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„Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a 
mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi 
dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali.
Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně 
prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a 
všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje.“ J 17, 6-10

Bezprostředně před svým zatčením se Ježíš modlí. Modlí se za 
učedníky, myslí na druhé, přestože už ví, co čeká jeho samého. Smířený s 
přijetím oběti vlastního života, kterou pro nás přinese tak potvrzuje, že 
vzácnost poznání pravého Boha -Otce je nezměřitelná a nezaplatitelná. 
Nic, ale pranic, ani usmrcení Ježíše Krista nezamezí Boží snaze a vůli 
navrátit člověka do lůna lásky. 

„Snad se zastydí...“, čteme v Ježíšově obrazu o nepochopitelném 
počínání pána vinice po té, co mu zlotřilí vinaři zmrskají služebníka a on k 
nim posílá jiného, aby ho zmrzačili, ubili kamením a zahnali zohaveného a 
po té mnoho jiných…, až mu zbude jediný, milý syn. A on ho pošle. 
Vnímáme v jeho „snad se zastydí“ chatrnost, nereálnost, ba přímo 
sebevražednost jeho naděje o člověku? 
Přední kněží a farizeové v čele s Kaifášem neunesli, aby jim někdo zvenčí 
nastavoval zrcadlo jejich ubohosti a malosti ve srovnání s mocí tichého a 
pokorného srdce: „Je užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid a ne, aby
všechen tento národ zahynul...“ říká Kaifáš, aniž by tušil, jak význam 
vyřčeného prorocky přesahuje, co myslí. 

„Kristus zemřel za hříchy naše“ vyznáváme naučeně i my a  
zapomínáme přitom, že ho věší za to, že otevřeně odkazuje k Bohu, který 
hříchy odpouští a odpustil. Za to visí, protože takového Boha a hlavně 
takové odpouštění viníkům jeho soudci nepřijímají. A tohle nepřijetí, tohle 
vševědoucí, kamenující nemilosrdenství a sudičství je tím pravlastním 
hříchem, za který ničím zaplatit nelze. Lze ho jen odhalit, ukázat, jak 
přináší smrt a ne život, usvědčit ho z krvelačnosti a doložit, že je v nás, 
koluje v žilách i nejlepším. A to Ježíš dokonal.



Modlitba
Pane, věčný a všemohoucí Bože, život, který jsi nám dal, je někdy dost 
těžký. V dobrých časech si myslíme: Tak jsme to konečně všechno zvládli. 
V časech špatných pochybujeme o tom, že se o nás staráš. Pane, osvoboď 
nás od pýchy, že tě vlastně nepotřebujeme, ale osvoboď nás i od nedůvěry, 
která nevidí, že nás provázíš a že nám pomáháš. Dej nám pro náš život své 
dobré slovo, odvahu a důvěru. Amen.                 Manfred Josuttis

POSTNÍ A VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ VE SBORU

Květná neděle 14. dubna9,00 Bohoslužby

Zelený čtvrtek 18. dubna13,00 Křížová cesta v Třešti
výlet pro děti z NŠ a náboženství a 
jejich rodiče

Zelený čtvrtek 18. dubna18,00 Čtení Pašijí (biblická hodina)
u Talpů v Horních Dubenkách

Velký pátek 19. dubna9,00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
zazpívá příležitostný pěvecký sbor Duben

Velikonoční neděle 21. dubna9,00 Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Boží Hod velikonoční
zazpívá příležitostný pěvecký sbor Duben

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ

neděle 9,00 bohoslužby + nedělní škola pro děti 
po bohoslužbách rozhovory při občerstvení

úterý 10,00 setkání se seniory v DPS Janštejn (1x za 14 dnů)
15,45 setkání ve Výchovném ústavu Počátky (1x za 14 dnů)
19,00 setkání 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)
17,00 biblická pro dosp. v DPS H.Cerekev (postní a advent.čas)

pátek 14,45 biblická hodina pro starší děti v Počátkách
sobota 16,00 Přástky na faře (1x za měsíc)



PŘIPRAVUJEME A CHYSTÁME SE

*  Seniorátní setkání v Havl.Brodě, téma liturgie a nová agenda  (28. dubna)
*  Slib nového staršovstva (5. května)  *  Den rodiny v Třebíči (11. května)

*  Férový kafe (12. května)  *  Noc kostelů (24. května)
*  Degustace vín (7. června)  *  koncert pěveckého sboru Freedom (16. června)

*  Stanový tábor (6.-14. července)
 *  divadelní festival Parrésia (celé léto)  *  Studánka Páně (25. srpna)

INFORMACE ZE SBORU

Ke konci roku 2018 měl náš sbor 183 kartotéčních členů. Církevní 
sňatek uzavřely a požehnání manželství přijaly 4 páry radostných lidí. 

