OZVĚNY
OBČASNÍK SBORU EVANGELICKÉ CÍRKVE V RŮŽĎCE A NA BYSTŘIČCE

Vánoční zamyšlení
Vánoční svátky nás svou atmosférou nutí
k zamyšlení nad světem, nad životem a nad jeho
smyslem. Opět v naší mysli ožívá ono tajemné dění
kolem Kristova zrození v betlémském chlévě,
slyšíme zpěv andělů a nasloucháme mu dychtivě,
vděčně a radostně…… Tak by to mělo být….
Jenže. Dnešní člověk, přesycený a omámený
spoustou požitků, vyprázdnil jméno Ježíš a přeměnil
ho v Ježíška – chlapíka s pytlem dárků, který plní
všechna přání – a hlavně kapsy obchodníků… Místo
rozjímání běháme s košíkem po supermarketu...
Dnešní člověk už nechce nic slyšet o Spasiteli Ježíši;
to ho dráždí a provokuje.
A proto už neslyšíš zvěst: „Nebojte se, neboť
narodil se vám dnes Spasitel, Kristus Pán v městě
Davidově.“ Už nevidíš světlo, které se náhle objeví
v hluboké noci a anděla, který tě utěšuje: „Neboj se,
neboť se ti dnes narodil Spasitel.“
Možná se bojíš, že naletíš, jako už tolikrát?
Možná se stydíš, že někde v koutku Tvé duše se
ještě pořád chvěje ten malý kluk, či holka
očekáváním něčeho krásného a čistého… Možná jsi
zklamán z předchozích let, kdy jsi na Vánoce
vynaložil spoustu sil a ono NIC. Všechno zůstalo jen
u toho očekávání NĚČEHO a najednou je
po Vánocích a Ty jsi zase nic neviděl, neslyšel,
nezažil. Vidíš jen u popelnic opelichané stromky,
obaly a spousty vyhozeného jídla, nevhodných
dárků…. A možná se Ti Vánoce nakonec staly
celkem otravnou tradicí, ale Ty se nechceš
vymykat… Kdo ví…
Tak zkus letos prožít Vánoce jinak. Napeč jenom
jeden nebo dva druhy cukroví, dárky nekupuj, vždyť
máte všeho dost. Zklidni se a užívej pohody. Zaskoč
do kostelíka, kde zaslechneš zvěst o pokoji… Kde
zaslechneš zvěst o někom, který pokoj dává, který Ti
ukáže cestu…..
Vyběhni si nahoru na Dušnou, nebo na Klenov,
nebo na Štípu a rozhlédni se na tu krásu, kterou už
jsi dávno přestal vnímat. A zaposlouchej se do
krajiny, ve které pastýři slyšeli „Neboj se, neboť se
ti dnes narodil Spasitel.“

Poddej se té Vánoční době a nic neočekávej. Jen
se poddej kráse krajiny, kterou Bůh stvořil pro
Tebe… A možná něco zaslechneš… např.: Hle,
stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj
hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet
a on se mnou (Zj 3,20) … Ano, Ten, jehož narození
oslavujme, Pán Ježíš, je připraven vejít ke každému,
kdo o to požádá. Proto se zastav; vždyť horečné
nákupy, pečení, „smejčení“ a shon přece nejsou
Vánoce! Přecpané břicho a žlučníkový záchvat – to
není vánoční zvěst!
Nebo uslyšíš: „… kdo ke mně přijde, toho
nevyvrhnu ven.“ J 6,37. Ano, ty můžeš přicházet
k Bohu, kdy si vzpomeneš. Bez omezení. Mocní
tohoto světa mívají své zvláštní přijímací dny a
hodiny a tzv. „protokol“, který určuje, jak máš být
oblečen, co máš říkat atd. Ale Kristus přijímá
kdykoli: v dětství i ve stáří, ve dnech zdraví i na
smrtelné posteli. I sebevětší hříšník, i sebečernější
viník smí přijít; a dostane se mu vlídného přijetí. A
nezáleží na způsobu, ani na čase. Přijdeš-li ke svému
Spasiteli jako chudý betlémský pastýř, nebudeš
vyvržen ven. Přijdeš-li s pochybnostmi jako
například Nikodém, také nebudeš vyvržen ven. A
když přijdeš poraněný, nebudeš vyvržen ven; sám
Pán Tě ošetří a potěší.
Tímto listem připomínám, že t o b ě se narodil
Spasitel, kterého tolik potřebuješ… a ve tmě ti zazáří
světlo.
Mojí milí, Vám všem přeji požehnané Vánoce
a pokoj.

Advent 2014

Vaše farářka.

