
jeho zdí. Rýny a svody i odpady jsou ucpány lístky z blízko stojících chvojek, jejichž 

existence zbarvila i stávající fasádu na zeleno. Proto musí být odstraněny. Do toho se 

chceme pustit ještě letos.  

Klempířské prvky musí být opraveny či nahrazeny novými. Fasáda na 

místech, kde odpadá, otlučena a opravena. Kostel dostane také nový kabát – tj. barvu. 

Voda, která při deštích stéká ze Záhumení, musí být od kostela odvedena. No a 

vždycky vyskočí něco, s čím jsme nepočítali…Tyto hrubě nastíněné práce si vyžádají 

nemalé náklady. Neobejdou se, stejně jako v I. etapě, bez Vaší pomoci. A proto vás 

prosíme, sledujte na našem sborovém webu či facebooku zprávy, které budeme 

zveřejňovat. A rozhodnete-li se naše dílo podpořit, budeme rádi!  

 

VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 

  5. prosince  9.30 vánoční besídka Straník 

12. prosince 9.30 vánoční besídka Mořkov 

19. prosince 9.30 vánoční besídka Hodslavice 

24. prosince      16.00  štědrovečerní bohoslužby Hodslavice 

25. prosince        8.00  bohoslužby Mořkov  

                            9.15  bohoslužby Hodslavice  

                          10.45  bohoslužby Straník  

Všechny s vysluhováním Večeře Páně, a připojením se k 

celocírkevní  sbírce na podporu studentů bohosloví a ve vikariátu. 

26. prosince     10.45     zimní turistické bohoslužby -  cíl Zrzávky 

 Bližší informace budou zveřejněny později!  

31. prosince  16.00 silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2021 -  kostel 

2. ledna            8.00 bohoslužby Mořkov  

          9.15 bohoslužby Hodslavice  

        10.45 bohoslužby Straník 

    Všechny s vysluhováním Večeře Páně. 

 
BOHOSLUŽBY SE BUDOU KONAT V ZÁVISLOSTI na aktuální protiepidemické situaci a za 
dodržování hygienických opatření (respirátory, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, rozestupy).  

 

STARŠOVSTVO DĚKUJE všem, kdo finančně podporují svůj sbor, zvláště pak 

těm, kteří se rozhodli pravidelně přispívat na účet sboru. Vážíme si každého daru. 

Budeme rádi, když takových pravidelných přispěvatelů bude přibývat.  

 

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! 

- 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 
                             5. prosince 2021  

                         vánoční číslo (54) 

 
 

 

 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, ZPÍVEJME PŘÁTELÉ 

 Milí přátelé, bratři a sestry, milí spoluobčané, začal Advent, a Vánoce 

jsou tady coby dup. Jménem našeho evangelického sboru vás všechny tímto 

dopisem zdravíme a přejeme vám klidný a požehnaný sváteční čas.  

 V končícím roku jsme procházeli nejrůznějšími zkouškami, nemocemi, 

trápeními; ani s covidem jsme nezatočili tak, aby nás přestal otravovat. Možná 

jsme unaveni tím, co stále musíme během všedních i víkendových dnů řešit.  

  Dejme se v tento adventní čas potěšit a povzbudit. Odhlédněme od všeho 

nepříjemného. Soustřeďme se na vánoční evangelium. To nám totiž přináší stále 

znova a znova úžasnou zprávu, na kterou obvykle během roku nemáme, jak 

říkáváme, čas.  

 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl 

po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, 

když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého 

města.  

  Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města 

Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 

aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.  

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého 

prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro 

ně nenašlo místo pod střechou.  

A 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. Toto vám bude znamením: 

Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“  

A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto 

chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v 

nich má zalíbení.“ 

Tuto zprávu slýcháme rok co rok v kostele, tedy pokud jej navštívíme. 

Není to jen nějaká romantická legenda, která by nás měl oslnit svým půvabem, ani 

to není historická zpráva, která by nás chtěla informovat o dění dávno minulém. 

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


Jde o zprávu, dobrou zprávu, která smí znít naším světem. Přináší nám 

světlo do našich temnot a nejistot, obav i zklamání. Přináší nám naději, že existuje 

Někdo, kdo nám rozumí, komu nejsme lhostejní. To Bůh Otec poslal svého Syna 

Ježíše, aby dal našim životům nový smysl, novou náplň. To Stvořitel světa a Dárce 

života nám seslal Spasitele, o jehož slova kázání, skutky milosrdenství i zaslíbení se 

můžeme opírat.  

Jistě, je dnes mnoho takových, kteří této zvěsti nevěří. Mají na to právo. 

Nikdo jim ho nebere ani nevnucuje jiný názor. Ale ten, kdo slyšet chce, kdo svůj 

život touží změnit a i do budoucna ukotvit, tak ten smí slyšet: „Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 
Záleží na každém člověku, jak chápe vánoční svátky a co si z nich udělá. 

Zda je vezme jako „svátky zimy“, jak je v minulosti chtěli někteří mocní lidem vnutit, 

nebo generálnímu úklidu, nebo naopak jako čas k nicnedělání, nebo ke sledování 

televize, či k velkému konzumování jídla a alkoholu. Potom se oslavuje konzum. Ale 

člověk může jít také k jejich podstatě, tj. k připomínání si událostí, které vedly 

k jejich vzniku, a potom může být celé jejich slavení o něčem zcela jiném. 

