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„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To 
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj 
nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo 
ve tmě svítí a tma jej nepohltila.
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do 
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali 
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen 
jako se rodí lidé, jako děti pozemských rodičů, nýbrž narodili se 
z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ 

(Jan 1,1-6.10-14)

Milé sestry, milí bratři,

čteme-li o Slovu tělem učiněném,  že jeho vlastní jej nepřijali, 
není to stížnost na chudou stáj a jesle, ale na nepochopení tohoto 
Božího znamení. Je v tom lítost nad odmítnutím zvěsti a poselství té 
události. Jeho vlastní nepřijali spásnou  radu Boží, kudy vede cesta 
k záchraně. Tzn., ne, že jsme ho nezahrnuli svou štědrostí, ale, že jsme 
se jím nedali získat pro hodnoty jeho království.

A přece se už tenkrát vedle pastýřů  našli i jacísi duchovně 
vnímaví a hledající lidé. Na popud hvězdy se kdesi od východu slunce 
vypravili do Jeruzaléma. Jsou na cestě řadu dní, možná týdnů. Putují za
značného nebezpečí a nepohodlí. Proč asi? Jaký to má pro ně smysl být 
u tohoto – tak nouzově improvizovaného rození? Co významného asi 
očekávali prožít? A čeho se stávají svědky? Co se tu od Boha dovídají? 
Co je to za pravdu o lidské existenci, že tam v úžasu klekají do nečistoty 
chléva? Inu, spatřili, že živý Bůh svou zachraňující láskou odmítá 
navázat na naše samozřejmosti. Došlo jim, že Bůh nás nepotvrzuje 
v našem sobectví, v našem chápání a praktikování moci, síly, bohatství, 



spravedlnosti a práva. Je mu cizí naše moudrost a sláva. A mudrci 
žasnou, jak jiný je Bůh v tom všem. 

Jan píše: „…kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, 
které přemohlo svět, je naše víra“ (1J 5,4).

Víru poznáváme z evangelia jako stav duše a srdce, stav 
projevující se zvláštním jednáním a životním stylem věřícího. Víra 
přemáhající svět je předně Božím přemožením a přemáháním světa 
v nás. Bůh se prosazuje tam, kde až dosud bylo středem všeho naše „já“ 
zařizující se po svém a bez Boha. Všichni potřebujeme, aby se v nás toto 
dnes a denně měnilo a Ježíš přišel a přichází, aby takový převrat v nás 
umožnil a dokonal.

Jako správná diagnosa je předpokladem účinného léčení, tak 
kající sebepoznání je východiskem obrácení se od zahynutí k životu. Ve 
smyslu takové změny v nás působí Kristova láska. Nepočítá nám hříchy,
ale proměňuje nás; vkládá do naší duše to, co je z Boha, 
z odpouštějícího milosrdného Otce, takže si posléze troufáme jednat 
jako On. Tedy, učiněni jeho odpouštějící spravedlností na tomto tvrdém
a nelítostném světě; jeho aktivní láskou a pro každého jeho nadějí. 

Modlitba 

Pane, 
jsme znaveni dospělostí; 
dej nám znovu být dětmi. 
Vezmi nám vše, o čem jsme se domnívali,
že si to musíme osvojit, 
zbav nás všech poznatků a vědomostí
a poruš naši vypočítavost. 
Místo mnoha slov a nekonečných jmen -
dej nám lásku , 
tvou lásku, Pane, ne naši lásku. 

Amen

Adrienne von Speyr

...Pokojné adventní dny a Vánoce...



VVÁNOČNÍÁNOČNÍ  DNYDNY  VV  KOSTELEKOSTELE
11. 12. (ne) 9.00 Bohoslužby - třetí adventní neděle
18. 12. (ne) 9.00 dětské vánoční divadlo
24. 12. (so) 16.00 Štědrovečerní Bohoslužby
25. 12. (ne) 9.00 Boží Hod Vánoční se sv. večeří Páně
31. 12. (so) 16.00 konec roku - posezení ve sborové místnosti 
1. 1. (ne) 9.00 Bohoslužby na Nový rok
6. 1. (ne) 9.00 Bohoslužby – Tři králové
 

DDĚTSKÉĚTSKÉ  VÁNOČNÍVÁNOČNÍ  DIVADLODIVADLO
Bude v neděli na čtvrtou adventní neděli 18. prosince od 9
hodin v kostele. Letos hra nese název „Čekání na
zázrak“. Děti secvičily hru o několika dějstvích, které jsou
doprovázeny zpěvem a hrou. Přijďte, pozvěte své příbuzné
či přátele – jste srdečně zváni.

