
 

HLEDÁME HOSPODÁŘE 

 Po svých předcích jsme zdědili několik nemovitostí, o které je potřeba se 

starat. V tuto chvíli nám jde o Hodslavice. Po bratrech, kteří byli v této službě věrní a 

zodpovědní, ale přece jen je dostihl čas, bychom byli rádi, kdyby se našel někdo, kdo 

by se o naše budovy pečoval. Jistě od takového člověka nežádáme, aby všechno dělal 

sám! Jeho starostí by mělo být především to, že si bude všímat toho, co je potřeba 

opravit, co by se mělo v péči o nemovitosti udělat…. Pokud byste o někom věděli, 

prosím, obraťte se na br. faráře.  

 

 

VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 

20. prosince    8.00 bohoslužby Mořkov  

          9.30 bohoslužby Hodslavice  

        10.45 bohoslužby Straník 

24. prosince  16.00 štědrovečerní bohoslužby Hodslavice 

25. prosince    8.00 bohoslužby Mořkov  

                        9.15 bohoslužby Hodslavice  

                      10.45 bohoslužby Straník  

 Celocírkevní sbírka na podporu studentů bohosloví a ve vikariátu. 

27. prosince         zimní turistické bohoslužby -  cíl Oční studánka 

       10.45 začátek bohoslužby na místě. 

                                Bližší informace budou zveřejněny později!  

31. prosince  16.00 silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2020 -  kostel 

1. ledna          9.30 novoroční bohoslužby – kostel 

3. ledna            8.00 bohoslužby Mořkov  

          9.30 bohoslužby Hodslavice  

        10.45 bohoslužby Straník 

 

BOHOSLUŽBY SE BUDOU KONAT V ZÁVISLOSTI na aktuální protiepidemické 

situaci (PES) a za dodržování hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou při 

vstupu do kostela, rozestupy).  

 

SBOROVÉ KONTAKTY: 

- web: www.hodslavice.evangnet.cz;  

- najdete nás i na facebooku, zadejte ČCE Hodslavice  

-  číslo účtu: 1765704389/0800. Sem posílejte všechny své dary, salár, příspěvky, 

apod. Děkujeme, že na potřeby sboru pamatujete! 

- transparentní účet musel být zrušen (byl vázán na tzv. veřejnou sbírku - prodloužit ji 

už nebylo možné) 

- 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 
                             6. prosince 2020  

                         vánoční číslo (52) 

 
 

 

 

ČTVERÝ KRISTŮV PŘÍCHOD ZNÁME Z PÍSMA JISTOT: první v těle 

jeho, druhý v duch věrného a třetí při smrti, v čtvrtém má souditi. 

(Evangelický zpěvník 269) 

 Milý čtenáři, milá čtenářko, ani se tomu nechce věřit, Advent je tady. 

Pravda, ten letošní rok je celý zvláštní. Mrňavý prevít, který ani není vidět, s námi 

pěkně točí. Jistě víte, koho myslím. Už ani nevíme, co si počít. Zneklidňuje nás, 

brzdí nás v rozletu, ale i v těch, do této doby, nejnormálnějších činnostech. Tak 

nám připomíná, že ať se snažíme sebevíc, všechno (v tuto chvíli se naopak zdá, že 

naprosto nic) člověk ve své moci nemá.  

 Netušíme, jaký bude Advent a Vánoce ve společnosti ani v našich 

sborech, přesto se však můžeme těšit z adventní zvěsti, která se nedá zastavit 

žádnou mocí, a už vůbec ne nějakým covidem. Tak pojďme na to! 

 Když se řekne „Advent“, snad všichni docela automaticky myslíme na 

blížící se Vánoce. Znovu si v adventní době připomínáme příchod Božího Syna na 

tento svět. O tom přece celé Vánoce jsou, ne?  

 A tak jedni připravujeme kázání a druzí nasloucháme, pokolikáté už, 

„vánočnímu evangeliu“… Je to krásný příběh. Romantický. Snad nikdy se nám 

neoposlouchá, nezevšední.  Možná právě proto jsou některé naše kostely na Štědrý 

večer naplněny k prasknutí. Žel, ve chvíli, přesněji při bohoslužbách, kdy si 

připomínáme význam toho všeho, tak narváno není.  

