
Bohoslužby během adventu a o Vánocích 
ve sborech v Nikolčicích a v Hustopečích 

a v kazatelské stanici Pasohlávky 

 

 

 

  4.12. Bohoslužby na obou místech, káže  f. Šimsa 

 Nikolčice 8.30, Hustopeče10.00  

11.12. Bohoslužby na obou místech, káže  j. Rybáriková 

 Nikolčice 8.30, Hustopeče10.00  

18.12. Vánoční hra dětí s názvem Co by bylo kdyby  

   Nikolčice 8.30, Hustopeče10.00 j. Rybáriková 

24.12. Štědrovečerní bohoslužba, káže  j. Rybáriková 

 pouze Nikolčice 16 h  

25.12. Boží hod vánoční s Večeří Páně, káže  j. Rybáriková 

  Nikolčice 8.30, Hustopeče10.00, Pasohlávky 13.30 

1.1. 2017 Novoroční bohoslužba s Večeří Páně 

 Nikolčice 8.30, Hustopeče10.00, káže  j. Rybáriková 

 
Pro rodiče a děti 

11.12. Pečení perníčků na faře - po bohoslužbách, s obědem - těsto s sebou 

14.12. Výroba dárků pro děti (vyrábí rodiče a dobrovolníci) od 17.00 

  Paralelně se bude promítat film: Malý princ, podle Exupéryho knihy 

 

Kontakt na kazatelku obou sborů – v případě žádosti o pohřeb, svatbu, pastorační návštěvu:  

       Kateřina Rybáriková, tel: 605 545 592, e-mail: rybarikova.katka@seznam.cz 

Kontakt na sbory – e-mailové a bankovní spojení pro zaslání finančního daru nebo saláru: 

       Sbor Hustopeče: hustopece@evangnet.cz , č. účtu 1381522359/0800 Česká sp 

       Sbor Nikolčice: nikolcice@evangnet.cz , č. účtu 1381527379/0800 Česká sp. 

Adventní dopis 
2016 
 

Farních sborů  

Českobratrské  

církve  

evangelické 

v Hustopečích  

a Nikolčicích                                                        
 

„Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí“ 

Mt 2,10 

Hvězda jako symbol naděje a důvod k radosti. Každý ví, jak vypadá noc 

bez hvězd. Je tma, že není na krok vidět. Když vyjdou hvězdy, je 

naděje, že v té tmě bude aspoň trochu vidět. V adventu vyhlížíme 

hvězdu, která oznamuje, že se blíží lepší časy. Že přijde Někdo, kdo 

nám posvítí na cestu. Někdo, kdo nám pomůže or ientovat se v této 

spletité době. Hvězdu, jiskru naděje potřebuje ten, kdo začíná vidět 

všechno černě. V písni Ó slunce spravednosti zpíváme o Pánu Ježíši 

„Ty, jenž jsi hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení 

vnitřní...“ V adventu se rozsvěcují hvězdy v oknech, na ulicích, ale co 

nám tolik světla bude platné, když se nerozsvítí naše vnitřní světlo. 

Advent = „přichází“, a už je tu. V Bibli o Ježíši čteme „Hle stojím přede 

dveřmi a tluču..“ a dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. 

Až mu otevřeme, bude Boží království mezi námi, v nás. V naději, že 

se tak stane, že Bůh splní své sliby, rozsvěcujeme hvězdy. Třeba 

moravskou hvězdu, jaká je na úvodním obrázku tohoto dopis – viz dále. 

Proto tak radostně oslavujeme Vánoce, narození Božího Syna – je to 

důkaz, že jednou už přišel, že tedy naše naděje není marná. A tak jistě 
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 jak už přišel, přijde jednou zas. Pokojný advent s očekáváním Božích 

zaslíbení přeje      Katka Rybáriková 

 

   Milé sestry a milí bratři, 

letos jsme v hustopečském sboru zvažovali zakoupit pro náš kostel 

Ochranovskou hvězdu. Stejné hvězdy v období adventu zdobí mnoho kostelů 

i domů po celém světě. Tento adventní zvyk se rozšířil po světě v minulém 

století, kdy začali tyto hvězdy vyrábět v saském Ochranově (Herrnhut) 

potomci evangelických exulantů z Moravy, členové obnovené Jednoty 

bratrské. Ti v cizině nalezli ochranu před pronásledováním. Skrze síť 

ochranovských misí se hvězda rozšířila po světě, kde je známa jako Moravská 

hvězda – moravian star. 

