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ÚVODNÍK/Adventní shon, Ježíšek a Ježíš
Adventní shon
Milé sestry a milí bratři, pokud čtete tyto řádky ještě před Vánocemi, pak máte asi mnoho starostí s
tím, co je třeba ještě do Vánoc udělat a zařídit. Chceme stihnout koupit nějaký dárek pro své nejbližší,
ještě uklidit, zařídit řadu věcí. Komplikuje nám to i to, že jsme na konci kalendářního roku, v práci
děláme uzávěrky, účastníme se vánočních večírků a vánočních koncertů. Pro většinu současníků je
prostě období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Z období přípravy se stalo období slavení a
honění se, abychom po vánocích mohli odjet na dovolenou.
Ne, nechci tady moralizovat jak nemáme propadnout předvánočnímu shonu, jak máme bdít na
modlitbách a připravit cestu tomu, který přichází. Nikdo není v této stresové době zvědavý na jakékoliv
další požadavky. I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou touhu s Pánem žít a jemu sloužit, se cítí při
takových slovech dost bídně, jako by na ně bylo nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom
množství povinností a úkolů konce roku v práci i doma už nejde unést. Jinak řečeno: nesnadno se čeká
na Pána, když se do toho míchají obavy a očekávání trablů z nesplněných úkolů. Co ale s tím? Vždyť
realitu tohoto období není snadné obejít!
Povzbudilo mě, když jsem si uvědomil, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a
kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Každý ho poznal v té své
situaci. Také se ale stalo, že mnozí ho nepoznali a nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich
představ. Je dobré si zároveň přiznat, že v tom našem adventním čekání spíš čeká Kristus na nás, než
bychom my čekali na něj. A tak Ježíš přes to všechno stále přichází až k nám a může se narodit i v
maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů. A my máme příležitost se radovat z Boží
blízkosti už teď uprostřed své práce a starostí, ve své únavě i při setkání s přáteli, protože všude tam je
nám Pán blízko a připraven být s námi ve všem co děláme.
Ježíšek a Ježíš
V souvislosti s vánocemi jsem také přemýšlel, kolik toho má současný český Ježíšek společného s
biblickým Ježíšem z Nazareta. Když pomineme podivný árijský vzhled, zjistíme, že toho moc není.
"Ježíšek" přichází do rodin s iluzí štěstí a hojnosti, vykoupenou stresem z předvánočního shonu a
utrácení - Ježíš ale přišel do lidského světa takového jaký je, do světa, kde se iluze hroutí, kde se hroutí
i lidé. "Ježíšek" přichází se štěstím na jeden večer, Ježíš proto, aby člověka učinil šťastným po celý život,
i za hranice smrti. "Ježíšek" je ze strany dospělých vědomá i když hezká lež, kterou děti dříve nebo
později prokouknou - Ježíš je Pravda, pravda o Bohu, ale i (někdy ne úplně lichotivá) pravda o nás
samotných. "Ježíšek" potřebuje k úspěchu své mise hru na dokonalé nebo alespoň korektní mezilidské
vztahy - Ježíš ale přichází uzdravovat vztahy, které nejsou dokonalé, které jsou plné neporozumění,
bolesti a odcizení. "Ježíšek" vzbuzuje zoufalství v těch, kterým bude letos někdo blízký chybět u
štědrovečerní tabule - Ježíš přichází s nadějí, že Bůh není Bohem mrtvých, ale před ním jsou všichni živí.
To jsou důkazy toho, jak se Vánoce u nás vyprázdnily, jak moc se rozevřely pomyslné nůžky mezi tím,
který dává dárky z regálů obchodních domů, a tím, který nám dal dar největší - dar života a lásky.
Všude kolem na náš útočí reklamní zkratky se symboly štěstí. Jakou zkratku v tom může
nabídnout Ježíš? Tou nejpřímočařejší je kříž - symbol, který nekřesťanský svět používá k označení data
úmrtí. Znak vyvolávající souvislost se smrtí by ale patrně nic neprodal, protože konec života se
společnost snaží vytěsnit z mysli. Ve společnosti požitků by kříž neuspěl ani proto, že připomíná fakt, že
skutečná láska je spojená s obětí. A tak tu máme snad už jen tu hvězdu. Tak jako svítila starověkým
pohanským mudrcům na cestu do Betléma, září i nám, novodobým pohanům a pohanokřesťanům, jako
světlo v temnotě zimních nocí, ale i jako zapomenutý posel naděje, kterého ještě nestihla uklidit naše
do sebe zahleděná civilizace.

