
  Bohoslužby v adventu a o Vánocích  
3.12.  1. neděle adventní, bohoslužby s VP, káže K. Rybáriková 

Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00 

Koncert ZUŠ v 16.00 v evangelickém kostele v Hustopečích 

10.12.  2. neděle adventní, káže host 

Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00 

17.12. 3. neděle adventní, káže K. Rybáriková 

Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00 

Schůze staršovstev: Hustopeče v 11.00, Nikolčice ve 14.00 

24.12. neděle Štědrý den, káže K. Rybáriková 

 Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00, (odpoledne bohoslužby nebudou) 

25.12.  1. svátek vánoční – dětská vánoční hra a vysluhování VP 

Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00, káže K. Rybáriková 

Bohoslužby v kazatelské stanici v Pasohlávkách ve 13.30 

(Na 2. svátek vánoční bohoslužby nebudou) 

31.12.  neděle o Vánocích, bohoslužby s VP, káže K. Rybáriková 

Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00 

   (V pondělí na Nový rok bohoslužby nebudou) 

7.1. 2018   první neděle po Zjevení Páně, káže J. Šimsa 

      Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00 

         

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakty: Kateřina Rybáriková, 605 54 55 92, rybaríkova.katka@seznam.cz 

Administrátorka: Jarmila Řezníčková, 723 552 900, honza.reznicek@volny.cz 

hustopece@evangnet.cz, nikolcice@evangnet.cz 

bankovní spojení: Farní sbor Hustopeče: 1381522359/0800  

       Farní sbor Nikolčice: 1381527379/0800 

Všem dárcům a pravidelným plátcům saláru ze srdce děkujeme. 

Adventní dopis                                  

2017 
 

Farní sbory 

Českobratrské 

církve 

evangelické 

v Hustopečích 

a 

v Nikolčicích 

   

Bůh sestupující - „neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil 

vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal“ Jan 6,38 

Nedávno jsem v nábožku pro starší děti položila otázku: „Čím by 

chtěly, aby bylo jejich dítě, až jednou nějaké budou mít “.  Byla to otázka 

podivná – samy ještě nevěděly, čím budou. Ale uměly si představit, že jednou 

budou mámy a budou své děti vozit do kroužků nebo na sporty. Tak si 

dokázaly představit, že budou mít doma malé hokejisty, hasiče, tanečnice. 

Nebo že jednou budou dělat to, co rodiče a k tomu také povedou své děti, že 

tedy povedou v dílu malé kuchaře, farmáře, zdravotní sestřičky.  

Copak asi běželo hlavou Josefovi a Marii, když hleděli do jeslí? Kdo 

z nich jednou povstane? Bude to tesař jako otec? Nebo pastýř, když se mu ti 

dobří braši z betlémských kopců přišli poklonit? Nebylo to náhodou 

znamení? Co když to bude nějaký mudrc a bude chodit oblékaný jako král, 

jako ti, co přišli od východu s tou zvláštní hvězdou? Byl vším. Byl králem, 

mudrcem, pastýřem, ale i beránkem, beránkem obětním. Jelikož byl (a je) 

jedné podstaty s Bohem, věděl i coby stvořitel o všech hvězdách nejen na 

https://email.seznam.cz/#compose?to=honza.reznicek%40volny.cz
mailto:nikolcice@evangnet.cz
http://biblenet.cz/b/John/6#v38


východě. A zároveň sám byl (a je) tím světlem světa, ta hvězda jitřní, která 

je předzvěstí nového dne. Jeho příchod ohlašuje úsvit nového věku, ve kterém 

bude vítězit ne moc a síla pěstí, ale láska a odpuštění: „…a kdo v životě 

miluje, u Boha zvítězil“ (EZ píseň 178). Ježíš 

Kristus je vším!                A stal se i vším, co bylo 

potřeba pro naši záchranu. Nepřestane mě 

fascinovat diagram na titulní straně knihy profesora 

Hellera: Bůh sestupující, kde je vše nádherně 

vyjádřeno. Jako Bůh byl (a je) králem, ale přijal 

úkol služebníka, otroka lidí, jejichž velké břemeno 

viny a trestu vynesl až na kříž. Ponížený král, který 

si zde na zemi vysloužil trnovou korunu. Jako Bůh 

byl (a je) soudcem, ale nechtěl nás odsoudit, nýbrž 

nabídl sám sebe jako odsouzence za hřích lidí, jako 

jeden z nás, a šel si dobrovolně pro trest na kříži. 

