
TELEGRAFICKYTELEGRAFICKYTELEGRAFICKYTELEGRAFICKY    ZE ŽIVOTA SBORUZE ŽIVOTA SBORUZE ŽIVOTA SBORUZE ŽIVOTA SBORU    VVVV    ROCE 20ROCE 20ROCE 20ROCE 2014141414    
 

K 31. 12. 2014 má sbor 183 členů, z toho 81 těch, kteří zaplatili salár a další, kteří 
věnovali dar na kostel. Děkujeme! � Pokřtěn byl Kevin Uhrín (Kal.), který byl             
ve stejný den konfirmován a spolu s ním i Johana Kešnerová (Poč.) a Štěpán Chadim 
(Bat.). � Při pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Věra Makovičková (N.Ves), Josef 
Pospíchal (Jihl.), Miroslav Coufal (Poč.) a Jiřina Volavková (Jihl. - ŘKC). � Církevní 
sňatek uzavřeli Petra Nevosádová a Filip Boreš. � Prům. účast na bohoslužbách byla 
45 (40 H. Dubenky a 5 Počátky), 10 dětí na 2 místech chodilo na výuku náboženství, 
na 6 různých místech se prům. 12 lidí účastnilo biblických hodin v období postu           
a adventu, nedělní školy se příležitostně účastnilo od 2 do 4 dětí, 9 dětí a další dospělí 
nastudovali vánoční divadlo, 9 lidí se setkávalo na tzv. školce pro dospělé. � Na letním 
stanovém táboře v Lovětíně bylo 20 dětí a 7 dospělých. � Hudební doprovod                
při bohosl. zajišťovala hl. dílem Klára Šimková, která vedla i skupinku sborového 
zpěvu před Velikonocemi a Vánoci, s doprovody vypomáhali dále Markéta Hávová      
a Michal Kešner. Díky! � Od jara do podzimu probíhaly stavební práce na obnově 
kostela (práce v hodnotě téměř 2 mil. Kč). Díky celé skupině dobrovolníků za velký 
kus práce! � Z dalších akcí: promítání (jarní a podzimní), sborový den (Etiopie), 
turistický výlet, Studánka Páně, grilovací piknik, zájezd do divadla (Brno), adventní 
koncert (Jakoubek). � Hospodaření: Náklady: 1.850.600 Kč (z toho 1.700 tis. na 
obnovu kostela, 75 tis. energie, 42 tis. povinné odvody, 33 tis. ostat. služby a materiál). 
Výnosy: 1.319.600 Kč (z toho 92 tis. kostelní sbírky, 22 tis. dary, 170 tis. saláry, 35 tis. 
nájem, 190 tis. dary na obnovu kostela, 810 tis. dotace HEKS). Hospodářský výsledek: 
-531.000 Kč (679 tis. kryto půjčkou proti dotaci SZIF). Celá výroční zpráva na webu. 
 

Díky Vám, kteří jste zaplatili členský příspěvek (salár) v roce 2014. 

Prosíme Vás o jeho navýšení v letošním roce - viz tabulka. 

 
 
Horní Dubenky 54;  telefon 567 374 296,  
604749919 (farář), 777281056 (kurátor)  

www.horni-dubenky.cz    
www.facebook.com/ccehornidubenky  

e-mail: horni-dubenky@evangnet.cz  
č. bank. účtu 2600334134/2010 

výše saláru 
2015 

příspěvek 
měsíčně 
na 1 osobu 

příspěvek ročně 
na 1 osobu 

meziroční 
zvýšení 

1. pásmo 60,- 730,- o 7,- měsíčně 
2. pásmo 110,- 1270,- o 14,- měsíčně 
3. pásmo 200,- 2380,- o 18,- měsíčně 
4. pásmo 390,- 4700,- o 27,- měsíčně 
5. optimální 300,- 3600,- o 50,- měsíčně 
6. pásmo min. 430,- min. 5160,- o 13,- měsíčně 

 

VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ DOPIS 2O1DOPIS 2O1DOPIS 2O1DOPIS 2O15555    
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách 

 

 
 

           slavnost Díkčinění 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

do 22/3 ve sborové místnosti na faře – od 29/3 v kostele v HD 
 

aktuální informace vždy na www.horni-dubenky.cz  

 ccehornidubenky
 

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBYSVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBYSVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBYSVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY    
 

15. BŘEZNA OD 14 H V POČÁTKÁCH SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ 

22. BŘEZNA OD 9 H VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

3. DUBNA OD 18 H  VELKÝ PÁTEK 
SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ 

5. DUBNA OD 9 H BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ  
SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ 

3. KVĚTNA OD 9 H DEN ZPĚVU RODINNÉ BOHOSLUŽBY 

24. KVĚTNA OD 9 H BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ 
SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ 



Desetkrát oběťDesetkrát oběťDesetkrát oběťDesetkrát oběť    

Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí... - proč 
bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše 
utrpení vzal na sebe! Byl proboden naším proviněním, našimi 
vinami byl trýzněn; pro naše blaho snášel potrestání - byli jsme 
uzdraveni jeho ranami! 

Bible, Izajáš 53. kap.  
 

  Biblická píseň o trpícím služebníku patří do dávných dob, kdy oběť 
patřila neodmyslitelně k lidskému životu. Oběť, odevzdání sebe, bylo 
součástí normálního života. Ale co dneska my? 
  Co dnes, kdy vydání sebe ve prospěch druhých 
není běžnou normou už ani v rodinách, dokonce 
ani v mateřství? Budeme ještě rozumět božímu vzkazu skrze služebníka, 
který na sebe bere nemoci druhých? A bolesti druhých a nevěry druhých? 
Proč by to dělal? - Zeptá se patrně dnes někdo.  
  Kdo dnes ví, že oběť napomáhá životu? Že sebeodevzdání jednoho 
člověka druhému svou silou překonává hranici smrti? Kdo dnes ví, že 
tenhle obsah mělo ve starých dobách i slovo "láska"? A že v lásce 
(mateřské i manželské) byl mnohdy velký kus oběti? Není to běžné. 
  Máme nad tím brečet? Asi by to bylo na místě. Ve vnitřním pláči se totiž 
může zrodit naděje. Naděje na to, že opět porozumíme té boží zprávě - 
pochopíme cenu sebeobětování se božího služebníka. A pak budeme moci 
spatřit, že takové oběti nám bylo třeba. Že je nutné z ní žít, abychom 
mohli mít šanci na dobrou budoucnost.  
  Spatříme, že oběť váže dohromady lidi, kteří by jinak neměli sílu se ani 
potkat, natož spolu zůstávat. Oběť váže dohromady ty, kteří trpí, s těmi, 
kdo zůstávají u jejich lůžka. Oběť váže dohromady ty, kteří zklamali,          
s těmi, kdo je přesto milují. Oběť váže dohromady ty, kteří si počínají 
sobecky, s těmi, kdo snáší jejich zraňování.  
  Snad i dnes aspoň hrstce lidí na každém místě našeho světa bude dáno 
pochopit význam oběti. Protože kdo jsou ochotni se obětovat, ti drží náš 
svět pohromadě a vnášejí do něj naději. Každý jeden takový člověk (ať je 
tzv. věřící či tzv. nevěřící) vyváží svým postojem sebe-vydání se tisícovku 
jiných, kdo se jen vezou, kdo chtějí jen brát, kdo chtějí žít pouze za sebe. 

