
Bohoslužby ve Farních sborech ČCE Hustopeče a Nikolčice

v adventu a o svátcích

bohoslužby: 8.30 Nikolčice, 10.00 Hustopeče, pokud není uvedeno jinak

1. 12. 1. adventní neděle, bohoslužby s Večeří Páně,  káže j. Rybáriková

8. 12. bohoslužby v obvyklou dobu + 13.30 Pasohlávky

káže j. Rybáriková

15. 12. bohoslužby v obvyklou dobu, káže f. Macek

22. 12. Dětská vánoční slavnost O třech stromech, na obou místech 

v obvyklou dobu, úvodní slovo j. Rybáriková

24. 12. Štědrý den, bohoslužby pouze v Nikolčicích v 16.00, 

káže j. Rybáriková

25. 12. Boží hod vánoční, bohoslužby s Večeří Páně, káže j. Rybáriková

+ 13.30 Pasohlávky

26. 12. 2. Svátek vánoční, káže j. Rybáriková

29. 12. bohoslužby v obvyklou dobu, káže host

31. 12. Konec roku, bohoslužby pouze v Nikolčicích v 16.00, 

káže j. Rybáriková

1. 1. 2014 Novoroční bohoslužby na obou místech s Večeří Páně, 

káže j. Rybáriková

5. 1. 8.30 Nikolčice, 10.00 Hustopeče, káže f. Šimsa

-----------------------------------------------------------------------------
Pravidelný program ve sborech

Hustopeče: středa: 9.30 - biblická hodina, 16.00 – Mininábožko
čtvrtek: 17.00 – Prachovka - kurz němčiny, 18.00 – Zpívání pro radost
pátek: 16.30 – Konfirmandi. Nikolčice: čtvrtek: 10.30 – biblická hodina
-------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední hodiny: Hustopeče: středa 11.00 – 16.00, čtvrtek 14.30- 16.00
Nikolčice: čtvrtek 11.30 -12.30
Kontakt: K. Rybáriková, 605 54 55 92, rybarikova.katka@seznam.cz

Bankovní spojení: 1381522359/0800 pro sbor Hustopeče

        1381527379/0800 pro sbor Nikolčice

Všem pravidelným plátcům saláru i jednotlivým dárcům srdečně děkujeme.

Adventní dopis                       

2013
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Navštívení 
„… byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se 
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu 
Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď 
zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi 
zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.“ Lk 1,26-38

Kdysi k jedné dívce přišel podivný posel, podivně ji pozdravil a povídal jí 

podivné věci. Pak se dlouho nic nedělo. Kromě toho, že se té ženě začalo 

zvětšovat bříško. Byla to doba očekávání a spousty přemýšlení. Ono také 

když k vám někdo přijde a řekne vám „Buď zdráv – milostí zahrnutý“, tak 

vám vrtá hlavou, co to asi znamená. Ví o mně ten neznámý něco, co já 

nevím? Jako když vám pošťák nese obálku a z dálky na vás volá „Člověče, 

vy máte ale štěstí“. Nese vám zprávu, že jste vyhráli v loterii, ale vy o tom 



ještě nevíte. Copak vyhrála v nebeské loterii Marie? Záhadu jménem Ježíš. 

Možnost přivést na svět toho, před kterým jednou celé národy pokleknou. 

Radost pro všechny lidi na světě. S tím úkolem však byl spojen i strach, 

velká duševní bolest a mnoho těžkých chvil. Výsledek ale stál za to: 

Spasení pro každého člověka. Asi to všechno nemohla vědět, snad jen 

tušila, že to nebude procházka růžovým sadem. Ale její víra, že ji Bůh 

miluje a neopustí, byla větší než obavy, vyvolané záhadným pozdravem. 

Milostí zahrnutá. Její očekávání, její advent byl plný obav: nevyžene mě 

snoubenec? co řeknou lidi, když se nám narodí nemanželské dítě? Ale také 

plný těšení a zvědavosti na velké Boží věci: Syn Nejvyššího, jeho království 

nebude konce,… Advent je doba očekávání velkých Božích věcí a narození 

Božího Syna znamená, že „Pán s tebou“ už není jen pozdrav, ale skutečnost.

A to jsou velké věci.

K. Rybáriková

    Adventní koncert 
Základní umělecké školy Hustopeče

1. 12. 2013 v 16.00 
v evangelickém kostele v Hustopečích

Výtěžek koncertu bude věnován středisku Diakonie ČCE

na výstavbu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích

Všichni jste zváni 

Děkujeme všem, kteří pravidelně platí salár – tedy každoroční povinný 

příspěvek na provoz sboru a plat kazatele. V době samofinancování církve 

bude na těchto příspěvcích záviset, zda v Hustopečích bude 

  moci evangelický sbor působit i v budoucnu.

Ve sborovém listě vám přineseme vždy  rozhovor s člověkem, kterého 

dobře znáte. Tentokrát s bývalou dlouholetou kurátorkou sboru, 

sestrou Růženou Navrátilovou.

Narodila se 27. 2. 1930 v Luži u Vysokého Mýta v evangelické rodině. 

► Jak jste se ocitla na jižní Moravě?

Tatínek rozhodl, že budu studovat Obchodní akademii v Brně. Bydlela jsem 

u tety a pravidelně navštěvovala evangelický 

sbor Brno II. v Blahoslavově domě. Ten mě 

uchvátil svým sborovým životem. Byla jsem 

šťastná ve velkém městě a ve velkém sboru. 

V Brně jsem zůstala i po maturitě, byl tam 

bohatší život - Sokol, výlety s evang. mládeží, 

pěvecký sbor Blahoslav. V roce 1951 jsem 

poznala svého manžela Zdeňka Navrátila, 

který se stal farářem v Nosislavi. Tam jsem po 

jeho boku strávila 20 let a postupně se nám 

narodily 3 děti, Eva, Noemi a Daniel. Pak jsme 

ještě sloužili16 let ve sboru v Silůvkách a na 

důchod v roce 1985 jsme se přestěhovali do Hustopečí. 

► Co pro vás znamenalo být kurátorkou evangelického sboru? 

Poznat, co je v první řadě potřeba udělat, získat pro to především 

staršovstvo a pak také ostatní.

► Jak vám v životě pomáhá víra?

Je pro mě důležité, že se můžu modlit a že Bůh ví, co je pro mě dobré. 

S Boží pomocí jsem překonala bolest nad ztrátou starší dcery a později 

i manžela. Prostředí církve a všechno, co se v ní děje, kázání, zpěv,

společenství, vrací člověku síly. Neděle v kostele pro mě znamená takovou 

očistu. Teď na stáří, zvlášť při mých častých pobytech v mikulovském G-

centru, jsou mi vzorem Ježíšova slova: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto 

maličkých, mně jste učinili“. Zkrátka ještě pomoct, dokud můžu, těm co 

jsou na tom zdravotně ještě hůř než já.

Děkuji za rozhovor a přeji klidný advent a přípravu na svátky pokoje.

ptala se K. Rybáriková




