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„Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce 
 spočine na trůně Davidově a na jeho království.“ 

                 (Izajáš 9,6) 
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Úvodem... 
 

Milí čtenáři, 
také vás trápí, že žijeme v době, které čím 
dál víc chybí pokoj? Doléhají na nás ze 
všech stran problémy celého světa. A my 
toužíme mít aspoň na chvíli pokoj od 
všeho a ode všech… 
A přitom jsme ho dávno dostali. Každý 
z nás dostal „poukázku k odběru pokoje“.  
„Poukázku“ zaplacenou samotným Kní-
žetem pokoje, zaslíbeným Králem, který 
nás zbavil i toho největšího nepřítele. 
Ale toužíme po Něm? Toužíme po Jeho 
království, po Jeho kralování? Toužíme 
po Jeho vůli? Po tom, aby nás vedl?   
Kéž se nám toto adventní a vánoční 
období stane časem, kdy zakusíme Boží 
pokoj a zatoužíme po jeho Dárci. Časem, 
kdy budeme z celého srdce prosit „Pane, 
přijď!“                                  vaše redakce 
 

 
 
Adventné zamyslenie 
Monika Černeková,  
farárka ECAV Myjava 
 
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké 
světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré 
smrti, zazáří světlo... Neboť se nám 
narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož 
rameni spočine vláda a bude mu dáno 

jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, 
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“  
Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez 
konce spočine na trůně Davidově a na 
jeho království. Upevní a podepře je 
právem a spravedlností od toho času až 
navěky. Horlivost Hospodina zástupů to 
učiní.                      (Iz 9,1-6) 
 

   Prorok Izaiáš zvestoval dlhých 60 rokov 
Božie slovo izraelskému národu. 
V ľuďoch žilo očakávanie zasľúbeného 
Mesiáša. Skúšky, vojenské ťaženie, 
príchod cudzích vojsk, prehry i sklamania 
len strpčovali túto túžbu. Prešli desaťročia 
a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa Boh 
zmiloval nad svojím národom.  
    Stalo sa presne to, čo som čítala 
v texte: „Ľud, ktorý chodil v tme uzrie 
veľké svetlo, nad tými, ktorí bývajú 
v temnej krajine zažiari svetlo.“ Bývali 
v temnej krajine, ale v ich srdciach sa 
čoraz viac zväčšovala túžba po 
zasľúbenom Mesiášovi. To, o čom hovoril 
Izaiáš sa naplnilo v osobe Ježiša. Boží 
Syn sa stal človekom, aby sme my mohli 
byť Božími deťmi. Táto možnosť je 
otvorená pre každého z nás. Každý sa 
môže odvrátiť od života bez Boha 
k životu s Bohom a tak sa stať jeho 
dieťaťom. Ježiš opustil nebeskú slávu 
a stal sa človekom. V Izaiášových 
proroctvách, ale aj v evanjeliách je 
stredobodom Ježiš. Všetko svedčí o tom, 
akým úžasným spôsobom pripravil Boh 
Jeho príchod na túto zem. Akým 
výnimočným spôsobom prebýval Ježíš 
medzi nami. Proroctvá presne hovorili 
o tom, čo sa stane, ako Mária pokorne 
prijme Božiu vôľu a ako má Jozef odvahu 
prijať Máriu.   
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     Ako prvé na čo Izaiáš upriamuje 
pozornosť je, že Ten, ktorý má prísť, 
Vysloboditeľ je Predivný Radca. Celý 
jeho život je ako zázrak, počatie, 
narodenie, služba, život, smrť 
i vzkriesenie. To všetko je zázrak. Žiaľ, 
dnes je čakanie na Neho iba akousi 
nákupnou turistikou, obdobím zhonu, 
stresu, mnohí oslavujú iba nejaké sviatky 
a podaktorí už ani to nie. 
     Pri tom, kto žije s Predivným Radcom, 
kto v Neho a skrze Neho žije, ten naozaj 
každý deň zažíva zázrak. A to, ako ho Pán 
vedie, ako k nemu hovorí, ako ho 
sprevádza. Mnohokrát  berie, ale i 
obdarúva. Ježiš je ako plánovač. Pre 
človeka urobí mapu života a potom už len 
ukazuje cestu, aby sme prišli do cieľa. 
Jeho plán je výnimočný a dokonalý. 
Príčinou našich sklamaní, pádov i omylov 
je to, že nás tento Ježišov plán nezaujíma. 
Občas prejavíme aký taký záujem, najmä 
vtedy, keď sa objaví nejaký problém, 
niečo vážne s čím si nevieme rady.   
     Ďalším naším problémom je naše 
váhanie. Keď sme sami, bez Boha 
a rozhodujeme sa bez Neho, má to 
následky. Písmo hovorí o tom, že Božie 
slovo, pôsobenie Ducha Svätého, 
modlitba je to vedenie, skrze ktoré to 
funguje. A nie iba vtedy keď prosíme, 
...Pane pomôž... keď je už veľmi zle. Boh 
chce, aby sme s ním žili v spoločenstve      
nielen v zlých časoch, ale vždy.  
     Modliaci sa človek sa v tichu rozpráva 
s Bohom a Boh mu odpovedá. A to nám 
dáva potešenie a nádej. Kto sa otvorí pred 
Bohom, ten zakúsi, že Boh odpovedá 
svojou milosťou. Dovolíme mu to? 
Človek nepotrebuje rôzne atrakcie, 

