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Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,
přichází advent a my děláme přípravy, nakupujeme dárky
a zapomínáme, že jeden velký dárek jsme dostali všichni,
už velice dávno. Je zde i letos s námi. Obklopuje nás v teple
našich domovů, usmívá se na nás v lidech, které máme rádi,
setkává se s námi ve shonu naší práce. Trýzní nás v osamělých
myšlenkách v noci před usnutím. Volá na nás v bídě lidí,
na které nechceme myslet. Je zde, v proudu slavnostních hodin.
Prosíme, přiměj nás, abychom otevřeli dveře. Přede dveřmi
stojíš Ty. Přicházíš k nám.
Vám všem přejeme požehnaný advent a milostiplné Vánoce.
staršovstvo sboru

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne
pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování;
zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze
Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl
na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. (Tt 3,4-7)

O Vánocích obvykle čítáváme evangelium podle Matouše
či Lukáše nebo ze Starého zákona Izajáše či Micheáše. Dnes jsme
četli vánoční perikopu z epištol. Přivádí nás to k zamyšlení nad
Vánocemi zase z trochu jiného úhlu. Každý z nás si z Vánoc pro
sebe něco odnáší; odlišují nás různé přístupy. Epištoly odrážejí
opravdu starokřesťanskou tradici. Vlastně bychom mohli povědět,
že epištoly jsou ještě „předvánoční“. To ovšem neznamená, že
nám nemohou nabídnout vhodný způsob, jak Vánoce slavit.
V epištolách nenajdete ani slovo o Marii a Josefovi, Betlému
a hvězdě. Epištoly neznají příběh o početí z Ducha svatého bez
účasti muže. Apoštol Pavel nikdy Vánoce ani žádný svátek
narození Ježíše neslavil. Neznali vánoční příběhy, ještě
se nevyprávěly nebo pro ně nebyly zřejmě ani důležité. Církev
se tenkrát ještě nezabývala Ježíšovým dětstvím. Přesto byla víra
prvních křesťanů plnohodnotná a celá. Žili evangeliem
o ukřižování a zmrtvýchvstání, byli schopni pro svědectví o lásce
Boží poznané v Ježíši Kristu třeba i umírat.
Přesto už tenkrát tam bylo něco, co do našeho pojetí Vánoc
patří: s velikou pozorností zaznamenávali, že se přihodila důležitá
věc! Zaznamenávali příchod Spasitele, ale nikoli v detailech
průběhu, nýbrž ve smyslu té události. Neupírali se k technice, času
a místu, kde se to událo, nýbrž snažili se pochopit, co to pro nás
znamená, a také podle toho žít.
Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha! Přesně
v duchu starozákonních očekávání! Těšili jsme se na Spasitele,
Mesiáše a je to tady! Už se to vyjevilo! Přišlo to nikoli jako
neutrální událost na stránkách tiskových agentur, ale jako setkání

