
POŘAD ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

 

9.12. 2. adventní neděle:  

   9.30 Straník – společná vánoční besídka pro děti i dospělé 

 

11.12. adventní večer – misionáři –  o pokračování služby (byli mezi námi již 2x) 

 17.00 Hodslavice – Stará škola 

 

14.12. adventní večer – Moravští bratři – host Daniel Říčan ze Suchdolu n. O.  

 17.00 Mořkov 

 

16.12. 3. adventní neděle  

   9.30 Mořkov - společná vánoční besídka pro děti i dospělé 

    

23.12. 4. adventní neděle 

   9.30 Hodslavice – společenský dům - společná vánoční besídka pro děti 

i dospělé 

 

24.12. Štědrý večer 

16.00 Hodslavice – společenský dům - vánoční bohoslužby 

 

25.12. Narození Páně  s vysluhováním Večeře Páně a sbírkou na bohoslovce 

   8.00 Mořkov  

   9.15 Hodslavice – Stará škola 

 10.45 Straník 

 

30.12. Poslední neděle v roce 

 8.00 Mořkov;  

 9.15 Hodslavice – Stará škola 

 

31.12. Poslední den v roce 

16.00 Hodslavice – Stará škola 

 

1.1.2019  První den v novém roce s vysluhováním Večeře Páně 

 8.00 Mořkov 

 9.15 Hodslavice – Stará škola 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 742 71 Hodslavice 96 

web: www.hodslavice.evangnet.cz; číslo účtu: 1765704389/0800. 

Číslo transparentního účtu pro opravu kostela (Česká spořitelna): 5078229369/0800 

- farář Lubomír Červenka; mobil: 777 804 340;  

e-mail: hodslavice@evangnet.cz  

- kurátorka Libuše Palacká; mobil: 731 845 311; e-mail: libuse.palacka@centrum.cz 
Toto číslo Evangelického hlasatele dostáváte zdarma. Prosíme, pamatujte, že jeho vydání zdarma není 

 
      

 
                   

          Evangelický   

     Hlasatel 
                             3. prosince 2018  

                         vánoční číslo (48) 

 
 

V KRISTU BŮH SESTOUPIL ZE SVÉ SLÁVY ZA ČLOVĚKEM 

V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali  

v hlídkách u svého stáda. 
 
Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se 

rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 
 
Anděl jim řekl: „Nebojte 

se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám 

narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ 
  

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do 

Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ 

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je 

spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. 
18 

Všichni, kdo to slyšeli, 

užasli nad tím, co pastýři vyprávěli.
 
Pastýři se pak navrátili oslavujíce a 

chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.  
        Lukáš 2,1–20 

 

Bezprostřední reakcí pastýřů na příchod anděla byla veliká bázeň. Každý  

z nich měl něco na svědomí a zjevení anděla chápali jako čas Božího soudu. Ale 

andělovo poselství zní docela jinak a překvapí je: „Nebojte se, neboť zvěstuji 

vám radost velikou, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, 

Kristus Pán v městě Davidově.“ Žádné vyčítání, žádné známkování, žádné 

účtování spáchaných provinění, trestní rejstřík může být čistý, zápisy v něm budou 

vymazány. Je čas radosti, veselosti. Je čas vysvobození, je čas naděje, neboť 

v Kristu přišel zachránce, aby spasil, co bylo zahynulo. To je vánoční evangelium, 

ústřední bod celého příběhu. 

Pastýři šli do Betléma, aby spatřili toho, který byl poslán pro spasení jejich  

i všech lidí a vydali tam svědectví o tom, co jim bylo oznámeno andělem. Odtud 

pak šli ale dál a rozhlašovali, co jim bylo pověděno o tom dítěti. Nenechali si to 

pro sebe, neuzavřeli se do malé pastýřské komunity, kde by se nábožensky opájeli 

zážitkem z toho, co jim anděl oznámil a ze zpěvu nebeských zástupů, které 

provolávaly slávu Bohu. Pastýři rozhlašovali, co jim bylo pověděno o tom dítěti. 

Děláme to my? Zapalujeme svou vírou a příkladem svého života druhé? Umíme je  

nakazit svou radostí? 

 

http://www.hodslavice.evangnet.cz/
mailto:hodslavice@evangnet.cz
mailto:libuse.palacka@centrum.cz


 

 Lidé prý o tyto věci nestojí. Jistě jsou takoví, kteří pohrdají vším duchovním a 

nic, dočista nic, jim není svaté. Ale je i mnoho takových, kteří cítí, že život bez 

duchovní náplně je zploštělý a prázdný, že život bez vyššího posvěcení a zaměření je 

smutný a chudý. Hledají proto životní jistotu, pevné zakotvení, smysl života a 

nasycení duchovního hladu. Jistě je to svým způsobem i reakce na příliš 

zmaterializovaný, přetechnizovaný a přecivilizovaný způsob dnešního života. Lidé 

proto prahnou po něčem jiném, co by nějak vyvážilo jejich čistě hmotnou a 

pozemskou orientaci.  

   Pastýři se pak navrátili od jeslí ke svým stádům. „I navrátili se pastýři, 

velebíce a chválíce Boha.“ Tedy – nešli a nezaložili nějakou sektu, nezaložili tajnou 

společnost, ani klášter, kde by si za zavřenými dveřmi sdělovali své zážitky. Nic 

takového! Setkání s Ježíšem je neodvedlo od života, neuvedlo je do mystického 

vytržení, nýbrž oni se z Betléma navrátili ke své každodenní, všední práci.  