výhody. Človek potrebuje mať Radcu, 
Ježiša, ktorý ho skutočne vypočuje, 
zasiahne, odpovie.  
     A potom tu je mocný Boh. My sme 
slabí. Nedokážeme opustiť pokušenie, 
premôže nás nejeden hriech, nedokážeme 
odolať. Nedokážeme obstáť pred ranami 
života, nezvládame ich. Nemáme síl. Ale 
Ježiš vie a chce povzbudiť chorého, vie 
a chce dať silu zarmútenému. Mocný Boh 
nám pomôže. Kto sa obráti k mocnému 
Bohu, ten dostane silu.  
     Prorok ďalej hovorí o Kniežati pokoja. 
Pre izraelský národ v zajatí to bolo 
povzbudzujúcou zvesťou. Uprostred 
nepokoja, v cudzom prostredí znie 
zrozumiteľne a jasne slovo – príde 
Mesiáš, Knieža pokoja. On prinesie pokoj 
do vašich sŕdc. Oni si pod tým 
predstavovali život bez vojny, pokoj 
v rodine a Boh im zasľubuje omnoho 
viac. Pokoj skrze vieru. Čokoľvek sa 
stane v živote veriaceho človeka, ak má 
Ježiša, má pokoj v srdci, je vyrovnaný 
a čaká na Božiu vôľu. Akú cenu má pokoj 
pre dúfajúceho človeka? Ježiš je 
prameňom pokoja, pokoja, ktorý 
prevyšuje každý ľudský rozum. Apoštol 
Pavel hovorí: „Všetko môžem v Kristu, 
ktorý ma posilňuje“. Buďme preto aj my 
sami nositeľmi pokoja všade tam, kde 
chýba.  
     A nakoniec prorok spomína Otca 
večnosti. Ježiš hovorí: „Ja a otec jedno 
sme“. Deň sa pominie, strácame 
trpezlivosť. Čo trvá naveky? Život, život 
s Ježišom. Kto kráča s Ním, bude žiť 
naveky. Horlivosť Hospodina, jeho láska 
trvá naveky.   Amen.     
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Monika Černeková: něco o sobě 
Narodila som sa v r. 1975 na Myjave, po 
základnej škole, gymnáziu, roku „voľna“ 
a intenzívnejšej práci v mládeži 
a v cirkevnom zbore som sa prihlásila na 
EBF UK v Bratislave. 2 semester som mala 
možnosť študovať v nemeckom Erlangen 
na Teologickej fakulte. V r. 1999 som 
promovala a v tom istom roku po 
absolvovaní kaplánskej skúšky som bola 
ordinovaná za kňaza ECAV na Slovensku, 
2 kaplánske roky som pôsobila v rodnom 
cirkevnom zbore, po absolvovaní farárskej 
skúšky som dva a pol roka bola námestnou 
farárkou na Turej Lúke a v r. 2004 som 
opäť prešla na Myjavu a tu si plním všetky 
povinnosti kňaza Ev. a. v. cirkvi.       
   

