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Kristus praví: „Neboj se. Já jsem ten první i poslední. A živý, ješto jsem

byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i 

smrti. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž se mají díti 

potom. Tajemství těch sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm

svícnů zlatých: Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi sborů, a sedm 

svícnů, kteréžs viděl, jest sedm sborů“. Zj. 1,17b-20

     Příliš „snadno“ umírají lidé v tomto čase. Jen v Sýrii za sedm let 
občanské války jich zahynulo přes půl milionu. Smrt už neděsí, 
nedotkne-li se přímo nás, nebo našich nejbližších. Konzumujeme ji v 
neštěstích, ve zpravodajství a filmech denně. Kohopak by vzrušila smrt 
Ježíše před víc než dvěma tisíciletími?
     I tenkrát ony ženy spíš zajímalo, kdo jim odvalí kámen od 
hrobových dveří. Co s balvanem ve dveřích? Když už jednou zapadl, 
sám s ním nehneš, nepřelezeš ho, ani neobejdeš. Snadno se vkrade 
divná pochybnost, pocit, že všechno to o Kristu se odtud jeví neživé, 
dnes už trapné, nevhodné…, jako by Boha ani nebylo. A divný nápad 
člověka znejistí. Totiž, na které straně toho kamenného víka vlastně je?
     Na straně mrtvých v jednom velikánském hrobě, nebo na straně 
života, kde se dávno rozbřesklo vzkříšením?
     Na Golgotě to ženy ještě vydržely, zvykli jsme si na utrpení a smrt, 
ale před vzkříšením podle Marka napřed utekly. Přišel na ně strach a 
hrůza. Až tak hluboce může Ten, který nám přináší život, narazit na 
stav našeho vědomí a duše, na nesvatost našich těl, na vinu a hřích, že 
se stává nečitelným, nestravitelným a nepřijatelným. Nejen jako 
informace, ale především jako osvobozující moc.

Milé sestry, milí bratři,
     jistotu zmrtvýchvstání zaznamenávají všichni čtyři evangelisté.  Ani 
náznakem se žádný z nich nepokusil vysvětlit, jak se to stalo. Neměli 
toho zapotřebí. Raději nám sdělují, že vzkříšený Kristus potkává ty své,
které miloval. Hledá ty, kteří selhali, kteří jsou zahnaní kdesi v koutě, 



aby je naplnil pokojem převyšujícím všecko pomyšlení naše. Ujišťuje 
je i nás, že odvěký protivník a nepřítel života triumfoval na Golgotě 
předčasně.
     Vidění, které měl Jan na ostrově Patmos dál svědčí o oslaveném 
Kristu jako o tom, který zůstává se svými na věky. Vzkříšený Kristus 
drží v ruce posly a svědky svého evangelia života. Ne jednoho, nebo 
dva, ale všecky. A oni ovšem zůstávají hvězdami jeho církve jen a 
jedině takto v ruce vzkříšeného. Vzkříšeným drženi, cele a naplno. 
Pořád, nejen jednou do roka. 

Modlitba
     Hospodine, Bože náš a Otče v Pánu Ježíši Kristu,
i dnes chceš přebývat ve všech, kdo tě slyší a žijí z odpuštění, které jsi 
nám ve svém Synu svěřil. Žasneme, že můžeš potřebovat jako nástroj 
svého díla náš rozum, naše city, naše ruce. Kdo jsme, abychom se 
stávali tvým chrámem?
     Děkujeme, láska prokázaná v Ježíši Kristu je silnější a mocnější než 
smrt. Odpusť nám svá zklamání, kdy se z odpovědnosti vyzouváme, 
kdy opětovně smrti  umožňujeme, aby vstupovala do hry našich životů 
a ovlivňovala nás nedůvěrou, strachem a násilím. 
     Smiluj se nad námi a znovu v nás obnovuj, občerstvuj naše 
podílnictví na vítězství lásky a spravedlnosti nad lží a nenávistí. Pomoz 
nám stát na straně života, na tvé straně života věčného. Amen. 