Byl (a je) pravým veleknězem, přimlouvá se po 

pravici nebeského Otce za každého z nás a sám 

sebe nabídl jako beránka v oběť za hřích podle Zákona. Udělal vše, stal se 

vším, aby nám přiblížil Toho, který je všechno ve všem, a my abychom mohli 

prožívat jeho lásku, život v pokoji a radosti. Odpovězte upřímně: kdo z vás 

už ve svém srdci zaslechl a prožil to jeho „Miluji tě“? To koukáme, co 

všechno se vešlo do těch jeslí v Betlémě. Kým je Ježíš Kristus pro tebe?      

 Krásné sváteční dny přeje Kateřina Rybáriková 

 

 
 

                        Největší světlo 
                                    Vánoční hra (nejen) dětí  

                                              z hustopečského sboru                                      

                na Boží hod vánoční    25. 12. 2017 

     Nikolčice   v 8.30           Hustopeče v 10.00 

        Na obou místech budou i bohoslužby s Večeří Páně 

Lutherova růže 

Před 500 lety, 31. října 1517, zveřejnil Martin 

Luther ve Wittenbergu 95 tezí, ve kterých 

navrhoval, jak změnit tehdejší křesťanskou 

církev. K tomuto výročí jsme v Nikolčicích dne 

19. listopadu 2017 zasadili 3 pamětní stromkové 

růže jako symbol reformace. 

Lutherova růže je obrazec na pečeti, kterou Martin 

Luther pečetil od roku 1530 svou korespondenci. 

Předlohu najdeme na dvou oknech kostela v klášteře 

augustiniánů v Erfurtu, kde žil Luther v letech 1505-1512 jako mnich. Luther 

v ní nacházel symboly k vyjádření své teologie a své víry. Je to vlastně ve 

zkratce Lutherovo reformační učení. Jednotlivé významy obrazce vysvětluje 

takto:   

Uprostřed je černý kříž v červeném srdci. V srdci, které si drží svou 

přirozenou, původní barvu. Tím mně, nám všem, připomíná, že jsme 

zachráněni jen vírou v Ukřižovaného. “Jestliže uvěříš celým svým srdcem, 

že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, budeš spasen“ Ř 10,9. 
Černý kříž proto, že umrtvuje a působí bolest, a přesto ponechává srdci jeho 

přirozenou barvu. Nekazí přirozenost, neusmrcuje, ale obživuje, neboť 

„spravedlivý živ bude z víry“ Ř 1,17. 

Srdce stojí uprostřed bílé růže. Symbolizuje tak, že víra přináší radost, útěchu 

a pokoj. Bílá jako symbol Božího Ducha: „Království Boží je spravedlnost a 

pokoj a radost v Duchu svatém“ Ř 14,17 a „Svůj pokoj vám dávám, ne jako 

dává svět, já vám dávám“ Jan 14,27.  

Růže je obklopena blankytně modrou. Ta radost v Duchu a z víry je začátek 

budoucí radosti v nebi. „Jsme spaseni v naději…“ Ř 8,24 

Kolem je nakonec zlatý kruh. Jako znamení, že ta budoucí naděje trvá u Boha 

věčně, že je bez konce. A že je vzácnější nad všechny radosti a bohatství, tak 

jako je zlato kovem nad všechno nejvzácnějším. „Aby se pravost vaší víry, 

která je mnohem drahocennější než pomíjející zlato … prokázala k vaší 

chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus“1.Pt 1,7. 

My máme onu růži ve sborovém dopise černobílou, ale na pamětní cedulce u 

růží před kostelem v Nikolčicích bude v barvách původních. Přijďte se 

podívat. No a až bude mít výročí Jan Kalvín, tak budeme pro změnu sázet 

tulipány. Anagram TULIP je v 5 bodech vyjádřením zase jeho teologických 

reformačních důrazů. Ale o tom až jindy.                   



3 otázky pro…. 
 

Petra Běhávku – nového kurátora 

farního sboru ČCE v Nikolčicích. 

      1) Jaká byla tvoje cesta k víře? 

První dotek víry mě potkal, když jsem 

byl ještě hodně malinký v plinkách -  to 

mě mí rodiče nechali pokřtít… Z toho si 

ale nepamatuju nic. Když jsem byl 

maličko starší, a začal jsem číst, tak 

jsem si říkal, že asi přece jen bude rozdíl 

mezi křesťany a mohamedány a že su rád, že jsem křesťan (i když jsem moc 

nevěděl, co to znamená). 

Po svatbě jsem s mojí ženou začal jezdit pravidelně do Nikolčic a jak naše 

teta Oldřiška postupně ztrácela síly, tak jsme ji začali vozit do kostela. Tehdy 

jsem si říkal, že je dobře, že teta má něco, čemu věří, setkává se tam s lidmi 

stejného smýšlení. Postupně jsme s ženou a později i s našimi kluky začali 

občas (a častěji) s tetou do kostela chodit. Jsem velmi hloubavý a přemýšlivý 

člověk, a proto dnes neumím říct, jestli věřím nebo ne, ale věřím, že mám 

ještě čas tuto otázku vyřešit. Ale asi stejně jako i ostatní lidé si odpověď na 

tuto otázku ponesu hlavně v sobě…                                                                                         

    2) Mohl bys nám krátce představit sebe a svoji rodinu? 