Čo ma baví? Každé jarné 
prázdniny mávam s deťmi na 
fare tvorivé dielne, vlastne, nie 
iba na jar , vymýšľam s nimi 
rôzne aktivity, s konfirmandami 
mávame „konfivíkendovky“ 
v Cirkevnom centre voľného 
času v Brestovci... teraz ma 
s deťmi stretnete na 
Potravinovej zbierke Tesco, na 
Myjavskom vianočnom jarmaku 
a podobne.  
Aj preto, že ma baví práca 

s deťmi, som si v r. 2014 urobila 1. atestačnú skúšku z Náboženskej výchovy. 
Aby to nebolo len o práci, rada si sadnem a prečítam dobrú kriminálku, či 
klasickú detektívku, hoci v poslednom čase to bola kniha „Syn pána sirôt“. 
Alebo ma môžete stretnúť na bukovských kopaniciach v lese s košíkom ako 
hľadám huby, či na chalupe v záhrade.   
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Ahoj děcka, 
v nedělce letos probíráme, jak Izraelci chtěli mít krále jako ostatní národy. Nebyl to 
dobrý nápad. Samuel z toho byl smutný. Vždyť jejich králem měl být Pán Bůh sám. 
Ale pak krále, kterého Hospodin vybral, pomazal _ _ _ _ _ _ (1).  
První král Saul byl vysoké postavy a porazil mnoho _ _ _ _ _ _ _ _ (2). 
Jenže pak přestal poslouchat _ _ _ _ (3) nařízení a Bůh si vybral nového krále, Davida. 
David šel bojovat s obrem Goliášem, který se Pánu Bohu _ _ _ _ _ _ _ _ (4). Zabil ho 
kamínkem z praku. Lidé měli Davida rádi, ale Saul na něho žárlil a chtěl se ho zbavit. 
David však Saulovi neublížil, ani když mohl. Jen mu uřízl cíp jeho _ _ _ _ _ _ (5). 
Věděl, že naše ruce mají druhým pomáhat, a ne ubližovat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ale ani David, ani pozdější králové nebyli vždycky úplně poslušní. Proto Pán Bůh slíbil a 
proroci vyřizovali, že jednou přijde Král, který nikdy nebude neposlušný a naplní 
všecky Boží záměry. Ten jednou porazí mnohem horšího Goliáše – ďábla. A my 
věříme, že už dávno přišel. Jeho příchod si připomínáme o Vánocích a Jeho jméno 
najdete v tajence. Jmenuje se _ _ _ _ _ . 
 
Proto o Vánocích v jedné písni zpíváme: 
Goliáš oloupen, veselme se, 
Člověk jest vykoupen, radujme se! 
 
