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ÚVODNÍK
Milí sourozenci,
rozhodli jsme se, že letošní rok bude rokem obnovy. Vše promyslíme, jako bychom začínali od začátku.
Udělali jsme setkání v neděli po bohoslužbě 8. května
a promýšleli jsme, jaký sbor chceme mít (více vlevo na
obrázku). Jaký sbor chceme mít, abychom do něj
chodili rádi? Do jakého sboru bychom rádi přiváděli
lidi ze svého okolí? Jaký je náš sen ohledně sboru a
církve vůbec? O velikonocích jsme obnovili svou víru.
Každý jeden z nás je stavebním kamenem a záleží, do
jaké míry jsme živým, nadšeným, radostným
kamenem. Z kamenů se pak dohromady tvoří celá
naše stavba. Z hodnot, které jsme dali dohromady, se
mi moc líbí, že sbor je „místo, kde mě mají rádi“. To
když se nám bude dařit, pak je to stavba, kde prostě
chceš bydlet, kam se rád vracíš, kde je ti opravdu
dobře. Mám papír s hodnotami vyvěšený v kanceláři.
Rád si v něm čtu a připomínám si, jaký sbor chceme
mít. Modlím se, aby Bůh dal obnovu. Aby vysněné
hodnoty byly naší každodenní zkušeností. Něco
normálního, na co jsme si zvykli. Věřím, že Bůh je
první, kterému na naší obnově záleží a předchází nás.
Váš kazatel Milan Mrázek
SKUPINKY
Farní skupinka – setkávání každý týden (jednou v úterý v 19h a jednou ve čtvrtek v 18h)
Skupinka u Mrázků – každé pondělí od 18:30h
Skupinka mužů – 1x za 14 dní v úterý v 17:30
Trochu jiným způsobem budeme dělat biblické hodiny. Nazval jsem je Občerstvení z biblické studny a
osobně se sejdeme jednou za 4 týdny na 2 hodiny. K tomu je možné dostávat podklady ke čtení a přípravě
každý týden v pondělí emailem. První osobní setkání bude ve čtvrtek 27.10. v 18h.
FILMOVÝ KLUB
První pondělí v měsíci v 18:30h se sejdeme ke sledování filmu s následnou diskuzí. Každý je zván. Příští klub
bude v pondělí 7.11. v 18:30 v klubovně.
KALENDÁŘ
Na našich webových stránkách www.ecmstrasnice.cz (pod aktualitami) je možné se podívat na kalendář,
kde jsou sborové akce uvedené. Jestli si nejste jisti, kdy se co děje, tak se tam podívejte a dozvíte se, kdy je
skupinka a další program: www.ecmstrasnice.cz/aktuality-2 .
KURZY ANGLIČTINY
Od 12. října začaly kurzy Angličtiny. Jsou otevřené pro každého. Martina Žďárská kurzy povede a
nazvali jsme je: English in the Chapel. Je jasné, že jde o angličtinu a je to spojené s kaplí – tedy
křesťanstvím a vírou. Lekce probíhají ve středu v 18h a je možné se připojit v každém čase.

ADVENT
Na sborovém setkání na začátku září jsme dali dohromady program pro advent. Jsem rád, že je
program pestrý.
Neděle 27.11. 14h
Výroba adventních věnců a dalších dekorací
18h
Nedělní bohoslužba – Vánoce očima Josefa
Sobota 3.12.
Neděle 4.12.

18h
14h
18h

Koncert skupiny Milana Pokorného a kapely Oboroh
Zdobení perníčků
Nedělní bohoslužba – Vánoce očima Josefa

Neděle 11.12. 16h
18h

Jarmark rukodělných výrobků (Vánočky, dekorace, náramky, marmelády…)
Nedělní bohoslužba s vystoupením studentů z gymnázia pro zrakově postižené

Sobota 17.12. 18h
Neděle 18.12. 18h

Vánoční koncert Maurice Ensemble (violoncello, kytara, zpěv)
Nedělní bohoslužba – Vánoce očima Josefa

Sobota 24.12. 22h

Půlnoční bohoslužba

DALŠÍ TERMÍNY
28.10. 13h
Modlitba za domov (Národní památník na Vítkově)
6.11.
7.11.

Sborový oběd
18:30 Filmový klub

12.11. 14h

rozloučení s Jendou Pěkným u nás v kapli

16-20.11.

Centrální konference v Basileji (kde bude volen nový biskup naší centrální konference)

5.12.

18:30 Filmový klub

K MODLITBÁM
- Jarka Hoblíková v domě seniorů ve Vysočanech (návštěvy možné po telefonické domluvě)
- Rodina Alice a Martina Pěkného po úmrtí Jendy
Trocha poezie od Delicie Nerkové
ADVENT V ROCE NULA
Očekáván
Vyhlížen
Nepoznán

tak dopřejme těm našim
dědicům
trochu té chvilkové rozkoše
z nabídky obchodních
řetězců

Odmítán
Vše máme pod stromečkem
Zas jako v roce nula
Klepe marně na dveře
těch našich normálních

nebo v ledničce
nebo v televizi
nebo...

českých rodin
Vánoce nejsou ve znamení
nouze
ani vraždění neviňátek

Stejně jako v roce nula
se k nám sklání
aby uzdravil slepé

pozvedl chromé
osvobodil vězněné
a nuzným přinesl evangelium
Jenže
žebrácké mošny přetékají
navzdory inflaci
nevídanými lahůdkami
a evangelium zůstává
nepovšimnuto
stejně jako v roce nula
- stále totiž není v červených
číslech
Cink cink Jarka
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