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„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, 

zvěstujte den ze dne jeho spásu.“    

 (Žalm 96:2) 
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Zamyšlení – farář Petr Kulík 

14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš 
do Galileje a kázal Boží evangelium: 
15 „Naplnil se čas a přiblížilo se 
království Boží. Čiňte pokání a věřte 
evangeliu.“  (Mk 1:14-15) 

Milí přátelé v Kristu, pojďme se 
společně na chvíli zamyslet nad 
touto Ježíšovou adventní zvěstí. Co 
Ježíš hlásá? A k čemu nás vyzývá?  

Naplnil se čas a přiblížilo se 
království boží. Naplnil se čas… 
Ano! V Ježíši Kristu se naplnil čas. 
Jeho příchodem dosáhly lidské 
dějiny svého vrcholu - a začaly se 
překlápět do své závěrečné fáze. 
V Kristu se Bůh osobně a milostivě 
setkává s lidmi a dotýká se jich. 
Příchod Ježíše Krista znamená konec 
starého věku a začátek nového, 
posledního věku. Až Kristus přijde 
podruhé, nastolí Boží království. A 
tak v tomto úseku dějin – v tomto 
období mezi svým prvním a druhým 
příchodem - Kristus shromažďuje 
všechny občany nebes. Všechny, 
kterým umožní přebývat ve svém 
věčném království. 

Ano, je tomu tak! Právě my žijeme 
v tomto posledním čase! A je úplně 
jedno, zda si to lidé uvědomují, 
nebo ne. Je úplně jedno, zda mají 
dojem, že svět tu bude navždy – tak 
jako ho známe. Kristus přijde 
podruhé ve své slávě – tak jistě, 
jako přišel kdysi poprvé. Nezávisle 
na tom, zda tomu lidé věří nebo 
nevěří; zda se jim to líbí, nebo 
nelíbí; zda si to přejí, nebo nepřejí. 

Ale co my? Vnímáme to? Věříme 
tomu, že v Kristu se naplnil tento 

čas a že se chýlí ke svému závěru? A 
vyhlížíme ten úplně nový věk? To 
Boží spasení? Tu Boží konečnou 
záchranu? To Boží vítězství a 
nastolení jeho království?  

Boží vláda je na dosah. V našich 
životech se už projevuje. Kristus se 
k nám přiblížil. Dotkl se nás. A těm, 
kterým se dal poznat, vládne skrze 
svého Ducha. Navzdory tomu, že 
jsou stále hříšní. Navzdory tomu, že 
se stále Kristu nepodřizují cele a 
úplně. A to nemluvím o světu kolem 
nás, který Krista nezná – a tudíž 
neposlouchá, nerespektuje a 
nevzdává mu čest a slávu. Ale 
přesto: Boží vláda se v Kristu začala 
mocně ohlašovat. A jednou toto 
Boží kralování dojde svého naplnění 
– při Kristově druhém slavném 
příchodu. 

Apoštol Pavel říká: 11 Víte přece, co 
znamená tento čas: už nastala 
hodina, abyste procitli ze spánku; 
vždyť nyní je nám spása blíže, než 
byla tenkrát, když jsme uvěřili. (Ř 
13:11) 

Milí přátelé, tento náš čas, tento 
náš věk se blíží ke konci. Náš život a 
celý tento věk se podobá 
maturantovi, kterému začal svatý 
týden. Tento maturant se mohl čtyři 
roky protloukat ročníky s odřenýma 
ušima. Ale teď padla kosa na 
kámen. Teď už není čas zahálet. 
Konec se blíží. Musí se tedy vzchopit 
a začít se učit. Jinak to špatně 
dopadne. Ani nám nezbývá čas na 
zahálení. Konec se blíží… Kristus se 
blíží. 

