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P = Počátky, Tyršova ul.; K = kostel v H. Dubenkách; S = sborová místnost na faře 
 

15. 12. (ne) 111444...000000   
Bohoslužby se sv. večeří Páně 
v POČÁTKÁCH 

P 

22. 12. (ne) 999...000000   
Dětské vánoční DIVADLO 
"Narodil se aneb opravdová hra 
vánoční" 

K 

24. 12. (út) 111666...000000   ŠTĚDROVEČERNÍ bohoslužby K 

25. 12. (st) 
   

999...000000   
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
se sv. večeří Páně 

K 

29. 12. (ne) 999...000000   První neděle po narození Páně K 

31. 12. (út) 111666...000000   Zakončení občanského roku S 

5. 1. 13 (ne) 999...000000   Druhá neděle po narození Páně S 
 
 

Od 31. 12. 2013 do 6. 4. 2014 jsou nedělní bohoslužby  
v Horních Dubenkách ve vytápěné sborové místnosti na faře. 

 
 

   
   

   
 

FARNÍ SBOR ČESKOB R ATRSKÉ CÍ RKVE  EVAN GELICKÉ  
V HOR NÍCH DUBENKÁ CH 

farář sboru:  Tomáš Vítek,  kurátor sboru: Pavel  Š imek 
588 52 Horní Dubenky 54  telefon:  567 374 296 

web: //horni-dubenky.evangnet .cz   
e-mail :  horni-dubenky@evangnet .cz  

www.facebook.com/ccehornidubenky 
číslo bankovního účtu:  26 00 334 134/2010  

 
 

FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V HORNÍCH DUBENKÁCH 
 

 
 

Tehdy 
když Bůh v porodním nářku 
rozbil obrazy bohů 
a 
mezi Mariinými stehny 
vrásčitě červené 
leželo dítě 

(Kurt Marti) 
 

  Bůh se rodí jako člověk z Nazaretu.  
  Jaké místo máme v tomhle příběhu 
my lidé? Člověk tu má být člověkem. 
Člověk tu nemá být bohem. Nemá si 
na boha hrát. 
  a) Být člověkem znamená být Ma-
rií. Marie není pouhou pasivní pří-
jemkyní. Ženou, která ohne hřbet a 
udělá to, co se čeká. Tak chtěl vidět 
ženu starý svět. A možná si přitom 
nevšiml, že Maria je vášnivá a od-
vážná žena. Duše má velebí Pána, že 
vladaře svrhl s trůnu a ponížené 
povýšil, hladové nasytil dobrými 
věcmi a bohaté poslal pryč s prázd-
nou - to je zpěv hrdého člověka - 
Marie, která ve svém všedním           

a ekonomicky bídném životě uvěří 
ve velkou věc! 
  b) Být člověkem znamená ovšem 
někdy být i Josefem. Josef po boku 
krávy a osla jen kouká, co se děje. 
Nemůže k tomu přidat nic svého. 
Nijak nepomohl, nedostal příležitost 
zachovat se jako sebevědomý muž.    
I tak se tu začíná před jeho očima 
odehrávat něco velkého. Civící Josef 
je tu na důkaz toho, že k dobrým a 
nadějným věcem mnohdy nic nepři-
dáme. Nevyrobili jsme je, neodpra-
covali jsme si je - a ony se přesto      
z Boží vůle dějí a nic je nezastaví. 
  To pro nás dobré se rodí v krvi a sl-
zách. Rodí se to jako každé dítě, kte-
ré kdy spatřilo světla svit. Mnozí by 
se hádali, že se tím nic výjimečného 
nestalo. Že se tu připisuje Bohu to, 
co bylo jen epizodou jedné ženy a 
jednoho muže. Mariina kuráž může 
být vydávána za mateřskou umíně-
nost a pudovost. Josefův postoj zase 
za zmatenost postaršího svobodné-
ho mládence. 
   Ať si. Přesto tu budou vždy hlouč-
ky lidí, kteří v Marii a Josefovi uvidí 
dva výjimečně šťastné blázny. Lidi, 
kteří poznávají ve svém životě Boží 
milost a dění, které dává tušit 
dobrou budoucnost. Lidi, kteří umí 
hrdě děkovat i s údivem civět. 
 

Pěkné svátky božího  
navštívení Vám všem! 

 

tv
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❶ Dětské vánoční divadlo bude letos 4. adventní neděli 22. 12.        
od 9 hod. v kostele. Hra nese název „Narodil se aneb opravdová hra vá-
noční“. Jedná se o představení inspirované tradičními českými lidovými vá-
nočními motivy vtělenými do "živého betléma". Přijďte strávit poslední ad-
ventní neděli ve svátečním duchu a vezměte s sebou někoho, koho máte rádi.  

❷ Obnova našeho kostela se po roční pro-

jektové přípravě přehoupla do viditelné stadia 
stavebních prací. V první fázi jsme se pustili do 
odvodnění a odvětrání spodku kostela. Na tuto 
fázi jsme v únoru neúspěšně žádali 50% dotaci 
z kraje. Proto jsme na jaře začali svépomocně 
realizovat plán - máme hotovu dešťovou kana-
lizaci kolem kostela a odvětrání severní části 
zdiva. Dobrovolnicky se zapojily téměř dvě de-

sítky z Vás. Moc díky těm z Vás, kteří jste pracovali nebo poskytli 
techniku nebo vařili nebo podpořili obnovu kostela finančně! Po-
kračovat budeme již na jaře. 