 „v duch věrného“ Jak tomu porozumět? O co jde? Ta slova můžeme do 

naší mluvy přeložit takto: Kristus vstupuje do života toho, kdo je Mu věrný. Nebo: 

Kristus naplňuje svým duchem svého věrného služebníka (samozřejmě i svou 

věrnou služebnici!). 

 Slezský mystik Angelus Silesius píše: „Kdyby se i stokrát Kristus 

zrodil v Betlémě, co by mně to pomohlo, kdyby se nenarodil i ve mně?“ A 

jsme u toho, milí přátelé. Častokrát ve svém prožívání Adventu i Vánoc 

zůstáváme pouze u toho prvního: Andělé, Betlém, pastýři, mudrci, Marie, Josef, 

děťátko, hvězda, jesličky, chlév… Ale kde v tom všem jsem já? Jak se to všechno 

dotýká mého života?  

 Nesmíme zapomenout navzdory všem okolnostem a všemu, co 

prožíváme, že zvěst evangelia, té dobré zprávy o Ježíši Kristu, se týká každého 

člověka. Bez rozdílu. Jakéhokoli rozdílu. Tedy týká se i mně. Tebe. 

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


 Kristův příchod do tohoto světa není nějaká demonstrace Boží režisérského 

umu. Bůh neposílá svého Syna proto, aby nám ukázal, co všechno, a jak úžasně, 

dokáže naplánovat a zinscenovat.  

Kristův příchod do tohoto světa není ani demonstrace Boží moci. Nebeský 

Otce neposílá svého Syna do tohoto světa proto, aby ukázal svou moc, aby tady na 

zemi všechno špatné a hříšné a zbytečné srovnal se zemí, a nastolil pokoj, klid a 

nebeskou blaženost.  

Kristův příchod do tohoto světa je vyjádřením Boží lásky, Božího zájmu o 

člověka. Hospodin posílá svého Syna proto, aby zachránil hříšníky, ty, kdo jsou 

nemocni k věčné smrti, před níž se sami zachránit nemohou.  

Jen vzpomeňme na izraelskou cestu z egyptského otroctví do země 

zaslíbené. Cesta vedla pouští, kde na vyvolený lid čekalo mnoho nebezpečí a 

pokušení v jakékoli podobě. Například to bylo údolí jedovatých hadů. Vzpomínáte? 

Všichni, kdo byli uštknuti, měli jistotu smrti. Žádné antisérum nebylo tenkrát 

k dispozici. Nepomohly ani životem osvědčené „babské rady“.  

Jediná záchrana spočívala v důvěře, obrátit svou pozornost na bronzového 

hada vyvěšeného na kůlu, kterého Mojžíš zhotovil na Boží pokyn. Kdo na něj 

pohlédl, byl zachráněn.  

 Na první pohled naprostá hloupost. Ale ten, kdo se odvážil v okamžiku 

neodvratné smrti spolehnout na vyhlášenou radu, byl zachráněn (5M 21,9). Snad 

netřeba dodávat, že ten, kdo tuto důvěru neměl, zanedlouho jedem otráven zemřel.  

 A přesně tak je to i s Kristem. Kristus se narodil v Betlémě. To bereme jako 

holou skutečnost. Dílo Boží. To činí Bůh pro člověka. Připravuje záchranu, nabízí ji 

všem, kdo jsou nějakým způsobem se svým životem nespokojeni, čímkoli oslabeni, 

bez naděje pro budoucnost, bez výhledu, že jejich život má smysl a cíl.  

Ale i naší reakce, stanovisku, „pohledu“ je potřeba. Nemůžeme očekávat, že 

Bůh ve své lásce k nám vykoná všechno za nás (to by byla tzv. opičí láska). Něco 

Bůh nechává také na nás. Na jednotlivcích.  

Společně v našich shromážděních si máme a můžeme tuto Boží lásku, tento 

Boží zájem o nás, připomínat. Můžeme se povzbuzovat. Podpírat. Můžeme vydávat 

svědectví o tom, co to pro nás znamenalo, poznat Krista, „pohlédnout“ na Něj.   

Ale pak je tu ještě to, co můžeme udělat jako jednotlivci. A musíme (pokud 

toužíme po změně) udělat jako jednotlivci – protože to za nás nikdo jiný udělat 

nemůže. A chceme-li něco změnit, tak to musíme udělat sami, nejsme do ničeho 

nuceni, tlačeni, je jen a jen na nás, jak se k tomu postavíme.  

