Bratři a sestry, přeji Vám radost z toho, že se opět otevírá cesta
pro nás všechny, cesta k Bohu, do ráje. Využijme této doby
k zastavení, k nalezení a obnovení našeho vztahu k Bohu. Boží
láskou posíleni obnovujme i své pozemské vztahy v rodinách,
v obci. Kéž nás všechny provází Bůh na všech našich cestách nejen
o Vánocích a v novém roce 2022, ale po všechny naše dny.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Prusinovicích
Přerovská 174, 768 42 Prusinovice
mobil: 724 739 686
http://prusinovice.evangnet.cz/;
bankovní účet: 227 225 204/0300

S vděčností Bohu
Vás zveme do společných bohoslužeb
každou neděli od 10 hod
* zdvojené bohoslužby pokud to bude vyžadovat situace kolem
pandemie Covidu, sledujte prosím naše webové stránky a vývěsku
na kostele
Rusava Holešov Prusinovice
28.11.2021

14h VP

10h VP

1. adventní s VP

04.12.2021

15h

Adventní koncert v kostele

05.12.2021 8,30hVP
12.12.2021
14h

10 h

2. adventní

10h
10h

3. adventní
4. adventní Dětská vánoční
bohoslužba

10h VP

Vánoční bohoslužby s VP

25.12.2021

11h VP *

Vánoční bohoslužby s VP*

26.12.2021 8,30hVP
31.12.2021

10h VP

Vánoční bohoslužby s VP

17h

Silvestr

01.01.2022
14h VP
01.01.2022
02.01.2022 8,30h VP

10h VP
11h VP *
10h

Nový rok s VP
Nový rok* s VP

19.12.2021
25.12.2021

14h VP

Boží požehnání, ochranu a pomoc nejen pro
celý nový rok 2022
Vám vyprošují za celý sbor Mgr. Leoš Mach, farář
a Ing. Jaroslav Ambróš, kurátor sboru

V něm byl život a život byl světlo lidí.“
Jan 1,4
Evangelista Jan řekne: "V něm byl život." V tom
narozeném Ježíši Nazaretském, v tom, který přichází jako dítě,
byl život a život v něm dostáváme. Život považujeme za nejvyšší
hodnotu.
Co je život? To, že jsme, že tu pobíháme, pracujeme, máme
úspěchy i neúspěchy, to, co jsme prožili a udělali a zažili. Je život
víc? Je to, co jsme, máme, dostali jsme, život je v setkávání
s druhými, to, jak tu běháme a dýcháme. Vždyť život Hospodin
vdechl do nás, do kusu neživé hmoty. Dostali jsme život a
s každým nadechnutím je nám znovu darován.
Ale když slyšíme, že v Něm byl život, tak se ptáme, co to
bylo a je za život. Je to něco víc? Jakoby nám tu běželi na pomoc
andělé a nebeské zástupy, kteří z nadhledu věčnosti, z nadhledu
budoucnosti vidí tam, kam my nedohlédneme, i kdybychom
koukali z Měsíce, a vědí víc o Bohu a jeho jednání. A ti andělé
jakoby oškrabávali naše nátěry, kterým říkáme život. Barva
důstojnosti, pak barva úspěšnosti, krásy, naší dobroty, slušnosti,
barva, abych vypadal hezky před lidmi, barva naříkání, jak se mi
blbě vede, nebo barva spokojenosti, dokonce i nátěr naší
náboženskosti, všechno to a další jde pryč, jde to až na dřeň.
Tady si vypůjčme nápad od Komenského, o Poutníkovi po
labyrintu světa. Člověk běhá po světě, mění šaty, klobouky,
názory, prostředí, dělá to či ono. A možná cítí, že to pořád není
ono. Až pak najednou setkání, najednou vnímání Boží blízkosti,
zážitek jistoty - jsem v jeho dlani, dotyk té hlubiny bezpečnosti,
dotyk Boha. Tak se k nám v Ježíši Narozeném blíží, přichází život
a život dostáváme. A poznáváme, že patříme Bohu, že jsme jeho,
že se nemusíme bát, že u něho máme místo, radost. To je ten
život, který od Boha v Ježíši přichází, který vstoupil do našeho
světa
v lidském těle, aby se stal naším bratrem, přítelem,

vysvoboditelem, abychom zažili, prožili tu hlubinu bezpečnosti,
Boha. To je zázrak a tajemství jeho příchodu: „v jesličkách leží,
brečí,“ a přitom je v něm zdroj a základ života. Smyslem jeho
příchodu je, aby nám dal život. To je cíl Boží cesty za námi. "
A život, (narozený v Betlémě) byl světlo lidí." To světlo je z Boha,
to světlo je Kristus. On je tím světlem, které nám svítí.
To světlo je pro všechny. Patří nám i všem lidem! - věřícím
i nevěřícím, zbožným i bezbožným, dobrým i zlým. Když si vezmu,
že Kristus byl a je světlo lidí, už se nemusím dívat na sebe a na ty
druhé, na svět ze syslí perspektivy, ale z perspektivy andělské a
Boží. A v tom světle vidím své bližní i sebe jinak, cítím se
svobodněji. Vidím se ve světle a vím, jak na tom jsem, a přitom se
neděsím své povahy, svých nedostatků, úletů, neděsím se druhých,
okolností, neúspěchů. Ale on je světlo lidí. Proto v jeho světle
můžu vidět i druhé lidi. Můžu druhé uvidět ve světle Božího
odpuštění, smíření, ve světle Boží lásky.

