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„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol ! 
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spasení plný.“  Za 9,9

„Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako 
znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duši pronikne meč
– aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ Lk 2,34

„Držte si klobůky, jedeme s kopce!!!“, křičeli jsme jako děti, ať už to 
bylo na saních, nebo na páru prkýnkách, ke kterým jsme přitloukli 
kolečka od vyřazených kočárků. Bylo to napínavé. Nikdo s narůstající 
rychlostí netušil, kdy a kde jízda skončí, vydrží-li kolečka až k úpatí 
kopce. Hlavně, že byl zážitek.

Milé sestry, milí bratři,

jak aktuální obraz té divoké jízdy z dětství, je! Jedeme na naší 
planetě s kopce  a je to pěkný fičák. Jak dlouho v té divoké jízdě 
budou naší Zemi ještě „držet kolečka“? 

„Noemu duhou zjevil Bůh, že už ne voda, příště vzplane 
vzduch...“, zpíváme v písničce. Kolikrát už vzplanul nejen ve válkách,
a přece, svitne vždy jen nemnohým, že šanci k odpovědnému a 
zároveň radostnému a pokojnému životu nám Hospodin svěřuje 
láskou. Její sílu důvěry vložil do našich rukou v bezbranném, 
zranitelném těle. Důvěra nesená nadějí o nás, nadějí lepšího, tedy 
dobrého a pokojného života.  

Už stařičký Simeon o nemluvněti Ježíšovi řekl, že je zároveň 
znamením, jemuž budou bránit; že je tedy jakýmsi testem, sondou 
spuštěnou do lidského vědomí, aby se ukázalo, co je kdo zač, aby 
vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Jestliže ho jeho vlastní nepřijali,
je v tom lítost nad odmítnutím zvěsti a poselství té události. Nedali se
cele získat pro zboží jeho království. 



Vzhůru, přichází váš KRÁL ! Vstaňte, procitněte! Čtverá 
ozvěna prvních nedělí církevního roku svědčí o významu a naléhavosti 
toho volání. Bez zřetele k adventu Božímu, bývá všechno to nadějné, 
záchranné úsilí občanských iniciativ vykolejeno a zpochybněno. 
Vnitřně odřezáni od toho, který trvá od věků na věky, ztrácíme v 
rozčarování nad cynismem a lhostejností ve společnosti elán; naopak, 
boduje znechucení a otrávenost z toho, co dovede populismus svými 
argumentačními klamy z úst nejvyšších politických představitelů naší 
země.

Jan Křtitel připravoval cestu přicházejícímu Spasiteli a Pánu 
apelem na nezbytnost změny v duši – v srdci a v životě těch, kteří ho 
čekali, aby se těmito změnami sami dostali blíž a sami přišli až k 
němu. Ano, dosud tvůj Stvořitel reaguje lítostí a slitováním nad svým 
stvořením. Sebe nelituje. Sebe dává. Narodil se.
 

Nikdo mne nevaroval, že čím delší bude můj život, tím delší bude 
seznam mých selhání. V ponurých dnech, které překrývají všechny mé
hezké vzpomínky, přemítám, Pane Bože, jaký má smysl jít dál. Ty sám 
ses potýkal s mnohem horšími věcmi než já a opět jsi vstal, dokonce 
ze smrti. Pane vzkříšení, z prachu a popele mých selhání a pádů mě 
vytáhni do radosti svého království. Pomoz mi i v tmavých dnech věřit,
že tvé světlo stále svítí.  Dorothy M. Stewart

…  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 od 15hodin. Starší 
děti se setkávají v pátek v Počátkách od 14 hodin. Ve škole v Hor. Dubenkách 
se s dětmi k Biblickým příběhům scházíme ve čtvrtek od 13 hodin. 
Konfirmační cvičení probíhalo do konce září 2017 v pondělí střídavě na faře a
v rodině. 

Pro rok 2018 jsme získali grant v rámci diakonických a rozvojových 
projektů, poskytovaných z fondu církevních náhrad pro náš projekt „Kultura 
na vsi“. Rozšiřujeme tak tradiční letní divadelní festival Parrésia o podzimní 
a jarní měsíce, v nichž zveme ke koncertům v kostele, či besedám (aktuální 
program na sborovém webu). Vděčně vnímáme zájem širší veřejnosti o 
uspořádané koncerty, výstavy apod. Bohatě v rozhovorech i účasti jsme 
prožívali setkání při „Noci kostelů“, nebo při pravidelných měsíčních 
"Přástkách na faře" (rukodělná odpoledne). Ze zmíněného fondu jsme dostali 
také příspěvek na vybavení stanového tábora v Lovětíně, kde tradičně 
pořádáme desetidenní stanový tábor nejen pro sborové děti. 

