Sborový dopis
Skutky apoštolské 4:11 Ježíš je ten kámen,
který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal
kamenem úhelným.
12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem
jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom
mohli být spaseni."
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Máte chvíli čas?
Nechcete si udělat malý test osobnosti? Jaká osobnost jste?
Projděte si otázky, když vás napadne „ano“, zaškrtněte políčko u otázky.
Nespěchejte.
1. typ: ... (vyhodnocení hledej na konci)
Máte své (spíš větší než menší) ambice?
Znáte svou hodnotu?
Nespokojíte se s lecčíms?
Chcete věci (práci a ostatní) dělat dobře?
Je pro vás důležitý úspěch a uznání?
Pokr. na str.2

Pokračování ze str. 1

2. typ: (vyhodnocení hledej na konci)
Víte o spoustě možností, které máte?
Je vám často líto a těžko se rozhodnout?
Pokoušíte se svá rozhodnutí vzít zpátky (je vám líto, že jste se rozhodli)?
3. typ: (vyhodnocení hledej na konci)
Znáte loveckou (sběratelskou, zákaznickou) vášeň? Něco se před vámi objeví
– a vy to za každou cenu chcete dostat, koupit?
Znáte strach a únavu štvané zvěře? „Jdou po mně, jdou...“
4. typ. (vyhodnocení hledej na konci)
Nepřipadá vám realita poněkud šedá (a vůči vám nevlídná)? Nepokoušíte se ji
přibarvit?
Nebo vám připadá spíš tvárná? Nepřistihnete se někdy, že si s ní hrajete –
trochu jak malé dítě s pískem nebo s modelinou?
Tak jak vám to vyšlo? Co jste zač?
Vyhodnocení: Jste 1. vůdce, 2. hráč (nad šachovnicí), 3. lovec (nebo lupič), 4.
vypravěč?
Jenom: Mohlo se ovšem stát, že „ano“ jste zaškrtli pod více než jedním typem
osobnosti. Nevadí. Není to chyba testu ani vaše. Protože všechno je kdesi v hloubce
propojeno.
Všechno má společné tohle: znamená to „uvíznutí“.
Uvíznout se můžete jako vůdce v ambicích, jako hráč v nekonečném rozhodování, jako
lovec v honbě, jako lupič na útěku, nebo jako vypravěč ve svých snech. Najednou
zjistíte, že „vězíte“, jako loď na útesu, že jste zotročení...
Všichni čtyři jsou na jedné lodi. Všem čtyřem se stalo jakési zúžení obzoru, sevření
srdce.
Všichni jsou na jedné lodi... Ale je jiná loď?
Loď bývá na moři... Nemusel by člověk vystoupit z lodi na moře?
Dobrý nápad! Zkuste to. Petr to u Ježíše mohl (Mt 14,22nn).
Je ještě jiná možnost, naproti nim... (nám) je ještě jiná m ožnost.
Být „prezentní“. Být přítomen. To znamená „být při tom“... Osvobozen.
Může se stát tohle: přijdete o své ambice, nutnost a neschopnost se rozhodovat, touhu
nebo strach nebo lživost. Necháte je za sebou jako člun uvízlý na útesu nebo ztracený
na moři. Aspoň na chvíli a ta chvíle vám oživí aspoň kus srdce, aspoň na nějakou
dobu.
Mohli byste se přistihnout, že najednou „jen jste“. Sami sebou. S druhými.
Kdy a jak se to stává?
Může se vám to stát, když se vám v krizi zhroutí ambice.
Nebo když jste se rozhodli (třeba pro někoho) a to rozhodnutí zůstalo „hřejivé“.
Nebo to, po čem jste toužili nebo co vás hnalo, se dostalo blízko – a prohlédli jste to –
nic moc to nebylo.
Nebo jste se podívali pravdě do tváře a usmáli jste se, (protože ona se usmála na vás).
Máte, dostali jste(!) „pokoj“ (hebr. šálom).
Pokr. na str.3

Pokračování ze str. 2

Nejspíš a nejhlouběji se vám ale to vysvobození stane s někým, kdo pro vás je
celým světem. Není kam, není proč, není co, není kvůli čemu...
Kdo mi může být celým světem? To je vánoční zkušenost. S Ježíšem daná.
To je zkušenost s Bohem.
P.S.: Přijďte se podívat na vánoční divadlo mládeže. Je právě o tomhle, o uvíznutí a
jmenuje se „Lanovka“.

Vánoční a novoroční program

* 11.12. v 16.00 tradiční vánoční výstava a koncert (připravuje s. Procházková)
* 16.12. v 15. 00 vánoční besídka dětí z Diakonie Marta
* 18.12. v 09.00 vánoční besídka dětí s divadlem „ Andělská pohádka“
* 23.12. v 19.00 vánoční divadlo mládeže – „ Lanovka“ , s písničkami (Dylan, Young, Simon…) a
vlastnoručně natočenými video filmy.
* 24.12. v 22.00 ekumenická „půlnoční“ bohoslužba v husitském kostele
* 25.12. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně
* 26.12. v 09.00 bohoslužby
* 31.12. v 17.00 bohoslužby (poté je možno se zdržet a strávit Silvestrovský večer spolu nebo aspoň
jeho část)
* 1.1. v 09.00 bohoslužby s Večeří Páně











Program života sboru
bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00
děti – pondělí 16.15
mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
biblická hodina Třemošnice – 1.pondělí 18.00
biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

Ze sboru

 Děkujeme srdečně za Vaše dary na salár. Přiložená složenka je na Váš případný
v ánoční dar sboru.
 Děkujeme za v aše dary na oprav u kostela. Máme radost z toho, jak pěkně kus
našeho kostela v y padá. Na příští rok se chy stá oprav a střechy .
 Vedle oprav kostela nás finančně zneklidňují pov inné odv ody . Jedním z nich je
Personální fond, v kterém musíme zaplatit každý m rokem 60 000,- při tom, že náš
sbor má asi 250 členů a z toho asi 120 přispív ajících.
 Určité řešení finanční situace by by ly prav idelné měsíční platby (např. příkazem
z účtu, které tolik „nebolí“). Zatím platí takto pět členů sboru částky od 100,- do
500,-.
 Nabízíme možnost sv ozu na bohoslužby , v případě zájmu nám dejte, prosíme vědět



