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„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu večeřet a on se mnou.“ Zj 3,20

Ten, kdo stojí za slovy této knihy, praví: „Přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Zj 
22,20

Asi se nám to stalo všem. Přišli jsme ke dveřím krámku a na jeho zamčených 
dveřích čteme „Přijdu hned“. Napadlo nás, že tento vzkaz zavěšujeme na dveře svých 
srdcí? V poslední kapitole knihy Zjevení říká Pán Ježíš také: „Přijdu brzy“. 

Ježíšovo „brzy“ měříme Petrovým: „jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let 
jako jeden den“ (2P 3,8). Otálení našeho Pána s druhým příchodem jsme se pak naučili 
brát za bernou minci, s níž ještě můžeme zaplatit a vyrovnat své dluhy. Ty dluhy, jak 
napovídá další verš, se netýkají peněz. „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří 
vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, 
aby všichni dospěli k pokání“.

Pokání je práce celého života. Dennodenně pokáním čelíme spoustě vykřičníků 
různých scénářů, vyrůstajících nejen z pokračující ruské válečné agrese na Ukrajině. Ten
nejúčinnější boj proti tragedii našeho zlem zasaženého lidství, vede Ježíš Kristus.  

Přišel. 
Narodil se. 
Byl a zůstává s námi. 

Zůstává s námi v Duchu a pravdě svého Slova a života. Působí v nás a skrze nás. 
Vztahujeme se k němu, voláme k němu, zůstáváme s ním  a on v nás rozprostírá svůj 
pokoj:

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám zanechávám; ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.“ J, 14,27

----------
Milé sestry, milí bratři, srdečně vás zveme k slavení jeho přítomnosti s námi na

každém kroku našeho života o vánočních svátcích:

24.12.   16,00  ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBY v kostele

25.12.     9,00  BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – bohoslužby se sv. Večeří Páně

26.12.     9,00  DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
* Dveře - vánoční divadelní hra o několika dějstvích, 
  doprovázená zpěvem, v podání dětí a mládeže
* následně posezení u kávy a rozhovorů



DVEŘE

„...vypni tu telku, zvedni prdelku, někdo ti klepe na dveře“ doléhá ke mně ze 
sborovky nácvik písně dětí pro vánoční hru. A už je ta melodie v hlavě a doprovází mne, 
aniž bych ji nějak vědomě spouštěl. Dveře. Každý den jimi vcházíme a vycházíme. 
Doma, ve škole, v práci. Obvykle jim žádnou zvláštní pozornost nedopřáváme, jsou tady.
Jinak tomu bývá v nemocnicích, když na ně ze svého lůžka nemouhoucí a nemocný 
člověk upírá svůj zrak – třeba s nadějí, že se s jejich otevřením dostaví někdo z rodiny, 
známý, nebo že přijde doktor s novou diagnózou, sestřička s léky na utišení bolesti.

Ve věznicích pak může být pohled na dveře spojen naopak se strachem, když se 
dotyčný ocitne v nemilosti krutých pravidel smečky a jde o krk.

Dveře tedy především chrání, poskytují pocit bezpečí; ale zároveň oddělují, 
rozdělují.

Někdo vám je může zabouchnout přímo před nosem a když se ozve hlášení: 
„Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají…“ , nikdo se už do dveří vlaku nedostane. 
A kdo z nás nestál s napětím před dveřmi kabinetu, úřadu a nepodstupoval myšlenkový 
zápas s domněnkami a předsudky, zápas, pod kterým nakonec ruka ztěžkla natolik, že z 
kliky sklouzla zpět? Anebo naopak. Za dveřmi někdo stojí a ťuká, zvoní, tluče – 
otevřeme? Nebo se zabedníme ještě víc, aby se dovnitř opravdu nedostal?

Představuji si dveře betlémského chléva, za nimiž v jeslích spí právě narozený 
Ježíš. Je to král, ke kterému můžou všichni. Pastýři i mudrci od východu. Žádné stráže, 
žádné petlice a vstupní kódy na kartě. Vládne důvěrou, láskou, nadějí a odvahou k 
pravdě.

Přeji vám pokojné vánoční svátky a za dveřmi Nového roku zdroj síly k životu ve 
chvílích radosti i bolesti. 

Hynek Tkadleček, farář sboru

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU

BOHOSLUŽBY v neděli od 9 hodin celoročně v kostele, následné posezení u kávy
BIBLICKÁ HODINA pro děti na faře v úterý od 17 hodin
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ve škole v Horních Dubenkách ve čtvrtek od 13 hodin
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ve škole ve Studené v pátek od 13 hodin
STARŠOVSTVO každé druhé úterý v měsíci od 19 hodin na faře

SDÍLENÍ o.p.s. - hospicová péče + odlehčovací a ošetřovatelská péče. Kazatel sboru je 
členem týmu domácí hospicové péče Sdílení v Telči. Pacientům a jejich rodinným 
příslušníkům je k dispozici ve středu dopoledne a po dohodě.

