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, Mobil: 604 738 567

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
Evangelium podle Matouše 2,1-12
Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle,
mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě
narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý
Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich,
kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť
tak je psáno u proroka: A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší
mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého
lidu, Izraele.“ Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal
na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a
pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se
mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda,
kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo
to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a
uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu
přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se
nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Většina lidí má příběhy o Ježíšově narození spojené do jednoho
celku. Evangelisté Matouš a Lukáš se ale shodují pouze v tom, že se Ježíš
narodil Marii a Josefovi v judském Betlémě. Každý z evangelistů sleduje
jinou dějovou linii. U Matouše nenajdeme o jeslích, andělech a pastýřích
žádnou zmínku. Ježíšovo narození zde proběhne nenápadně a bez zvláštních
úkazů. Narození Ježíše je soukromá, rodinná záležitost. V tomto evangeliu

slyšíme jiný vánoční příběh, podle kterého se jako první přišli narozenému
Ježíšovi poklonit bohatí a vážení lidé. A navíc pohané. Evangelista chce tímto
příběhem ukázat, že Ježíšovým narozením se otevírají dosud zavřené dveře
pro všechny národy.
Tři králové jsou známé postavy. Dokonce se dostali do běžného
občanského kalendáře. Původní biblické postavy – mudrci od východu – jsou
známi méně. Jak přesně došlo k proměně neudaného počtu mudrců na tři
krále, už asi nikdy nikdo nezjistí. Obě dvě verze – biblická i lidová – však
uchovávají stejný popis darů, přinesených novorozenému Ježíšovi. Zlato,
kadidlo, myrha – vzácné zboží v tehdejším obchodu. A vlastně také
v dnešním. Dary nevypovídají pouze o štědrosti cizokrajných hostů. Dary
jsou přesně cílené a jako mnoho detailů v Písmu svatém mají také ony
mnohem širší význam.
Prvním darem je zlato. Drahý kov. Dodnes jeden z nejcennějších.
Vyjadřuje nejen bohatství, ale protože je velmi stabilní, vyjadřuje také stálost
a vytrvalost. Od nepaměti se zlatem vyjadřovala síla státu. Také král
vyjadřoval svou zámožnost ve zlatě. Obrovský kus zlata nosívali králové na
hlavě všem na očích. Zlato je kov královský. Proto mudrci přinášejí zlato.
Chtějí v Ježíšovi uctít narozeného krále. Ježíš je král.
Druhým darem je kadidlo. Evangelíci s ním do kontaktu přijdou jen
výjimečně. Kadidlo hrálo odpradávna významnou roli při bohoslužbách.
Dočteme se o něm také ve Starém zákoně. Kouř vytváří zvláštní atmosféru,
vstoupá k nebesům jako lidské modlitby. Kde voní kadidlo, tam je cítit
bohoslužba. Proto kadidlo patřilo a patří do kompetence kněží. Mudrci
přinášejí kadidlo. Chtějí v Ježíšovi uctít kněze, který vykoná za lidi patřičné
úkony před Bohem. Ježíš je kněz.
Třetím darem je myrha. Tu známe nejméně. Vonná pryskyřice
afrického keře se původně používala podobně jako kadidlo. Ale byla velmi
vzácná. Byla drahá natolik, že se nevyvažovala zlatem, zlato ji muselo
převážit, nikoliv vyvážit. Přidávala se a přidává jako příměs do cenných
olejů. Takových, jaké se ve starověku používaly k pomazání do služby.
Proroci bývali znamenáni olejem, jakožto zmocnění Bohem. Mudrci přinášejí
kadidlo. Chtějí v Ježíšovi uctít proroka. Ježíš je prorok.
Mudrci od východu nám svým putováním a svými dary ukazují
pravou cestu. Inspirují nás, abychom také my Pánu Bohu dávali to
nejcennější, co máme: abychom Pánu Bohu důvěřovali, abychom s ním
mluvili, abychom mu svěřovali všechno, co prožíváme – nejen věci radostné,
ale také věci bolestné. Mudrci od východu nám dodávají odvahu zůstat věrní
a předstoupit se svými dary před toho, který nám zjevuje svou lásku z jeslí i
z kříže a který řídí celý náš svět. Amen.
Daniel Freitinger

Program bohoslužeb o svátcích:
Sobota

7. prosince

1700

Neděle

22. prosince

900 hod

hod

Charitativní adventní koncert
skupiny Exusia – výtěžek bude
věnován Sociálně terapeutickým
dílnám Sv. Josefa v Domažlicích
Bohoslužby s vánoční hrou dětí
a mládeže
Daniel Freitinger

Úterý
Štědrý den

24. prosince

1500 hod

2200 hod

Štědrovečerní bohoslužby
Daniel Freitinger
Štědrovečerní bohoslužby
Křesťanského sboru Domažlice
Pavel Faul

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

25. prosince

900 hod

26. prosince

1030 hod

29. prosince

900 hod

1. ledna

1600 hod

Bohoslužby se Svatou večeří Páně
Daniel Freitinger
Bohoslužby Církve
československé husitské
Bohoslužby
Daniel Freitinger
Bohoslužby se Svatou večeří Páně
Daniel Freitinger

Pravidelný program:
Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována nedělka)

4.neděle v měsíci

900 hod

Rodinné bohoslužby se Svatou večeří Páně

2.úterý v měsíci

2000 hod

Biblická hodina pro střední generaci

Středa

1700 hod

Biblická hodina

Pátek

1330 hod

Náboženství

Pátek – 1x měsíčně

2000 hod

Setkání mládeže

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 a našemu sboru.

Do konce července sloužil v našem sboru bratr farář Jaroslav Vokoun. Od 1 srpna
nastoupil nový farář Daniel Freitinger, slavnostní instalace proběhla 24.listopadu
tohoto roku.

Všechny další informace Vám rádi podáme na telefonu 605 294 736 (kurátor),
604 738 567 (farář). 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 2020 Vám za sbor přejí:

Pavel Voldán, kurátor

Daniel Freitinger, farář