Víte, která píseň to je? (My se vás na to zeptáme!)  
Už se moc těším, až si budeme i letos o Vánocích společně připomínat ta stará 
prorocká zaslíbení a zpívat tuto píseň! 
        Vaše Světlana 

1             

2                 

3         

4                 

5             
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Dopis manželovi na popraviště 

Christopher Love (1618–1651) byl velšský protestant, domácí kaplan londýnského 
šerifa a velký zastánce presbyterního zřízení církve. Kvůli písemnému styku se 
skotskými presbyteriány, kteří usilovali o znovunastolení Karla II., byl spolu s dalšími 
obviněn z údajného spiknutí a popraven. Puritán Thomas Manton ho navštívil na 
popravišti a poté, navzdory hrozbám vojáků, že bude zastřelen, kázal na jeho pohřbu. 
                     Jaroslav Kernal  
Než byl Christopher Love popraven, jeho manželka Mary mu napsala do vězení tento dopis: 
 

Můj drahý, 
dříve, než budu psát dále, zapřísahám tě, abys nemyslel na to, že ti píše tvá žena, ale spíše tvůj 
přítel. Doufám, že svou manželku i děti jsi poručil do rukou Boha, který řekl slovy proroka Jeremjáše 
49,11: „Zanech své sirotky, já je zachovám při životě, ať ve mne doufají tvé vdovy.“ Tvůj Stvořitel 
bude mým manželem a Otcem tvým dětem. 
    Ó, kéž by tě Pán ušetřil všech znepokojivých myšlenek ohledně tvých nejbližších. Přeji si tě svěřit 
ochotně do rukou tvého Otce a nevidět jen tvou korunu slávy, až ztratíš svůj život pro Krista, ale 
kéž to může být čest i pro mě, že jsem mohla svého muže nechat ke Kristu odejít. 
    Neodvažuji se mluvit ani pomyslet ve svém srdci na svou nevyslovitelnou ztrátu, spíše cele upřít 
svůj zrak na nepopsatelný a nepředstavitelný zisk. Ty opouštíš jen hříšnou, smrtelnou ženu, abys byl 
navždy spojen svazkem se samotným Pánem slávy. 
    Ty odcházíš jen od dětí, bratří a sester, abys šel k Pánu Ježíši, svému nejstaršímu Bratru. Opouštíš 
pozemské přátele, aby ses v radosti připojil ke svatým a andělům a duším spravedlivých, kteří již byli 
uvedeni do slávy. 
    Odcházíš z pozemského života do nebe a měníš vězeňskou celu za komnaty v paláci. A kdyby se 
snad chtěly probudit přirozené city, doufám, že Duch milosti, který je v tobě, je umlčí věda, že 
všechno tady dole je jen pouhá mrva a škvár ve srovnání s tím, co je nahoře. Vím, že tvůj zrak je 
upřen na naději slávy, ve které nebudeš litovat odchodu z této země. 
    Můj drahý, vím, že Bůh nejen připravil slávu pro tebe a tebe pro slávu, ale jsem přesvědčena, že tě 
povede po cestě, abys po ní došel do její plné radosti. Až si to ráno budeš oblékat onen šat, ach jen si 
řekni ve své mysli: „Oblékám si nyní svatební šat, abych mohl být navždy spojen se svým 
Vykupitelem.“ 
    A až k tobě přijde posel smrti, ať ti nepřipadne jako strašlivý. Dívej se na něj jako na posla, který 
ti přináší zvěst věčného života. A po cestě nahoru na popraviště mysli na to (jak jsi mně říkával), že 
je to jen ohnivý vůz, který tě odveze do Otcova domu. 
    A až skloníš svou vzácnou hlavu, abys přijal Otcovu vůli, vzpomeň si, cos mně říkával: „I kdyby 
ti oddělili hlavu od těla, v té chvíli bude tvá duše spojena s tvou Hlavou, Pánem Ježíšem v nebesích.“ 
Ačkoli to může být trpké, že rukama lidí budeme předčasně odloučeni, mějme na paměti, že takové je 
rozhodnutí a vůle našeho Otce a nebude to trvat dlouho a budeme se opět společně radovat 
v nebesích. 
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    Potěšme se vzájemně těmito slovy. Buď potěšen, můj milovaný. Bude to jen malá rána a budeš 
tam, kde znavení dojdou odpočinutí a kde svévolníkům již nebude dovoleno škodit. Nezapomeň, že 
i když tvůj oběd bude chutnat hořce, tvá večeře s Kristem bude té noci sladká. 
    Můj drahý, tím, co ti zde píši, tě nechci nikterak poučovat; avšak tato potěšení jsem pro tebe 
dostala od Pána. Už nebudu psát ani ti dále působit starosti. Poroučím tě do rukou Božích, kde 
zanedlouho budeš ty i já. 
    Sbohem, můj drahý, již neuvidím více tvou tvář, dokud nespatříme společně tvář našeho Pána 
Ježíše v onen slavný den.      Mary Love 
 