Pojďme se tedy raději uprostřed všech ozdůbek a zjitřené atmosféry vánočního období hlouběji
zamyslet nad dosahem toho, že Ježíš přišel, aby nás skutečně zachránil. Jedině to dá totiž vánočním
svátkům skutečný základ, který může nejen vrátit smysl starým tradicím, ale pomoci i našim
vzájemným vztahům. Vánoce pak přestanou být jednodenní hrou na dokonalou rodinu, ale jejich zvěst
se protáhne do celého našeho života a naučí nás brát se navzájem takové, jací jsme - chybující a
nedokonalí a přesto milovaní až do krajnosti.
Radost z narození Spasitele světa ať naplní vaše srdce i příbytky.
Filip Gärtner
ROZPIS BOHOSLUŽEB A DALŠÍCH SETKÁNÍ:
1/12 1. neděle adventní - bohoslužba od 10 hod. s Večeří Páně, potom je společný oběd
/sbírka na sociální fond církve /
8/12 2. neděle adventní - bohoslužba od 10 hod. (v Jablonném pak od 15 hod.)
15/12 3. neděle adventní - bohoslužba od 10 hod. s Večeří Páně /sbírka na Fond misie v EvropěConnexio/
22/12 4. neděle adventní - bohoslužba od 10 hod.
25/12 Boží hod vánoční - středeční bohoslužba od 10 hod. s Večeří Páně
29/12 Nedělní bohoslužba od 10 hod.
5/1 2020 Nedělní bohoslužba od 10 hod.
12/1 2020 Nedělní bohoslužba od 10 hod. s Večeří Páně, Obnova smlouvy s Bohem, po bohoslužbě
je společný oběd
ZPRÁVY
Půlnoční bohoslužba pro veřejnost se letos nebude konat. Jarda Pajas se omluvil z letošní účasti pro
potřebu věnovat se rodině, předběžně domluvené externí hudební vystoupení (zpěv a klavír) nevyšlo a
rodina kazatele nemá momentálně dostatek sil sama bohoslužbu s řadou písní a koled zajistit.
Oslava životních jubileí a výročí svatby (60 let) manželů Hoblíkových, které jsme si připomněli o první
adventní neděli a následně společným obědem, se vydařila. Přišla řada hostů i z řad bývalých členů.
Účast cca 34 lidí.
Biblické hodiny budou v novém roce 1x za 14 dní.
Poušť 2020 - Je rezervovaný termín společného kurzu na Poušti pro pražské sbory dohromady 11. 7. –
18. 7. 2020. Pokud bude o takovou akci zájem, bude termín potvrzen. Dejte, prosím, kazateli vědět zda
máte zájem se zúčastnit do 31.12. 2019.
Brigáda na faře - předvánoční úklid proběhl 16. 11. Děkujeme všem 5 statečným za účast.
Denní čtení 2020 (Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) je k dispozici za 90 Kč.
PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
Jitka Opočenská a její rodina potřebuje ve své nemoci naší podporu. Jitka ukončila léčbu a je nyní v
péči paliativní ordinace a bude využívat domácí hospicovou asistenci. Zprostředkovali jsme anonymní
finanční pomoc pro zajištění potřeb pro její ošetřování a pro podporu rodiny. Rodina Opočenských
srdečně děkuje všem dárcům.
Další nemocní - Míla Pluhař. Za očekávaný lékařský zákrok - Romana Budovičová, Jarka Novotná.
Za starší věkem - Jarka a Míla Hoblíkovi, manželé Demelovi.
Další modlitby dle oznámení na bohoslužbách.
Vydává Evangelická církev metodistická, Vilová 512/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, kazatel Mgr. Filip
Gärtner, úřední hodiny - čtvrtek od 9 do 17 hod. Rozhovory a návštěvy kdekoliv a kdykoliv lze domluvit na
tel. 736 248 702. Za obsah odpovídá kazatel (FiG).

