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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Advent a Vánoce
1. Na poãátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl BÛh.
2. To bylo na poãátku u Boha.
3. V‰ecky vûci skrze nû uãinûny jsou, a bez nûho nic není uãinûno, coÏ uãinûno jest.
4. V nûm Ïivot byl, a Ïivot byl svûtlo lidí.
5. A to svûtlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
6. Byl ãlovûk poslan˘ od Boha, jemuÏ jméno bylo Jan.
7. Ten pfii‰el na svûdectví, aby svûdãil o tom svûtle, aby v‰ickni uvûfiili skrze nûho.
8. Nebyl on to svûtlo, ale pfii‰el, aby svûdectví vydával o tom svûtle.
9. TentoÈ byl to pravé svûtlo, kteréÏ osvûcuje kaÏdého ãlovûka pfiicházejícího na svût.
10. Na svûtû byl, a svût skrze nûho uãinûn jest, ale svût ho nepoznal.
11. Do svého vlastního pfii‰el, ale vlastní jeho nepfiijali ho.
12. KtefiíÏ pak koli pfiijali jej, dal jim moc syny BoÏími b˘ti, tûm, ktefiíÏ vûfií ve jméno jeho.
13. KtefiíÏ ne z krví, ani z vÛle tûla, ani z vÛle muÏe, ale z Boha zplozeni jsou.
14. A Slovo to tûlo uãinûno jest, a pfieb˘valo mezi námi (a vidûli jsme slávu jeho, slávu jakoÏto
jednorozeného od Otce), plné milosti a pravdy.
15. Jan svûdectví vydával o nûm, a volal, fika: TentoÈ jest, o nûmÏ jsem pravil, Ïe po mnû pfii‰ed, pfied‰el
mne; nebo pfiednûj‰í jest neÏ já.
16. A z plnosti jeho my v‰ickni vzali jsme, a to milost za milost.

Jan 1, 1-16
KdyÏ jsem studoval na teologické fakultû, tak jsem razil teorii, Ïe teologie nemá b˘t
pouze na kazatelnû, ale Ïe se dá pouÏít jinak. Dával jsem jako pfiíklad ‰védského
reÏiséra Ingmara Bergmana. Teprve pfied nûkolika dny jsem se dovûdûl, Ïe jeden
z m˘ch oblíben˘ch americk˘ch spisovatelÛ, letos zemfiel˘ John Updike byl ovlivnûn
protestantsk˘m teologem Karlem Barthem a dokonce si vymûnili i nûkolik dopisÛ
(pfiesnûji fieãeno za Karla Bartha vyfiizovala korespondenci jeho sekretáfika).
Friedrich Dürrenmatt podobnû jako Bergman byl synem evangelického faráfie.
Spojit teologii s umûním mnû proto pfiipadalo naprosto pfiirozené a normální. ByÈ v
âeskoslovensku v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech to zase tak normální
nebylo. VzpomeÀme jen na film Du‰ana Hanáka Obrazy starého svûta, kde je
podobenství o rozsévaãovi, nebo na SchormÛv film podle Josefa ·kvoreckého
FaráfiÛv konec, kter˘ byl v âeskoslovensku zakázan˘ a nebyl pozitivnû pfiijat ani zde
v exilu, kdyÏ byl jednou promítán pfii oslavách 28. fiíjna. Vzpomínám si, jak se film
zadrhl a tûÏce zkou‰ená promítaãka stávkovala. Ladislav Soudek tehdy pfiiskoãil,
aby ji pomohl dát do chodu a byl v exilovém tisku oznaãen za iniciátora této
provokace. Ladislav Soudek má na svûdomí mnoho jiného, ale tentokrát k tomu
pfii‰el skuteãnû jako slep˘ k houslím. Ani Dürrenmatt s Nov˘m divadlem nemûl
mnoho ‰tûstí. Hrál se tu‰ím pouze jednou. Kdysi mû známí z âeskoslovenského
baptistického kostela upozorÀovali, Ïe Satellite je pfiíli‰ svûtsk˘. Zaãal jsem tedy
dûlat úvodníky na biblická témata. Nûjak si toho nev‰imli, ale v‰iml si toho nûkdo z
Ottawy a odfiekl noviny, Ïe je tam pfiíli‰ toho náboÏenství. Tato zku‰enost mne
neodradila a tak si obãas v âeskoslovenském baptistickém kostele zakáÏu
(www.kazani.satellite1-416.com) a na Vánoce nûco z toho otisknu i v Satelllitu. Tak
toto kázání jsem mûl na druhou adventní nedûli 6. prosince 2009.
Zaãnu jin˘m pfiíbûhem. KdyÏ jsem pracoval jako zfiízenec v nemocnici na

resuscitaãním oddûlení, tak jednou z nev˘hod bylo, Ïe to bylo ‰patnû placené
zamûstnání, proto to mnoho lidí nechtûlo dûlat. MoÏná to bylo i sv˘m zpÛsobem
depresivní, coÏ jsem si tehdy neuvûdomoval. Jeden ze tfií pacientÛ to nepfieÏil.
TakÏe jsem se setkával témûfi dennû se smrtí. V˘hodou bylo, Ïe se pracovalo
nepfietrÏitû a pak bylo dlouho volno. Jeden víkend zaãínala ‰ichta v pátek veãer a
trvala do pondûlí do rána.
KdyÏ v‰ak pfii‰ly vánoce, bylo na oddûlení veselo. Sestry Ïivû diskutovaly o tom,

jak pokraãují vánoãní pfiípravy. Hovofiilo se nejen o vafiení, ale hlavnû o peãení. To
trvalo cel˘ch osm hodin. Jestli si myslíte, Ïe potom následoval oddech, tak jste na
omylu. Po osmi hodinách pfii‰la dal‰í ‰ichta sester a zaãalo se od zaãátku o
vanilkovém cukroví. Opût o vafiení a o kuchyni. A po dal‰ích osmi hodinách pfii‰la
tfietí ‰ichta, která pro zmûnu pfii‰la s rumov˘mi rohlíãky. Následovala pak ta první
‰ichta s vánoãkami. S blíÏícím se ·tûdr˘m dnem se mnoÏily i recepty na skuteãnû
dokonalé vánoãní svátky.
V minulém ãísle jsme otiskli recept na rychlé rumové pralinky. Vezmeme dutou

ãokoládovou figurku, ukousneme jí hlavu a naplníme rumem. Takto poÏíváme.
Velice ãasto se totiÏ stane, Ïe Vánoce jsou jak˘misi svátky dobrého jídla a dobrého

pití. Jin˘ kraj, jin˘ mrav a tak je témûfi v‰ude nûco jiného k jídlu. Nûkde je to
‰tûdroveãerní kapr, jinde kapustnica. Mnozí si bez tûchto ‰tûdroveãerních rekvizit
ani nedovedou pfiedstavit Vánoce.
To je jen první z vánoãních rituálÛ: jídlo.

DOKONČENÍ  NA  STR. 6

A aj andûl Pánû, postavil se podle nich,
a sláva Pánû osvítila je.

I báli se bázní velikou…
Luk. 2,9

Obraz M. Gabánkové: Posel I.


