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K = kostel v H. Dubenkách; S = sborová místnost na faře; P = Počátky, Tyršova ul. 
 

30. 11. (ne)  9.00 PRVNÍ adventní se sv. večeří Páně K 
30. 11. (ne)  16.30 Adventní koncert pěveckého sboru  
  JAKOUBEK YMCA Jindřichův Hradec K 
7. 12. (ne)    9.00 DRUHÁ adventní K 
14. 12. (ne)  9.00 TŘETÍ adventní K 
21. 12. (ne)  9.00      Dětské vánoční DIVADLO 
  "Vánoce na pumpě" K 
21. 12. (ne)  14.00    Bohoslužby se sv. večeří Páně 
  v POČÁTKÁCH P 

24. 12. (st)   16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ bohoslužby K 
25. 12. (čt)   9.00 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
  se sv. večeří Páně K 

28. 12. (ne) 9.00 První neděle po narození Páně K 
31. 12. (st)   16.00 Zakončení občanského roku S 
4. 1. 15 (ne) 9.00 Druhá neděle po narození Páně S 

 

 
 

ve středu 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 a 17/12  
ZIMNÍ BIBLICKÉ HODINY V DOMÁCNOSTECH (18h) 

 

ve čtvrtek 4/12 a 11/12 
ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ V DPS I. H. CEREKEV (18h) 

 

od 4/1 do 22/3/2015 
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY VE VYTÁPĚNÉ  

SBOROVÉ MÍSTNOSTI NA FAŘE (9h) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

F A R N Í  SB O R  Č E SK O B R A T R SK É  C Í R K V E  

EVANGELICK É V HOR N ÍCH DUB ENKÁCH  
farář Tomáš Vítek, kurátor Pavel Šimek 
588 52 Horní Dubenky 54  tel .  567374296 
 

www.horni-dubenky.cz    

horni-dubenky@evangnet .cz  
www.facebook.com/ccehornidubenky  
č .  bank.  účtu  26 00 334 134/2010  

 
 

FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V HORNÍCH DUBENKÁCH 
 

 
 

Protože neměli místa  
v hospodě. 
 

(Evangelium podle Lukáše) 
 

  Boží syn se narodil trochu nevhod. 
Vlastně dost nevhod. Kdo měl tehdy 
vědět, že se děje něco důležitého? Kdo 
na to měl být připraven? Zůstalo to na 
starost jedné ženě a jednomu muži.  
  Když přišel den D a chvíle Ch, tak se 
ukázalo, že jim cosi důležitého schází. 
Akutně schází. Neměli místo, kde by 
složili svoje těla. Nenašlo se pro ně 
místo v žádné hospodě... přeložili od-
vážně kraličtí bratří v nejpozoruhod-
nějším biblickém překladu do českého 
jazyka. Jistě, slovo hospoda znamena-
lo ve staré češtině spíš hotel než za-
kouřenou nalejvárnu. V řečtině má 
zde užité slovo "přístřeší" blízko ke 
slovesu "zbořit" či "složit se". Dobře to 
tedy staří bratří přeložili - hospoda je 
místo, kde se dá zbořit člověk či se dají 
složit údy.  

  V hospodě se poskytovalo pohostin-
ství. Pohostinnost si můžete zarezer-
vovat, koupit, vyžádat, můžete si jí 
užít třeba i zdarma. Je k tomu ale po-
třeba někdo, kdo vám řekne: Máme 
pro vás místo. Nebo: Vítej. Nebo do-
konce: Jsme rádi, že jste tu, buďte na-
šimi hosty.  
  Božímu synu tohle mezi lidmi není 
dopřáno. Zachraňují to zvířata - mohl 
by zajásat ekolog či vegetarián. Kdeja-
ký vůl, kráva, osel, ovce, beran či kozel 
jsou narození Božího syna blíž než 
většina lidí.  
  Žít znamená mít místo. Místo, kde 
jsme se mohli narodit. Místo, kde 
jsme něčemu dorostli. A taky místo, 
kde ještě dnes smíme zbořit svoje tělo. 
Prostě můžeme vydechnout. Jsme tam 
správně a blízko. Žít znamená mít 
místo, kde nás přijmou. I zítra. A tře-
ba zase znova.  
  Někdo to má těžší, musí mu stačit 
společnost, kterou ve vánočním příbě-
hu reprezentuje dobytek. Na straně 
těchto lidí stojí Kristus. Sám měl          
s místem pro svůj život problém. Ale 
rozhodně se nedá říct, že by žil ublíže-
ně. Naopak, jako nejčastější máme do-
loženu tu jeho řeč, která obsahuje sdě-
lení: V království Božím místa dost. 
  Každý máme své místo. Jen tomu 
uvěřit. Jen zavolat k Bohu: Pane, při-
jmi mě na místo, které pro mě máš. 
Přijmi mě ještě i dnes. Přijmi mě   
znova. 
   
  Pěkný advent a Vánoce! 

                                tv
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❶ Dětské vánoční divadlo bude letos opět 4. adventní neděli 21. 12.        
od 9 hod. v kostele. Hra nese název „Vánoce na pumpě“a obsahuje všechno, 
co do tradičního vánočního příběhu patří: cestování, tlačenici, noční kalamitu     
i nenadálý porod ve stísněných podmínkách a samozřejmě vánoční zpěvy. Auto-
rem hry je hronovský farář Michal Kitta, který má rodinné kořeny v Jihlávce. 
Přijďte strávit začátek poslední adventní neděle ve svátečním duchu, přestaňte 
pracovat a vezměte s sebou někoho, koho máte rádi.  