Ovšem úplně první zmínka o výrobě a používání papírových hvězd 

osvětlených svíčkou je starší - pochází již z roku 1821, kdy je studenti z 

moravské evangelické školy v obci Niesky (36 km od Herrnhutu) vytvořili 

pro slavnostní osvětlení místní školní budovy, při příležitosti 50. výročí jejího 

založení. Je jisté, že u počátků tradice výroby mnohocípých hvězd byla výuka 

matematiky a geometrie na školách Moravských bratří. Tyto složité obrazce 

sloužily žákům pro výuku a nakonec i k výzdobě jejich školy i kostela. 

Spolu s misijní a charitativní činností církve Moravských bratří se tak světem 

šířila i oblíbenost Moravské hvězdy. Rodiny z Ochranova posílaly svým 

příbuzným na misiích tyto hvězdy zvláště o Vánocích, kdy je soudržnost 

rodiny nejvíce ceněna. A tak se hvězda vyvěšuje, od začátku adventu až do 

Tří králů, nejen u nás, ale také v západní Indii, Grónsku,  v jižní a východní 

Africe a v části Skandinávie. Je jistě dobré šířit tento krásný zvyk, který 

započali naši předkové. Podle hvězdy v 

oknech nebo nad vchodem domů se dodnes 

poznávají lidé stejné víry. Všichni, kdo věří, že 

je střeží tentýž Bůh, který poslal svého Syna, 

aby se stal člověkem a nesl všechnu bolest i 

radost lidí, které tolik miluje. 

Symbolem Českých i Moravských bratří je 

beránek s praporem. Ten je vyobrazen i v obou 

našich kostelích, což nás svým způsobem 

s Jednotou bratrskou spojuje. 

 

 

Co přinesl rok 2016 aneb Zprávy ze sborů 

V Hustopečích 

Výměna oken v kostele - byla vyměněna 4 okna na straně do zahrady.            

Do budoucna počítáme s výměnou i na straně do ulice, tam jsou však okna 

opravovaná a také z té strany tak moc nepršívá, takže to tolik nespěchá. 

Výrobu a výměnu oken zajistila firma Vekra, celé to stálo cca 230 000,- Kč. 

Bylo osloveno 24 firem, výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech, nejprve 

jsme plánovali okna plastová, ale naše netypická okna se nedala v tomto 

provedení vyrobit. Nyní tedy máme nová eurookna. Jak se nám to podařilo 

finančně zajistit? Jedině díky štědrosti organizací i jednotlivců. 80 000,-  

jsme dostali z darů Jeronýmovy jednoty, církevní organizace podporující 

stavební záležitosti sborů naší církve. 40 000,- darovalo město Hustopeče – 

velice děkujeme. Zbytek jsme pokryli z vlastních zdrojů, především díky vám 

obětavým dárcům. Byla vyhlášena sbírka, která probíhala skoro celý půlrok. 

Všem kdo jste přispěli srdečně děkujeme. 

Ukončili jsme nájem dolního bytu na faře. Po vyklizení bytu bylo shledáno, 

že i zde je třeba vyměnit okna a bylo potřeba celý byt vymalovat. Vymaloval 

bratr Marek, okna za 48 000 dodala a vyměnila firma Pramos. 
V Nikolčicích 

Od letoška máme dvoje nové plastové dveře na faře (46 000). Dále byla 

zařízena kancelář ve větší místnosti na faře. Nábytek věnovala sestra 

Haškovcová z Hustopečí, koupil se nový koberec (4 800), aby v zimě bylo 

tepleji a aby se neponičily krásné parkety pod ním, které obětavé sestry 

nádherně umyly a vyleštily. V místnosti původní kanceláře bude sborový 

archiv. Obě místnosti a chodba byly nově vymalovány (3 600). Od obce 

Nikolčice jsme dostali dotaci 50 000,- Kč na nutné opravy – velice děkujeme. 

Na podzim jsme ukončili smlouvu s nájemníkem. Fara bude vymalována, 

zvelebena a nabídnuta dalším zájemcům k pronájmu. Byla opravena spadlá 

zídka (4 700) na farní zahradě. Všem kdo pomáhali děkujeme. Připomněli 

jsme si pana faráře Šebestu – prvního faráře sboru v Nikolčicích a zakladatele 

sborů v Hustopečích, v Břeclavi a v Hodoníně. Setkání bylo krásné. Sestrám 

děkujeme za pohoštění. Na hrob paní farářové Šebestové a jejího synka byly 

pořízeny nové žulové desky se jmény a daty. 

 

V roce 2017 nás čekají v obou sborech volby nového staršovstva. Také zvaní 

dalších lidí do kostela by měl být náš prvořadý úkol. Jestli tu naše sbory 

budou ještě i v dalších letech, je zodpovědností každého z nás. 


