
VÁNOČNÍ DOPIS  2017
Českobratrský evangelický sbor v Horních Dubenkách

farář Hynek Tkadleček, kurátor Pavel Šimek
588 52 Horní Dubenky 54  tel. 567374296

www.horni-dubenky.cz horni-dubenky@evangnet.cz

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, 
mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten 
právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit.“ Mt 2,1-2

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z 
ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu 
podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, 
poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, 
Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i 
dědic. Ga 4,4-7

Milé sestry, milí bratři,

za dnů Heroda krále a podivných znamení ve hvězdách 
přišel ten, který o sobě na poslední stránce bible říká: „Já jsem 
kořen a rod Davidův, hvězda jasná a jitřní.“ Být trvale nasměřován 
na hvězdu jasnou a jitřní, na Pána Ježíše Krista - o to jde i dnes. I 
v dnešním digitalizovaném světě antén, satelitů a serverů 
obrácených ke kdejaké družici, je to stejně jasné, jako tenkrát. 
Děti Boží lze rozeznat podle jejich napojení na Bohem budovaný 
systém odpuštění a smíření, který se promítá do naší existence. 
Tváří v tvář člověku a jeho světu se tento systém stal tělem. A to 
tělo se stane oponou vcházení na cestu novou a živou, podle vůle 
Otce, v ochotné poslušnosti Syna až do konce.

Důvod radostné oslavy vánoční zvěsti pak nespočívá ve 
vědění a uznávání toho, ale v samotném vlastním vykročení za 
Kristem. Spaseni můžeme být jen na vlastní kůži. Bůh tě vede a 
vybízí k vlastní zkušenosti, jíž by ses přiblížil až k němu a poznal 
jej. Už žalmista vyznává: „Oběti a daru nechtěl jsi, ale dal jsi mi 
tělo, abych činil, Bože, vůli tvou a došel těla z mrtvých vzkříšení a 
života věčného.“ Byli jsme vykoupeni k ujmutí se práva synů. To 
máme v sobě. Dar Ducha Syna Božího, který v nás volá Otče. Tak v 
tom Duchu jednejme i v této naší současné a  složité době.



Modlitba _ Karl Rahner

Bože,

děkuji ti za všechno,
co jsi po mně v mém životě chtěl.
Buď pochválen za čas mého narození.
Buď veleben za mé dobré hodiny i hořké dny.
Buď požehnán za všechno, co jsi mi odepřel.
Nepropouštěj, Pane,
svého tvrdohlavého a líného sluhu ze svých služeb.
Ty máš nade mnou moc i v oné hlubině,
kde zcela sám rozhoduji o sobě
a o svém věčném osudu.

Ponechej si mne ve svých službách po všechny
dny mého života.
Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to,
co ty ukazuješ.
Budu-li ve tvé službě unavený,
pak ať není unavená tvá trpělivost se mnou.
Ty přicházíš, ty dáváš sílu,
abych začal vždycky znovu.
Abych doufal navzdory vší naději,
abych věřil ve vítězství,
které je tvým vítězstvím ve mně,
ve všech porážkách,
které jsou mými porážkami.

Amen

…  přejeme pokojné adventní dny a vánoce ...

INFORMACE ZE SBORU
Centrem sborového dění je a zůstává neděle, kdy jste 

zváni k bohoslužbám od 9 hodin v kostele v Horních Dubenkách. Po
„slovu dětem“ odcházejí děti do nedělní školy. Po bohoslužbách 



pak ještě můžete zůstat při rozhovorech a občerstvení, které 
připravují sestry ze sboru.

Biblická hodina pro děti je na faře každý čtvrtek. Mladší 
děti se scházejí od 15 hodin, starší od 16,30 hodin. Ve školách se s 
dětmi k Biblickým příběhům scházíme v pondělí ve 13 hodin v 
Horní Cerekvi a ve čtvrtek rovněž ve 13 hodin v Horních 
Dubenkách. Konfirmační cvičení probíhá v pondělí v 16,30, 
střídavě na faře a v rodině. 

Letos jsme využili možnost podat žádost o grant v rámci 
diakonických a rozvojových projektů, poskytovaných z fondu 
církevních náhrad. Získali jsme podporu našeho projektu „Kultura 
na vsi“, kdy rozšiřujeme tradiční letní divadelní festival Parrésia 
o podzimní a jarní měsíce, když každý měsíc zveme ke koncertům 
v kostele či besedám (aktuální program na sborovém webu). 
Vděčně vnímáme zájem širší veřejnosti o uspořádané koncerty, 
výstavy apod. Rovněž „Noc kostelů“ přilákala dvě desítky zájemců
a bylo pro nás příjemným zjištěním, že příchozí rádi setrvali v 
povídání a rozhovorech o tom, co žijeme, co nám dělá radost a 
naopak, kde bota života tlačí. Ze zmíněného fondu žádáme o 
příspěvek i na další rok a také žádáme o příspěvek na koupi 
kontejneru, abychom mohli snadněji uskladňovat materiál, 
nezbytný k výstavbě a zařízení letního tábořiště v Lovětíně, kde 
pořádáme desetidenní stanový tábor nejen pro sborové děti. 

