ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS 2019
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
„O Alexandrovi Velikém víme ze spisů, které vznikly 400 let po jeho
smrti. Nikdo nepochybuje o tom, že žil a založil světovou říši.
O Ježíšovi víme ze spisů, které vznikly tři generace po něm. Nikdo nemusí
pochybovat o tom, že žil. Založil ale jinou světovou říši, než Alexander.“
/Gerd Theissen/

Milé sestry, milí bratři,
Ježíš Kristus otevřel oči mnohých pro kralování lásky, kterou
sám žil. Říkal: „Přiblížilo se království Boží, čiňte pokání a věřte
evangeliu“/Mk 1,15/. Evangelium je mocné poselství o lásce, které
člověka podmaní a k lásce otvírá. Nad rozpoznáním velikosti, síly a
skutečnosti lásky v Hospodinově zájmu o nás, propuká nebe v jásot:
„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ /Lk 2,14/

Bůh má v nás lidech zalíbení. To je důvod vánočních oslav,
radosti a veselosti z narození Spasitele. Lásku, která je pro nás a s
námi, nedokáže nic a nikdo oddělit. Bůh zůstává věrný svým úmyslům
s námi. Neodvrací se od těch, kdo v životě prohráli mnohé a neodvrací
se ani od těch, kdo prohrávají a ještě to nevědí. Je Stvořitel a miluje
své stvoření.
Boží pokoj pak roste a je v důvěře, že ať se stane cokoli, není třeba
se toho děsit. Nezůstáváme sami. Je s námi ten, který nás má rád.
To je nejvlastnější tajemství a kouzlo vánoc. Můžeme odhlédnout od
vlastní důležitosti, shledáváme-li, jak jsme důležití a vzácní u svého
nebeského Otce. Naše úspěchy, ani neúspěchy nejsou všechno. Není
vždycky rozhodující, co sami svedeme, či nesvedeme, když můžeme
zahlédnout, co svede Bůh s námi.
Od něho přijímáme život a radost…, mnohem víc, než se
člověk domnívá, že opatří sám sobě.
Vždyť to, z čeho se dá s k u t e č n ě žít, je vždycky dar.

CO JE ZÁZRAK?
Je to přesně to, co nedokážu vysvětlit, človíčku!
Pán Ježíš nasytil pěti chleby tisíce lidí.
Opravdu nevím, jak to udělal.
Ale věřím spolu s tebou, že Pán Bůh je všemohoucí.
Pro něj není nic nemožného.
Ani ten největší div.
Nejeden člověk si říká:
„Kdybych viděl zázrak, uvěřil bych!“
Lidé kolem Ježíše viděli mnoho jeho divů.
A přece většinu z nich to nezměnilo.
Zůstali stejní, jako předtím.
Nakonec Ježíše odmítli a poslali na smrt.
Lidem, kteří Ježíše nepotřebují, nepomůže k víře ani zázrak.
Ti, kteří ho vyznávají jako svého Pána, zase nepotřebují zázraky.
Úplně jim stačí jeho slovo.
Přitom každý den je plný zázraků.
Vždyť nám svítí slunce a kvetou růže.
V zimě padá sníh a každá sněhová vločka je jiná.
Zasadíš semínko a vroste z něho strom.
Jeho zelené listy vydechují pro nás potřebný kyslík.
Z našeho dýchání si vezmou naopak právě to, co nepotřebujeme.
Mnoho věcí bereme už jako samozřejmost.
Neumíme se divit a žasnout nad Božími divy.
Písmo svaté nám je stále připomíná.
Ale víš, co je největší zázrak?
Že společně věříme Pánu Ježíši, který je s námi!
Slunce svítí všem, Luděk Rejchrt.

INFORMACE ZE SBORU
Hornodubenské sborové společenství se rádo setkává a ke společnému
stolu či dílu zve každého, kdo najde odvahu a odhodlání k nám přijít –
náboženská, politická, národností a žádná jiná příslušnost není
zjišťována, natož vyžadována. Během roku se setkávají děti při svých
hodinách náboženství na faře a ve škole, konají se schůzky konfirmandů. I
dospělí mají své biblické hodiny – v rodinách, nebo v domech s
pečovatelskou službou v Janštejně a v Horní Cerekvi. Zveme také k
výtvarným dílnám pro děti či dospělé, k besedám, na koncerty, na
výstavy, na divadelní představení, nebo třeba i k ochutnávce vína. Díky
společnému úsilí máme na farském dvorku a před farou krásný kamenný
chodník a opravenou zeď u garáže.
V poslední neděli církevního roku, v neděli věčnosti, jsme si vděčně
připomínali, co nám uplynulý rok přinesl. Ať už jsme ale zmínili setkání se
spisovatelkou Hanou Bergmanovou Klímovou a s letcem – radistou RAF
Tomášem Lövensteinem, nebo povzbuzující slovo u Studánky Páně obou
Pavlů – Pokorného i Hoška, oslavu třicetiletého výročí života ve svobodě s
Petrem Brodským a Janem Burianem, věděli jsme, že je to pořád jen
malá výseč vyjmenování toho, co se ve sboru událo.
A navíc jsme si uvědomili, že i kdyby se nám z akcí podařilo vyjmenovat
úplně všechno, život sboru ve všech jeho rozměrech, tím stejně
postihnout nelze. Tím podstatným zůstává upřímná víra jednotlivých
členů našeho sboru. Víru nelze jen převést na jednotlivé akce, či události,
k víře patří konkrétní osobnost a příběh člověka, můj i tvůj.
DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO
připravujeme na čtvrtou adventní neděli 22. prosince od 9 hodin zveme vás na lehce apokryfní příběh z historie Izraelského národa
doprovázený písničkami, hra nese název „Prorokyně rebelka“.
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: 1., 15. a 21. 12.
Zpíváme pod vedením Kláry a Pavla Hanychových. Těšíme se na vás.

