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"OPĚT"
MIMOŘÁDNÝ LIST
FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V NOSISLAVI
Otevřete si svůj internetový prohlížeč a do příslušného řádku napište: youtube.com. Do řádku "hledat" v youtube napište: ČCE
Nosislav a tam najdete bohoslužby, nábožka (!), Hovory o víře, Biblické půlhodinky ad. Živá setkání se s ohledem na
epidemiologickou situaci do konce kalendářního roku konat nebudou.
Kdybyste cokoli potřebovali (nákup, pomoc), nebo chtěli třeba jenom popovídat, či stáli o návštěvu, případně vysluhování
večeře Páně, prosíme, zavolejte – Iva Květonová (734 857 003), Ondřej Macek (739 244 754).
Děkujeme za Vaše příspěvky do sbírek.

BOHOSLUŽBY
Dokud bude platit trojka PSA, tak se bohoslužeb
nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá
obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení. To je v
případě Husova domu asi čtyřicet lidí. A zpívat
jich smí jen deset.
Od 9.00 budou v Husově domě bohoslužby pro
obyvatele ulic Komenského, Pod Baštou,
Ševcovská, Pod Kopcem, Na Skalce, Městečko,
Za Mostem, Na Tvrzi, Družstevní, Židlochovic,
Blučiny, Popovic, Modřic.
Od 10.30 budou v Husově domě bohoslužby pro
obyvatele
ulic
Kroužek,
Masarykova,
Vinohradská, Horní a Dolní Kroupná, Krátká,
Krefty, Ke Slatině, U Hřbitova, Nivka, Stráně,
Velkých Němčic, Vranovic, Vojkovic a ostatní
diaspory.
Není to zákon – pokud potřebujete přijít v jiném
čase, nebo doprovodit rodiče či někoho staršího
z jiné ulice je to samozřejmě možné. Také výčet
míst není úplný. Je to pouze pokus, jak dodržet
přiměřený počet lidí. Nedělní škola nebude, jen
okénko pro děti. Je nutné dodržovat 3R (roušky,
ruce – dezinfekce, rozestupy 2 metry). S
ohledem na starší jsme dali přednost Husovu
domu, kde bude tepleji než v kostele a je možné
zůstat v Malém sále.
Jestliže se vrátíme do čtyřky, budou bohoslužby
zřejmě opět jen on-line.
Internetový přenos bohoslužeb je od 9.00.

OTEVŘENÝ KOSTEL
O adventních nedělích (ještě 13. prosince a 20.
prosince) bude od 14 do 17 hodin otevřen kostel.
Chtěli bychom s Vámi stavět betlém. Každou
neděli bude možné vyrobit jednu postavičku či
nějakou součást vánočního příběhu (domy, které
zůstaly zavřené pro Marii s Josefem; ovce;
pastýře, anděly; velbloudy; mudrce z Východu; a
také obyčejné kluky, holky, muže a ženy).
V kostele bude nejen dezinfekce, ale také
barvičky. Roušky jsou nutné, stejně jako
rozestupy a vzájemná ohleduplnost! Třeba nám
to pomůže prožít v nadějném očekávání i tento
zvláštní čas.
Můžete přijít i jen posedět (ale není tam moc
teplo) nebo si jen koupit nějaký výpěstek,
výrobek, drobný dárek a podpořit tak opravu
oken a vitráží. Ke koupi je také svazeček jmelí.
JAROMÍR LUKL Z MĚSTEČKA 11
zemřel 7. prosince 2020 ve věku 85 let. Za jeho
život poděkujeme, rozloučíme se s ním a
potěšení si vyprosíme při pohřební pobožnosti v
sobotu 12. prosince ve 14 hodin v evangelickém
kostele v Nosislavi, odkud bude odvezen ke
zpopelnění.
Vzhledem k současné situaci nabízíme také
možnost zprostředkované účasti díky přímému
přenosu na YouTube kanále ČCE Nosislav
http://1url.cz/@ccenosislav

A ZA KOHO MĚ
POKLÁDÁTE
VY?

temného, konečného, bez naděje, jak se
nám občas zdá.
Je to mesiáš – poslaný zachránce od
Boha, ale ne mesiáš vojevůdce, vládce,
který změní svět armádou, policisty,
bachaři ve vězení. Ne tvůrce dokonalých
zákonů a sterilního systému.

ONDŘŘEJ MACEK

Je mesiáš, ale ne takový, který by měnil
svět andělskými legiemi, co vytlučou
Když se o samotě modlil a byli s ním jeho
holomky, něčím mávnou a z planety za
učedníci, otázal se jich: Za koho mne nás znovu udělají ráj.
zástupy pokládají? Oni mu odpověděli: Za
Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří Byl to člověk. Ukázal, jak žít, jak se má
myslí, že vstal jeden z dávných proroků. žít. Ukázal, jak si Pán Bůh představuje
Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? člověka a jaký by s ním chtěl mít vztah.
Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše.
On jim však důrazně přikázal, aby to Je to soudce, kterému se budeme
nikomu neříkali, a pravil jim: Syn člověka zodpovídat, za to, jak jsme žili, jak jsme
musí mnoho trpět, být zavržen od nakládali se svým časem, se svými
starších, velekněží i zákoníků, být zabit a možnostmi, talenty, s tím, co nám dával,
třetího dne vzkříšen. Všem pak řekl: Kdo naznačoval.
chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes Je to soudce, ale nechce ubližovat.
který
usedne
vedle
každého dne svůj kříž a následuj mne. Soudce,
Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, obžalovaných. A tak možná nebude, kdo
ten o něj přijde; kdo však přijde o život by soudil.

pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má
člověk, který získá celý svět, ale sám sebe
ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a
za má slova, za toho se bude stydět Syn
člověka, až přijde v slávě své i Otcově a
svatých andělů. (Lukáš 9,18-26)

Je od Boha.
Ukazuje jaký je Bůh.
Povzbuzuje nás, abychom se otevřeli
Pánu Bohu a s ním proměňovali, tvořili
svět.