Možná si ale vzpomenete na lidi, 
kteří i maturitu zvládli bez přípravy, 



 

bez učení. I já takové znám. Ale 
neznám nikoho, kdo by byl tak 
dokonalý, že by bez předchozí 
přípravy mohl předstoupit před 
Ježíše Krista. Písmo dosvědčuje:  10 
Jak je psáno: 'Nikdo není 
spravedlivý, není ani jeden, 11 nikdo 
není rozumný, není, kdo by hledal 
Boha; 12 všichni se odchýlili, všichni 
propadli zvrácenosti, není, kdo by 
činil dobro, není ani jeden. (Ř 3:10-
12) 

Jiné z vás možná při tom přirovnání 
s maturantem zase napadlo, že i 
maturitu mohou neúspěšní studenti 
opakovat – v září. To ano! Ale ani to 
o nás neplatí. Až přijde Kristus, na 
žádný reparát čas nebude. A proto 
volá apoštol:  Hle, nyní je čas 
příhodný, nyní je den spásy! (2K 6:2) 

A jak se tedy máme připravit na 
druhý Kristův příchod? Jak máme 
reagovat na Kristovo kázání: Naplnil 
se čas a přiblížilo se království 
Boží?  

Tak, jak nám radí a zároveň 
přikazuje on sám: Čiňte pokání a 
věřte evangeliu.  

To je naše příprava. A mohli byste si 
říct: Však já v Ježíše Krista věřím. A 
své hříchy i vyznávám - třeba před 
večeří Páně. Ano, to je pravda: Činit 
pokání znamená upřímně vyznat 
před Bohem své hříchy. Ale to je 
pouze začátek opravdového pokání. 
Čím to má pokračovat? Změnou 
života. Napravením některých chyb 
a mnohých vin. Zlepšením vztahů 
s bližními. Růstem ve svatosti a 
v lásce. To není program jen pro 
adventní čas. To je program na celý 

život! Slovy apoštola: 12 Noc 
pokročila, den se přiblížil. Odložme 
proto skutky tmy a oblecme se ve 
zbroj světla. 13 Žijme řádně jako za 
denního světla: ne v hýření a 
opilství, v nemravnosti a 
bezuzdnostech, ne ve sváru a 
závisti, 14 nýbrž oblecte se v Pána 
Ježíše Krista a nevyhovujte svým 
sklonům, abyste nepropadali 
vášním. (Ř 13:12-14)  

Milí bratři, milé sestry, kéž nás Bůh 
povede ke skutečnému pokání. 
Nejen k lítosti. Ale i k nápravě. Kéž 
nám dá Bůh dost síly k tomu, 
abychom častěji činili takové 
opravdové pokání, z kterého má 
Hospodin radost. Abychom nejen 
vyznávali svůj hřích, ale také s Boží 
pomocí abychom žili lépe, podle 
jeho svaté vůle. A přitom všem 
abychom se drželi Krista, jako své 
jediné životní naděje.  

 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, 
děkujeme ti a chválíme tě za to, že 
jsi kdysi přišel, abys nás zachránil 
z naší bídy. Že přicházíš ve svém 
Duchu do našich srdcí, do našich 
životů – a měníš je. A že jednou 
přijdeš obestřen veškerou nebeskou 
slávou a tvá vláda bude zjevná 
všem. A proto tě prosíme: Veď nás 
všechny v tomto čase k pravému 
pokání. Probuď v nás skutečnou 
lítost nad našimi hříchy, ale také 
odhodlání stále více žít podle tvého 
slova. A dej, abychom se tebe pevně 
drželi, abychom v tobě viděli tu 
jedinou naději na spasení – pro sebe 
i pro druhé. Amen. 



 

Událo se.. 

15. října nás navštívili bratři a sestry ze sboru v Huslenkách.  A jak se jim u nás 

líbilo? To nám napsal jejich farář: 