Z časopisu Zápas o duši, číslo 129 (naleznete na www.reformace.cz) 

----------------------------------------------------------------------- 

Co se událo: 
Milí přátelé, 
v roce 2015 nám Obec Javorník poskytla mimořádnou dotaci ve výši 300.000 Kč, která 
byla určena na elektrické topení v kostele a plynové topení ve sborovém domě. V roce 
2016 jsme dali přednost rekonstrukci sborového domu, ve kterém bylo třeba vyměnit 
topení aj. (Rekonstrukce elektrického vytápění kostela, která bude mnohem 
nákladnější, nás zřejmě čeká v příštích letech.) Z výše uvedené částky jsme tedy využili 
110.000 Kč (plynové vytápění sborového domu). „Zbylou“ částku 190.000 Kč tedy letos 
vracíme Obci Javorník, s tím že hned v lednu 2017 podáme novou žádost o dotaci, 
které – jak doufáme – Obec Javorník opět vyhoví. 
                za staršovstvo, Petr Kulík 
 
V průběhu letošního roku se podařilo uskutečnit hlavní práce na rekonstrukci 
sborového domu – hlavně nové splachovací záchody a propojovací chodbičku do 
předsálí, takže přístup na WC je uvnitř budovy. Topení akumulačními kamny už 
definitivně dosloužilo a bylo nahrazeno novým plynovým ústředním topením – čekáme 
už jen na povolení plynáren k instalaci plynoměru a provoz může začít. 
Byl také snížen a důkladně zateplen strop, což nám pomůže zvýšit tepelné úspory. 
Střecha nad kuchyňkou dostala novou krytinu, starý nefunkční sklep byl zrušen. 
Hlavní práce provedly objednané firmy, ale zbylo toho dost i pro brigádníky z našeho 
sboru. Všem srdečně děkujeme! 
V příštím roce nám zbývá vybavit kuchyňku nábytkem, dokončit zateplení fasády, 
položit novou podlahu a někdy v budoucnu opravit střechu nad hlavním sálem. A pak 
nás ještě čeká velký úkol v kostele – oprava lavic a nové elektrické topení. To bude ale 
probíhat na etapy podle finančních možností a tak, aby nebyl narušen provoz kostela.
               Luděk Mikáč 
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Víkendovka mládeže a konfirmandů 
Milí přátelé, na přelomu září / října 2016 jsme vyjeli na víkend do obce Lázy, kde FS 
ČCE v Kateřinicích pronajímá velmi pěkný a útulný sborový dům. Já jsem vezl 
konfirmandy. Cestou jsem se dozvěděl mnoho užitečných věcí. Třeba na otázku: Jak se 
máte? jsem od jednoho z nich dostal odpověď: Dobře. Další se nevyjádřili. Cesta byla 
dlouhá, ale naše konfirmandy vcelku bavila – zvlášť když jsme projížděli ucpanými 
Kunovicemi (v pátek ve tři!). Auto totiž zpomalilo a oni mohli tím pádem na svých 
mobilních telefonech „chytat Pokémony“. Pokud nevíte, o co kráčí, zeptejte se svých 
dětí / vnoučat. 
Celý víkend jsme se zabývali Modlitbou Páně – podle výkladu Heidelberského 
katechismu, který se letos konfirmandé učí. Myslím, že to pro nás všechny byla 
nakonec zajímavá a podnětná práce. Ale také jsme spolu vařili jídlo, každou chvíli jsme 
zpívali Pánu Bohu, hráli jsme pohybové hry na louce (když si vzpomenu na to točení 
dokola, ještě teď se mi ozve žaludek – co teprve ti, kteří zvládli 50 otoček za sebou!), 
sázeli jsme se do zblbnutí (a proto někteří chodili ve spacácích po dědině; a jiní měli 
zase namalovanou pusu rtěnkou; a další se museli kateřinské mládeži představit jako 
„Kamil“**; a jiní si po telefonu domlouvali svatební hosty). Suma sumárum: Měli jsme 
se velmi dobře. A zdraví jsme se vrátili domů. Za to patří našemu Pánu veliké díky. 
              Petr Kulík 
**PS: Ještě teď se směju, když si vzpomenu na otázku jednoho kateřinického 
„mládežníka“. Poté, co se mu už čtvrtý Javorničan představil: Já su Kamil, vytřeštil oči a 
říkal: A to se jako u vás v Javorníku každý jmenuje Kamil?  
 

