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„I my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli
jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a 
závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. 
Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás 
zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž 
ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu 
zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil 
svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom 
ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž 
se upíná naše naděje.“ Tt 3,3-7

Milé sestry, milí bratři,
vánoční dny vnímáme jako svátky klidu, míru a pokoje. Zjihle 

nasloucháme Lukášovu vyprávění „Narodil se vám dnes spasitel, 
kterýž jest Kristus Pán, v městě Davidově…“ Spása ovšem není 
nebeská renta. Nekyne nám jako něco po něčem. Samotní učedníci to 
pochopili až po Spasitelově smrti - v setkání se vzkříšeným Ježíšem. 
Teprve pak jeho „pokoj vám“ přijali jako dar spojený s posláním, 
které zakoušíme a oceňujeme na cestě života jako stav rovnováhy, 
klidné vyrovnanosti a stálosti. A to navzdory nejistotě dnešní doby.

Když jsme si poprvé sedli na kolo, všimli jsme si, že pokud se 
pohybujeme, jakž takž to jde. Problém s rovnováhou nastane, když 
zpomalíme, nebo zastavíme. Obdobně prožíváme silněji i Boží pokoj v
aktivitě a pohybu; při sebenasazení pro věc Kristovu. Duchovní 
pevnost a opora spočívá v činění těch skutků, které Bůh připravil, 
abychom v nich chodili (Ef 2,10). To o nich Ježíš mluví jako o dobrém 
ovoci, které je podmínkou Otcovy péče. Plodonosné ratolesti čistí, 
aby víc rodily. Zajímá ho úrodnost, aktivita, tvořivost.

U evangelisty Marka nenacházíme o událostech kolem 
narození dítěte Ježíše ani stopu. O Betlému se vůbec nezmiňuje. 



Ujištění o tom, že se nás v těle  Ježíše Krista dotýká Hospodin sám, 
čteme až po Křtitelově: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění 
hříchů“.  

Marek začíná prostě tím pro člověka nejpodstatnějším. Tak 
jako nejsme, neexistujeme, nenarodíme-li se z těla v tělo, tak ani 
duchovně nejsme, nenarodíme-li se z Ducha. Přičemž o zůstávání s 
Bohem, tedy o život věčný a účast na jeho království  jde především : 
o posun lidské existence z pomíjivosti k účasti na věčném, 
nepohnutelném.

Léta žalářovaný biskup Jednoty bratrské, Jan Augusta, si vyprošuje a 
doufá obstát před soudem živých i mrtvých bez obvinění a dočkat se 
jeho: „Pojďte požehnaní…“ pro Ježíšova slova uznání: „Vy jste mne 
následovali v druhém novém rození… Již přijměte život věčný, 
příbytek v slávě bezpečný v nebeském kralování.“ končí svoji píseň 
Přikazateli Ježíši (603).

Hynek Tkadleček

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU

* BOHOSLUŽBY v neděli od 9 hod celoročně v kostele,následné posezení u kávy
* BIBLICKÁ HODINA pro mladší děti (1.až 5.třída) ve středu od 15hodin
* BIBLICKÁ HODINA pro starší děti (od 6. třídy) ve čtvrtek od 17 hodin  
* BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ve škole ve Studené, ve čtvrtek od 13 hodin
* BIBLICKÉ HODINY pro dospělé v období Adventu a v postní době, ve středu od 18hod
* MLÁDEŽ – KONFIRMANDI v pátek od 18,30
* STARŠOVSTVO – každé druhé úterý v měsíci od 19 hodin

* Sdílení o.p.s. – hospicová péče + odlehčovací a ošetřovatelská péče. 
Kazatel sboru Hynek Tkadleček je členem týmu domácí hospicové péče 
Sdílení v Telči. Klientům a jejich rodinným příslušníkům je k dispozici ve 
středu dopoledne a dále pak po dohodě.

