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 Matouše 2,1-11
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.‘“ Tehdy
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.

Vánoční zvěst o mudrcích z východu je mezi lidmi známá
v podobě legendy o třech králích. Legenda se vžila více než biblické
vyprávění. V legendě vystupují místo mudrců králové. Jsou tři a každý
má své jméno. Biblická zpráva je ale jiná. Mluví o mudrcích, kteří
přišli do Jeruzaléma, když se v Betlémě za krále Heroda narodil Ježíš.
V hlavním městě Judska se vyptávají: Kde je ten právě narozený král
Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit. Mudrci byli mágové, lidé vzdělaní, astrologové, lidé znalí
výkladu hvězd. Věřili, že hvězdy ukážou narození nejdůležitějšího
krále světa. Mudrci tedy přicházejí do Jeruzaléma a vyptávají se, kde
je ten narozený král. Zpráva o nich se donesla ke králi Herodovi. Sotva
to uslyšel, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Proč Herodes a
Jeruzalém tak reagují?
V Judska byla složitá situace. Mnozí lidé očekávali Mesiáše,
který vysvobodí Izraelce z cizí nadvlády a založí věčnou říši
Davidovu. Židé snášeli římskou okupaci velice těžce. Možná více něž
politický a hospodářský útlak jim vadilo omezování náboženství,
zasahování do kultu a víry v Hospodina. Proto odboj proti Římu
považovali mnozí za povinnost, za projev duchovní horlivosti a
poslušnosti vůči Božímu zákonu. Čekali jen na příchod Mesiáše.
Do této situace přicházejí nikým nepozváni a neohlášeni,
mudrci od východu. Pohané, kteří si dovolili tvrdit, že se Mesiáš už
narodil. A mají pro to dokonce důkaz, znamení hvězdy. Chtějí se nově
narozenému králi poklonit.
Mágové z východu odcházejí do Betléma, aby se poklonili
narozenému králi. Hvězda je dovedla až k domu, kde Ježíš ležel. Vešli
dovnitř, padli na zem, klaněli se a obětovali mu přinesené dary, zlato,
kadidlo a myrhu. Byli to opravdu mudrci, moudří lidé. Neohlíželi se
na zděšení Jeruzaléma a šli za Božím znamením. Také v tom, jak se
na cestu připravili, vidíme jejich moudrost, jejich cit pro Boží
znamení. Připravili dary. Věděli, že u cíle cesty nebudou moci udělat
nic jiného než darovat. Mudrci zvou svým počínáním také nás,
abychom sami sebe dokázali dát do služeb tohoto dítěte, abychom je
dokázali obdarovat bez uvažování, jaký nám to přinese užitek či zda
se to vyplatí. A jaké dary přinesli? Zlato, kadidlo a myrhu. Zlato byl
královský dar, určený jen králi. Kadidlo se užívalo při bohoslužebných
obřadech, patřilo Bohu. A myrha se užívala jako vzácná mast při
zaopatřováních mrtvých. Mudrci dobře rozeznali, kdo se to v Betlémě
narodil. Rozpoznali to nejen prostí pastýři, ale také mudrci, kteří
opustili své domovy a vydali se za Božím znamením. Nedbali na to,

že v očích mnoha lidí se jejich cesta musela jevit jako bláznivá.
V biblické zvěsti není počet mudrců omezen. Není konečný. Také my,
lidé dnešní doby, jsme zváni, abychom jejich počet zvětšili, šli se
poklonit a přinesli dary tomu narozenému králi.
Dnešním lidem se tato cesta také může zdát nesmyslná.
Naštěstí je v tomto světě zvěstováno evangelium, díky němuž se může
člověk dočkat nevídaného a neslýchaného. Evangelium jako ta hvězda
na nebi mu bude znamením, ukáže mu pravé místo na zemi, kam může
putovat: k betlémským jeslím, k Mesiáši, který se tam narodil pro
všechny. Amen.
Daniel Freitinger

Program bohoslužeb o svátcích:
Neděle
Pátek
Štědrý den

19. prosince

900 hod

24. prosince

1500 hod

2200 hod

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

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

25. prosince

900 hod

Bohoslužby se svatou večeří Páně
a vánoční hrou
Daniel Freitinger

26. prosince

900 hod

26. prosince

1030 hod

Bohoslužby
Daniel Freitinger
Bohoslužby Církve
československé husitské
Tomáš Procházka

1. ledna

1600 hod

2. ledna

900 hod

Bohoslužby se svatou večeří Páně
Daniel Freitinger
Bohoslužby
Daniel Freitinger

V pátek 24.prosince od 1200 do 1400 nebo po bohoslužbách je možné si ve
sborovém domě zapálit svíčku betlémským světlem.

Pravidelný program:
Neděle

900 hod

Bohoslužby (pro děti je připravována nedělka)

4. neděle v měsíci

900

Rodinné bohoslužby se svatou večeří Páně

Středa

1600 hod

Biblická hodina

Pátek

1315 hod

Náboženství

Pátek

1415

Konfirmační příprava

hod

hod

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

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 2022 Vám za sbor přejí:

Pavel Voldán, kurátor

Daniel Freitinger, farář