IINFORMACENFORMACE  ZEZE  SBORUSBORU
Centrem sborového dění je a zůstává neděle, kdy jste zváni k 
bohoslužbám od 9 hodin v kostele v Horních Dubenkách. Po „slovu 
dětem“ a druhé písni odcházejí děti do nedělní školy. Po 
bohoslužbách pak můžete ještě zůstat při rozhovorech a 
občerstvení, které připravují sestry ze sboru. 

Ve školách v Horních Dubenkách (čtvrtek od 12,30) a v Horní Cerekvi 
(úterý od 13 hodin) jsou Biblické příběhy - pravidelná setkání 
spojená s vyprávěním biblických příběhů a textů se zpěvem a hrou. 
Jedenkrát za měsíc je program připraven také pro děti z tamních 
mateřských škol. 

Biblická hodina pro děti je na faře každý čtvrtek. Předškoláci se 
scházejí  od 16 hodin a školní děti od 17 hodin. 

Biblické hodiny pro dospělé se konají v Adventu a v postní době – v
rodinách (Batelov, Leskovec, Počátky, Horní Dubenky) v úterý či středu 
od 18 hodin. Tato setkání jsou také v pečovatelském domě v Horní 
Cerekvi. Informace na faře nebo na webových stránkách sboru. 

Evangelické kalendáře na rok 2017 a čtení Na každý den je možné 
zakoupit za Kč 80,-/kus. Stejně tak můžete jako dárek či do své 
knihovny zakoupit knihy o historii sboru, kázání Štěpána Hájka či 



Samuela Hejzlara st., zpěvníky či křesťanskou literaturu pro děti a 
mládež (a přispět tak na provoz sboru).

Sbor má předplaceno několik evangelických tiskovin – Český bratr, 
Bratrstvo, Protestant, Českobratrské horácko apod. K zakoupení a 
pravidelnému vyzvedávání jsou vždy u vchodu do kostela či na faře. 

V případě zájmu o požehnání/ křest dítěte či dospělého, svatbu, 
pohřeb nebo osobní rozhovor kontaktujte kazatele sboru Hynka 
Tkadlečka

Aktuální a podrobné informace o sborových akcích jsou na 
internetových stránkách http://www.horni-dubenky.cz
Sbor je i na facebooku - navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli 
www.facebook.com/ccehornidub

FFINANCEINANCE  SBORUSBORU
Při instalaci našeho nového kazatele 16. října jsme si také vděčně 
připomínali dokončení obnovy kostela – trvalo nám to pět let a celkové 
náklady dosáhly částky 2 748 000 korun. Z toho náš finanční podíl je 
422 000 korun – vše ostatní jsou dary a dotace. Opravou to ale nekončí.
Na nás všech teď záleží, jestli tento renovovaný toleranční kostel bude i 
po 230 letech nadále místem setkávání, radosti, pokory i naděje, anebo 
jen opravenou kulturní památkou.

Běžný  provoz sboru (elektřina, plyn, voda, povinné odvody repartic a 
do personálního fondu, chod kanceláře, nafta, běžná údržba apod.) je 
financován jen a pouze ze saláru – tj. příspěvek každého výdělečně 
činného člena sboru.  V minulosti jste se k placení tohoto příspěvku 
zavázali ať už pravidelným měsíčním příspěvkem nebo jednorázovou 
roční splátkou převodem na sborový účet 2600334134/2010 nebo 
v hotovosti – prosíme, pamatujte na to také letos. 

Všem salárníkům, dárcům a pravidelným přispěvatelům
děkujeme!

Chceme také vyjádřit vděčnost za každého, kdo k chodu sboru přispívá
konkrétní pomocí či hmotnými dary. I drobnosti jsou viditelné. 

Prosíme, pamatujte ve svých modlitbách i na náš sbor a jeho práci. 