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

Stav varhan v kostele již nelze řešit drobnými opravami a laděním. 
Dle posudku varhanářů chystáme provést jejich generální opravu, včetně  
změny umístění a výměny vzduchotechniky. Všechno to bude znamenat 
nemalý finanční výdaj. Již nyní přijímáme finanční dary do fondu na opravu 
varhan a jsme vděčni, že přispíváte. Hledáme také možnosti získání grantu na
opravu – finální částka součtu všech navržených oprav dosahuje bezmála půl 
milionu korun.
 K bohoslužbám se celoročně scházíme v kostele. V zimním období se 
v kostele pod lavicemi topí. 

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO
připravujeme  na čtvrtou adventní neděli 23. prosince od 9 hodin. Letos hra
nese název „Na Arše v šest“ . Příběh vzdáleně inspirovaný Noemovou 
archou pro děti i dospělé o všelijakých představách o Bohu, a to vše ve 
chvíli, kdy se blíží potopa světa.

PĚVECKÝ SBOR DUBEN 
Máte-li chuť přidat se ke sborovému zpěvu v kostele na Štědrý večer a na 
Boží hod vánoční, jste srdečně zváni. Není se čeho obávat, zpíváme pro 
radost, amatéři jsme všichni. Zkoušky sboru se konají v neděli hned po 
bohoslužbách (cca v 10h na faře). Termíny zkoušek: 2. 12., 9. 12., 23. 12. 
Zpíváme pod vedením Kláry a Pavla Hanychových. Těšíme se na vás. 



FÉROVÝ OBCHŮDEK
Během Adventu budete mít možnost si na faře prohlédnout a zakoupit 
potraviny a rukodělné zboží  s certifikátem Fair Trade. Několik druhů 
výborné kávy, čokolády a kakao, čaj a třtinový cukr - vše z Afriky, či Střední 
Ameriky. Rukodělné výrobky od řemeslníků např. z Indie, Konga či Bangladéše -
kožené peněženky a pouzdra na brýle, keramika a sošky, košíky a tašky, drobné
dárky, šperky apod.

KNIHY A PUBLIKACE
Sbor má předplaceno několik evangelických tiskovin – Český bratr, Nota 
Nebe, Protestant, Českobratrské horácko apod. Aktuálně je v nabídce 
také Evangelický kalendář na rok 2019 a čtení Na každý den 2019 - vše 
je k zakoupení a pravidelnému vyzvedávání u vchodu do kostela, či na 
faře. Stejně tak můžete jako dárek či do své knihovny zakoupit knihy o 
historii sboru, zpěvníky či literaturu pro děti a mládež a přispět tak na 
provoz sboru.

FINANCE SBORU
Na kulturní, výtvarné a volnočasové aktivity našeho sboru umíme 

sehnat finanční dotace a tak je možné je organizovat a nabízet pro příchozí 
za dobrovolné vstupné. 

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 sbírek a 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 příloha tohoto dopisu. 

Při stanovování příspěvku pro sbor na jeho provoz myslete na 
doporučovanou výši v minimální výši 3-5% vašeho ročního příjmu. Vlastně je to
„jen“ půlka, či třetina biblického desátku. Kdo bere důchod 10tis., pro toho 
to znamená asi 360Kč za měsíc. Kdo má výplatu 15tis., ten by mohl platit asi 
600Kč měsíčně.  Dáváte zhruba tolik i na svůj sbor?  Prosíme, zkontrolujte 
také své trvalé příkazy v bance, zdá se, že některým z vás již vypršela doba 
platnosti a příspěvek od vás již na sborový účet nepřichází. 

Jsme vděčni 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. 

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
https://www.facebook.com/ccehornidubenky/



 SBOROVÝ PROGRAM NA PROSINEC 2018

1.12. (sobota)  16.00 Pletení ADVENTNÍCH VĚNCŮ na faře

2.12. (neděle)   9.00 Bohoslužby -  první adventní neděle,
se sv. večeří Páně
+ konfirmační slavnost Jarmily Popelkové

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

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

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

9.12. (neděle)    9.00 Bohoslužby - druhá adventní neděle

11.12. (úterý)  18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Tkadlečků v Horních Dubenkách 

16.12. (neděle)    9.00 Bohoslužby – třetí adventní neděle

16.12. (neděle)  17.00 ADVENTNÍ KONCERT 
pěvecký sbor JAKOUBEK  vstupné dobrovolné

18.12. (úterý)  18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Šimků v Batelově 

19.12. (středa)  18.00 Biblická hodina v DPS Horní Cerekev

23.12. (neděle)   9.00 Bohoslužby -  čtvrtá adventní neděle
+ DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO

24.12. (pondělí) 16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ v kostele
zazpívá pěvecký sbor Duben

25.12. (úterý)      9.00 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – bohoslužby se sv. 
večeří Páně + pěvecký sbor Duben

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

31.12. (pondělí) 16.00 KONEC ROKU - posezení ve sborové místnosti 
na faře