Jak se nám u Vás líbilo  
S myšlenkou vyrážet každým rokem na zájezd do nějakého jiného evangelického 
sboru přišel před dvěma lety tehdy nově zvolený kurátor Jirka Sívek. Byla to 
myšlenka originální, alespoň v huslenských poměrech, kde musí být každá novota 
podložená jistou starší tradicí. A na sborové výlety se přece ještě docela nedávno, 
v padesátých a šedesátých letech minulého století, hojně jezdilo! Loni jsme tedy 
navštívili sbor v Nosislavi, a letos, třetí říjnovou neděli, vyrazili k Vám.  
Prvním zastavením naší spanilé jízdy byl Leskovec. Sestry a bratři z vedlejšího 
sboru tradičně doplňují naše šiky při akcích konaných u nás i při výjezdech. Spolu 
s nimi nás v autobuse bylo pětatřicet. Na rozdíl od spanilých jízd husitů jsme se 
však chtěli při naší návštěvě u Vás obohatit především duchovně.  
Jak bývá naším zvykem, dorazili jsme do Javorníka na minutu přesně, v devět 
hodin. Dost času tedy zbylo na vydatnou snídani, za níž srdečně děkujeme! Od 
vzácných, plných stolů jsme však brzy byli odvoláni k stravě ještě hodnotnější. Br. 
Luděk Mikáč nás v kostele pohostil svou zdánlivě historickou přednáškou. Ano, 
přednáškou o historii evangelíků v Javorníku, ale přece nejen historickou. Takový 
jsme z ní měli dojem -  že minulost, přítomnost i nadějný výhled, ono včera, dnes a 
zítra, se ve Vašem sboru tak nějak organicky pojí a spojuje v jeden celek svaté 
věčnosti.  
Stejný dojem jsme měli i z bohoslužeb. Pro nás nevšedně zaplněný kostel, dvojitá 
porce kázání, hlahol pěveckého sboru, důstojné a spravedlivé vysluhování svaté 
večeře Páně -  to vše naplnilo naše srdce krásou a radostí. A především 
Díkuvzdání! Snad je nejlépe slavit Díkčinění při bohoslužbách společně s jiným 
sborem. Možná lépe než ve vlastním kostele si při tom uvědomujeme, že 
neděkujeme především za sebe a za své dary, ale hlavně za největší dar, který 
máme -  za společenství, jež můžeme tvořit spolu navzájem i s naším Pánem.   
Děkujeme Vám, milí Javorničtí, za tu nezapomenutelnou neděli! Díky za srdečné 
přijetí, kterého se nám u Vás dostalo. Rádi bychom jej oplatili. Srdečně Vás zveme 
k návštěvě našeho sboru v příštím roce!  
Přejeme Vám všem pokojný čas adventní. A radost z narození našeho Spasitele a 
Pána na každý den!            Jiří Palán, farář v Huslenkách  

 



 

 

28. konvent Východomoravského seniorátu ČCE 

se sešel ke svému 3. zasedání v sobotu 4. listopadu 2017 ve Vsetíně.  Z našeho 
sboru se tohoto zasedání zúčastnila sestra S. Greplová a bratři P. Kulík, L. Mikáč a 
J. Šimša. Celé zasedání krásně „odsýpalo“, takže jsme směli skončit před obědem. 
Ale nezaháleli jsme. Projednávali jsme důležité věci, z nichž alespoň se dvěma Vás 
nyní seznámím:  

1) Změny textu Modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry. 
Tyto změny, které se týkaly především některých zastaralých slovních obratů 
(např. svatých obcování), byly konventem odsouhlaseny. Naše staršovstvo jim 
také dalo zelenou, s tím že chápeme, že je třeba vyznávat víru současným 
jazykem. A také nás přesvědčilo, že do nového zpěvníku ČCE je potřeba otisknout 
moderní verzi těchto důležitých textů. Ale na druhou stranu si zachováváme 
svobodu v tom, že v našem sboru smíme nadále užívat takové znění těchto textů, 
na jaké jsme zvyklí. V případě, že by Vás tyto změny zajímaly, můžete si v kostele u 
vchodu ze stolečku vzít vytištěné srovnání klasické verze i nové verze těchto textů.  

2) Změna oficiálního názvu naší církve. 
Změna názvu Českobratrské církve evangelické na název jednodušší (návrh: 
Evangelická církev) na konventu neprošla, za což jsme vděční, protože celé naše 
staršovstvo bylo proti této změně – a to z důvodů teologických (Vypusťme slovo 
„Českobratrská“ a tím odhodíme celou naši historickou a věroučnou návaznost na 
českou reformaci a Jednotu bratrskou), finančních (Kolik to bude stát a kdo to 
zaplatí?) i administrativních. 
 

* * * * * 

Výměna farářů 

19.11. br. farář Kulík kázal v Rožnově a ve Stříteži nad Bečvou a nás zase 

navštívil br. farář Josef Hurta s rodinou. Potěšil nás nejen kázáním. Ještě 

dlouho jsme s nimi povídali, jako s někým kdo je tu doma. Ani zima nás 

nerozehnala, jen nás zahnala do sborového domu a v tomto milém a spon-

tánním společenství nikomu ani nevadilo, že sedíme u prázdného stolu. 

