.
Vánoční a novoroční bohoslužby se budou konat v dolním kostele ve V.Lhotě
a v kostele ve Valtínově.
-oOoMilí přátelé, bratři a sestry,
staršovstvo Vás zdraví v tomto adventním čase, kdy se připravujeme na Vánoce a
přejeme si, aby je všichni oslavili jako pravé svátky lásky, naděje, ale také víry. Proto
Vás upřímně zveme do našich společenství, kde se pravidelně setkáváme s Božím
slovem i se sebou navzájem. Kromě bohoslužeb se scházíme i každý čtvrtek
odpoledne na biblických hodinách, střídavě ve Velké Lhotě na horní faře a ve
Valtínově v rodině u Váňů. V době všeobecného spěchu a honu za věcmi tohoto
světa je chvíle strávená v rozhovorech nad biblí i nad našimi životy vítanou chvílí
k načerpání nových sil. I Vás srdečně zveme.
Máme radost z toho, že dvě děti jsou připravovány ke konfirmaci a další čtyři
navštěvují náboženství. Společně se základní školou ve Velké Lhotě jsme nabídli
nepovinnou výuku náboženství, ale nikdo neprojevil zájem. Prosíme, znovu se
zamyslete nad touto nabídkou, kterou lze kdykoliv realizovat. Při křtech svých dětí
jste se zavázali, že jim poskytnete základní vzdělání ve víře, do níž byly pokřtěny.
Výuka náboženství dnes není biflování, ale rozvíjení celé osobnosti dítěte. K velmi
zdařilým akcím letos na podzim patřil společný víkendový výlet dětí na Šumavu.
V těchto aktivitách chceme pokračovat.
Staršovstvo upozorňuje, že dosud ne všichni členové sboru uhradili svůj
pravidelný salár pro letošní rok. Zejména ve Velké Lhotě je takových členů sboru
více, neboť se letos nenašel ve sboru nikdo, kdo by byl schopen lhotecké členy obejít
a salár vybrat. Tuto činnost nemůže dělat kazatel, a proto Vás žádáme, abyste salár
za tento rok do 31.12.zaplatili osobně na faře. Bude Vám vystaveno potvrzení, které
lze použít i pro daňové odpočty. A kdyby se mezi Vámi našel někdo mladší, kdo by
byl ochoten převzít službu vybírání saláru ve Velké Lhotě, jak bývalo zvykem, budete
vítáni.
Vybírat peníze je vždy nepopulární. Ale ani sbor, který zde s tolika budovami
založili Vaši předkové, nemůže fungovat bez finančních prostředků. Ve Skutcích
apoštolských se dočítáme, že církev vždy sbírala na svou činnost a práci. Bývala
štědrá a uměla i rozdávat.
Nyní se však staršovstvo na Vás všechny obrací s prosbou o finanční pomoc,
neboť povětrnostní vlivy uvolnily část měděného plechu na střeše věže horního
kostela ve Velké Lhotě a vichřice dílo zkázy dokončila. Intenzivně jednáme o opravě
a zabránění dalším škodám, ale nejsou prostředky. Proto se na Vás v této době, kdy
se otevírají lidská srdce, obracíme se žádostí o finanční dary. Dary je možno dát ve
formě sbírky při shromážděních či jako dar oproti potvrzení na faře nebo částku
poukázat na účet č.189882501/0300.
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