Ale byli jiní! Byli bohatší o jedno velké poznání. Myslím, že se to prakticky 

projevilo asi tak, že kupříkladu ten pastýř, který až do té doby kradl, přestal krást, a 

ten, který byl surový na své ovce, přestal je bít, a ten, který zanedbával svá stáda, byl 

najednou o ně dbalejší, a ten, který nemluvil se svým kolegou, šel a smířil se s ním. 

Takové praktické důsledky musí totiž nakonec vždycky naše víra mít, jinak je 

klamem, iluzí, něčím, co si jen namlouváme. 

   Pastýři se tedy vrátili od jeslí ke své práci vyměněni. Mohli bychom si i my 

přát vůbec něco většího a lepšího než to, abychom se i my od toho všeho, co 

o Vánocích okoušíme, vrátili ke své každodenní práci vyměněni, obohaceni, plni 

touhy žít lépe a opravdověji, a to právě proto, že jsme se setkali s Kristem? 

 O to přece o Vánocích jde: setkat se s Kristem. My se můžeme zajisté potěšit 

o těchto svátcích ledasčíms: koledami, stromečkem, dárky a ostatními příjemnými 

věcmi, které nám jsou – přiznejme si to – každoročně vždy znovu milé. Proč ne? Ale 

nesmíme na nich ulpět, nesmíme se s nimi spokojit. 

  Pane Ježíši Kriste, obnov našeho ducha svým svatým Duchem, abychom i my 

změnili své smýšlení, naslouchali slovu tvého Otce, ptali se na jeho vůli a byli 

poslušní jeho přikázání. Amen. 

 

 

OPRAVA KOSTELA 

Opravy na kostele pokračují. V době psaní tohoto dopisu, se pokládá dlažba,  

což zabere nějaký čas. Poté budou namontována světla a zapojeny elektrické obvody, 

zásuvky a vypínače, nakonec nastoupí stolaři, kteří kostelu vtisknou definitivní 

podobu.  

 Žel, nepodařilo se, po čem jsme toužili, totiž aby byl kostel v provozu už na 

letošní Vánoce. Ale na druhou stranu věřte, že každému detailu věnujeme maximální 

pozornost a nechceme nic zanedbat. Věříme, že kostel bude i nadále sloužit všem, 

kdo budou toužit po ztišení před Pánem Bohem, a že se stane místem, které budeme 

rádi navštěvovat také při nejrůznějších programech. Byli bychom rádi, aby kostel žil, 

aby to bylo místo, kde se lidé rádi setkávají a kde získávají inspiraci do svých životů.   

  

V každém případě děkujeme Vám všem, kteří jste jakkoli pomáhali, 

modlitebně, brigádnicky, osobním zájmem a samozřejmě i finančně. Ono to bez 

těch peněz skutečně nejde. A my všichni si přece přejeme, aby kostel sloužil bez 

nějakých dalších složitých oprav dalších alespoň 30-50 let. 

 Interiér, věříme, se podaří dokončit v požadované kvalitě tak, jak jsme si 

vytyčili. Nicméně aby např. opatření proti vlhkosti byla účinná, je potřeba, 

abychom provedli ještě úpravy venkovní, ať už terénní, či jiné. Navíc by bylo 

potřeba ještě opravit fasádu. A pak je tu ještě jeden velký balvan. Varhany. Ty 

byly naprosto v dezolátním stavu, červotoč se opravdu činil. Takže byly 

odstraněny, aby opravené dřevěné prvky nebyly tímto žroutem ničeny.  

 Práce skutečně jako na kostele. Proto vás prosíme, můžete-li a chcete-li, 

pamatujte finančně na opravu kostela i nadále. Už jsme vyčerpali hodně možností, 

kde i mimo církev získat dotace, granty, dary. Teď už to bude záležet jen na nás 

samotných. Doufáme, že se opravy nepotáhnou dalších 5 let, jako se to stalo při 

stavbě kostela, která se takto neúměrně natáhla právě pro nedostatek financí.  

 

14. DUBNA 2019 

 Prosím, toto datum si rezervujte ve svém kalendáři. Tento den dojde ke 

slavnostnímu otevření kostela po opravách. Při slavnostních bohoslužbách bude 

hostem i bratr synodní senior Daniel Ženatý.  Odpoledne pak budeme svědky 

nevšedního vystoupení Vinohradského symfonického orchestru. Samozřejmě bude 

připraven další bohatý program.  

Organizace a příprava bude náročná, proto budeme rádi za jakoukoli 

pomoc. Věříme však, že to bude stát za to a že na toto setkání budeme ještě 

dlouho vzpomínat.  

 

STARŠOVSTVO 

 Ani se tomu nechce věřit, ale uběhlo již téměř šest let od volby minulého 

staršovstva. Proto se připravují volby nové. V kazatelských stanicích v Mořkově a 

Straníku bude nejprve 20. ledna 2019 volba výborů kazatelských stanic – pět 

osob. Každý výbor si pak zvolí svého předsedu a dva delegáty, kteří budou 

zastupovat kazatelskou stanici ve staršovstvu.  

Celé staršovstvo se bude volit při výročním sborovém shromáždění 

v Hodslavicích 10. března 2019. Ke slibu za účasti delegátů seniorátního výboru 

pak dojde 12. května 2019. Prosíme, abyste se za navržené modlili a 

povzbuzovali je.  

A také vás prosíme, abyste přišli na výroční sborové shromáždění, 

ostatně tak dáte najevo svůj zájem o sbor, a abyste svůj hlas dali tomu, o němž si 

myslíte, že bude dobrým a důstojným zástupcem sboru.  

Práce ve sboru je mnoho, a tak budeme rádi, když veškerou odpovědnost 

nebudete nechávat jen na bratru faráři a na členech staršovstva, a navrhnete svou 

pomoc.  