A tak se ptám: Vzít Krista vážně, pozvat Jej do svého života, odvážíme se? 

Odvážíš se? To je na nás hříšnících, kteří si sami pomoci nemohou, protože zde 

nefungují žádné medikamenty, ani léčebná síla přírodních produktů.   

S hříchem je tomu podobně, jako se smrtelným uštknutím Izraelců. Když si 

jej nebudu všímat, zahynu. Každý hříšník zahyne.  

 Každopádně, Kristus sestoupil do našeho světa. Je v něm a působí v něm. Je 

však jen a jen na nás, jak se k tomu Jeho příchodu postavíme. Ostatně tak to vyjadřuje 

i slova naší písně:  

 5. verš: Druhý příchod jeho do srdce lidského darem víry bývá; proto se 

ozývá: Tluku již u dveří, každý mi otevři  

6. verš: a vejdu hned mile, obdařím té chvíle předrahou milostí, sebe 

účastností, skrze Ducha svého obživím věrného.  

 Milá čtenářko, milý čtenáři! Ber toto moje zamyšlení jako podnět pro své 

vlastní přemýšlení. O Adventu. O smyslu svého života. O tom, co pro Tebe 

znamenají Vánoce.  

 Prosme Pána Boha, aby nám dával inspiraci pro tento tolik zvláštní čas! 

Prosme Pána Boha o to, aby vstoupil do našich životů, do mého života. Jen tak 

totiž může skrze nás Boží Syn v tomto světě uskutečňovat své dílo spásy. A my, ty 

i já, se na něm můžeme podílet. Není nic důležitějšího ani zajímavějšího! 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020  

 Na rok 2020, který spěje ke svému závěru, jen tak nezapomeneme. Ten 

mrňavý virus s námi pořádně zatočil. Snad každého člověka zabrzdil v jeho 

plánech. Každý jsme museli nějakým způsobem zpomalit, někdy se až úplně 

zastavit. Někteří se ocitli v ohrožení života, jiní na hraně přežití.  

Netušíme, co je před námi, co nás čeká, ale měli bychom se z toho všeho 

poučit. Ostatně k tomu historie, to, co jsme prožili, slouží. Poučit se z vlastních 

chyb. Poučit se z toho, jak jsme byli zaskočeni, jak jsme byli naivní, jak jsme byli 

sebejistí.  

Jako jsme se po ničivých povodních v roce 1997 museli poučit (a že jich 

od té doby bylo!, v roce 2009 i u nás), že nás velká voda může pořádně v podstatě 

kdekoli potrápit a připravit i o majetek, budeme se muset zřejmě připravit na to, že 

se tu a tam objeví třeba něco jiného, jako současný virus covid-19.  

A tak si musíme připomenout, že smysl naší existence nespočívá v lidské 

prosperitě, honbou za vyšším výdělkem a vyšší spotřebou. To by bylo žalostně 

málo. Jde o mnohem více. Jde o život sám. A nejenom o náš, nýbrž i našich 

milých a blízkých. Jak jsme byli najednou vděčni za všechny, kdo věrně a 

zodpovědně, mnohdy nad rámec svých povinností, konají svou práci!  

A tak díky vám všem, kdo jste jakkoli pamatovali na potřebné! Díky vám 

všem, kdo jste nemysleli jen na sebe sama, kdo jste rozdávali naději!  

I náš sborový život byl vzhledem k protipandemickým opatřením 

omezen. Cirka 15 neděl jsme se nemohli scházet při bohoslužbách v kostele či 

v modlitebně společně. Snad jsme si uvědomili, jak nám takové společenství 

chybí. Díky vám všem, kdo jste roznášeli kázání, a i v tak složité době pamatovali 

na sborové výdaje.  

Co přinese závěr roku a rok nový, netušíme. Svou sílu však hledejme u 

Pána v Jeho veliké moci. Důvěřujme, že Boží Syn, Ježíš, vstupuje i do našeho 

osobního života, aby byl s námi, aby nás inspiroval, vedl k tomu, co je podstatné. 

Je to Jeho láska a Jeho milosrdenství, co dává našim životům smysl. Modleme se, 

abychom přes všechno to, co prožíváme, zůstali Bohu věrní a nacházeli k Němu 

osobní vztah. Bez Něj by přece na světě bylo ještě ponuřeji. Tak hlavu vzhůru!  

 