Informace o dalších aktivitách ve sboru – výstavy, besedy, koncerty, výtvarné dílny, 
sborové zpívání, divadelní představení apod. Najdete na webových stránkách sboru.



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. 

INFORMACE ZE SBORU

Naše pomoc skupině uprchlých maminek s dětmi z Ukrajiny pokračuje. Víc, než 
materiální a potravinová pomoc, kterou jsme spolu se SDH v Horních Dubenkách a 
mnohými osobními dárci organizovali, pomáhají našim přátelům vazby osobních 
kontaktů a rozhovory. Vnímáme, jak obrovskou psychickou zátěží je už desetiměsíční 
pobyt uprchlíků mimo svou vlast. Většina rodin žijící v ubytovně sklářů v Janštejně má 
své partnery, starší děti a širší rodinu  na Ukrajině. Otázky týkající se návratu, či trvalé 
setrvání v naší zemi, jsou na pořadu každého dne. S tím souvisí nejednoduché zařazení a 
výuka dětí v našich školách. V neposlední řadě vnímáme projevy únavy z nejistoty 
provizoria ubytování (byť s teplem a střechou nad hlavou). Odstěhování do Jihlavy, 
Českých Budějovic, ale i návrat na Ukrajinu – i takové je pokračování životní cesty 
některých, kteří nám přirostli k srdci. Prosíme, pamatujte na ně ve svých přímluvách.

Náš záměr rozšířit spodní WC o sprchový kout v rámci výhledového provizorního
ubytování podobně potřebným, se podařil. Stejně tak rozhodnutí výměny dveří do dvora 
a dvou oken za účelem úspor nákladů za energie, došlo úspěšného naplnění. Čeká nás 
ještě výměna hlavních vchodových dveří. V rámci příprav na „zápas“ se zvýšenými 
náklady za energie v příštím roce, jsme zakoupili nová litinová kamna na dřevo do bytu 
kazatele.

V listopadu začala několik let připravovaná hlavní etapa generální opravy varhan. 
Uslyšíme je až na podzim příštího roku. Sborový zpěv doprovází elektrofonické varhany,
jak se na ně mnozí pamatujete, když nám sloužily k bohoslužbám v zimním období ve 
sborové místnosti na faře.

FINANCE SBORU

Jsme jedním z nemnoha sborů naší církve, kde se nám daří ušetřit finanční 
prostředky v nezanedbatelné výši tzv. svépomocí. Zručnost a nasazení ochotných rukou 
plně a kvalitně zastoupí zedníka, instalatéra, topenáře, obkladače…, bez traktoru s 
valníkem bychom sotva mohli počítat ušetřené koruny za zimní otop a obdobně za servis
počítačového vybavení kancelářské techniky. A tak bychom mohli pokračovat dál. 
Díky!!! všem, kteří takto přispíváte sboru v jeho nepeněžních příjmech. Dále jen 
připomínáme opakované:

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. A „sbor“ není 



nikdo jiný, než my všichni členové a příznivci evangelického sboru v Horních 
Dubenkách. Je tedy jen na nás, jak vztáhneme a vyjádříme svůj životní postoj víry i ke 
sboru; jestli naše společenství zůstane životaschopné a bude sloužit. Je dobré si také 
uvědomit, že jedno z kritérií pro odvod repartic, je počet členů sboru. Když vykazujeme 
i ty z vás, kteří neplatíte, musíme tak „za vás“ odvádět částku ve výši cca 350,- korun na 
osobu. Staršovstvo sboru proto rozhodlo o revizi kartotéky, což v praxi znamená, že 
jmenované v průběhu příštího roku navštívíme s dotazem, zda máte o členství ve sboru 
opravdu zájem. 

Samozřejmě, stále ještě dopadající důsledky „koronaviru“ a nově hospodářsko-
ekonomické krize vyplývající z ruské válečné agrese na Ukrajině, nás všechny nutí 
šetřit. S vírou a důvěrou se ale naopak šetřit nedá. Unaříkanost s vírou nejde dohromady.
„Víra je nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných“ povzbuzuje nás pisatel listu 
Židům. „Ti kdo skládají naději u Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové, 
běží bez únavy, jdou bez umdlení“ čteme o Stvořitelově síle pro všechny u Izaiáše v 
čase, kdy opakovaně slyšíme hlavně o tom, jak nám inflace ubírá na příjmech a úsporách
a jak nám klesly reálné příjmy. Ne, opravdu nevíme, jak hlubokou krizi máme před 
sebou, nevíme, zda dokážeme zabránit tragickému kolapsu ekosystémů, jak zastavit stále
rychlejší vymírání živočišných a rostlinných druhů, jak… 
Martinu Luterovi je připisován výrok: „I kdyby měl zítra nastat konec světa, ještě dnes 
půjdu a zasadím strom.“ Čeká nás mnoho výzev, kudy a jak jít dál, nejen jak obstojíme 
finančně.

Platba salárů či darů trvalým příkazem v bance je nadále 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 + 
dárce/salárník má výdaje rozvrženy po celý rok v 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 na provoz

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/


