VÁNOČNÍ LIST
Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Domažlicích
Tyršova 690
344 01 Domažlice
E-mail: domazlice@evangnet.cz
www.domazlice.evangnet.cz
Tel.: 379 427 900

Milé sestry a bratři,
přicházíme k Vám s pozváním ke společné oslavě Boha a bratrskému společenství při
vánočních bohoslužbách a s informacemi o životě sboru.

Vánoční zamyšlení
„Noc tmavá ještě halí / nejeden lidský žal. /
Pojď s námi Boha chválit, / kdo stál jsi opodál. /
Ozářen Božím světlem / unikneš temnotě /
a nalezneš svůj Betlém / i spásu v životě.“
Betlém je město v Palestině, obklopené Judskými horami, jejichž vrcholy
dosahují zhruba výšky Čerchova. Na českých betlémech tvoří panorama
Betléma často české hory a věže českých měst včetně domažlické šikmé věže,
a těmi, kdo do Betléma přicházejí a přinášejí po vzoru biblických mudrců
dary narozenému dítěti, nejsou na našich betlémech palestinští křesťané ani
poutníci z celého světa, ale obyvatelé Chodska, lidé všech zaměstnání a
společenských vrstev. Každý se chce setkat s Ježíšem a přináší, co má či co
vyrobil nebo vypěstoval, husy, beránky, kůzlata, mléko, chléb, ovoce,
kožich, šátek, boty…
Historik by se nad tím mohl podivovat, ale čtenář Bible ví: Ano, ti lidé
pochopili, co zvěstoval anděl: Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost,
která bude všemu lidu. Tak ta slova obvykle překládáme, ale aramejské slovo
pro „všechen lid“ znamená nejen „každému“, ale i „všemu stvoření“ a „všem
věkům“ lidských dějin.

A tak se tedy i lidé, kteří žijí kolem nás, připojují k těm, o nichž mluví Písmo,
protože vědí, že i jim platí slova: Dnes se vám narodil Spasitel, Mesiáš, Pán.
A také my se necháváme poslat andělovými slovy: Jděte, a naleznete
novorozené dítě zabalené do plének, tedy pravého lidského tvora se vším
všudy, a přece toho, v němž je mezi námi přítomen Bůh.
Totéž přejeme i Vám: Abyste - slovy písně - „nalezli svůj Betlém“, své místo
v blízkosti Kristově. A i Vás zveme slovy té písně: Pojď s námi Boha chválit!
I ten, kdo radost ztratil, ať připojí svůj hlas a jitřní hvězda vrátí tvým smutkům
radost zas! Důvodem radosti je, slovy téže písně, zvěst, která zní každou
neděli v našem bohoslužebném shromáždění:
„Ten, jemuž všechno slouží, / se služebníkem stal, /
by zjevil lásku Boží / a dluh náš odepsal. /
Ten, koho vina víže, / ať znovu povstane, /
vždyť Ježíš ruku z kříže / podává k záchraně.“
Jaroslav Vokoun

Program bohoslužeb o svátcích:
Pondělí

17. prosince

1830 hod

23. prosince

900

24. prosince

1500 hod

Koncert, recitál Slávka Klecandra
Bohoslužby s vánoční hrou

Neděle
Pondělí
Štědrý den

hod

2200 hod

Jaroslav Vokoun a Domažlický
evangelický ochotnický spolek
Štědrovečerní bohoslužby
Jaroslav Vokoun
Štědrovečerní bohoslužby
Křesťanského sboru Domažlice
Pavel Faul

Úterý
1. svátek vánoční
Středa
2. svátek vánoční
Neděle
Úterý
Nový rok

25. prosince

900 hod

26. prosince

1030 hod

30. prosince

900 hod

1. ledna

1600 hod

Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby Církve
československé husitské
Bohoslužby
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby se Sv. večeří Páně
Jaroslav Vokoun

Pravidelný program:
Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována nedělka)

Pátek

1330

Náboženství

hod

Veškeré uvedené akce se konají ve sborovém domě Jana Roha v Tyršově ulici.

Informace ze života sboru
V listopadu proběhl pravidelný podzimní charitativní bazar v Luženičkách. Rok od
roku je návštěvnost vyšší. Získané prostředky pomáhají Diakonii Merklín, Praktické
a mateřské škole v Plzni, občanskému sdružení Ramus, partnerskému evangelickému
sboru ve Furth im Wald, FS ČCE Přeštice pro denní stacionář Kristián a našemu sboru.
Během letošního roku bylo zvoleno nové staršovstvo v následujícím složení:
Pavla Andrlová, Michaela Grimm, Pavel Kulich, Pavel Voldán, Milena Wolfová,
Zbyněk Wolf a Eva Wypior. Na své první schůzi zvolilo staršovstvo nového kurátora
Pavla Voldána. Dosavadní kurátorka již na tuto funkci nekandidovala.
Ke konci srpna odešel po 10 letech ze sboru bratr farář Petr Grendel do sboru
v Hronově. Na dobu 1 roku je zvolen farářem našeho sboru Jaroslav Vokoun. Od
srpna roku 2019 by měl nastoupit nový farář.
Všechny další informace Vám rádi podáme na telefonu 605 294 736 (kurátor).
Aktuality je možné sledovat také na sborových internetových stránkách na adrese
www.domazlice.evagnet.cz nebo na facebooku.
Děkujeme všem, kdo naši práci podporují modlitbami, rozličnou pomocí a finančními
dary.
Na sborový účet můžete zaslat salár, dar na Jeronymovu jednotu, či dar sboru. Číslo
účtu je 6744872001/5500 a je veden u Reiffeisen Bank Domažlice. (Na vyžádání
zašleme potvrzení o daru.)

Požehnané vánoční svátky a celý nový rok 2019 Vám za sbor přejí:

Pavel Voldán, kurátor

prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., farář

