Poselství Velké noci narození Božího syna
čtení z Písma svatého list Titovi 3:4-5
Ukázala se dobrota a lidumilnost našeho Spasitele Boha,
spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my
vykonali, ale podle svého milosrdenství.

Vánoční doba si dodnes zachovává své zvláštní a nezaměnitelné kouzlo.
Na mnohé z tradic a obyčejů minulé doby se sice už zapomnělo, ale není
snad i dnes člověka, který by nevěděl nic o vánoční atmosféře. Uprostřed
současného uspěchaného života a pocitu, že se životní tempo stále ještě
více a více zrychluje, nabízejí Vánoce sice jen krátkou, ale přeci důležitou
dobu oddechu. A to i navzdory, že skutečnost hektických tzv. vánočních
příprav je opakem do nekonečna opakovaných výzev farářů, kněží, ale dnes
už i psychologů a psychiatrů, že se to nemá.
Sváteční dny se mohou stát pro každého zvláštní dobou klidu a pokoje.
Dobou, v které můžeme prožívat blízkost svých nejbližších, uvědomit si
a především bytostně prožít: opravdu patříme k sobě. Dobou, v které
můžeme dát nově najevo svou náklonnost a lásku, ale i dobou, v které se
můžeme zamyslet nad základními otázkami svého lidství a života.
Na svátky každý, kdo může spěchá domů, aby sváteční čas prožil tam,
kam jej to nejvíce přirozeně táhne.
Zvláštní událostí jsou Vánoce jistě pro děti. Nejen pro očekávané dárky,
i když ty jsou jistě v popředí. Je za tím něco víc. My, dospělí si
vzpomeneme, jak jsme prožívali Vánoce ve svém dětství. Především pro nás
samé je důležité, že můžeme připravit našim dětem Vánoce, které se, jako
kdysi nám, uloží hluboko v jejich duši.
Ano, říká se, že Vánoce jsou především svátky dětí. Možná i proto, že
mnozí z dospělých se už nedokáží radovat tak spontánně jako právě malé
děti. Jestliže chceme vidět něco pěkného a čistého v tomto světe plném
pokrytectví, dívejme se chvíli na natěšenou, radostí projasněnou tvář
dítěte, když rozbaluje svůj vánoční dárek plný netušeného překvapení.
Vánoce jsou ale také svátky světla: světla svící, ozdobeného stromečku i
toho slunečního, které opět vykonalo svůj zimní obrat. A jistě také k nim
patří vánoční koledy a písně a starodávné vánoční zvyky. A k tomu všemu
přistupuje něco nedefinovatelného. Něco, co vytváří právě onu jedinečnou
vánoční sváteční atmosféru, kdy slova nestačí, abychom ji naplno vystihli.
Kde se vůbec tedy bere tato svébytná vánoční atmosféra pokoje, lásky,
radosti a dětských úsměvů?

Mění se tvář světa, mění se v nejedné věci i tvář Vánoc, ale jejich kouzlo
zůstává, jako pevný bod uprostřed neustálých změn. Když se zpochybňují
mnohé hodnoty osvědčené minulými generacemi, tato jedna spojnice s předešlými generacemi zůstává a to i tehdy, když se tak lehko vzdáváme
mnohého z toho, co našim předkům bylo drahé a vzácné.
Jestliže si navzdory všem změnám, uprostřed kterých žijeme, Vánoce
stále zachovávají takové kouzlo, tak je jasné, že musí být někde hlubší
příčina, než jsou pouhé konvence a tradice.
Co je základem, že Vánoce můžeme prožívat v takovémto jedinečném
prostředí?
Jako lidé víry, křesťané nacházíme jedině možnou odpověď a jejím
vyjádřením jsou i slova, která při narození dítěte Ježíše řekl anděl
pastýřům: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě
Davidově, totiž Kristus, Pán.“
Biblické vánoční poselství svědčí, že Ježíš Kristus opustil svůj nebeský
domov a přišel na svět mezi nás, vstoupil do našich lidských dějin. Narodil se
jako dítě a vzal na sebe naše lidství. Zde je podstata Vánoc. Mnohem hlouběji posazená, než vše, co jsme si již o vánoční době řekli. Zde získávají
Vánoce, a my skrze ně, své opravdové bohatství: dítě v betlémských jeslích,
jehož vstup do světa se stal východiskem nejen našeho letopočtu, ale
středem dějin tohoto světa. Právě proto můžeme vše prožívat ve vzájemné
lásce, náklonnosti a lidskosti. I letos, v těch právě začínajících svátcích
Velké noci narození Božího Syna Léta Páně 2013.
Luděk Korpa
Věčný, svatý, všemohoucí Bože!
Ve stáji, zavinutý do plenek přišel tvůj Syn na svět.
Na začátku ležel jak každé dítě v náručí své matky.
Na konci se cítil opuštěný Bohem Otcem i světem.
Nyní slavíme svátek jeho narození.
Mnozí z nás uprostřed světel a šťastní, v míru svých rodin,
u bohatě prostřeného stolu.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty, kteří jsou chudí jako pastýři tenkrát.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty, kteří tě hledají jako mudrci od východu.
Dej nám, ať nezapomeneme na ty, kteří jsou hladoví na cestě.
Vzpomínáme na chvíle, kdy jsme ještě byli dětmi, a děkujeme ti, že dosud
jsme tvými dětmi.
Jak dobrý je život, který tu vedeme. Navzdory všemu jsme při slavení tohoto
svátku šťastní. I když se nám občas daří špatně. I když máme starosti
a jsme smutní, můžeme slavit, sami, uprostřed rodiny, s tebou a všemi
lidmi. Bože, děkujeme ti. Amen

