Farní sbor ČCE Praha Dejvice, Dr.Z.Wintra 15, 160 00 Praha 6 - Bubeneč www.dejvice.evangnet.cz

Vánoční dopis 2010
Slyš, jaká to libá píseň rozléhá se po nebi?
Andělů to svaté sbory Pána Boha velebí.
Je to píseň o radosti, jež je všemu stvoření:
Sláva Bohu na výsosti, síla, moc i spasení.
(Evangelický zpěvník píseň č.297)

Vzpomínám na své dětské Vánoce. Jaký byl Štědrý den u nás? Sváteční. Těšil jsem se
na něj. Ráno jsme doma postavili a nastrojili stromeček, pak jsme se s bráchou vydali na
cestu po příbuzných, nesli jsme jim dárky. Maminka zatím vařila zelňačku, to byl náš
štědrodenní oběd. Ve čtyři hodiny jsme šli všichni do kostela. Nejvíce se mi vryly do paměti
písně, které jsme v kostele zpívali. Mám je rád všechny, ale ze všech nejvíce mám rád tu,
jejíž jedna sloka je uvedena v záhlaví dopisu. Mám dojem, že jsme ji zpívali vždy jako píseň
poslední, na cestu domů. Doma pak každý připravil dárky a položil je pod stromeček
v obývacím pokoji. Přečetli jsme si ještě jednou vánoční evangelium podle Lukáše a pak
přišla večeře a rozbalování dárků, na které jsme se jako děti těšily nejvíce. Štědrý den s námi
trávila i teta Marie, která už žila sama. Štědrý večer plynul v atmosféře radosti a pokoje až ke
dveřím, jimiž k nám vešel Boží Hod vánoční.
Dnes na to moc rád vzpomínám a hlavně na vánoční písně. Nikde nenajdete tak
krásné vánoční písně, jaké máme v evangelickém zpěvníku. A pro mě je stále jednou
z nejkrásnějších „ Slyš jaká to libá píseň“. Je v ní také věta: „ráj se opět otvírá“. Ta věta naráží
na vyprávění o vyhnání člověka z ráje (Gn 3). Když jsem byl malý, ptal jsem se: „Kde byl ten
ráj?“ Až mnohem později jsem porozuměl, že se ptám špatně, že se mám ptát: „V čem byl
ten ráj?“ a ještě lépe: „V čem je ten ráj?“ Ráj totiž nebyl tam nebo onde, ale byl v tom, že
člověk žil s Bohem, v důvěře, ve vděčnosti, v radosti a v poslušnosti. Podle toho prastarého
vyprávění člověk ztratil ráj, když přestal Bohu důvěřovat. A tak je tomu dodnes. Ztratili jsme
ráj a ztrácíme ho, když přestáváme důvěřovat Bohu. Ježíš nám ráj opět otvírá. A kdo mu
věří, toho On do vztahu důvěry k Bohu přenáší.
V poslední sloce písně zpíváme pozvání: „Ej, nuž pojďme, jemu služme, v něm svou
radost mějme jen…“ Ráj se opět otvírá - Ej, nuž pojďme, jemu služme, v něm svou radost
mějme jen. Tyto věty pro mě shrnují vánoční evangelium a patří mezi ty nejdůležitější věty
v mém životě.
P. Hudec

Milí bratři a milé sestry,
přejeme Vám, aby Vás o Vánocích provázely radost a pokoj a srdečně Vás zveme do sboru i
mimo něj na shromáždění a setkání, která se budou konat takto:
5. 12. 2. adventní v 9:30 - zpívají též Naši pěvci (prodej výrobků - Obchůdek Jednoho světa)
12. 12. 3. adventní v 9:30 - divadlo mládeže podle O. Wilda - Šťastný princ“
19. 12. 4. adventní v 9:30 – dětská vánoční slavnost (divadlo V. Dostála – Začalo to
Zachariášem)
25. 12. Boží hod vánoční – v 9:30 bohoslužby s VP
26. 12. Štěpán – v 9:30 bohoslužby
31. 12. Silvestr v 17:00 silvestrovské posezení s úvodní pobožností a pohoštěním (téma:
Život jako Boží dar)
2. 1. Novoroční bohoslužby s VP v 9:30
Další pozvání:
17. 12. v 19:30 Adventní koncert Našich pěvců u Salvátora
21. 12. v 16:00 Vánoční besídka v ZŠ speciální ve Stodůlkách
24. 12. ve 22:00 Vánoční noc na náměstí v Suchdole – setkání s Písmem a koledami
Na závěr uvádíme ještě několik důležitých čísel: své příspěvky, z nichž se hradí provoz
sboru a přispívá se též na celocírkevní a seniorátní potřeby (tzv. salár), můžete zaslat na účet
sboru číslo 162838359/0800 s variabilním symbolem 101. U příspěvků na Jeronymovu
jednotu, z níž se poskytuje finanční pomoc sborům na stavební opravy, uvádějte v.s. 102 a
u příspěvků na Personální fond, z něhož se částečně hradí platy farářů, v.s. 103. Vy, kteří
přispíváte na školné dětem v Kongu, uvádějte u plateb na tento účel v.s. 200. V příštím roce
plánujeme rozšíření sborových prostor do sklepa pod kanceláří; na realizaci tohoto záměru
jsme obdrželi od MČ Praha 6 dar ve výši 350 tisíc. Rozpočet však obdržené prostředky
převyšuje. Pokud byste chtěli přispět na tyto úpravy, uvádějte v.s. 300.
V příštím roce na podzim chceme opět uspořádat Bienále pro Diakonii. V našem
středisku Diakonie ve Stodůlkách se plánuje dostavba díla započatého před 4 lety, dostavba
by měla stát cca 33 milionů Kč. Ačkoli výtěžek z bienále ve srovnání s výší potřebných
prostředků nebude nijak výrazný, přesto jej pokládáme za dobrý počin ze strany sboru.
Děkujeme Vám všem, kteří pamatujete na všechny tyto potřeby, jste ochotni přiložit
ruku k dílu a podporujete je také finančně.
Přejeme, abyste do nadcházejícího roku vstupovali v jistotě, že Pán Bůh je s námi a
chce nás provázet každý nový den.
Za Farní sbor ČCE Praha Dejvice a jménem staršovstva
Abigail a Petr Hudcovi