K bohoslužbám jsme se sešli celkem 54x, v průměru nás bylo 47, po 
celý rok se scházíme v kostele. Průměrně 12 dospělých se 14x účastnilo 
biblických hodin v období postu a adventu v rodinách, anebo v DPS. 
Biblických hodin pro děti se během roku účastní v průměru osm mladších dětí 
(na faře) a čtyři starší děti (v Počátkách). Biblických příběhů ve školách či 
školkách se během školního roku v průměru účastnilo 12 dětí, setkání bylo 
celkem 78 na 8 místech. V nedělní škole se schází v průměru 6 dětí a sešli 
jsme se 37x. V prosince jsme slavili konfirmaci Jarmily Popelkové ze 
Strmilova.

Na letním stanovém táboře nás bylo 40dětí a dospělých. Pořádali jsme
koncerty, sborové dny a besedy, pracovní setkání, výtvarné dílny – měli jsme 
na farním dvorku i degustaci vína a sázeli lípu ke Dni Země, férově jsme 
posnídali a slavili také Noc kostelů, nocovali jsme také s dětmi  na faře 
nocovali a hráli vánoční divadlo. Oslavili jsme výročí Listopadu ´89 , 100 let 
církve apod. Velikonoční a vánoční bohoslužby doprovází zpěvem náš 
příležitostný pěvecký sbor Duben. V rámci letního divadelního festivalu 
Parrésie jsme připravili 4 divadelní představení a výstavu, setkání u Studánky 
Páně se účastnilo 120 lidí. 

V roce 2018 byly sborové příjmy 582 089Kč – z toho salár 202tis., 
dotace 126tis., dary 114tis. (z toho cca polovina účelově na varhany), sbírky 
113tis. Celkové výdaje představovaly sumu 396 156Kč, kdy největší položkou 
jsou povinné platby (personální fond 108,4tis. a repartice 21,5tis.) a pak 
energie 70tis., cestné a údržba. 

Jen díky štědrým darům členů a příznivců našeho sboru můžeme 
hospodařit tak, že tvoříme zisk. A díky tomu se můžeme připravovat na výdaje,
které nás nevyhnutelně čekají – především se jedná o stále se zvyšující 
příspěvek do Personálního fondu + renovace našich kostelních varhan. Díky 
získaným příspěvkům můžeme nabízet kulturní, sociální a volnočasové 
aktivity pro náš sbor a širokou veřejnost (jen za dobrovolné vstupné). 



Díky všem, kteří jste se jakkoli fyzicky i duchovně podíleli na společném
dění ve sboru v roce 2018. Díky vám, kdo jste pamatovali na nemocné a

osamocené a navštívili jste je. Díky všem, kteří nesete finanční
odpovědnost za náš sbor. 

VARHANY
v našem kostele potřebují opravit. Z rozsáhlé generální opravy zatím došlo
„jen“ k drobným opravám, naladění varhan v prosinci a k nákupu nového

ventilátoru. Stěžejní část oprav je stále před námi (měch, vyčištění a ošetření
všech součástí nástroje – píšťal, vzdušnice, hracího stolu, ovládací

mechaniky). Oprava byla vyčíslena na 480 000,-. Staršovstvo sboru vyhlásilo
na tyto opravy účelovou sbírku a hledáme i grantové možnosti financování. 
Vaše příspěvky vděčně přijmeme – v hotovosti nebo zasláním částky na účet
26 00 334 134/2010 (Fio banka) s uvedením var.symbolu 682200. Dárcům

rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. 

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.  Při stanovování příspěvku pro sbor na jeho 
provoz myslete na doporučovanou výši v minimální výši 3-5% vašeho 
ročního příjmu. Vlastně je to 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 107 – 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 jsme za rok 2018 
vybrali skoro 316 000,-. Máme tedy naději, že v blížícím se čase absolutní 
odluky církve od státu zvládneme provoz našeho sboru plně financovat. 
Záleží nám na něm, nechceme v jeho poslání živořit.  

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

http://www.facebook.com/ccehornidub