  



 

Vlastně docela podstatný střípek  

z víkendovky mládeže, která proběhla v Hošťálkové 20.- 22. října. 

Je mlhavé nedělní ráno. Víkendovka zase utekla jako voda. Před námi je 

posledních pár hodin, než po sobě uklidíme, zamkneme chatu, vrátíme klíče 

a odjedeme. Nejdřív si ale ještě zazpíváme, a pak se pořádně nasnídáme! 

Dozpívalo se, Sam odkládá kytaru a nastává hrobové ticho. Všichni jsou 

ještě v polospánku. 

 

Br. Farář:  ,,Děcka, můžete jíst. Dobrou chuť.“ 

Katka: ,,Dě – ku - jem.´´ (známá tradice z táboru)  Nikdo se k ní nepřidává, 

ticho pokračuje. 

Br. Farář: ,,Aspoň bůůů.“ 

Katka: ,,Bů.´´ Následuje smích. 

Klárka: ,,Teď všichni - tři, čtyři.“ Najednou ze sebe dostanou všichni ,,bůů“. 

Br. Farář: ,,Vy jste fakt dobytci!“ 

Klárka: ,,A ty jsi náš pastýř!“ (smích) 

Do toho Jakub K. začne zpívat úryvek ze známé písně od Lamačských chval 

– Som Tvojou ovečkou, malou a voňavou… (smích) 

Pavel Č. text upravuje: ,,Som tvojou kravičkou.“ (smích graduje) 

Klárka začíná zpívat: ,,Když jsem byl malý, říkali mi naši, dobře se uč a jez 

chytrou kaši… já jim ale na to řek: Chci být hlídačem krav. 

Bratr farář doufá, že už nikdo nic dalšího nevymyslí a zbytek se pouští do 

snídaně s tím pocitem, že jsme to bratru faráři taky jednou na oplátku 

,,natřeli“. 

 



 

Víte, ať už se chováme jako hodné ovečky nebo jako krávy (dobytek), Pán 

Ježíš nepřestává být naším pastýřem. Nestydí se za naše chování, i když my 

bychom se občas stydět měli, nesoudí nás, i když my mnohdy soudíme 

druhé. Naopak nás vodí po svých ,,zelených pastvinách´´, a to pokud o to 

my sami stojíme.  

Žalm 23  - Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek... 

Hospodin tady vystupuje jako pastýř. Pastýř, který nás ochraňuje, drží v 

bezpečí, který nás miluje, pečuje o nás. Zároveň ,,nebudu mít nedostatku“ to 

není jen nějaký planý slib do naší budoucnosti - už nikdy nebudu žít 

v nedostatku - to je jistota! Je to pravda, které musíme důvěřovat, pokud v 

ní chceme žít.  

Novozákonní naplnění těchto veršů, stejně tak jako Iz 40,11, nemá jiný 

význam než ten, že Ježíš jako dobrý pastýř za nás zemřel na kříži. On 

položil za nás svůj život, abychom nemuseli žít v hříchu a abychom víc už 

nestrádali. Pán Ježíš chce, abychom měli život a měli ho v hojnosti! 

Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý 

pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10:10-11  

I když jsme si z bratra faráře tak trochu utahovali, tak ho s mládežníky 

rozhodně bereme jako našeho pastýře, který při nejmenším pečuje o naše 

duchovní zdraví, a pečuje o ně dobře. 
Klára Pešková 

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

Opravy – v listopadu byla dokončena celková rekonstrukce elektrické instalace a 

elektrického topení v kostele. V příštích týdnech dojde na výměnu vysloužilé brány 

na farní zahradě. 

V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky: 

10.10. na sociální a charitativní pomoc 14 050,- Kč 
29.10. Jubilejní toleranční dar 5 945,- Kč         Všem dárcům děkujeme !!! 

  

26. listopadu se konaly volby staršovstva ve Velké nad Veličkou a v Hrubé 

Vrbce, na obou místech bylo zvoleno po pěti starších a dvou náhradnících.  

Přejeme jim Boží moudrost a vedení pro jejich práci. 



 

Malá vzpomínka 

Odejde milovaný člověk, tiše zmizí z našeho zorného úhlu. Ano, 

vzpomínáme, utíráme slzy bolesti i vděku za jeho život. Teprve pak nastane 

čas znovu si promítnout film tohoto ukončeného života. Nic si nechceme 

idealizovat, jen vidět znovu tu tíhu, požehnání těžkého a nenápadného 

života. 