----------------------------------------------------------------------- 

V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky: 
  9.10. Jubilejní toleranční dar   3 930,- Kč 
16.10. na sociální a charitativní pomoc  4 850,- Kč 
30.10. pomoc postiženým na Haiti  5 300,- Kč          Všem dárcům děkujeme !!! 

----------------------------------------------------------------------- 

Děkujeme také Vám všem, kteří jste zaplatili SALÁR za letošní rok. Vybrané 
peníze slouží k zajištění běžného provozu sboru, tedy jednotlivých sborových 
aktivit. Největší část pohltí náklady na elektřinu (topení v kostele a sborovém 
domě).  Je možné zaplatit ještě do konce roku, a to u pokladní Jiřky Majtánové nebo 
převodem na sborový účet č.: 1444717349/0800 (k identifikaci používejte VS: číslo 
domu) O bezhotovostní platbě informujte vždy pokladní sboru. 
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Návštěva pěveckého sboru na Myjavě 
V neděli 9. října jsme měli možnost v našem sboru přivítat pěvecký sbor z Myjavského 
sboru a.v. Při následné diskusi s jejich kantorem bratrem Mariánem Cambelem jsme 
dostali pozvání k vzájemnému poznávání našich sborů, nejen pěveckých. A tak jsme 
20. listopadu měli možnost se zúčastnit jejich slavnostních bohoslužeb k výročí 
posvěcení chrámu a věže na Myjavě. Při této příležitosti jsme jim posloužili zpěvem 
našich písní a zároveň jsme měli možnost porovnat průběh bohoslužeb u nás a 
v luterském podání. Pro mne osobně to byla velká příležitost poslechnout si po dlouhé 
době zpívanou liturgii. Nelze opomenout určitou sounáležitost našich vzájemných 
sousedských vztahů, které jsou si v nápěvech velmi blízké. Jsem rád, že se náš pěvecký 
sbor tohoto výjezdu zúčastnil i přes určité obavy některých členů. Vždyť my nechceme 
prezentovat naše pěvecké dovednosti, ale tímto darem nám daným chceme chválit 
Pána Boha, který nám každému dává určité hřivny a také po nás chce, abychom s nimi 
dobře hospodařili. A proto jsem pokaždé rád, že i v našem chrámu můžeme týden co 
týden oslavovat Hospodina svým zpěvem, a když pak slyším z úst kantora Mariána 
Cambela pochvalu na náš společný sborový zpěv, mám z toho upřímnou radost. A tak 
se nebojme společně zpívat při shromáždění písně staré i nové, neboť nás k tomu 
vybízí i nápis z Písma v našem kostele, protože máme za co děkovat každého dne a 
radostným zpěvem se to může nejlépe vyjádřit.    Martin Soviš 

