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IDentita
Kdo jsem?

Úvodník: Hurá do církve
Koncem srpna a počátkem září
se mnohokrát setkáváme se
sloganem „Hurá do školy“ a
různé obchodní řetězce se nám
snaží nabídnout slevy na školní
potřeby. Když se nad tím zamyslím, tak je to asi jediné
„Hurá“, které nás vybízí k nějaké povinnosti. Marně se
snažím ve své mysli „vylovit“
vzpomínku, jestli jsem se setkal
se sloganem „Hurá do práce“,
nebo „Hurá k maturitě“ natož
„Hurá do církve.“ Ono to „hurá“
může mít dvojí význam. Nejdříve se může jednat o určitou
ironii, že mě čeká jistá povinnost, které se stejně nevyhnu

nebo nemohu vyhnout a druhý
význam spočívá v určitém nastavení našeho života, který je
spojen s radostným a vděčným
postojem vycházející z našeho
srdce.
Věřím tomu, že ať se jedná o
školu, práci, církev či něco
jiného, mohu k tomu přistupovat právě tímto dvojím postojem: „Ach jo, zase ta škola
(práce, církev), už se těším na
prázdniny“, nebo „Pane, jsem
rád za to, že se mohu vzdělávat, pracovat, a mít církev, protože je mnoho těch, kteří tuto
výsadu nemají.“
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„Hurá do církve“ není jenom o postoji srdment: „Je to teď 30 let, co jsem ženatý,
ce, ale o našem životním stylu. Stále mám
a během tohoto času má žena navařila a
před očima mladý manželský pár z Filipín,
připravila nějakých 32 000 jídel. Ale ani
který začal tancovat na cestě do místního
za Boha si nevzpomenu, jaké bylo celé
sboru (církve), když uslyšel úvodní chválu.
menu pro jedno z těchto jídel. Ale s určiJejich identita v této oblasti byla jasná.
tostí vím toto …. Tato jídla vyživovala mé
Věděli, že nežijí pro sebe, ale je tu
tělo a dávali mi sílu, kterou jsem potřespolečenství nedokonalých věřících, kteří
boval pro svou práci. Kdyby mi má žena
milují Boha a navzájem se potřebují, aby se
tato jídla nedala, byl bych dnes fyzicky
budovali. Věděli, že jsou součástí místní
mrtev. Stejně tak, kdybych nechodil do
církve, kde mohou najít oporu. Možná se
církve pro výživu, byl bych dnes
jim ráno do sboru nechtělo jít, ale když
duchovně mrtvý!“
miminko v jejím bříšku uslyšelo hudbu,
(http://www.inspire21.com/stories/faithmožná poskočilo radostí a tato radost a
stories/WhygotoChurch)
vděčnost se přenesla do životů tohoto
krásného mladého páru, obdobně jako to Každému přeji požehnané prožití vánočních
bylo u Alžběty, matky Jana Křtitele - Neboť svátku s jasnou Identitou ve svém životě,
hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl službě, církvi, a všem co děláme.
mých uší, poskočilo radostí dítě v mém
lůně. (Lukáš 1:44).
Roman V.
Nedávno jsem četl hezký článek od
anonyma, který mne velice povzbudil a rád
bych se s ním sdílel.
Jeden člověk, který chodí pravidelně do
církve, napsal dopis jednomu editorovi
novin a stěžoval si, že mu nedává žádný
smysl chodit každou neděli do sboru
(církve). Napsal: „Je to teď 30 let, co
chodím do církve, a během tohoto času
jsem slyšel něco kolem 3 000 kázání.
Ale ani za Boha si nepamatuji žádné z
nich. Tak si myslím, že marním svůj čas
a pastoři tím tuplem marní svůj čas tím,
že káží.“
Tento článek začal ohnivou debatu v
těchto novinách, až se po čase v nějaké
reakci objevil tento přesvědčivý argu-
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Sborová knihovna
kniha: Třikrát o Bibli
autor: Neil R. Lightfood
- Bible, její vznik a uchování
- Co se stalo se Starým zákonem
- Učme se rozumět a používat Bibli
kniha: Radost být ženou
autor: Ingrid Trobischová
- Kniha o manželství a o problémech s nimiž se setkává žena v souvislosti nejen s manželstvím, ale se svým ženstvím vůbec.
kniha: Od ničoho k prírodě
autor: Edgar H. Andrews
- O evoluci a stvoření.
(Recenze převzaty z internetových zdrojů)

Čtěte, půjčujte si, ispirujte se,… časopisy jsou v knihovně.

zpracovala Rut V.
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Pravidelná setkání
neděle
neděle
pondělí
středa

10:00
16:00
18:30
18:00

- Spolkový dům, Slavonice
- Palackého náměstí 39, Dačice
- Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman)
- Skupinka, Slavonice/Mutišov (zodp. osoby: Adam & Robert)

Rozpis služeb
DAČICE

SLAVONICE

Datum

Kázání

Vedení

Úklid

Kázání

4.12.

host: Pavel Harabus

Vojta

Roman

host: Pavel Harabus

11.12.

host: Marek Pezlar

Roman

Dana

host: Marek Pezlar

18.12.

Roman

Mirek

Vojta

Roman

25.12.

Mirek

Vojta

Adam

Adam

Úklidové skupiny:
Dana (Žanda)
Rut (Roman)

Vojta (Šárka)
Adam (Robert, Michal)

Narozeniny
v prosinci slaví
3.12.
Raul Sivák

18.12.
Jennifer Siváková

15.12.

27.12.
Žaneta Siváková

Šárka Přibylová

Redaktor: Roman Vretonko
Grafická úprava: Rut Vretonko
Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz
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