s dobrotou a láskou našeho zachránce Boha. Otázka tedy nezní,
co si myslíš, rozumbrado, o narození z Panny, nýbrž potkal ses
už s láskou Boží? Zjevil se ti ten, který je láska? Křesťanem
se nestávám na základě podrobných dokumentačních spisů oněch
událostí, nýbrž když pochopím, že se to děje pro mne a kvůli mně!
Kdyby apoštol Pavel slavil Vánoce, slavil by je jako zjevení
Boží. Zřejmě by si rozuměl s epištolou Janovou: V tom se ukázala
Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něho měli život. To je důvod k oslavě. Vánoce
znamenají, že se ukázal, zjevil.
A z toho vyplývá vše následující. Pavel to má krásně
synchronizované od minulosti až do věčnosti: Zachránil nás.
Ne proto, že bychom udělali něco dobrého. Ale protože
se slitoval. Obmyl nás ve křtu. A pak jsme se narodili k novému
životu. A pak nám dal nového Ducha. Svého Ducha. Všechno
se to stalo prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Spasitele, když
jsme ho poznali. Pro svou vzácnou milost v nás vidí spravedlivé.
Máme podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.
Je to pozoruhodné: o tom, jak se všechno přesně stalo,
věděli velmi málo. Ale že to něco znamená, že se všechno mění,
že život už nebude stejný jako předtím, to věděli velmi dobře.
My naopak, než se rozhoupeme k učednictví, chtěli bychom
mít dokonalé podklady. Je fascinující, jak Ježíšův příběh ve vší
syrovosti, útržkovitosti, krátkosti dokázal zapálit oheň víry.
Ukázala se dobrota a láska. To stačí, aby loď mého života změnila
kurz.
Poselství Vánoc podle prastaré křesťanské, a vlastně ještě
„předvánoční“ tradice zní: už to začalo. Už je to jasné! Už se to
ukázalo. Mesiáš je znám. Teprve pak přišli všichni ti dogmatičtí
maskéři a kadeřníci a začali ten příběh vyčesávat, ondulovat
do šířky a do výšky, až byl z prostého ježka natupírovaný
dvanáctipatrový drdol. O Ježíšovi víme tolik detailů, že je ani
on sám nevěděl. V Betlémě jsou náboženské atrakce, nad kterými

by nejen Pavel upadl do mdlob. Ale pravost nespočívá v tom,
co můžete doložit a na co si můžete sáhnout. Pravost spočívá
v setkání se zjevenou dobrotou a láskou. Pravé je to jen tehdy,
když vás to promění, abyste i vy milovali a byli dobrotiví. Vánoce
znamenají neminout setkání. I prosté a střízlivé epištoly bez
zázračných příběhů to dokonale vystihují. Neztrať se v tom,
člověče! Nezasekni se na detailu, nepřehlédni toho, který přišel!
Vždyť Bůh navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného
spasitele z rodu Davida! Amen.
Kázání Michala Kitty

Pane Bože,
radujeme se z narození Spasitele,
radujeme se z Boha,
jehož znamením jsou plenky,
z Boha, který chce být s námi,
a tak s námi sdílí tu tlačenici,
na kterou bezbranní doplácejí,
i ten chlív.
Nad takovou láskou žasneme,
dává nám naději,
že ani ve své bezmoci a slabosti nejsme sami.
Díky ní můžeme vidět život a svět v novém světle.
Díky za radost.
(Z knihy Modlitby, modlitba 25. prosince)

Adventní a vánoční kalendárium
10. 12.

zdobení vánočního stromu – po bohoslužbách

13.12.

spolek Zikaron – zapálení 1. chanukové svíce
na lípě na Zakosteleckém náměstí

17.12.

bohoslužby ve formě dětské vánoční hry

24.12.

16.00 Štědrovečerní bohoslužby (pouze v 16.00)
23.00 netradiční předpůlnoční bohoslužby

25.12.

Boží hod, 9.30 bohoslužby s Večeří Páně

26.12.

16.00 a 18.00 koncert pěveckého sboru Jakoubek
v kapli Máří Magdaleny

31.12.

9.30 bohoslužby

1.1.

9.30 bohoslužby s Večeří Páně

Zimní kalendárium
2. - 3.3.

společné setkání jindřichohradecké
a českobudějovické mládeže na faře v JH

7.3.

PAMATUJ! (YMCA JH a spolek Zikaron)

11.3.

18.00 na faře promítání dokumentárního filmu
z cyklu Jeden svět

25.3.