 
 
50. výročí otevření velické modlitebny  
si na slavnostních bohoslužbách 23. října připomenuli naši sousedé, veličtí a vrbečtí 
bratři a sestry. Vedle vystoupení velických dětí a mužského sboru přispěl do programu 
i náš farář a náš pěvecký sbor. V historickém přehledu si připomněli provázanost 
našich sborů. Kázal senior br. farář Pivoňka ze Zlína před zcela zaplněným sálem.
         Luděk Mikáč 
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Čeká nás... 
 

Dětská vánoční slavnost bude i letos na 4. adventní neděli. Děti ví, kdo má kdy 
zkoušet. Vás jen prosíme, posílejte děti na zkoušky pravidelně! 
 
Při Štědrovečerních bohoslužbách nás opět budou děti povzbuzovat slovy starozákonních 
zaslíbení. Aby se jim nepletlo, co mají kdy říkat, dostanou je až v závěru Dětské vánoční 
slavnosti. Zkoušet budeme místo biblické hodiny 22.12. ve 14 hod. v kostele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A jako obvykle,  
 tady je pár fotografií  
 z loňské slavnosti. 
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Předvánoční nabídka  
křesťanských knih 
 
   I v letošním adventním období 
můžete u nás zakoupit různé kvalitní 
knihy s křesťanskou tématikou - buď 
pro sebe, nebo pro Vaše blízké jakožto 
vánoční dárek. Prodej probíhá každou 
neděli po bohoslužbách na faře (až do 
vyprodání zásob), kde vás ráda 
"obslouží" naše mládež. 
 

 

 
 

Rozpis sborového čtení Písma: (je také v kostele na stolku vedle kázání a na 
našich internetových stránkách - můžete si ho tam stáhnout a vytisknout velkým písmem)  
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  Přehled bohoslužeb v adventním a vánočním období 
 
    27.11. ne 10:00  1. neděle adventní, bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně 
 
    29.11. út 18:30 roráty - Michal Vogl, ČCE Uherské Hradiště 
      2.12. pá 18:30 roráty - Monika Černeková, ECAV Myjava  
      4.12. ne 10:00 2. neděle adventní - rodinné bohoslužby 
 
      6.12. út 18:30 roráty - Václav Vrba (ŘKC Veselí n/M) 
      9.12. pá 18:30 roráty - Mirko Tichý (CB Kyjov)  
    11.12. ne 10:00 3. neděle adventní 
 
    13.12. út 18:30 roráty - Roman Mach (CASD Veselí n/M) 
    16.12. pá 18:30 roráty - Petr Pivoňka, ČCE Zlín, senior našeho seniorátu 
    18.12. ne 10:00 4. neděle adventní 
          16:00 dětská vánoční slavnost 
    20.12. út 18:30 roráty - Příprava na sv. Večeři Páně -Petr Kulík, ČCE Javorník 
 
    24.12. so 16:00 Štědrovečerní bohoslužby 
    25.12. ne 10:00 Hod Boží vánoční, bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně 
    26.12. po 10:00 2. svátek vánoční, bohoslužby - A. Prčíková, ČCE Hrubá Vrbka 
 
    31.12.  so 17:00 konec roku, bohoslužby - vzpomínka na zesnulé členy sboru, 
             rozdávání biblických hesel na r. 2017 
    1.1.2017 ne 10:00 Nový rok, bohoslužby se slavením sv. večeře Páně 
 
     8.1.2017 ne 10:00 - rodinné bohoslužby 

------------------------------------------------------------------------------------------   

  14.1.2017 so 16:00 koncert pěveckého sboru Církve adventistů sedmého dne 
---------------------------------------------------------------------------- 

  Srdečně vás zveme na všechna adventní a vánoční shromáždění. 
_______________________________________________________ 
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