Takto chci vidět i já život tetičky Jurenové, mé vzdálené příbuzné, se kterou 

jsme se rozloučili v sobotu 25.11.2017. 

Ráda jsem s ní probírala staré fotografie a hlavně vzpomínky na mládí, 

rodinu, kde vyrůstala i pozdější léta 

života. Poučením pro mne byl její 

smířlivý a pokorný postoj ke všemu co 

prožila, bez nejmenší hořkosti nebo 

stýskání. Ve všem zpětně poznávala 

dobré Boží vedení. 

S úctou si připomínám život této 

odcházející generace. Žili v nelehké době, 

často ve skromných a nezajištěných 

poměrech, ve kterých přesto zakládali 

rodiny a vychovávali děti. Kde k tomu 

všemu čerpali sílu? 

Od útlého věku jim v rodinách bylo vodítkem  svědectví víry jejich 

prarodičů nebo rodičů, kteří každý den otvírali staré knihy po předcích, aby 

z nich čerpali a v  modlitbě hledali pomoc a požehnání své denní práce. A v 

Javorníku k tomu samozřejmě patřil i zpěv - starých písní bratrských ale i 

nových. Také tetička Jurenová už jako mladá dívka  ve 30. letech se přidala 

ke vzniklému sborovému pěveckému kroužku  a probuzenecké písně s. 

Royových se pro ni staly potěchou a posilou. 

Díky Pane, že těm pokorným a poslušným požehnáš podle své lásky a 

moudrosti, ať už pokojným životem, věkem, radostí z rodiny, ale hlavně 

svou blízkostí do konce.  

Bude mi chybět její ruka, která mávala z okna jejího pokojíku, když jsem 

často spěchala kolem na autobus. Zůstává nám však naděje na nové setkání 

bez bolesti a slz u našeho milosrdného Pána. 

              Marta Nováková 



 

Ahoj děcka, 
dovedete si představit vánoce bez stromečku? No, já jsem to 
jednou zažila, ale bylo to fakt divné. A kdo u vás doma 
stromeček zdobí? Taťka, mamka nebo vy sami? Nebo aspoň 
pomáháte? A co na stromeček dáváte? 
U nás zdobím stromeček hlavně já, Ondra mi pomáhá.  A co na 
něj dávám? Spoustu věcí. A každá mi něco připomíná.  
 

Takže co dávám na stromeček? A proč? 

Něco svítícího (svíčky, řetěz) mi připomíná, že Ježíš je zaslíbené světlo světa. 
(Iz 9,1; J 8,12) 

Něco bílého, nebo rovnou anděl mi připomíná Boží slávu, ze které Ježíš přišel a 
do které i nás jednou vezme. (Lk 2,9) 

Něco slaměného mi připomíná, že Ježíš přišel do našeho chléva, 
bídy, chudoby, do našeho hříchu. (Lk 2,7) 

Něco zlatého mi připomíná, že Ježíš je i náš Král. (Mt 2,2+11) 

Něco voňavého (skořici, hřebíček) mi připomíná, že Ježíš je Boží Pomazaný, Kristus. 
(Lk 2,11) 

Něco kulatého, třeba baňky mi připomíná Boží dokonalost, a že ji máme 
napodobovat. (Mt 5,48) 

Něco papírového mi připomíná, jak málo jsme pevní a odolní. Ale 
On… (Iz 42,3) 

Něco dobrého (čokoláda, perník)  mi připomíná, že Ježíš je dobrý Pán. (1.Pt 2,3) 

Nějaké hvězdy mi připomínají, že Bůh nás různými způsoby 
přivádí k sobě. Jako přivedl mudrce pomocí 
hvězdy. (Mt 2,9) 

Nějaké řetězy mi připomínají, že Bůh nás propojuje i navzájem, 
nepřeje si roztržky. K čemu taky roztržený 
řetěz? (1.Kor 1,9-10)  

Nějaké zvonečky či rolničky mi připomínají, že Ježíš nás posílá i druhým 
povědět, co pro nás Pán Bůh dělá a zvát je 
k Němu. (1.Pt 2,9) 

    Jistě jste si všimli těch písmenek a čísílek v závorkách. To jsou odkazy na verše 
z Bible. Zkuste si je najít a přečíst. Na každý týden vám vyjdou 4. A kdybyste 
nevěděli, jak je najít, zeptejte se rodičů, bratra faráře na Biblické hodině nebo 
učitelů v Nedělce. Všude tam jste vítáni! 
   Nakreslete si větší stromeček nebo si ho vyzvedněte v kostele a za každý 
přečtený verš místo puntíku přimalujte hezkou ozdobu. Bude to takový váš adventní 
minikalendář. Schválně, kdo bude mít nejhezčí stromeček? Vaše Světlana 



 

Čeká nás... 
 