Úryvek z kázání

Přeji vám mnoho Božího požehnání a pokoje pro tyto dny.
Jana Kadlecová, farářka

Ohlédnutí za letním táborem 2014

Setkávání maminek

Téměř již tradičně se i letošní prázdniny zalilo
bystřičské nádraží mladými a ještě mladšími
a samozřejmě také rodiči. Přesněji v sobotu 9. 8.
ráno jsme všichni zamávali z autobusu a vydali se
směrem k Újezdu u Valašských Klobouků, kde jsme
společně zažili další nezapomenutelný týden - my
mládežníci, děti, paní farářka a stále veselé a
vstřícné kuchařky. I když nám uplakané a chladné
počasí nepřálo, byl to hezký a naplněný čas, kdy
jsme si užili kopu legrace a radosti. Sem tam
někomu ukápla slzička steskem po domově, ale
po chvíli už zase převládal úsměv. Týden plný her,
vědomostních, strategických, fyzických, kreativních
aktivit utekl jako voda a dnes už jen doufáme
a věříme, že v každém z nás něco maličko po tomto
táboře zůstalo. A že se nám podařilo to, co bylo
hlavním smyslem - předat další generaci kousek té
úžasné zprávy o Boží milosti.

Milé maminky, chtěla bych Vás srdečně pozvat
na setkávání maminek, které se koná vždy jednou
měsíčně na evangelické faře v Růžďce. Povídáme si,
hrajeme, pijeme kafíčko ...
Pokud máte chuť, určitě přijďte mezi nás.
Každý je vítán. Termín setkávání je nepravidelný,
vždy visí na nástěnce u fary pozvánka nebo pro
informace klidně volejte 732 639 089 nebo pište
na Jitusmail@seznam.cz.
Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.
Jitka Malinová

Nikol Baletková
Víkendovka v Hošťálkové
V pátek 10.10. naše mládež jela na víkendovku do
Hošťálkové na chalupu. Víkendovky se zúčastnili:
Ondra Dančák , Jenda Bartoň, Baru Píchalová ,
Barča Vidašičová , Šárka Hrazdilová , Ondra
Rožnovják, Vojta Tajzler a naše paní farářka. Bylo
to tam super. Duchovní program měla Baru
Pichalová, témata byla např: rozhodování, Boží vůle,
naše osobní charakteristika. Nad programem jsme se
zamýšleli, byl velmi zajímavý. Tím patří Baru velké
dík. Paní Farářka měla také úvahu, která byla pěkná.
Večer jsme chválili písněmi Pána Boha a modlili se.
Na víkendovce jsme hráli hodně hry. V sobotu jsme
byli na procházce a hráli jsme i venkovní hry.
Usmažené řízky od tety Pavly Mikešové byly
výborné a všem chutnaly a tím jí také děkujeme.
Jídlo v kuchyni připravovaly holky s paní farářkou a
kluci zase umyli nádobí a topili nám v krbu. Byla
jsem tam poprvé a už se těším na další víkendovku.
Zažili jsme spoustu legrace a jsem ráda, že chodím
do mládeže.
Šárka Hrazdilová

Občasník „Ozvěny“ vydává
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Růžďce
Růžďka 138, http://www.ruzdkasbor.cz, ruzdka@evangnet.cz
redakční kruh: mládež
kontakt na farářku: Jana Kadlecová, tel. 737 333 647
kontakt na kurátora: Jan Dančák, tel. 571 443 229
Číslo sborového účtu: 1765803379/0800
(Dary církvi je možné odečíst od základu daně.)

Přehled vánočních bohoslužeb a setkání
neděle 14.12. - 3. adventní neděle
8.30 – bohoslužby na Bystřičce
10.00 – bohoslužby v Růžďce
16.00 – dětská vánoční slavnost (vánoční divadlo dětí)
neděle 21.12. - 4. adventní neděle
10.00 – bohoslužby v Růžďce
středa 24.12 – Štědrý den
20.00 – štědrovečerní zpívání (kostel)
čtvrtek 25.12. - Boží hod vánoční s večeří Páně
8.30 – bohoslužby na Bystřičce
10.00 – bohoslužby v Růžďce
neděle 28.12. - nedělní bohoslužby
10.00 – bohoslužby v Růžďce
středa 31.12. - sborový Silvestr
19.00 – silvestrovský program na faře
čtvrtek 1.1.2015 - novoroční bohoslužby s večeří Páně
8.30 – bohoslužby na Bystřičce
10.00 – bohoslužby v Růžďce
neděle 4.1. - nedělní bohoslužby
10.00 – Růžďka

