Milé sestry, milí bratří, vážení přátelé,
každý rok se touto dobou obracím na Vás jako na členy kuřimské náboženské obce. Máme další advent a
pomalu se končí rok, který byl opravdu tak zvláštní. Doufám, že se Vám daří dobře a jste v bezpečí. Letos
jsme si víc uvědomili, jak je život náš i našich blízkých křehký a ohrožený. A také, že nemáme všechno
pod kontrolou. Snad jsme pocítili i to, že jsme v dobrých rukou našeho Boha. Nemáme sice žádnou
záruku, že se nám vše zlé vyhne, ale smíme doufat, že ať se nám stane cokoli, Bůh nás neopouští. Bůh,
i když ho nezakoušíme svými smysly, je nám blízko jako ten, kdo je s námi a pomáhá nám, abychom žili
život pravdivý, dobrý a krásný, naplněný láskou.
To také slavíme o Vánocích: Bůh, Stvořitel světa, Pán nebe a země, přišel k nám lidem v člověku Ježíši
z Nazareta jako náš bratr, jako náš bližní… Náš lidský život se vším, co k němu patří, se stal „prostorem“
SETKÁNÍ s Bohem. Bůh chce být s námi ve všem, co prožíváme. Současně nás zve k sobě do své
společnosti. Dělí se s námi o všechno, co mu patří a kým on sám je. Z tohoto Božího příklonu k nám
lidem čerpáme veškerou svou naději a radost.
Jako křesťanská obec slavíme Vánoce při společných bohoslužbách. Učiníme tak i letos byť s omezeními danými
protiepidemickými opatřeními. Je nejvýš pravděpodobné, že budeme mít roušky a počet účastníků bohoslužby
bude omezen. Je dost pravděpodobné, že nebudeme moct ani společně zpívat. Konkrétní podoba vánočních
bohoslužeb bude závist na vývoji situace. Sledujte proto aktuální informace na našem webu http://husitekurim.cz

Bohoslužby o Vánocích v Kuřimi ve Sboru K. Farského (Farského 349; ve dvoře)
24. 12. Štědrý večer - 22:00 „Půlnoční“
25. 12. Boží hod Vánoční (Narození Páně) – 14:00 (Bude-li nutno* také ve 13:00)
27. 12. I. neděle po Vánocích (Svatá Rodina) - 9:00 (Bude-li nutno* také v 10:00)
1. 1. L. P. 2020 Nový rok (Vánoční oktáv) - 14:00 (Bude-li nutno* také ve 13:00)
3. 1. II. neděle po Vánocích – 9:00 (Bude-li nutno* také v 10:00)
Bude-li omezený počet účastníků, prosím, abyste plánovanou účast oznámili na níže uvedených kontaktech.
*Bude-li počet zájemců vyšší než stanovený protiepidemickými pravidly, budou se konat také bohoslužby uvedené
v závorce. Bližší informace později na http://husitekurim.cz/aktualne.php
Počítám, že budeme nadále pořizovat zvukové záznamy bohoslužby Slova (modlitby, čtení z Bible a kázání). Tyto
záznamy najdete na internetu (http://husitekurim.cz/zamysleni.php ) spolu s textovou podobou kázání. Jistě bude
možné sledovat také přenosy a záznamy bohoslužeb v televizi, rozhlase a na internetu.

Aktuální kontakty:
Telefon: +420 604 946 086;
e-mail: petr.sandera@volny.cz;
webové stránky: http://husitekurim.cz
Pevná linka na faru (541 231 460) byla v září 2020 zrušena.
Členský příspěvek
Některým přikládám také tiskopis (vklad), kterým můžete na poště zaplatit svůj členský příspěvek. Stanovená
výše členského příspěvku je 500 Kč na rok a osobu. Doporučuji platit hotově na faře v Kuřimi nebo převodem na
účet náboženské obce (číslo účtu: 193759442/0300). Při platbě převodem uveďte do zprávy pro příjemce své
jméno, abychom mohli platbu identifikovat. Děkuji všem, kdo letos svůj členský příspěvek uhradili a podpořili tak
naši obec. Členské příspěvky spolu s dary a výnosem kostelních sbírek jsou našimi jedinými příjmy.
Prosím také, abyste podle svých možností podpořili naši obec dary. Výši daru mohou dárci uplatnit při daňovém
odpočtu.

Přeji Vám všem i všem Vašim blízkým pokojné, radostné a požehnané Vánoce
i dobrý nový rok Páně 2021. Zůstávejme v ochraně Boží!
Za náboženskou obec v Kuřimi
farář
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