(z velkopátečního kázání 2014) 
    

                                                            DEN ZPĚVU DEN ZPĚVU DEN ZPĚVU DEN ZPĚVU ----    NEDĚLENEDĚLENEDĚLENEDĚLE    3. KVĚTNA3. KVĚTNA3. KVĚTNA3. KVĚTNA    
 

9,00 rodinné bohoslužby 
10,15 host LADISLAV MLADISLAV MLADISLAV MLADISLAV MORAVETZORAVETZORAVETZORAVETZ 
celocírkevní kantor 
O písních z nového evang. zpěvníku 
souběžně program pro děti,  
společný oběd - prosíme, přihlašujte se 

INFOINFOINFOINFO    
� NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
JEDEME AUTY NA KOUPACÍ VÝ-
LET DO RAKOUSKÉHO GMÜNDU. 
�DO PŮLKY KVĚTNA SBÍRÁME 
PENÍZE NA „JERONYMOVU 
JEDNOTU“, COŽ JE CELOCÍR-
KEVNÍ STAVEBNÍ FOND. DÍKY! 
� DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR BUDE 
LETOS 7. – 16. 8. PŘIHLAŠUJTE 
SVÉ DĚTI. 
� LETNÍ FESTIVAL PARRÉSIA 
2015 JE V PŘÍPRAVĚ. 
� LETOS PROBÍHÁ IV. FÁZE 
OBNOVY KOSTELA, TENTOKRÁT 
HLAVNĚ UVNITŘ (OMÍTKY). DĚ-
KUJEME VELICE VŠEM PŘISPĚVA-
TELŮM I OCHOTNÝM PRACANTŮM. 

� AKTUÁLNÍ INFORMACE A FOTO-
GRAFIE JSOU NA SBOROVÝCH 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH: 
www.horni-dubenky.cz 

� MÁTE-LI ZÁJEM O DOVOZ NA 
BOHOSLUŽBY ČI JINÁ SBOROVÁ 
SETKÁNÍ, NEOSTÝCHEJTE SE            
A VOLEJTE: 604749919 (FARÁŘ), 
777281056 (KURÁTOR). 

OZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍ    FARÁŘOVOFARÁŘOVOFARÁŘOVOFARÁŘOVO    
 

  S velmi velkou pravděpodobností k 30. 9. 2015 skončí moje povolání         
ke službě faráře ve sboru v Horních Dubenkách a spolu s rodinou se přestě-
hujeme do místa mého nového působiště, do Hradce Králové. 

  Ze sboru v H. Dubenkách budeme odcházet po 12ti letech života. Jsem       
za tento kus života vděčný Bohu i velké řadě z Vás, s nimiž jsem směl zakusit 
vstřícné, či přímo přátelské, vztahy. Jsem rád, že jsem některým z vás směl 
pastýřsky posloužit v nejrůznějších, těžkých či radostných, chvílích života - 
většinou nás to dovedlo k ještě většímu sblížení a porozumění. 

  Z Dubenek neutíkáme, ani neodcházíme, protože se nám tu něco či někdo 
nelíbí. Naopak, v Dubenkách se mně i mojí ženě moc líbí a zůstanou tak 
kvůli lidem i osobitému místu nenahraditelné.  

  Odejít jinam je moje vlastní roz-
hodnutí, které je motivováno profesní 
touhou pracovat v životě ještě v jiných 
prostředích a na jiných místech. 
Ostatně stěhování je pro faráře a jeho 
rodinu (několikrát za život) obvyklé, 
jakkoliv v tomto případě je pro nás      
i dílem smutné, protože nám tu bylo 
nesčetněkrát dobře. Lidsky, pracovně, 
ve sboru i v obci.   

  Vám ze srdce přeji, aby možnost, 
která se tím před vámi otevírá, byla 
bohatě naplněna. Totiž možnost, že      
s novým kazatelem (kazatelkou), 
kterého najdete, okusíte zase trochu 
jiné (a tím osvěžující) způsoby sbo-
rové práce a nové oslovení skrze 
kazatelskou službu.  

  Budeme se ženou rádi, když se           
s Vámi budeme moci pěkně a dosta-
tečně intenzivně rozloučit. Budou       
k tomu na konci léta a v září při-
pravena příhodná setkání i boho-
služby.  

  Děkuji Vám předem za pochopení 
mého rozhodnutí.      

Tomáš Vítek 