Dětská vánoční slavnost 
bude letos na 3. adventní neděli.  
 
Děti vědí, kdo má kdy zkoušet.  
Vás jen prosíme, posílejte děti 

na zkoušky pravidelně! 
 
A na připomenutí pár fotek 
z loňské slavnosti …. 

 
 
 
 
 



 

Předvánoční nabídka křesťanských knih 
I v letošním adventním období můžete u nás zakoupit různé kvalitní knihy s 
křesťanskou tématikou – buď pro sebe, nebo jako 
vánoční dárek. Prodej probíhá 2. a 3. adventní neděli po 
bohoslužbách na faře a případně také po úterních 
rorátech 12. a 19. prosince  

 
Ve společném čtení Písma v těchto dnech dočítáme 

knihy 2. Paralipomenon a Skutky apoštolů. Pokud se 

chcete přidat, letáčky s rozpisem najdete v kostele a na 

webových stránkách sboru. 

 

Modlitební řetěz 
Chtěli bychom Vás pozvat k zapojení do adventního modlitebního řetězu 

modliteb 24-7, který začne pátkem 8. prosince a poběží do neděle 10. 

prosince 2017. Probíhat bude v klubovně ČCE Javorník nad Veličkou 

(vchod  - přes farní zahradu do sklepa). 
Modlitební místnost je prostor, kde budete mít klid a najdete v ní nápady pro Vaše 
modlitby – za naše rodiny, přátele, obec, sbor, naši zem,… 
Více informací najdete zde: http://www.modlitby24-7.cz/javornik 
Zarezervovat si hodinu můžete přímo zde:     
http://www.modlitby24-7.cz/javornik/rozpis  

  

Koncert skupiny Only His bude tentokrát 24. března 2018. Vánoční koncert 
s názvem BONBONIÉRA budou mít ve středu 20. prosince od 18 hodin v 
KINĚ MORAVA ve Veselí nad Moravou. 

 
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. 

http://www.modlitby24-7.cz/javornik
http://www.modlitby24-7.cz/javornik/rozpis


 

Přehled bohoslužeb v adventním a vánočním období 

 
 3. 12.  ne 10:00   1. neděle adventní, bohoslužby se slavením  

  sv.  večeře Páně  

 5. 12.  út 18:30   Roráty - Norbert Nawrath, ŘKC Boršice 

 8. 12.  pá 18:30   Roráty - Mirko Tichý, CB Kyjov 

 

10. 12.  ne 10:00 2. neděle adventní, rodinné bohoslužby   

12. 12.  út 18:30   Roráty  -  Roman Mach, CASD Veselí nad Mor. 

15. 12.  pá 18:30   Roráty  - Erika Petříčková, ČCE Kyjov  

 

17. 12.  ne 10:00   3. neděle adventní  

16:00   Dětská vánoční slavnost    

 

19. 12.  út 18:30   Roráty -  Josef Pelc, ŘKC Uherský Brod  

22. 12.  pá 18:30   Roráty – Daniel Jurčo, CB Stará Turá 

  

24. 12.  ne 16:00   Štědrovečerní bohoslužby 

25. 12.  po 10:00   Hod Boží vánoční, bohoslužby se slavením sv.  

   večeře Páně 

26. 12.  út 10:00   2. svátek vánoční – Alexandra Prčíková, ČCE Hrubá  

   Vrbka 

 

31. 12.  ne 17:00   Konec roku   (vzpomínka na zesnulé členy sboru,  

          rozdávání biblických hesel na r. 2018) 

1.1.2018 po 10:00   Nový rok, bohoslužby se slavením sv. večeře Páně 

     

Srdečně vás zveme na všechna adventní a vánoční shromáždění. 
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