
A  ty  Bet léme  v  zemi  judské ,  zdaleka
nejs i  nejmenší  mezi  knížaty  judskými ,
neboť  z  tebe  vy jde  vévoda ,  

který  bude  pastýřem  mého  l idu ,  

Iz raele .

evangel ium  

podle  Matouše  2 ,6



ADVENT A VÁNOCE 2021
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V BRNĚ I

Bůh, který chtěl proměnit, jak to tu
v jeho světě chodí, měl asi na výběr
smést nás nějakou pohromou.

Jenže to už jednou zkusil a řekl si,
že to vícekrát dělat nebude. Nebo
nás mohl nějak geneticky
přeprogramovat, abychom se k
sobě navzájem a ke krajině chovali
lépe. Jenže pak bychom to už
nebyli my, svobodní, vybírající si
cestu. Možná si mohl zvolit nějaký
královský dvůr a zkusit to změnit
shora, politicky, mocí a silou. Jenže
to také párkrát vyzkoušel bez
velkých úspěchů. Anebo velké
šokující zázraky. Jenže ty vystačí na
pár minut.
Zkusil způsob dítěte, člověka,

Ježíše...

Zkusil v tom Ježíšovi, tím Ježíšem,

říci, že on Bůh není a nechce být
soudce, který zaznamenává

PROMĚNA  SVĚTA

pečlivě každé naše selhání. Že není
velký hráč šachů, který nám klade
na cestu kameny k zakopnutí, líčí
na nás zkoušky, ve kterých se buď
utopíme, nebo povyrosteme. A že
se také nechce jen dívat, jak se tu
trápíme nebo radujeme. Zkusil
Ježíšem ukázat, jaký je a že chce
být s námi.
Zkusil tento svět a nás měnit s
námi – zevnitř.
Úspěšnost toho božího pokusu
udělat z nás víc lidi, naučit nás
všímavosti, cítit a vnímat dech
světa, lidí kolem, dívat se do očí,
míň křičet „já“, méně se bát,
úspěšnost tohoto pokusu je žel
dost závislá na tom, zda se sebou
něco udělat necháme, chceme...

Bůh ví, jaké je to být člověkem.

Nechce, abychom se z toho
zbláznili, utopili se v tom nebo se z
toho zhroutili. Chce být s námi. Je s
námi. To jen my ho k sobě občas
musíme víc pustit.

Pane Bože,

radujeme se z narození Ježíše, z tvého
přiblížení se nám lidem.

Děkujeme, že jsi nám v něm daroval
naději do situací, ve kterých
propadáme strachu z toho, co se děje
kolem nás i v našich osobních
životech. Děkujeme, že do našich
temnot a trápení přinášíš světlo,

možnost vidět i naše bytí tady na zemi
nově a třeba i překvapivě a vděčně. 

Prosíme, ať se zvěst o narození
Spasitele rozšíří do bolavých míst, ať i
tam zní dobrá zpráva o tom, že jsi
lidem blízko, že je, nás všechny, máš
rád.

MODLITBA SVÁTEČNÍ  BOHOSLUŽBY

4. adventní neděle (19. prosince 2021)
Betlémský kostel 10.00
děti vyprávějí evangelium svou hrou

Štědrý den (24. prosince 2021)
Betlémský kostel 15.00
Červený kostel 23.00

Boží hod vánoční  (25. prosince 2021)
Betlémský kostel 8.30
Červený kostel 10.00
Rychmanov 14.00
večeře Páně

mučedníka Štěpána (26. prosince 2021)
Červený kostel 10.00

konec občanského roku (31. prosince 2021)
Červený kostel 17.00

Začátek občanského roku (1. ledna 2022)

Červený kostel 10.00, host: Štěpán Hájek

1. neděle po Vánocích (2. ledna 2021)
Červený kostel 10.00, večeře Páně

Vzhledem k situaci - "změna vyhrazena".

Sledujte, prosíme, oznámení, nástěnky,

Zprávy ze sboru a náš web.



Betlém namalovala Iva Tůmová.

Moc děkujeme. Můžete si vzít
nůžky a scénu vystřihnout. Boční
díly pak přehnete dovnitř a scénu
postavíte. Marii vystřihněte podle
naznačeného obrysu, včetně
proužku v dolní části. Ten potom
zahněte dozadu a pomocí něj
bude postava stát. V dalších letech
Vám třeba k Ježíšovi v Mariině
náručí a ovečce přibydou další
postavy.

