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„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co
v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se 
splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a 
dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo „Bůh s námi“. Mt 1,20b-23

Jméno Immanuel, s námi Bůh, zřetelně vyjadřuje základ vánoční zvěsti. 
Mnoha lidem to tak nepřipadá. Současný stav světa je pro ně naopak 
dokladem, že Bůh odešel; že ponechal svět svému osudu a prostě s námi 
není.
Vánoční poselství říká: Je to přesně naopak. Neodešel, nýbrž přišel. Není 
pryč, je s námi. Není někde daleko nad námi, aby místo nás všechno 
zařizoval, aby z nás snímal odpovědnost a šetřil naši námahu - tak 
bychom si to možná někteří rádi představovali a přáli. Ale on je s námi ve 
všem, čím procházíme, ve všem, s čím se trápíme. A dokonce je s námi, i 
když to nedokážeme rozeznat a nechceme uznat. Je s námi jako dítě – 
jako ten, kdo si dává ubližovat a svou pokorou zve k lásce.

„Dáš mu jméno Ježíš“, říká anděl Páně Josefovi. Hebrejský základ jména 
Ježíš znamená Hospodin je spása; můžeme tedy číst: „Dáš mu jméno 
Hospodinův vysvoboditel, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 
Jméno Ježíš je šifrou jeho údělu, výrazem jedinečného poslání pro 
každého člověka.

Jestliže Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna (J 3,16), pak věřím, že do
krajnosti učinil všecko pro záchranu světa. A dodnes Bůh zachraňuje svět 
svého stvoření před světem lidské svévole, který je jeho hrozbou. Pracuje
na jeho záchraně v nás, pracuje na odkladu zkázy, jakkoli tato zůstává 
otevřenou možností (vzpomeňme na Lotovu Sodomu a jonášovské Ninive).

Před námi zachraňuje Bůh ve svém synu svět a zachraňuje ho pomocí nás 
– nad jedním každým, kdo se k činům pokání probudí, propuká v nebi 
radost a jásot. On je tou cestou, pravdou a životem.

Hynek Tkadleček, kazatel sboru



Budou Vánoce
Jaromír Damek

Stálým postáváním u ní jsme ji ztratili.
Cestu, o níž víme jen touhou, ne poznáním.
Lítost nad tou ztrátou je stále palčivější.
Cesty, o nichž se dovídáme teď, jsou nám jen
k tísni ducha a úzkosti duše, byť vedou
až do nitra hmoty a vesmíru, do hlubin
moří, hor, propastí, bouří, mozku i krve.
Vládne nám pocit, že jsme byli vyloupeni 
a jsme stavivem pro novou babylonskou věž.

Přicházejí podzimní mlhy. Zatemňují ještě 
více zákaly, které už dávno máme.
Zřetelná v nich je jenom podvodná nabídka
bez záruky: klidné přezimování v ledu.

Do vše zhasínajících dní najednou vtrhne 
advent. Výmluvně, ačkoli tiše slovesný,
činný rodem, nabádavě rozkazující
ve způsobu: Povstaňte ze snů, obraťte se,
přijměte darované, vraťte vypůjčené, pospěšte do Betléma,
vždyť to přece je ta zapomenutá cesta,
slz se nebojte, právě přes ně ji najdete,
jděte, třeba o berlích citu! A zpívejte!

Milé sestry, milí bratři,
srdečně zveme k bohoslužbám o vánocích:

20.12. (neděle)   9.00 Bohoslužby -  čtvrtá adventní neděle

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

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

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

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



INFORMACE ZE SBORU

Opatření  proti  šíření  covidu-19  zavřela  i  dveře  našeho  kostela.  V
období od 15. března – 19. dubna a od 18. října – 15. listopadu jsme
se  nescházeli.  Jakkoli  jsme  v  této  době  vděčně  sdíleli  on-line
bohoslužby  a  rozmanité  pořady  orientující  se  na  biblickou  zvěst,
vnímali  jsme,  jak  nám  bohoslužby  „tváří  v  tvář“  chybí.  Setkání
člověka  s  člověkem  v  sobě  nese  ještě  hlubší  rozměr,  než  ten
zprostředkovaný televizní obrazovkou, monitorem a reproduktory.