Řekl bych, že jsme normální rodina - žijeme spolu více než dvacet let, 

máme 3 děti - zdravé kluky. Ale možná že i to je už dnes spíše vzácnost než 

normální. Všichni kluci nám dělají radost, studují, mají různé zájmy a 

sporty a asi i díky tetě Oldřišce mají blízko ke kostelu, víře. Další cesta už 

je ale na nich, jsou na prahu dospělosti.                                                                                      

   3) V příštím roce oslaví ČCE sto let. Co bys jí popřál k narozeninám? 

Mladou mízu. 

Díky za rozhovor 

                              Stoletá církev 1918 - 2018 
V posledních letech nevycházíme z maratonu výročí: V roce 2014 to 

odstartovala Bible kralická - 400 let, o rok později Mistr Jan Hus - 600 let, se 

stejnou cifrou další rok Jeroným Pražský, letos je to s pětistovkou Luther a 

světová reformace. A v roce 2018 oslaví 100 let naše milá Českobratrská  

církev evangelická. Jaké to bylo, když generální sněm, krátce po vzniku 

samostatného Československa, spojil křesťany augsburského a helvetského 

vyznání? Co vedlo luterány a kalvinisty k tomu, aby se spojili do jedné unie 

- církve, která ani nenese název žádného z těchto vyznání? To vše se jistě 

dočteme v průběhu příštího roku v našem církevním tisku, který bude 

průběžně oslavy stých narozenin sledovat a přinášet o nich zprávy. Jistě i 

v našich sborech si toto výročí opět připomeneme. Ale není možné dívat se 

jen do minulosti. Každému jubilantovi se přeje do dalších let mnoho zdraví a 

Božího požehnání. Jak budou vypadat její další roky? Při sčítání lidu v 

roce 2001 se k ČCE hlásilo 117 212 obyvatel ČR, při sčítání lidu z roku 

2011 se k ní hlásilo 51 936 obyvatel. Během deseti let klesl počet členů o 

polovinu. Já vím, bylo hůř. Přežila válku, přežila hromadné výstupy v 50. 

letech, přežila komunismus. A teď se ozývají rány ze všech těchto bojů.  

Nemůžeme oslavenkyni jen popřát hodně zdraví a nějak se s tím poper, holka. 

My jsme ona, my jsme církev. Na nás záleží, jak bude zdravá, kolika se dožije 

let, zda se jí rány z těžkých let zahojí, zda poroste do krásy. Co to znamená? 

Žít aspoň něco z té Lutherovy pečeti: a) žít z víry, ne z toho, co vidíme            

b) umrtvovat v sobě myšlenky a činy, které nikam nevedou c) žít = konat 

z radosti Ducha svatého v naději na příští dny, roky, věky.        Amen 

……………………………………………………………………………… 
Církevně – finanční slovník cizích slov 

Personální fond – částka, kterou každý sbor musí uhradit každý rok na plat 

faráře. Zatím se na platu faráře stále ještě částečně podílí stát, ale tento podíl 

se každým rokem snižuje, a naopak podíl sboru se každý rok zvyšuje. Tuto 

částku nám na každý rok předepisuje ústředí církve. V roce 2017 to bylo pro 

Nikolčice 35 000.- Kč za 1/3 pracovního úvazku faráře, pro Hustopeče 

65 000,- Kč za 2/3 pracovního úvazku.  

Celocírkevní a seniorátní repartice – ústředí církve (tzv povšechný sbor) 

má nemalé výdaje s organizováním své i naší činnosti. Svolává synod, má 

na starosti propagaci, stará se o své zaměstnance a ti zase o nás, vydává 

Českého bratra, za něco také musí topit, svítit a opravovat. Seniorát platí 

farářům cestovné na pastorálky, přednášejícím honoráře, větší seniorátní 

akce jako Seniorátní neděle, konvent nebo presbyterní konference.         

Rok   2017: Celocírkevní repartice / seniorátní repartice 

Nikolčice            5 460,-                            2 020.- 

Hustopeče        10 910,-                             4 040,- 

No a za něco musíme svítit, topit a opravovat i my. Za každý salár díky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu,_dom%C5%AF_a_byt%C5%AF_2011_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu,_dom%C5%AF_a_byt%C5%AF_2011_v_%C4%8Cesku

