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Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, 
kdy lze tě ještě nalézt. Žalmy 32,6

    Každoročně promýšlím, co ještě nového říct 
k adventu  –  a  je  ještě  vůbec  něco nového,  co 
bychom  třeba  nevěděli?  Víme,  že  advent  je 
zvláštní  čas  před  vánocemi.  Víme,  že  to 
znamená v jakémsi smyslu očekávání,  příchod 
apod.  Ano víme,  že advent  má  hlubokou 
křesťanskou  symboliku,  kdy  si  máme 
uvědomovat,  že  čas  Boží  může  být  hodně 
blízko. Ale  také  víme,  že  tato  doba  často 
nekoresponduje  s  tím,  co  bychom  my sami 
chtěli. Je na nás v tomto období více nakládáno 
možná v  práci,  možná i  doma.  Ano někdy to 
vypadá  i  tak,  že  s  koncem  roku přijde  snad 
i konec světa. Všechno jakoby musí být hotovo. 
Pokud máme děti,  tak víme, že v tomto období 
se zvyšuje aktivita i těch nejmenších a ty už také 
zažívají  stres  (tam  vystupují  u  toho  stromku, 
druhý den zase u jiného, tam besídka apod.). 
  Zkrátka  poslední  měsíc  v  roce  je  nejen 
adventní  čas,  ale  bývá  to  nejnáročnější  měsíc 
v roce.  Nechceme,  aby byl  ten  čas  uspěchaný 
a přesto  je.  Nechceme  být  nemocní  a  zrovna 
lehneme. Nechceme už nikam chodit, ale přesto 
musíme.   A někdy se  opravdu  nejde  před  tím 
vším  zavřít,  protože  my  pořád  něco  musíme 
stihnout dokončit.
    A možná právě proto přichází v tomto období 
advent se svým poselstvím, které se nás v tomto 
čase pokouší zastavit  a oslovit...protože kdo ví, 
jestli  při  té  hektičnosti  doby  nezapomínáme 
na to,  že  i  náš  čas  se  přitom krátí. 
A nepřicházíme pak přitom o něco vzácného? 
   Tak tedy člověče není  to  o tom,  že  nemáš 
na nic  čas,  ale  právě  naopak -  máš  ještě čas! 
Tak  jej využij,  třeba  pro své blízké.  Máš ještě 

čas  být  se  svými  dětmi.  Máš  ještě  čas  být  se 
svými rodiči. Ještě je čas se udobřit. Ještě je čas 
odpustit. Ještě je čas něco pěkného říct,  udělat. 
Ještě  je čas  někoho obejmout.  Ještě  máš i  čas 
přijít k Bohu, a věz, že on už ti vyšel naproti...
   Každý rok v tomto poblázněném čase  se nás 
snaží Bůh na chvíli zastavit... proč asi? Člověče 
ještě  máš čas,  tak jej využij  pro něco dobrého, 
čeho nebudeš pak nikdy litovat.

Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten,  
který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj  

spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil.  
Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.´  
Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají  
a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou 

života. Židům 10,37-39

A už mi v uších zní i ta stará adventní píseň...
Aj,  čas vzácný přišel,  v němž Pán slávy vyšel  
k spasení  lidskému,  ke  cti  lidu  svému,  k  jeho  
potěšení a hříchů zproštění...
Do adventního času mnoho klidu a pokoje přeje 
                          Pavlína Lukášová, Vaše farářka 

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE

Vánoční koncert, na který se můžeme v našem 
kostele těšit bude až v sobotu 22.prosince v 18 
hodin a bude to Vánoční zpívání s přáteli, pod 
vedením pana Josefa Zrníka. Již  v minulém 
roce  měl  tento  koncert  velmi  pěkný  ohlas, 
protože to bylo něco jiného než na co jsme byli 
zvyklí. Jste tedy srdečně zváni.

SETKÁNÍ FARA A KOSTEL – CO NÁS ČEKÁ V ADVENTU:

Bohoslužby  v  adventu,  během  Vánoc 
a po Novém roce jsou uvedeny  ve Vánočním 
dopise!



Adventní  večer s  hostem Štěpánem Jančou, 
evangelickým farářem z Orlové  bude ve středu 
12.  prosince  od  17  hodin v  prostorách nově 
zrekonstruované  knihovny na  Masarykově 
náměstí. A bude to takový cestovatelský večer, 
kdy se podíváme do Skotska (na tamní přírodu, 
církev, kulturu).

Náboženství dětí  na  faře  letos  neprobíhá. 
Nepodařilo  se  dát  dohromady  odpovídající 
skupinku  dětí.  Některé  děti  jsou  navíc 
v přechodném  věkovém  období,  které  jsou 
na konfirmační  věk  příliš  malé  a  na  dorost  je 
jich málo.
Ještě  do  letošního  školního  roku  přešli  dva 
lonští  konfirmandi,  kteří  budou  pokřtěni 
a konfirmováni na jaře.

