VÁNOČNÍ LIST
Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Domažlicích
Tyršova 690
344 01 Domažlice
E-mail: domazlice@evangnet.cz
www.domazlice.evangnet.cz
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 Lukáše 2,10-11
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.“ Jakmile andělé od nich
odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Vánoční zvěst patří k nejkrásnějším částem biblického
poselství. Možná, že se nám zdá až nespravedlivé, že se těmto
událostem věnují pouze úvodní kapitoly evangelií podle Matouše a

Lukáše. Ale to je jenom povrchní dojem. Obě vstupní části těchto
evangelií obsahují mnohem více myšlenek a zachycují zvěst víry v
mnohem širším záběru, než si dovedeme představit. Události narození
Spasitele se věnuje celá řada biblických míst Starého i Nového
zákona. Církev si oblíbila především lukášovské vypravování.
V evangeliu čteme slova anděla: Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Je otázka, zda vůbec
nějakého Spasitele potřebujeme. Kdyby nás někdo pozoroval zvenčí,
možná že by řekl: tito lidé se bez Spasitele obejdou. My lidé se
chápeme svých věcí, vyděláváme na svou obživu, staráme se o své
děti, aby z nich něco bylo a v životě se uplatnily. Dovedeme počítat,
dovedeme se rozhlédnout a rozvážit, kam co povede. Děláme všechno
pro to, abychom žádnou pomoc od nikoho nepotřebovali. A mnozí lidé
se skutečně tváří, že se také sami o sebe postarají a žádného Spasitele
ke svému životu nepotřebují.
Ale když se podíváme kolem sebe, vidíme, jak znepokojivý
je stav světa, ve kterém žijeme. Národy se navzájem nesnášejí,
obviňují se, vyhánějí z domovů, vybíjejí. Ziskuchtivost se nezastaví
před ničím. Násilí si klestí cestu, necouvne před žádnou krutostí.
Nemáme bázeň ani úctu před druhým člověkem.
A k tomu nás neopouští ani obecná lidská nejistota, trvalý
průvodce člověka. Jakou máme záruku, že se do našeho těla nevplíží
nemoc? Jakou obranu máme před neštěstím, které se v kteroukoli
nečekanou chvíli může dostat do našeho života a udusit všechno štěstí
a všechny naděje?
Jsou to otázky, které trápí snad každého. Nejsou vlastní
jenom věřícím, ani zase my věřící nejsme vyňati z tohoto všelidského
soužení. Spolu s lidmi blízkými i vzdálenými, vyhlížíme v nitru srdce,
zda je někde pomoc, opora v životních otřesech, vysvobození
z úzkostí. Odedávna se svět ohlížel po někom, kdo by nás zachránil
před nemocí, neštěstím, ohrožením života, kdo by přinesl nápravu do
neutěšeného stavu věcí.
Poselství Vánoc je poselstvím pro všechny. Přejme si, aby
vánoční zvěst nezněla jenom v kostelích, ale i v ulicích, v domech, v
domácnostech, a také po širých pláních světa těm, kdo jsou bez
domova. Přejme si, aby dostihla vánoční zvěst srdce všech lidí: Dnes
se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Daniel Freitinger

Program bohoslužeb o svátcích:
Neděle
Čtvrtek
Štědrý den

20. prosince

900 hod

24. prosince

1500 hod

2200 hod

Bohoslužby
Daniel Freitinger
Štědrovečerní bohoslužby
Daniel Freitinger
Štědrovečerní bohoslužby
Křesťanského sboru Domažlice
Pavel Faul

Pátek
1. svátek vánoční
Sobota
2. svátek vánoční
Neděle
Pátek
Nový rok

25. prosince

900 hod

Bohoslužby se svatou večeří Páně
a vánoční hrou Vánoční poutník
Daniel Freitinger

26. prosince

1030 hod

Bohoslužby Církve
československé husitské
Tomáš Procházka

27. prosince
1. ledna

900 hod
1600 hod

Bohoslužby
Jaroslav Vokoun
Bohoslužby se svatou večeří Páně
Daniel Freitinger

Pravidelný program:
Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována nedělka)

4. neděle v měsíci

900

Rodinné bohoslužby se svatou večeří Páně

2. úterý v měsíci

2000 hod

Biblická hodina pro střední generaci

Středa

1700 hod

Biblická hodina

Pátek

1345

Náboženství

Pátek – 1x měsíčně

2000 hod

hod

hod

Setkání mládeže

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

Všechny zveme v sobotu 2. ledna 2021 na sborovou vycházku na
Čerchov. Sraz u Sborového domu Jana Roha v 9.45 hodin nebo
v 10.00 hodin na Černé Řece – viz mapka.

Informace ze života sboru
Uplynulý rok byl výrazně poznamenán celosvětovou pandemií
koronaviru. Většinu plánovaných akcí jsme byli nuceni zrušit včetně
charitativního bazaru. Věříme, že v příštím roce bude situace
příznivější a budeme moci tradiční akce uskutečnit.
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 2021 Vám za sbor přejí:

Pavel Voldán, kurátor

Daniel Freitinger, farář

