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K zamyšlení

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, 
ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! 

Ž 80,20

Takhle naléhavě volá Boží lid, který přišel o veškeré své domnělé
opory, o všechno, na co se zkoušel spoléhat. Zbyla jich jen hrstka
uprostřed  mnohem  mocnějších  národů.  Žádné  velké  bohatství,
kterým by mohli někoho oslňovat. Žádný politický vliv, jímž by se
mohli zaštítit. Pryč je slavná minulost, kdy to vypadalo, že jim celý
svět leží u nohou. Co ještě zbývá, když se zdá, že už nezbylo vůbec
nic?
A přece se právě tehdy může leccos projasnit. Především ta zdánlivě
prostá skutečnost, na kterou se ale v jednom kuse zapomíná, že totiž
existence Božího lidu závisí jen a jen na Bohu, na jeho milosti a lásce
a věrnosti. Podobně jako se ovečky neobejdou bez svého pastýře a
slabí a odstrkovaní bez toho, kdo by se jich zastal. Pán Bůh zůstává
věrný.  Proto  tady  ta  jeho  církev  pořád  ještě  je,  i  když  mnohé
pokazila, i když se přes ni převalily temné vlny útlaku a nesvobody a
musela čelit zlobě protivníků. Jestliže to všechno přestála, jestliže už
tolikrát zakusila úlevu a vysvobození, rozhodně to není její zásluha.
A smí se držet dobré naděje, že se její Pán opět slituje a zachrání,
obnoví, ujme se díla svých rukou!
Vím,  že  to,  co  teď  napíšu,  bude  možná  vypadat  trochu  naivně,
protože právě advent je čas horečných příprav, takže často nevíme,
kam dřív  skočit,  ale  přece:  Zkusme vzít  advent  jako  příležitost  k
zastavení a připomínce toho, na kom jediném závisí náš život a naše
spása, jako šanci k obnově a posílení vztahu s naším Bohem. Zkusme
tenhle čas přijmout jako výzvu k nadějnému očekávání a usilovnému
hledání Boha, který už nesčetněkrát prokázal svou lásku k nám – a



opět ji prokáže. Soustřeďme pozornost na Pána a Zachránce, který
plní, co slíbil, a neponechá své stvoření napospas chaosu a zmaru.
Ježíš Kristus přichází! 

Sestry a bratři, milí přátelé,
přeji Vám pokojný advent a požehnané vánoční svátky, radost z Boží
blízkosti, ze společenství vzájemné lásky!

František Plecháček, farář

 
Ze života sboru

Milí bratři, milé sestry,

ústředí  naší  církve  nám přislíbilo  dotaci  ve  výši  144  000  Kč  na
výměnu plynového kotle,  který vytápí přízemí fary,  a modernizaci
otopné soustavy. Realizovat bychom měli v první polovině příštího
roku. 
Od  9.  října  bydlí  na  naší  faře  ukrajinská  studentka  Yelyzaveta
Kolesnyk. Na Vánoce odjela domů do Kyjeva, vrátit by se měla 10.
ledna.  V  době  její  nepřítomnosti  se  na  faru  uchýlí  rodina
Boichukových, která už u nás bydlela předtím. 
Na rodinném pobytu v Bělči, který se konal na konci října, se sešlo
téměř padesát účastníků. Na přípravě programů pro malé i velké se
významně  podílela  také  mládež.  Děkujeme  Janě  Plecháčkové  za
organizaci  pobytu.  A  dík  patří  také  Adéle  Plecháčkové,  která
připravila a nacvičuje s dětmi i dospělými letošní vánoční divadlo.
Můžeme  se  těšit  na  Vánoční  koledu  podle  povídky  Charlese
Dickense.  Členové sboru připravují  balíčky pro klienty Azylového
domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě. Mládež a děti
budou péct vánoční perníčky pro lidi bez domova. Děkujeme vám
všem, kteří se na těchto akcích podílíte!

Martin Plecháček, kurátor



Program bohoslužeb v příštích týdnech:

Datum Svátek Kazatel

11.12. 2022 v 9.30 3. neděle adventní František Plecháček

18.12. 2022 v 9.30 Dětská slavnost František Plecháček

25.12. 2022 v 9.30 Boží hod, Večeře Páně František Plecháček

26.12. 2022 v 9.30 2. svátek vánoční Hana Ducho

1. 1. 2023 v 9.30 Nový rok, Večeře Páně František Plecháček



Pokud byste si nadále nepřáli dostávat naše sborové dopisy,
oznamte  nám  to  prosím  na  e-mailovou  adresu:
fplechacek@seznam.cz nebo na telefonní číslo: 737 479 606.

Kontakty

adresa:
Farní sbor ČCE v Bukovce
Bukovka 59
533 41 Lázně Bohdaneč

telefon na faru: 461 100 175
e-mail faráře: FPlechacek@seznam.cz
mobil  faráře: 737 479 606
e-mail sboru: bukovka@evangnet.cz
www stránky sboru: http://bukovka.evangnet.cz/
bankovní spojení: 218586091/0300
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