9.30 bohoslužby – káže Michal Kitta

Fotky z loňských vánočních her

Pravidelná setkání v našem sboru

Fair tradový obchůdek

* Bohoslužby v Jindřichově Hradci – neděle od 9.30 hodin.
Zároveň bohoslužby pro děti – nedělka. Možnost poslechu
přenosu bohoslužeb v kanceláři (pro rodiče s nejmenšími
dětmi).
* Biblické hodiny – společné čtení bible a rozhovory nad ní –
středa od 17.00 na faře. Nabízíme odvoz autem tam i zpět.
* Kavárnička – 1. čtvrtek v měsíci. Otevřeno od 9.30,
začátek programu v 10.00, ukončení v 11.30.
Odvoz je k dispozici.
* Třicátníci 1. pátek v měsíci od 20 hodin podle domluvy
po domácnostech.
* Mládež v pátek od 18.30 na faře.
* Setkání konfirmandů v pátek od 16.30 na faře, setkání
starších dětí („předkonfirmandů“) v pátek od 14.00
na faře, setkání mladších dětí v pátek od 13.15 a 15.00
na faře.
* V Kardašově Řečici se jednou měsíčně koná Setkání nejen
nad biblí vždy 2. úterý v měsíci od 18.00 u paní Vodrážkové.
* V Žirovnici jsou bohoslužby 2. a 4. neděli v měsíci od 8.00
v budově městského úřadu (Cholunská ul.).
* V Kamenici nad Lipou jsou bohoslužby 1. a 3. neděli v měsíci
od 8.00 v modlitebně u autobusového nádraží. Biblické
hodiny jsou jednou měsíčně od 9 hodin podle domluvy.
* Ve Valtínově jsou bohoslužby vždy 1. a 3. neděli v měsíci
od 11 hodin.

Již tradičně vás zveme k nákupu do adventního fair
tradového obchůdku před naším kostelem. Vybírat můžete
z široké nabídky eticky obchodovaných produktů, jejichž
nákupem pomůžete rodinám v zemích třetího světa uživit
se vlastní prací za důstojných a férových podmínek.
Charitativní dary mohou vést k závislosti. Fair trade vede
ke svobodě a důstojnosti.
Neděle 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. po bohoslužbách (cca v 11.00)
Kavárnička
Kavárnička na faře funguje vždy 1. čtvrtek v měsíci.
Termíny jsou následující: 4. ledna, 1. února, 1. března
Večeře Páně
Neděle, kdy budeme slavit Večeři Páně při bohoslužbách jsou:
25. prosince, 1. ledna, 11. února, 11. března.
Rodinné bohoslužby: neděle 7. ledna., 4. února., 4. března
YMCA centrum
Již čtyři roky funguje na sídlišti Vajgar YMCA centrum
(v areálu 5. ZŠ, vchod od Trojstřediska). Jsme rádi, že je
i v této části města možné nabízet různá setkání místním
dětem i dospělým. A protože náš sbor s YMCA JH velmi úzce
spolupracuje, zveme vás na tyto akce, na které můžete
pozvat i své přátele a známé (nejen) z Vajgaru.
Podrobnosti na www.ymca-jh.cz

Administrace
V období od 1.9.2017 do 31.7.2018 bude náš sbor bez vlastního
faráře. Během tohoto období je náš sbor administrován
bratrem farářem Richardem Dračkou ze Soběslavi. Bratr
Dračka vede jednou měsíčně bohoslužby, má na starost
mládež, konfirmandy a starší děti. K práci administrátora
patří také svatby a pohřby. S věcmi ohledně chodu sboru,
náboženství, výletů, pastoračních návštěv se obracejte
na pastorační pracovnici Blanku Novou. K dispozici je vám
i kurátor sboru Jaroslav Hojný.
Nový farář sboru
12. listopadu si sbor na sborovém shromážděný zvolil svého
nového faráře. Bratr farář Michal Kitta nastoupí na náš sbor
od 1.8.2018 na dobu pěti let.

Kontakt:
adresa: Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon fara: 384 363 195
farář administrátor Richard Dračka: 775 945 666
pastorační pracovnice Blanka Nová: 777 029 560
e-mail: jindrichuv-hradec@evangnet.cz
webové stránky: http://jindrichuv-hradec.evangnet.cz/
číslo účtu: 155664768/0300