DOBROČINNÉ TRŽIŠTĚ
Během Adventu budete mít možnost si na faře prohlédnout a zakoupit
potraviny a rukodělné zboží s certifikátem Fair Trade z Obchůdku
Jednoho Světa. Pro letošní rok je nabídka případných vánočních dárků
rozšířena o keramické výrobky z Diakonie Litoměřice, nebo o mýdla,
svíčky či látkové tašky z Diakonie v Myslibořicích.
KNIHY A PUBLIKACE
nabízené na faře můžete zakoupit pro sebe, nebo jako dárky pro rodinu
či pro přátele - např. Evangelický kalendář na rok 2020 a čtení Na
každý den 2020, Zastav se na chvíli. V nabídce jsou také knihy o historii
sboru, zpěvníky, či literatura pro děti a mládež. I tím přispějete na
provoz sboru.
VARHANY, SBÍRKA, OPRAVA
Varhany v našem kostele už toho pamatují mnoho – několik desítek
varhanických rukou a nohou na klávesách a pedálech, letní vedra, zimní
mrazy, vlhkost a prach při rekonstrukci kostela. Však nám také slouží a
kostel zdobí už od roku 1885. Utrpěly také mnoho šrámů a my je
opravujeme. O tom jsem vám psali už v předešlých dopisech. Od května
roku 2018 do chvíle, kdy čtete tyto řádky, vynesla sbírka sumu ve výši
147 667,- korun. Děkujeme za vaši obětavost.
Díky ní jsme už mohli nainstalovat nový ventilátor a měch varhan. Odpadl
nám tím dlouhodobý problém spojený s únikem vzduchu ze vzduchovodu a
starého měchu, skvělá to zpráva! Každou neděli nás jejich zvuk doprovází
při zpěvu, pročištěný zvuk jsme mohli poslouchat také při koncertě v
rámci Noci kostelů a těšit se můžeme na chystaný adventní koncert, kdy
budou hrát spolu s trubkou.
Chceme vás proto ve vašem dárcovství povzbudit. Uvědomujeme si, že
s každoročně narůstajícím odvodem finanční částky do personálního
fondu (pro rok 2019 je to 129tis., za rok 2020 budeme muset odvést
180tis.), bude těžiště hospodaření sboru stále víc posouváno na
samotné zabezpečení jeho vlastního chodu. Nedokončíme-li opravu v
rozmezí dvou až pěti let, reálně hrozí, že generální opravu varhan v
plném rozsahu neuskutečníme.

FINANCE SBORU
Na většinu kulturních, výtvarných a volnočasových aktivit, které se v
našem sboru dějí, sháníme finanční dotace, tak aby bylo 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.
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 své trvalé příkazy v bance, zdá se, že některým z
vás již vypršela doba platnosti a příspěvek od vás již na sborový účet
nepřichází. Prosíme, nezapomínejte svůj salár/příspěvek sboru
meziročně navyšovat.
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
http://www.facebook.com/ccehornidubenky/

SBOROVÝ PROGRAM NA PROSINEC 2019
1.12. (neděle)

9.00

Bohoslužby - první adventní neděle,
se sv. večeří Páně

1.12. (neděle)

17.00 ADVENTNÍ KONCERT
trubka a varhany – Karel Mužátko a Matěj Bok
vstupné dobrovolné

3.12 (úterý)

17.00 Biblická hodina v DPS Horní Cerekev

4.12. (středa)

18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Šimků v Batelově

7.12. (sobota)

15.00 Adventní VÝTVARNÁ DÍLNA
výroba svíček a drobných dárků

8.12. (neděle)

9.00

Bohoslužby - druhá adventní neděle

11.12. (středa) 18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Kešnerů v Počátkách
15.12. (neděle)
17.12. (úterý)

9.00 Bohoslužby – třetí adventní neděle
17.00 Biblická hodina v DPS Horní Cerekev

18.12. (středa) 18.00 Biblická hodina pro dospělé
u Tkadlečků v Horních Dubenkách
22.12. (neděle) 9.00 Bohoslužby - čtvrtá adventní neděle
+ DĚTSKÉ VÁNOČNÍ DIVADLO
24.12. (úterý) 16.00

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ v kostele
zazpívá pěvecký sbor Duben

25.12. (středa) 9.00

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – bohoslužby se sv.
večeří Páně + pěvecký sbor Duben

29.12. (neděle) 9.00

Bohoslužby
následně posezení u kávy a rozhovorů

31.12. (úterý) 16.00

KONEC ROKU - posezení ve sborové místnosti
na faře

... přejeme pokojné adventní dny a vánoce ...