Mládež se  schází  většinou  pravidelně 
každý pátek od 18 hodin na faře.

Biblická  hodina v  rodině  bývá  jednou 
do měsíce  (středa  – po  domluvě!)  u  Fibichů 
v Bělotíně. Další setkání bude až v novém roce.

Staršovstvo se schází první nebo druhou středu 
v měsíci, vždy od 17 hodin na faře.
Další schůze je naplánována na 9. ledna 2019.

Jednou  měsíčně  se  také  schází  kazatelé 
z ekumeny –  další  plánované  setkání  je 
ve čtvrtek  3.  ledna 2019 od  9  hodin  v  církvi 
Československé husitské.

Na  leden  jsou   také  naplánovány 
EKUMENICKÉ  BOHOSLUŽBY  – už  se 
můžeme opět těšit na vzájemná obohacení!

První  ekumenická  bohoslužba je  již  tradičně 
zahájena v našem evangelickém kostele a bude 
ve čtvrtek 10. ledna od 17 hodin.

ADMINISTRACE:

Nově  také  sestra  farářka  administruje  od  září 
sbor  v  Odrách.  Vždy  tedy  čtvrtou  neděli 
v měsíci  slouží  bohoslužby  v  Odrách  a  ve 
Fulneku  a  tím  pádem  je  v  Hranicích  zástup. 
Dále je každé úterý ve sboru v Odrách, kde má 
úřední den a večer biblickou hodinu.

CO ŘEŠILO STARŠOVSTVO:

    V letošním roce staršovstvo především řešilo, 
jakým  způsobem  začít  s  přístavbou  kostela, 
když  nebyla  obdržena  dotace  z  Evropských 
fondů.  Nicméně  staršovstvo  rozhodlo,  že 

v příštím roce  bude alespoň realizována hrubá 
stavba přístavby s  tím,  že jsme si  vědomi,  že 
v současné  chvíli  nemáme  dostatek  financí 
na dokončení.  Proto  se  budeme  opět  snažit 
hledat  prostředky  i  jinde – znovu žádat město, 
kraj  apod.  Počítá  se  i  s  možností  vzít  si  úvěr 
a ručit  tak  nemovitostí  fary,  která  by  se 
v budoucnu tím pádem prodala. V tomto směru 
podniklo  staršovstvo  to,  že  pro  předběžné 
schválení  tohoto  případného  úvěru  svolalo 
mimořádné  výroční  shromáždění,  které  to 
schválilo.  Následně  to  schválil  i  Konvent 
Moravskoslezského  seniorátu.  Investice  nad 
2 mil. byla rovněž schválena Synodní radou.
   Staršovstvo se v tomto roce rovněž zabývalo 
otázkou  tzv.  Strategického  plánu,  kdy  se 
očekává, že po odluce církve od státu, která nás 
v  blízké  budoucnosti  čeká,  budou  farní  sbory 
spravovány jiným způsobem než dosud. Na toto 
téma se vede celocírkevní diskuse už delší dobu 
a hledají se způsoby, jak budou sbory fungovat, 
když  nebudou  mít  na  to,  aby  si  zaplatily 
vlastního  faráře.  To  samozřejmě  souvisí 
s finanční odpovědností každého sboru.
   Staršovstvo  si  uvědomuje,  že  se  pouští 
do velkých  investic  v  době,  kdy  situace  není 
zrovna  optimální,  ale  je  to  s  vědomím,  že  se 
finanční  situace v církvi  bude ještě  zhoršovat, 
proto  bychom  rádi  myšlenku  rekonstrukce 
a přístavby  kostela  rádi  realizovali  právě  teď, 
s vírou, že se to podaří zdárně dokončit.

    V této souvislosti staršovstvo vybízí, abyste 
na svůj sbor pamatovali nejen na modlitbách, 
ale abyste na něj mysleli i ve svých finančních 
darech. Za to předem děkujeme!

ADRESA SBORU: 
Farní  sbor  Českobratrské  církve  evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
Číslo účtu: 190 304 741 / 0300 
telefon farářky   sboru   Pavlíny Lukášové  
Fara - tel. 581 603 537, mob. 604 813 291

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO SBORU A CÍRKVE: 
www.ccehranice.estranky.cz
www.e-cirkev.cz

VÁNOČNÍ VTIP ZÁVĚREM :-)
"Tatínku, a odkud k nám chodí Ježíšek?"
"Pokud můžu soudit podle původu dárků

                            - tak asi z Číny."

http://www.ccehranice.estranky.cz/
http://www.e-cirkev.cz/
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