❷ "Obnova našeho kostela" jsou tři slova, 
za nimiž se v letošním roce skrylo hodně práce, 
hodně peněz i hodně nervů. To, co jsme naplá-
novali a připravili k realizaci v letošním roce, je 
až na drobnosti hotové. Nejviditelnějším výsled-
kem je nová střecha a nově natřená věž kostela. 
Zanícený pozorovatel by mohl zjistit i další velké 
úpravy - výměna některých prvků krovu; tuny 
betonových cihel v podzemí zajišťující nyní spo-

lehlivé základy kostela pod kněžištěm; nový přístup do podzemí kostela; sešití 
trhlin nad okny i v klenbě - trhliny byly pod omítkou násobně větší než             
na povrchu; drenáže a s tím související terénní úpravy včetně nového chodníčku 
kolem kostela; úklid půdních prostor a další. 

❸ Financování obnovy kostela v roce 2014 - rozpočtované byly náklady 
ve výši 2 062 620,- Kč. (Zatím proplaceno a odpracováno cca 1 950 000, někte-
ré zbývající práce se přesunuly na jaro 2015.)  

Zdroje: a) vlastní dobrovolnická práce (v hodnotě 270 000,-), b) dotace Státní-
ho zemědělského intervenčního fondu (680 000,- na střechu, zatím kryto půjč-
kou, proplaceno bude až po všech úspěšných kontrolách pravděpodobně          
do června 2015), c) dotace od švýcarské církevní organizace HEKS (900 000,-, 
zatím proplaceno 90%, zbytek po kontrolách pravděpodobně v únoru 2015),   
d) vlastní finance - dary členů a sympatizantů sboru a rezervy (z rezerv 
roku 2013 zaplaceno 97 000,-), v roce 2014 bylo potřeba vybrat 116 000,-,       
do půlky listopadu jsme vybrali cca 90 000,- (cca 25 dárců). 

Všem, velkým i malým dárcům, velice děkujeme! Taky všem, kteří 
jste mohli přidat ruku k dílu, velké díky! Obnova bude pokračovat dál -   
v dalších letech zase víc uvnitř kostela. Rychlost prací bude závislá na tom, kolik 
peněz se nám podaří dát dohromady - jestli uspějeme v dalším dotačním titulu   
a kolik dárců bude moci ještě přispět.  

Na obnovu kostela můžete přispívat osobně ve farní kanceláři nebo převo-
dem na sborový účet 2600334134/2010, var. symbol 511. 

❹ Děkujeme také těm členům sboru, kteří platí salár, nebo-li členské pří-
spěvky (na provoz sboru) podle svého příslibu. Ostatní členy prosíme, aby při-
slíbený příspěvek do konce letošního roku uhradili.  

❺ Řešíme-li v poslední době díky ob-
nově kostela více peníze, neměli bychom 
zapomenout, proč to všechno děláme.   
O stavbu samotnou jde možná až na po-
sledním místě. Obnovujeme hlavně 
místo našeho setkávání a snad nejen 
našeho. Dáváme do kupy dům, kde se 
lidé budou moci setkat s Bohem. Mno-
hým se to v minulosti právě na tomto 
místě podařilo, tak proč tomu nedat 
šanci i v blízké budoucnosti. 

❻ Na školce pro dospělé v roce 2015 
(leden až duben) budeme teoretizovat 
nad historickým vývojem chápání "ne-
moci" a třeba ještě o něčem dalším. Pro 
zájemce budou setkání v termínech: 
čtvrtky 22/1, 12/2, 26/2, 9/4  a 23/4    
(od 18,30 - 21,00). Začínáme společným 
jídlem. 

❼ Bohoslužby v kazatelské stanici 
POČÁTKÁCH jsou nadále jen každou 
3. neděli v měsíci (kromě letních prázd-
nin). Chtěl-li by někdo zajistit dovoz    
na bohoslužby do H. Dubenek, nechť se 
neostýchá ozvat na tel. číslo 604 749 919. Rádi Vás dovezeme. 

❽ Sbor má od jara nové moderní webové stránky na adrese: 
www.horni-dubenky.cz Na těchto stránkách najdete aktuální a podrobné 
informace o sborových akcích, fotografie i záznamy některých kázání                   
z Horních Dubenek. Sbor má svoje místo i na sociální síti facebook:  
www.facebook.com/ccehornidubenky Navštivte náš profil a staňte se na-
šimi přáteli. Náš web i facebookový profil navštíví každý měsíc v součtu několik 
stovek lidí, zhruba polovina je z našeho okolí.  

❾ Chcete-li někdo snad raději komunikovat ještě osobně a uvítali byste mož-
nost rozhovoru či návštěvy - zvedněte telefon a zavolejte farářovi či komukoliv 
jinému ze sboru, ke komu máte důvěru - hlavně kvůli osobním setkáním tu sbor        
existuje. 
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Bože, 
ze svědectví svého slova  
nám připrav potěšení, 
ze svědectví své věrnosti  
nám poskytni oporu,  
povzbuzení, útočiště, 
když nás znepokojuje chlad  
a šero v našem vlastním nitru. 
Přijímal jsi nás až dosud, 
v čase radosti i tehdy,  
když nám bylo smutno či úzko. 
Přijmi nás ještě i dnes. 
Přijmi nás, Bože, 
 i s našimi rozpaky, 
nejistotou, pochybnostmi,  
zlými vzpomínkami. 
To vše ti svěřujeme,  
svěřujeme se tobě. 
 

(Jaroslav Vítek) 

 