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
neděle 18. března 9,00 bohoslužby, výroční sbor. shromáždění
neděle 25. března 9,00 bohoslužby, Květná neděle
pátek 30. března 9,00 Velký pátek, bohoslužby s večeří Páně
neděle 1. dubna 9,00 Boží hod velikonoční, bohosl.s večeří Páně

PŘIPRAVUJEME A CHYSTÁME SE
Nocování na faře (6.-7.dubna)  *  Sborová neděle s hostem a obědem

(29. dubna)  *  Noc kostelů (25. května)  *  Den rodiny v Novém
Městně na M. (17. června)  *  Stanový tábor (5.-15. července) 

*  festival Parrésia (celé léto)  *  Studánka Páně (26. srpna)
  *  Výročí církve v Pardubicích (29. září)



PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ
neděle 9,00 bohoslužby + nedělní škola pro děti 

po bohoslužbách rozhovory při občerstvení
pondělí 13,00 Biblické příběhy ZŠ Horní Cerekev

16,00 příprava ke konfirmaci
úterý 19,00 sekání staršovstva (druhé úterý v měsíci)
středa 18,00 biblická hodina pro dospělé (v postní a advent. době)
čtvrtek 13,00 Biblické příběhy ZŠ Horní Dubenky

15,00 biblická hodina pro děti na faře (cca pro 5-8 leté)
16,30 biblická hodina pro děti na faře (cca od 10 let)
18,00 biblická pro dosp. v DPS H.Cerekev (postní a advent.čas)

sobota 16,00 Přástky na faře (třetí sobotu v měsíci)

INFORMACE ZE SBORU
Ke konci roku 2017 měl náš sbor 182 kartotéčních členů. 

Pokřtěni byli a členy církve/sboru se tak stali – Julie Sýkorová a Jakub 
Šimek. Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Anna 
Reehová z Horních Dubenek., Vlasta Horová z Nové Vsi,  Milada 
Ryšavá z Vesce a Miloš Krátký z Horních Dubenek. Církevní sňatek 
uzavřelo a požehnání manželství přijalo 8 párů radostných lidí. 

K bohoslužbám jsme se sešli celkem 56x a v průměru nás bylo 
42, po celý rok se scházíme v kostele. Průměrně 10 dospělých se 14x 
účastnilo biblických hodin v období postu a adventu. Dvanáct dětí se 
účastní biblických hodin na faře, Náboženství ve školách se konalo 
celkem na třech místech a účastní se ho cca 20 dětí. Biblických příběhů 
ve školkách se v průměru účastní 12 dětí a konalo se 11x na 4 místech. 
V nedělní škole se schází v průměru 6 dětí a sešli jsme se 35x. Ke 
konfirmaci se připravuje Jarmila Popelková ze Strmilova.

Na letním stanovém táboře nás bylo 35dětí a dospělých. 
Pořádali jsme koncerty, sborové dny a besedy, pracovní setkání, 
výtvarné dílny apod. Sváteční bohoslužby doprovází zpěvem náš 
Příležitostný Pěvecký Sbor.  V rámci letní Parrésie jsme připravili 4 
divadelní představení a výstavu, setkání u Studánky Páně se účastnilo 
110 lidí. 

Podrobnou zprávu o činnosti a aktivitách hornodubenského 
sboru si můžete přečíst na webových stránkách sboru nebo je k 
vyžádání na faře.  



V roce 2017 byly sborové příjmy 467 708Kč – z toho salár 
170tis., dary a dotace 147tis., sbírky 114tis. Celkové výdaje 
představovaly sumu 291 396Kč, kdy největší položkou je povinné 
platby (personální fond 100tis. a repartice 20,3tis.) a pak energie, cestné
a údržba. 

Díky všem, kteří jste se jakkoli fyzicky i duchovně, účastí i
podporou, podíleli na společném dění ve sboru v roce 2017. Díky

vám, kdo jste pamatovali na nemocné a osamocené a navštívili jste
je. Díky i těm, kteří nesete finanční odpovědnost za náš sbor. 

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 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 (pro připomenutí je přehled možných 
finančních pásem k nahlédnutí na faře či na webu sboru). 

Při stanovování příspěvku pro sbor na jeho provoz myslete na 
doporučovanou výši v minimální výši 3-5% vašeho ročního příjmu. 
Vlastně to je jen půlka či třetina biblických desátek. Kdo bere důchod 
10tis., pro toho to znamená asi 360Kč za měsíc. Kdo má výplatu 15tis., 
ten by mohl platit asi 600Kč měsíčně. 

Členů s vlastním příjmem, kteří se zavázali přispívat na provoz 
sboru máme v kartotéce 108 – teoreticky, kdyby každý z nás zaplatil 
salár v minimální výši, představovalo by to cca 650tis. za rok. 
Skutečnost je taková, že na salárech ale i darech od příznivců sboru 
(nekartotéční člen sboru) jsme za rok 2017 vybrali skoro 285 000,-. 
Tento rozdíl nám dává naději, že společně máme dostatečnou rezervu, 
abychom se odluky církve od státu nemuseli bát.

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
www.facebook.com/ccehornidub