BETLÉM

Život během týdne se ustálil a moc
rádi Vás na některém ze setkání
potkáme. Snažíme se dodržovat
hygienická opatření a také nepřijít
o různé příležitosti k rozhovorům
ke sdílení, k radosti.

Každou neděli se konají
bohoslužby od 8.30 v Betlémském
kostele a od 10.00 v Červeném
kostele. Po společném zahájení
těch druhých odcházejí děti do
"nedělní školy". Většinou po
poslední písni pijeme čaj nebo
kávu a povídáme si. 

V pondělí se v 19 hodin schází
pěvecké sbory Kůrovec a Cantate
Domino na Zelené faře. Přijďte si
zazpívat...
Ve stejný čas jsou v Betlémském
kostele bohoslužby YESle.

Půlhodinové zastavení, nabrání sil a
také čajovna u varhan  či ve
skautské klubovně.

V úterý ve 14 hodin je modlitební
setkání. Od 16:30 mají děti svou
biblickou hodinu a ve stejnou dobu
se potkává i dětský klub Ovečky
(předškoláci). Je to příležitost, jak
nechat děti uvádět do světa Bible a
křesťanské víry.  

Ve středu je od 15 hodin kavárnička
(rozhovory, biblická úvaha,

promítání, poslouchání hudby a
také ta káva). Od 16.30 se teenageři 

Informace o nás najdete na
www.cervenykostel.cz

Napsat nám můžete na
sbor@cervenykostel.cz

Každý pracovní den by měl někdo
zvednout telefon na čísle
+420 542 211 453

Nejčerstvější zprávy a také kázání z
předchozí neděle můžete dostat
každý týden v pátek do emailu. Stačí
napsat, že o to stojíte.

NÁVŠTĚVA ,

ROZHOVOR ,  

POBOŽNOST ,

VEČEŘE  PÁNĚ

SALÁR

Děkujeme, že na sbor myslíte i finančně.

Také díky Vašim darům a saláru můžeme
fungovat a pomáhat dalším. Vedle
možnosti přinášet peníze do farní kanceláře
nebo je posílat na náš účet 13 41 63 53 59 /

0800, nabízíme platbu pomocí QR kódu.

Stojíte-li o setkání s faráři, nebo
pokud už se do kostela
nedostanete a rádi byste slavili
večeři Páně, nebojte se nám
zavolat. Najdeme si čas. Nabízíme
také rozhovor i mlčení. Většinou se
podaří, že se dostaneme i do
nemocnice.

Iva Květonová; tel.: 734 857 003
iva.kvetonova@cervenykostel.cz

Ondřej Macek;  tel. 739 244 754
ondrej.macek@cervenykostel.cz

Jiří Gruber, tel. 776 216 072
jiri.gruber@cervenykostel.cz

SBOROVÝ  

PROGRAM

WEB ,  KONTAKTY ,

ZPRÁVY

PŘÁNÍ

Pastýři, stejně jako mudrci od východu,

stanuli před jeslemi, nikoliv jako „obrácení
hříšníci“, ale prostě proto, že byli k jeslím
přivedeni hvězdou takoví, jací byli. 

Dietrich Bonhoeffer

Přejeme Vám zakoušení boží blízkosti právě
v této složité době a také hodně sil, naděje,

lásky a víry.

A doufáme, že se s Vámi budeme moci
potkat při svátečních bohoslužbách i v
novém roce.

staršovstvo

připravují ke konfirmaci. A od 18
probíhají kurzy Alfa a Beta
(seznamování s jazykem křesťanství) a
schází se i mládež.

Ve čtvrtek v 17.00 je biblická hodina.

Čteme knihu Skutků. Pro ty, kteří se
nemohou účastnit osobně, bude
přenášena na :

https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1Biblic
kaProDospeleOnline.

13. ledna, 10. února, 7. dubna, 12. května
2022 od 19 hodin je možné se potkat k
rozhovorům o světě, víře, ale také na
víno a chleba - Čtvrtek!

https://meet.vpsfree.cz/CCEBrno1BiblickaProDospeleOnline
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