
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé. 

Za malou chvíli začne letošní advent, který je i letos pozváním k očekávání příchodu (advent, z 

latinského adventus = příchod). Proto nás toto období zve k očekávání na Boha. I budova Archy se na 

toto období připravuje. U vchodových dveří do Archy je vystaven krásný betlém, který vytvářely děti 

z výtvarného kroužku ZŠ Noe pod vedením Jitky Abrahamové. 

Do tohoto adventního období bych Vás chtěl povzbudit veršem z 2. listu Korintským 4:6, kde apoštol 

Pavel píše: „Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat 

světlo své slávy ve tváři Kristově.“ 

Bůh ve své dobrotě zazářil svým světlem. Když se v Betlémě narodil Ježíš v lidském těle, přišlo světlo 

na tento svět. A dokonce se stalo to, že Bůh osvítil i naše srdce. Jaká nezasloužená milost. Je to však 

projev Boží lásky k nám. Svou slávu nám dal poznat ve tváři Ježíše Krista. Můžeme být uchvacováni 

Jeho láskou, Jeho lidstvím, Jeho pravdou i Jeho světlem. Zároveň nám Ježíšova tvář připomíná hlavní 

Boží záměr s našimi životy: být proměňováni do podoby Krista (Římanům 8:29).  

Věřím, že každé ze společných setkání nás bude zvát k naději, která vychází z Boha. 

Těším se na setkání s Vámi o svátečních i všedních dnech, při bohoslužbách, skupinkách i osobních 

setkáních. Pokud byste si přáli osobní rozhovor nebo návštěvu, nebo byste věděli o někom, kdo by si 

je přál, napište či zavolejte. 

 

Pozvání k setkání o adventu a Vánocích 

27. 11.  1. adventní neděle 
9:30 nedělní bohoslužby, na kterých budeme vyprošovat požehnání pro děti, hostem bude  
 Pavel Lukáš 
 
2. - 4. 12.  Adventní víkend plný vánoční pohody 

Různé časy i aktivity: benefiční vernisáž obrazů, výstava betlémů i pohodová kavárna (více 
na webu Archy) 

 
4. 12. 2. adventní neděle 
9:30 vánoční program dětí v Arše 
 
11. 12. 3. adventní neděle 
9:30 nedělní bohoslužby, bude vysluhována večeře Páně 
 
18. 12. 4. adventní neděle 
9:30 nedělní bohoslužby 
 
25. 12. 1. svátek vánoční 
9:30 Vánoční bohoslužby 
 
31. 12. Silvestr 
16:00 setkání k ukončení roku, na které bude navazovat volný program 
 
1. 1. Nový rok 
9:30 Novoroční bohoslužby 
 



 
Domácí bohoslužby s večeří Páně 

Možná se někdo z Vás z nějakých důvodů nemůžete o svátcích dostat do Archy na bohoslužby. Pokud 

byste stáli o domácí bohoslužbu s vysluhováním večeře Páně u Vás doma, kontaktujte mne. Rád Vás 

navštívím. 

„Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Lk 2:14) 

V Kristu Váš Roman Neumann 

 

 

tel. 604 294 376 | roman.neumann@cb.cz 

 

 