Staršovstvo se ke svým poradám schází jedenkrát za měsíc 
Vděčně řešíme správu sborového majetku a promýšlíme možnosti 
sborového společenství. 

V červnu byly darem a péčí bratra Luboše Rause z Brna 
provedeny drobné opravy a naladění varhan. Ohledáváme 
možnosti jejich generální opravy dle zpracovaného posudku 
varhanářů Poukar – Eliáš. V současné době nejsme finančně 
schopní opravu zajistit – finální částka součtu všech navržených 
oprav dosahuje bezmála půl milionu korun.

Radovali jsem se při pěti svatebních a dvou křestních 
shromážděních v našem kostele. S vděčností jme děkovali za život 
těch z nás, který si Pán již povolal k sobě.



 Zvládli jsme celou loňskou zimu s bohoslužbami v kostele! 
Věříme, že s pomocí topení pod lavicí a teplým oblečením zimu v 
kostele přepereme i letos. 

Milí bratři, milé sestry,
už víc než rok žijeme a bydlíme na faře v Dubenkách. Rád 

přiznávám, že rádi a vděčně. Už ani náš nejmladší Adam se neptá, 
kdy se vrátíme do Volyně. Domníval jsem se, že vás všechny za tu 
dobu navštívím a poznám. Zmýlil jsem se. Ještě je vás docela 
hodně, u kterých jsem nebyl. Nic to ovšem nemění na skutečnosti,
že se nadále těším na setkání s vámi. Hynek Tkadleček

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO
bude v neděli na třetí adventní neděli 17. prosicne od 9 hodin. 
Letos hra nese název „Vánoce jsou nestárnoucí… nuda?“ - 
nadčasové společenské dokudrama bez pointy a konce s 
mezinárodním přesahem  a prvky autosatiry ...aneb divadlo dětí 
nejen pro děti

FINANCE SBORU
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 – viz přehled na 
druhé straně programu na prosince, příloha tohoto dopisu. 

Při stanovování příspěvku pro sbor na jeho provoz myslete 
na doporučovanou výši v minimální výši 3-5% vašeho ročního 
příjmu.  Pro příklad – v průměru sníme jeden bochník chleba za 
týden, což představuje 120,-měsíčně, resp. cca 1500,- za rok – 
dáváte zhruba tolik i na svůj sbor? 

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



SBOROVÝ PROGRAM NA PROSINEC 2017
2. 12. (sobota)  17.00 Pletení ADVENTNÍCH VĚNCŮ na faře

3.12. (neděle)   9.00 Bohoslužby -  první adventní neděle,
se sv. večeří Páně

3.12. (neděle) 17.00 ADVENTNÍ KONCERT 
komorní soubor TRIO BUDVICENSE
vstupné dobrovolné

6.12. (středa)  18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Šimků v Batelově 

7.12. (čtvrtek)  18.00 Biblická hodina v DPS Horní Cerekev

9. 12. (sobota)  15.00 Adventní VÝTVARNÁ DÍLNA
výroba drobných dárků a dekorací 

10. 12. (neděle) 9.00 Bohoslužby - druhá adventní neděle

12.12. (úterý)  18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Kešnerů v Počátkách 

17. 12. (neděle) 9.00 Bohoslužby – třetí adventní neděle
+ DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO

20.12. (středa)  18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Tkadlečků v Hor. Dubenkách 

21.12. (čtvrtek) 18.00 Biblická hodina v DPS Horní Cerekev

24. 12. (neděle) 9.00 Bohoslužby -  čtvrtá adventní neděle

24. 12. (neděle) 16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ v kostele
zazpívá Příležitostný pěvecký sbor

25. 12. (pondělí) 9.00 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – bohoslužby se sv. 
večeří Páně + Příležitostný pěvecký sbor

31. 12. (neděle) 9.00 Bohoslužby
následně posezení u kávy a rozhovorů

31. 12. (neděle) 16.00 KONEC ROKU
posezení ve sborové místnosti na faře

FÉROVÝ OBCHŮDEK - po celý Advent je na faře možnost nakoupit si potraviny a
řemeslné výrobky z tzv. Třetího Světa - s certifikátem Fair Trade

PŘÍLEŽITOSTNÝ PĚVECKÝ SBOR – máte-li chuť si s námi zazpívat, tak přijďte na zkoušky,
které jsou v neděli hned po bohoslužbách. Zpíváme pod vedením Kláry Hanychové

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 