Právě tuto druhou možnost vám ze srdce přeje místní evangelický farář a 

členové staršovstva sboru.  

 

VYJDE PROUTEK Z PAŘEZU IZAI 

Vážení čtenáři, proutek je znamením života. Důkazem, že vše ještě není 

ztraceno, neboť existuje naděje. Proutek předznamenává proces růstu. To, co je malé, 

jistě jednou vyroste a zmohutní a ponese zralé ovoce.  

To, co se mělo uskutečnit teprve v prorokově budoucnosti, co si Izaiáš určitě 

nedokázal ani představit, se uskutečnilo před dvěma tisíci lety v Betlémě. Tím 

nepatrným proutkem, který byl naroubován na pařez, se stalo novorozeně, bezbranné 

dítě. Chlapec, který na Boží příkaz dostal jméno Ježíš, se stává důkazem života. A to 

znamená, že ještě není všem dnům konec. Bůh se svého lidu ani kvůli jejich hříchu, 

svého stvoření, nevzdal. Tou zárukou pro všechny dosud věrné je miminko, které 

jednou doroste v dospělého muže a naváže na velikány izraelských dějin. Naplní Boží 

dílo spásy- záchrany v tomto světě. 

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 

Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a 

bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.  

  Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí 

oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné 

spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst 

bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.  

Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. 

Izaiáš 11, 1-5 

 Vážení přátelé, bratři a sestry, taková je zvěst evangelia, které si v Adventu 

připomínáme. Boží Syn- Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby dal do pořádku 

všechno, co ještě nebylo dokončeno. Přišel, aby zasel nové símě, aby narouboval 

mladé ratolesti na staré pařezy a dal tak vzniknout něčemu úplně novému.  

 Možná se vám někdy zdá, že kolem sebe vidíte samé staré, trouchnivějící 

pařezy. Dokonce si tak někteří sami tu a tam připadáte. Zdá se vám, že váš život 

pozbyl ceny, že nestojí za to, o něco usilovat a za něčím jít.  

Možná nemáte nikoho, kdo by vás vyslechl, možná jste zklamali své 

blízké anebo dokonce třeba už po několikáté sami sebe. 

Možná si připadáte neužiteční, neschopni obohatit ty druhé. Anebo se 

těmi druhými cítíte být přehlíženi a máte dojem, že celý život stojíte v něčím 

stínu, že sami pro druhé nejste ničím významní a nepostradatelní.  

 Možná se potýkáte se svými mindráky, se svou bolestí v srdci, která vás 

při každé možné příležitosti bodá jako osten. Máte různé nezahojené či znovu 

otevřené rány, nebo si pěstujete svou sebelítost, zatrpklost. 

 Možná jste prostě vyčerpaní, unaveni těmi věčně se opakujícími 

starostmi, těmi stejně se začínajícími rány. 

 Možná patříte k těm, kteří dosud Ježíši Kristu neuvěřili. Dnes však je 

příležitost odevzdal Mu celý svůj život bez vlastních podmínek, svou rodinu, svá 

trápení i své nemoci, ze kterých se nemůžete dostat vlastními silami a už si nevíte 

rady, jak dál, 

 Možná patříte k těm, kteří Ježíši slibovali svou věrnost, svou poslušnost a 

své sliby vyřčené při různých příležitostech, a dosud jste je nesplnili. 

 Možná však máte docela jiné problémy, o kterých neví ani vaši nejbližší. 

 Vám všem, bez výjimek, je určena zvěst vánočních svátků. Všichni 

smíme vědět: Narodil se zaslíbený Mesiáš. Spasitel = Zachránce přišel, jako 

nepatrný proutek, jako malé dítě. Přišel, aby obživil mrtvé pařezy, aby dal lásku, 

kde ochladla, radost, která vyprchala a naději, která zapadla v chaosu všedních 

dnů. 

 Proto dnes všichni smíme vědět: Ježíš nám chce pomoci, Ježíš chce 

pomoci také mně. Kvůli tomu přišel, to je jeho poslání, kterému je věrný. On 

obživuje, On dává nový život, uzdravuje, potěšuje a snímá každou bolest a 

trápení. Proto se nám v Něm otvírá nová cesta, nové možnosti. Nemusíme 

rezignovat, ale smíme doufat a spoléhat. Vždyť On přišel proto, aby vzal naše 

hříchy na sebe a nesl naše těžkosti. 

 K této víře a k tomuto životu jsme všichni zváni! 

 

KOSTEL 2022 

 Jistě si vzpomínáte, jak jsme během jednoho roku od Velikonoc 2018 do 

Velikonoc 2019 opravili interiér našeho kostela. Těch vykonaných prací, brigád, 

konzultací, bylo tenkrát vykonáno mnoho. Stálo to mnoho energie, času i 

finančních prostředků, ale vyplatilo se! Nejenom hosté z blízka či dáli jsou od té 

doby osloveni jeho vizáží. Dokladem toho je např. i zisk Národní ceny za 

architekturu v roce 2020, kterou udělovala mezinárodní odborná porota. Kromě 

toho se o našem kostele dodnes objevují v tisku články, nebo alespoň zmínky. A 

to nás určitě musí zahřát u srdce!  

            V roce příštím bychom k obnově našeho kostela rádi učinili druhý, neméně 

důležitý krok. Totiž opravu fasády a provedení odvlhčení, tzn. odvedení vody od  


