A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1. Korintským 13,13)
V Praze dne 8. prosince 2020
Milé sestry a bratři,
v čase Adventu a Vánoc toužíme po tom, prožívat něco krásného, předně lásku svých
nejbližších a sdílení radosti i z darů, které jsme dostali od Boha. Neboť z jeho ruky dáváme
Bohu i našim bližním.
Proto vás dnes chci zvlášť pozvat ke dvěma aktivitám, jež mohou dobře rozmnožit lásku
k Bohu, k bližním i k vám samotným. Tou první je Andělský strom, aby radost mohla přijít i do
rodin, které nebývají tak šťastné jako naše. Druhá je určená pro nás, ale také pro lidi v naší
Petrské čtvrti, neboť i pro ně je otevřeno jak evangelium, náš sbor, ale i kavárna FofrKafe
v Soukendě. Nejprve ale k Andělskému stromu pár slov od sestry Nadi Štěpánové:
- - V minulých letech se stalo již pravidlem, že jsme na začátku Adventu pořádali v Soukenické
Dobročinný jarmark na podporu projektu „Andělský strom“. Jedná se o projekt Mezinárodního
vězeňského společenství (MVS).
MVS je křesťanská organizace, jejíž pracovníci a dobrovolníci v rámci projektu „Andělský
strom“ oslovují věznice a vyhledávají odsouzené, kteří nemají finanční nebo jiné možnosti
obdarovat své děti vánočním dárkem. Potom pracovníci MVS kontaktují rodiny, kde děti žijí,
a zjišťují jejich přání a potřeby. Vybrané dárky jsou pak zaslány jednotlivým dětem společně
s dopisem od jejich rodiče. Děti mají radost, že dostanou dárek od tatínka nebo maminky,
a vnímají, že na ně rodiče myslí, i když s nimi nejsou doma. V minulém roce MVS potěšilo
vánočním dárkem téměř 1.300 dětí.
MVS věnuje pozornost rodičům, i když opustí nápravné zařízení. Pokud mají zájem, pomáhají
jim s návratem do rodiny, s hledáním práce, a i s plněním všech dalších povinností.
V letošním roce není možné uspořádat Dobročinný jarmark. Přesto můžeme podpořit projekt
„Andělský strom“. Je možné zaslat malou finanční částku na účet našeho sboru s variabilním
symbolem 2020. Peníze, které přijdou s tímto VS, pak budou předány MVS.
Číslo účtu: 1938917359/0800, VS 2020
Těším se, že až to bude možné, uspořádáme Dobročinný jarmark, kde si dárci budou moci
vybrat něco pro radost. Věřím, že i v této nelehké době můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují.
Děkuji vám za podporu a přeji požehnaný předvánoční čas.
- - Druhá příležitost, jak v čase Adventu můžeme nebývale a jinak prožívat radost a dávat lásku
bližním i sobě, je vánoční strom přímo na dvoře před modlitebnou.
V čase různých omezení to bude možnost pro členy sboru se v Soukenické stavit, sami, nebo
přijít s přáteli, u stromku si zazpívat, pomodlit se. Je to dobrá možnost pro skupinky i přátele.
Pozveme Petrskou čtvrt i náhodné kolemjdoucí, aby nahlédli dovnitř a třeba pod stromkem
našli evangelium či cokoliv, co by je potěšilo či zaujalo. A ve spolupráci s kavárnou FofrKafe
chceme pozvat k radosti z narození Krista, ale také na dobrou kávu nebo svařák…
V případě dobrého počasí by se dala venku uspořádat i bohoslužba, pro kterou by platila menší
omezení a chystáme také připravit a natočit pro celou církve půlnoční bohoslužbu z našeho
dvora u rozzářeného stromku.
- - Přijměte tedy pozvání ke sdílení Božích darů s dětmi, jejichž rodiče v mnohém způsobili
neštěstí sobě i jim, ale stejně tak sdílejme svou víru i radost s našimi nejbližšími a sousedy,
protože pro všechny se Kristus narodil.
Pán s vámi, váš
Bronislav Matulík