Z  kartotéky  členské  základny  sboru  je  také  zřejmé,  že  sborový
elektronický  kontakt  (e-mail)  není  pro  mnohé  z  vás  dostupný.
Prosíme, zvažte možnost, jestli by se k vám tato forma korespondence
nemohla dostávat přes vaše děti, či známé (nebylo v našich silách,
abychom vám všem vytištěná povzbuzení roznášeli do schránek).

Děkujeme  všem,  kteří  jste  pamatovali  na  nedělní  sbírky.  Výpadek
tohoto základního zdroje financování  sboru je citelný.  Rovněž moc
děkujeme všem, kteří jste navýšily platby salárů v rámci kampaně 5%
a hlavu vzhůru. K letošnímu odvodu do personálního fondu (180 tis.)
přibyl  nečekaný  výdaj  v  podobě  nákupu  materiálu  spojeného  s
výměnou podlahy pod lavicemi kostela kvůli dřevomorce (50.tis.). A
další  velkou  položku  spojenou  s  letošními  výdaji  představuje  nový
kotel na faře spolu s výměnou dosluhujícího bojleru (70 tis.). Velkou
pomocí a předností našeho sboru jsou ochotné a šikovné ruce členů
sboru. Svépomocí sboru ušetřily desítky tisíc korun – díky společnému
úsilí máme opravené omítky na faře na dvorku, upravený památník J.
Husa a okolí kostela, velkou pomoc představují také pracovní setkání
v kostele, který jsme sanovali proti zmíněné dřevomorce. 

Jsme rádi,  že se nám podařil  uskutečnit  letošní  24.  ročník  letního
divadelního  festivalu  Parrésia.  V  květnu  jsme  se  mohli  sejít  při
sborovém  dni,  kde  jsem  si  připomínali  život  a  dílo  Jana  A.
Komenského,  také  Noc  kostelů  a  Večer  s  vinařem  mohl  letos
proběhnout. A začátkem léta se uskutečnil stanový tábor v Lovětíně.
Vzhledem k neustále se měnícím pravidlům a omezením v souvislosti s
koronavirem to bylo docela napínavé.



VOLBA KAZATELE

Čas je dobrý běžec. Už pátým rokem naši faru obývá se svojí rodinou
br.  farář  Hynek Tkadleček.  Vděčně vnímáme jeho službu ve sboru,
mezi seniory, mládeží, na školách či nyní nově v hospicu. Stejně tak
jsme rádi za aktivity sloužící otvírání sboru širší veřejnosti, zejména
„na poli“ sociálně-kulturním, kterým nechává vzniknout v tandemu se
svou ženou Evou. Staršovstvo sboru se shodlo, že pro další  volební
období  nebude oslovovat jiného kazatele a  bratr  farář  tak zůstává
jediným kandidátem pro volbu ve výročním shromáždění v roce 2021. 

FINANCE SBORU

Platba salárů či darů trvalým příkazem v bance je ideální způsob, jak
přispívat na provoz sboru. Představuje to rozvržené příjmy/výdaje do
pravidelných splátek po celý rok + sbor má přehled o toku financí a
může  lépe  plánovat  tzv.  „počítat  s  příjmem“ +  dárce/salárník  má
výdaje rozvrženy po celý rok po menších částkách. Dar nebo salár je
možné platit také v hotovosti ve farní kanceláři, nicméně, přednostně
využívejte prosím bankovní převod:

číslo bankovního účtu 26 00 334 134/2010 (Fio banka)

prosím, uvádějte následující variabilní symboly:
682250 salár
682200 dar na opravu varhan
682300 dar sboru
682400 dar na odstranění dřevomorky
682100 sborové sbírky

Jsme vděčni za každého, kdo k chodu sboru přispívá konkrétní pomocí
nebo 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/