Je jiný. Nehledí na to, co dobře zní, co se
A za koho mě
dobře prodává. Nesnaží se všem
pokládáte vy? A co tohle pochopení
vyhovět. Nejde mu o to, aby to dobře
znamená pro vaši životní cestu?
znělo, dobře se prodalo, aby to nikoho
neodradilo. Nebrnká na příjemné struny.
Ježíš
Nevyjde s každým.
je
podobný
popravenému
Janu
Křtitelovi. Také vyzývá ke změně Jsme v adventu – období očekávání.
životních
způsobů,
přehodnocení Proto je dobré si uvědomit, na koho
priorit, k tomu, abychom si nezakládali čekáme.
na vnějších věcech, abychom se nebáli
mocných ani na ně nespoléhali. Také Dojde do Jeruzaléma.
podněcuje k tomu, abychom se pokusili Nechá se odpravit se zločinci.
srovnat si vztahy s Pánem Bohem, dokud Aby nás přinutil zamyslet se nad tím,
to jde. Poprosili o odpuštění.
kam Boha posíláme, že v rozhodujících
chvílích máme tendenci couvat, zdrhat,
Je podobný Eliášovi. Jak tento dávný prodávat ideály.
prorok vyzývá, abychom si dávali pozor Aby bylo jasné, že stojí za tím, co kázal.
na to, čemu věříme, nespoléhali na Aby předvedl, že Pánu Bohu se dá věřit
hlouposti, neposkakovali hloupě kolem až do krajnosti.
Aby bylo jasné, že Pán Bůh ví jaké to je,
toho, v čem život není.
když vás druzí zradí, pomluví, když vám
Je podobný nezařaditelným prorokům, nerozumí, když to bolí, když člověk
provokatérům,
také
zpochybňuje umírá.
panovníky v jejich snech o moci a Aby bylo jasné, že se Pán Bůh jen
důležitosti,
duchovní
v
jejich nezúčastněně nedívá odkudsi.
náboženských systémech a rutinní praxi. Aby ukázal, že smrt není královnou.

Také upozorňuje, že i nám občas hrozí,
že naše víra bude jen vnější, že to budou
jen slova, že si žijeme vlastně po svém,
zbožšťujeme lidi, věci, že nám jde jen o
sebe, o pohodlí. Také jak proroci hrozí,
vyzývá k sladění se s Bohem.
A jindy zas přesvědčuje, že nic není tak

Je jiný.
Nedává pravidla, jasné rady, ale ukazuje
směr, způsob, jak žít, jak věřit.
Věří, že svět se dá změnit jen (láskou) –
jen službou, pomocí, nesobectvím,
odpuštěním, vnímáním Pána Boha.
Ukazuje, co to je oběť. Že už ne zabíjení
zvířat v chrámech, ne vymáhání si

něčeho na Pánu Bohu nějakými úkony,
které se vymyslíme. Ale život pro druhé,
s druhými.
Vyřizuje:
Je vám odpuštěno. Jste přijati. Tak to
žijte. Tak z toho žijte. Vděčně. Hodnotu
už máte.
Stojíme o něj? Stojíme o takovéhoto
Krista – Mesiáše – krále – soudce –
přítele?
Tak musíme připustit, že dějinný zlom
vypadá takto, že tohle je způsob jak
proměnit svět, nás.
Zapřít sami sebe. Nejet v tom, co je
příjemné jen nám, jen našim rodinám.
Vnímat druhé a jejich potřeby, trápení.
Nevybírat si jen to pohodlné.
Vzít své kříže, životy. Nevyhýbat se.
Neuhýbat. Být odpovědní. Projít tu
vlastní cestu poctivě a bez stížností na
osud a všechny kolem.
Následovat ho. Ne kopírovat, ale jít tím
Ježíšovým směrem.
Život
s
Ježíšem
není
pohodlný,
jednoduchý, snadný. Pravda a láska v
něm vždycky nevítězí. Utrpení se
nevyhýbá. Chvíli je víra silná, chvíli se
svíjí v temné zahradě. Se smrtí se počítá.
Život s Ježíšem znamená prosit Pána
Boha o sílu, blízkost, snažit se mu
naslouchat,
hledat
cestu
s
ním.
Nenechat si vzít naději, že poslední
slovo má Pán Bůh. Odpouštět. Prosit o
odpuštění.

FS ČCE v Nosislavi, Masarykova 156.
http://nosislav.evangnet.cz;
číslo bankovního účtu
2900034096/2010; IČ 48452831

