ADVENTNÍ LIST číslo 2
Jarovského evangelického sboru
12. prosince 2020
Advent
Při čtvrtečních biblických hodinách (on-line) čteme na pokračování podobenství z
Lukášova evangelia. Na čtvrtek 10.12. vyšlo podobenství o ztracené ovci a pastýři, který
nechal 99 ovcí stát a tu jednu šel hledat (Lk 15,1-7). Vzpomněla jsem si přitom na knihu
Advent od islandského spisovatele Gunnara Gunnarssona (1889 – 1973).
Drobná knížka, díky které se najednou ocitnete s čeledínem Benediktem na pouti
zasněženým Islandem... Každý rok na první adventní neděli vyráží Benedikt do hor, aby
sehnal z kopců zatoulané ovce, které by tam přes zimu zmrzly. Letos jde už po
sedmadvacáté.
„… A jako zrozený ze vší té bělosti, z níž čněly jen černé kruhy kráterů a tu a tam
trollům podobné sloupce ztuhlé lávy, spočívala nad touto nedělí v celé podhorské osadě
slavnostní, srdce oblažující nálada, nesmírný, neposkvrněně bílý sváteční den obklopoval
tiché, poklidné proužky kouře z rozptýlených nizoučkých usedlostí, které takřka mizely pod
sněhem, nevýslovné ticho plné nepochopitelných příslibů – advent. Advent, ba ano…
Benedikt bral tohle slovo do úst jen opatrně, to veliké, tiché, podivně znějící, a přece
zároveň tak důvěrně známé, pro Benedikta snad nejdůvěrnější slovo ze všech. Pravda,
nevěděl úplně přesně, co znamená, ale bylo v něm očekávání, příslib, příprava na něco –
tolik rozuměl. Jak roky míjely, stalo se mu takřka náplní celého života. Neboť co byl jeho
život, co byl život člověka na zemi, když ne jen nedokonalá služba naplněná očekáváním,
příslibem, přípravou?…
...Vlastně si ani neuvědomoval, že se tady zastavil a rozhlíží se, protože jindy z Botnu
obvykle vyrážel na cestu ráno ještě před svítáním, a než se začalo stmívat, byl už vysoko v
horách. Cítil jen jakési prázdno v prsou, stesk, zvlášť svíravou touhu po domově, ale jestli
proto, že musí na pár dní opustit obydlený kraj, nebo že ho při rozloučení pokaždé
přepadne myšlenka, co když ho záhy opustí navždycky, to nevěděl. Člověk lpí na svém
majetku, na své osobě a majetku, až za smrt, bojí se o život, o to nejskutečnější ze všeho
skutečného, nejubožejší ze všeho ubohého, o to nejvíc nekonečné z nekonečna, bojí se, že
mu vyklouzne z rukou. Doléhá na něj úzkost z osamění, které je přitom podstatou jeho já,
je jeho já, úzkost z toho, že zůstane opuštěn, mimo kruh svých bližních a snad i zapomenut
Bohem...“
Kniha vyšla česky poprvé v roce 1938 v Kalichu, opětovně, ale v novém překladu ji
stejné nakladatelství vydalo v roce 2017, na pultě ji tam najdete i v letošním adventu.
Doporučuji! (Lenka Ridzoňová)
Milé sestry, milí bratři,
přečtěte si pár informací ke sborovému
životu:
Bohoslužby
Na bohoslužbách může být 25-30
lidí. Scházíme v modlitebně i v přilehlých

prostorách. Bohoslužby nadále vysíláme
on-line pro ty, kdo zůstanou doma.
Klikněte na tento odkaz:
https://cuni-cz.zoom.us/j/91925170856?
pwd=RkFlbUl1ajRkSXpvdXhCdWdrNFlI
dz09

Podrobnosti k jednotlivým
shromážděním budeme sdělovat na webu
sboru nebo po telefonu.
Biblická hodina a mládež probíhají
dále on-line, děti a konfirmandi se
scházejí na faře. Všechny odkazy nebo
informace o změnách najdete zde:
http://jarov.evangnet.cz/ (Během dvou
„vánočních týdnů“ se tato setkání
nekonají.)
Adventní ranní modlitba ve čtvrtek
se koná ještě 17.12. od 6:45 do 7:20 na
této adrese: https://meet.google.com/ucivfqr-zwj
Kalendář pro konec roku:
sobota 19.12. brigáda – zdobení stromku,
úklid zahrady 13:30 hod.
neděle 20.12.: po bohoslužbách bude
následovat prodej zboží z Obchůdku
Jednoho světa a podepisování dopisů pro
Amnesty International; poté procházka a
rozdávání (roznášení) dárků
23.12. Betlémské světlo – 16.00 – 18:00
rozdávání světla v parku vedle kostela,
pokud byste se chtěli účastnit a pomoci,
ozvěte se Lence Ridzoňové

Štědrý den 24.12. boh. 14:30 hod.
Boží hod vánoční 25.12. boh. 9:30, VP,
celocírkevní sbírka na bohoslovce
neděle 27.12. boh., káže J. Ort
neděle 3.1. 2021 boh. s VP

Staršovstvo vás bude průběžně
informovat o tom, co se děje.
Budete-li něco potřebovat nebo
třeba si jen popovídat, zavolejte.
Přejeme vám nadějné adventní
dny.
Farářka Lenka Ridzoňová
(lenka.ridzonova@email.cz;
tel. 605 081 279)
Kurátor Jan Fencl
(jan.fencl@quick.cz; tel. 721 877 920)

Dopisy Amnesty international (AI)
Obvykle během adventního jarmarku podepisujeme ve sboru dopisy na podporu
nespravedlivě stíhaných nebo vězněných. Letos budeme tyto dopisy psát nebo podepisovat
v neděli 20.12. po bohoslužbách.
Zároveň vám je ale posíláme také nyní mailem, abyste se k jejich psaní mohli přidat
sami z domova. Hotový dopis vložte do obálky a odešlete na danou adresu.
O odeslání, prosíme, informujte Šárku Grauovou sarka.grauova@gmail.com (kvůli
evidenci organizace AI)
O čem také jednalo staršovstvo na schůzi 7. prosince 2020:
* výjezdní setkání staršovstva – víkend 12. – 14.3.
* smlouva s mateřským centrem, cena za pronájem schválena na 1200 Kč,-/měsíc;
scházení od ledna (patrně od druhého týdne), při dalších covidových restrikcích se smluvní
vztah přerušuje
* „kostelnický byt“ – připravuje se k pronájmu
* malá modlitebna - rozmýšlíme zařízení; rádi bychom podali žádost o seniorátní grant,
tzv. mikroprojekt (do konce ledna) Žádost připraví L. Ridzoňová a P. Štulc. Další řešení
domluví užší skupina L. Ridzoňová, P. Štulc, J. Urbánek, T. Landová.
* dodavatelé energií - smlouva se Skautskou energií
* není sborová kronika – promýšlíme možnost nějaké banky fotografií, případně kroniku
na webových stránkách – úkol na příště