Děkujeme Vám všem, kdo na svůj sbor myslíte v modlitbách, věnujete mu své síly,
nápady, čas a dobrovolnou práci nebo finančně podporujete jeho život. Vážíme si
toho, neboť bez Vaší víry,
pomoci a solidarity by sbor těžko
existoval. Máme radost ze
všech společných pravidelných
i mimořádných shromáždění
s dětmi, mládeží a dospělými. V nich
prožíváme
Boží
blízkost
a čerpáme sílu pro každodenní úkoly.
Všechna shromáždění a setkání jsou otevřená také pro Vás!
Přejeme Vám všem, abyste prožili pokojné Vánoce. Abyste si dokázali být
blízko s těmi, které máte rádi. Abyste našli cestu k těm, ke kterým jste snad cestu
zapomněli nebo docela ztratili. Ať se ve Vašich srdcích a životech rozezní
chvalozpěv andělů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich
má zalíbení.“
Evangelium podle Lukáše 2. kapitola, 14 verš
staršovstvo sboru
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Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Kloboukách u Brna
Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme ti za Tvůj dar,
tvého Syna Ježíše Krista.
Nikdy bychom nebyli
schopni pochopit, že to
co od nás žádáš je tak
jednoduché: důvěru a
ochotu vidět mnohé těžké
věci pohledem dítěte.
Toužíme po moci,
bohatství a slávě, ale
vůbec nás nenapadne, že
ta největší moc, bohatství
a sláva na světě je být
Tvým dítětem, neboť tak
nám dáváš k dispozici
svoji sílu, lásku a radost.
Prosíme o Tvého Ducha, abychom i tehdy když nás zaskočí těžkosti
tohoto světa, se nevzdali Tvé nabídky a zůstali dítětem, které se nechá
obejmout a ochránit. Amen.
úterý 24. prosince 2013 - Štědrý den
Dětská vánoční slavnost s divadelní hrou, zpíváním a vánoční nadílkou
pro děti i dospělé v 9.30 hodin v Kloboukách.

středa 25. prosince 2013 - Boží hod vánoční
Sváteční vánoční bohoslužba se slavením svaté večeře Páně
v 9.30 hodin v Kloboukách.

neděle 29. prosince 2013 - Neděle po Vánocích
Vánoční bohoslužba v 9.30 hodin v Kloboukách;
kázáním při bohoslužbách poslouží host sestra farářka Jana Gruberová.

Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme
konání rodinné bohoslužby.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 30, 691 72,
e-mail: cceklobouky@seznam.cz ; http://klobouky.evangnet.cz; tel.: 739 209 260; IČ

sboru: 48452327; číslo bankovního účtu: 2200347489/2010

úterý 1. ledna - Nový rok - První den občanského roku
Společná ekumenická bohoslužba ve 14.30 hodin s Římskokatolickou farností
v Kloboukách a sborem Církve bratrské v Bohumilicích.

neděle 5. ledna - Zjevení Páně
Bohoslužba na závěr vánoční doby v 8.00 hodin v Morkůvkách,
v 9.30 v Kloboukách a v 11.00 hodin ve Velkých Hostěrádkách.