* informace o dalších aktivitách ve sboru – výstavy, besedy, koncerty, 
výtvarné dílny, sborové zpívání, divadelní představení apod. - najdete na 
webových stránkách sboru



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

19.12. (neděle)   9.00 Bohoslužby -  čtvrtá adventní neděle

24.12. (pátek)   16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY v kostele
zazpívá pěvecký sbor Duben

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

26.12. (neděle)  9.00 DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Biblická abeceda + Pojďme to zkusit
následně posezení u kávy a rozhovorů

...  přejeme pokojné adventní dny a Vánoce ...
------------------

PASTORAČNÍ  NÁVŠTĚVY
     Rozhovor osobního charakteru se zachováním mlčenlivosti je službou
církve pro své členy i pro lidi zvenčí. Takový rozhovor může poskytnout
farář či jiný člen církve, který má důvěru navštíveného. 
     Rozhovor může být možností, jak  ze sebe dostat, pojmenovat,  co je
pro  člověka  nějak  vnitřně  těžké.  Zpověď  či  důvěrný  rozhovor,  je
přirozenou  součástí  sdílení  lidských  starostí  (hříchů  i  vin)  mezi  lidmi,
které spojuje pouto víry a vzájemné důvěry. Kazatel své návštěvy u vás
vždy předem ohlásí, naopak chcete-li, aby přišel, dejte mu vědět. 

NOVÝ EVANGELICKÝ ZPĚVNÍK
     Po letech  práce a příprav  byla v letošním adventním čase vydána
kniha, která není zdaleka jen knihou písní (obsahuje je jich 859), ale také
domácích  pobožností,  modliteb  a  dalších  textů.  Přináší  i  různé  další
hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy.
Zpěvník je v pevné plátěné vazbě, má přibližně 1200 stran a velikost je
12 x 18 cm.
     K  novému zpěvníku je  vydán také chorálník  (sbírka varhanních i
klavírních doprovodů).  Současně  vrcholí příprava nové mobilní aplikace,
která bude kromě textů všech písní obsahovat také vypínatelnou vrstvu
kytarových doprovodů. V neposlední řadě se dokončují také nové webové
stránky zpěvníku. Budou obsahovat nejen všechny písně v PDF formátu,
ale  řadu  podnětů  a  doprovodných  materiálů.  Stránky  by  se  měly



postupem  času  rozšiřovat  a  fungovat  také  jako  prostor  ke  sdílení  a
následné práci s novým zpěvníkem. 
     Z nových zpěvníků začneme ve sboru zpívat o Vánocích. Objednané
výtisky za zvýhodněnou cenu 490,-/kus si můžete vyzvednout na faře. Pro
potřeby  sboru  k  aktivnímu  používání  a  i  pro  budoucí  použití  jsme
nakoupili dostatečné množství. 

FINANCE SBORU
     Když jsme naposledy posílali sborový dopis, přiložili jsme informace o
celocírkevní akci „5 procent a hlavu vzhůru“. Jsme rádi, že se jí mnozí
nechali  inspirovat a své příspěvky sboru začali  platit  nebo je  navýšili.
Děkujeme! Díky tomu můžeme plnit všechny své závazky  (zejména platby
do tzv. Personálního fondu, ze kterého jsou placeni kazatelé naší církve).
Celkovou odluku státu a církve, kdy budeme muset platit plné náklady na
své kazatele, vyhlížíme s  určitými obavami. I ve sborovém hospodaření
potřebujeme myslet  na rozvoj,  nejenom na  základní  údržbu.  Prosíme,
berte tento dopis také jako připomenutí, pokud jste ještě svůj příspěvek
sboru na jeho činnost („salár“) pro letošní rok neplatili, nebo zaplatili jen
zčásti. 
     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 682100 sborové sbírky
682200 dar na opravu varhan 682300 dar sboru

682500 dar na nákup nových zpěvníků

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/