❸ Financování celkové obnovy kostela musí být samozřejmě vícezdro-
jové: a) vlastní dobrovolnická práce (v hodnotě 420 tisíc Kč), b) podpora     
ze Státního zemědělského intervenčního fondu (680 tis. Kč na střechu),       
c) podpora od švýcarské církevní charitativní organizace HEKS (900 tis. Kč),         
d) vlastní finance - dary členů a sympatizantů sboru a účelová sbírka (potře-
ba vybrat 120 tis. Kč). 

Na obnovu kostela můžete přispívat osobně ve farní kanceláři nebo pře-
vodem na sborový účet 2600334134/2010, var. symbol 511. 

 

❹ Děkujeme všem členům sboru, kteří reagovali vstřícně na informace       
o očekávaných změnách ve financování sboru a zavázali se  k pravidel-
nému placení saláru (členského příspěvku) v odpovídající výši (minimálně 
46,- měsíčně). Těch, kteří nyní platí salár trvalým příkazem měsíčně či čtvrt-
letně je téměř dvacet. V roce 2012 jsme měli 75 platících členů sboru, v letoš-
ním roce se jich přihlásilo a zavázalo 140. Děkujeme těm, kteří již platí 
podle svého příslibu a ostatní prosíme, aby přislíbený příspěvek 
do konce letošního roku uhradili.  

  Velké díky patří těm z Vás, kteří jste vzali na sebe úkol informovat členy 
sboru ve svých obcích o nové situaci ve financování sboru nebo jste též pro 
sbor "prostředníky" v kontaktu se členy, kteří jsou nyní z různých důvodů     
na okraji našeho sborového společenství. 

❺ Ve sboru probíhá kromě nedělních 
bohoslužeb tento týdenní program: 
dětský biblický kroužek v H. Dubenkách 
a Počátkách, setkání konfirmandů, tema-
tické večery pro dospělé ("školka"), ad-
ventní a postní biblické večery v domác-
nostech, pracovní setkání, nedělní škola 
- příprava vánoční hry. 

❻ Školka pro dospělé se letos bude 

zaobírat tématem RODINA - ze všech 
možných úhlů. Budou-li zájemci, setkání 
budou v termínech: čtvrtky 23/1, 6/2, 
20/2 a 6/3 (od 18,30h). 

❼ Změna v POČÁTKÁCH! Bohosluž-
by v kazatelské stanici budou jen každou 
3. neděli v měsíci (kromě letních prázd-
nin). Chtěl-li by někdo zajistit dovoz na 
bohoslužby do H. Dubenek, nechť se ne-
ostýchá ozvat na tel. číslo 604 749 919. 

❽ Aktuální a podrobné informace           
o sborových akcích jsou na internetových 
stránkách: horni-dubenky.evangnet.cz Tento web by měl na počátku 
příštího roku získat novou podobu tak, aby lépe odpovídal současným poža-
davkům. 

❾ Sbor je i na facebooku, na němž je v současnosti nejvíce informací i fotek 
a pozvánek. Navštivte náš profil a staňte se našimi přáteli.  

www.facebook.com/ccehornidubenky 
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  Společnost konzumní hojnosti nám nabízí spousty všelijakých nejen do-
plňků stravy, ale „doplňků života“. Vzrušení poskytnou adrenalinové spor-
ty, sexualita už je plně osvobozena od plodivosti, můžeme zvelebovat tělo 
plastickými operacemi, zdravou výživou atd. Nabízí se nám téměř věčné 
mládí a téměř nesmrtelnost. 
  Ohromnou změnu přináší obyčejný mobil: najednou jste kdykoliv dosaži-
telný, nemusíte se s nikým vidět tváří v tvář. Můžete se se svými intim-
nostmi svěřovat nejen v nějaké výjimečné chvíli či prostoru, jako byla na-
příklad zpovědnice, ale třeba za jízdy v tramvaji či na ulici. Nepotřebujeme 
už chodit do kostela, abychom se setkali s blízkými lidmi, my jim zavoláme. 
Také se nemusíme těšit na život věčný a jeho hojnost a krásu včetně bu-
doucích kompenzací našich nedostatků, protože všechno je dosažitelné 
teď. Koupíme si last minute a jsme najednou v ráji.         (úryvek / M. Rejchrt) 
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Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, 
a také něco, co bych jed, 
dej mi zdravé tělo, Pane, 

a nauč mne s ním zacházet. 

Dej mi zdravý rozum, Pane, 
ať vidím dobro kolem nás, 
ať se hříchem nevyděsím, 
a napravit jej umím včas. 

Dej mi mladou duši, Pane, 
ať nenaříká, nereptá, 

dej, ať neberu moc vážně 
své pošetilé, malé "já". 

Dej mi, prosím, humor, Pane, 
a milost, abych chápal vtip, 

ať mám radost ze života 
a umím druhé potěšit. 

 (Tomáš Mor) 

 


