
Bohoslužby duben - červen 2015 
 
Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00, kazatelská stanice Pasohlávky 13.30 
 
  3. 4. Velký pátek – Bohoslužby na obou místech s vysluhováním VP 
  5. 4. Neděle velikonoční - Bohoslužby na třech  místech s vysl. VP 
12. 4. Bohoslužby na obou místech  
19. 4. Bohoslužby na obou místech 
26. 4. Bohoslužby na obou místech – v Hustopečích s kávou a čajem 
………….. 
  3. 5. Bohoslužby na obou místech -  káže br. f. J. Šimsa 
10. 5. Bohoslužby na všech třech místech 
14. 5.  Bohoslužby Nanebevstoupení Páně - pouze v Hustopečích v 18.00 
17. 5.  Bohoslužby na obou místech 
24. 5. Svatodušní svátky - Bohoslužby na obou místech s vysl. VP - 

v Hustopečích s kávou a čajem 
31.5. Bohoslužby na obou místech 
…………….. 
  7. 6. Bohoslužby na obou místech - káže br. f. J. Šimsa 
14. 6. Bohoslužby na všech třech místech  
21. 6.  Bohoslužby na obou místech – v Hustopečích Zahradní slavnost pro 

děti na závěr školního roku – zmrzlina, špekáčky hry a soutěže 
28. 6. Bohoslužby na obou místech – káže host 
……………. 

Mimořádné bohoslužby a setkání – pouze v Hustopečích 
 
  2. 4. Modlitební setkání  - v 18.00  - s připomínkou Poslední večeře -  
 na stole bude víno a jídlo připravované pro slavení Hodu beránka 
  3. 4. Veřejné čtení Bible – v 13.00 v Hustopečích na náměstí 
  4. 4. Vigilie – v 19.00 - ztišení nad verši z Bible v předvečer Velké noci-  

tentokrát i pro děti 
23. 5.  Hledej oskeruši, rozhlednu a koňskou duši – sborový výlet do okolí 

Němčiček – sraz v Němčičkách v 9.00.  
29. 5. Noc kostelů – 18.00 – 24.00. Program v příloze 
 

Kontakt: FS ČCE Hustopeče, Masarykovo nám. 4, K. Rybáriková, 605 545 592, 
rybarikova.katka@seznam.cz, www.hustopece.evangnet.cz 

Tisk: HALP PRINT, Hustopeče 

VELIKONOČNÍ  DOPIS  2015 
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Lající, kající a lkající  - velikonoční zamyšlení 

„Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, 
jednoho po jeho pravici a druhého po levici“ Lk 23,33 
 
Lající, kající a lkající – tito všichni se sešli pod křížem. Lající – nadávající, to byli 
zhrzení a nazlobení Židé, kteří Ježíše uráželi, posměvači, kteří na trpícího Krista 
volali, ať sestoupí z kříže. Pokoušeli ho v jeho nejtěžší hodině, kdy bylo těžké i 
pro Božího Syna nevzdat to. Jeho utrpení zvyšovala i tato skutečnost - že umírá 
za lidi, kteří o to nestojí, kteří po žádné záchraně netouží, a místo slov díků mu 
spílají. Patřil k nim i lotr, který byl ukřižovaný spolu s Ježíšem a ještě s jedním. 
Kde se v člověku bere ten vzdor, že ani tváří v tvář smrti nejde do sebe? 
Nepřipravuje se na setkání se svým Stvořitelem a ještě v poslední chvíli prská 
kolem sebe zlobu tohoto světa?  



Kající – to byl onen druhý lotr. Tomu už dochází, že světský soud, který ho za 
jeho činy odsoudil k trestu smrti, není nic proti tomu, co ho čeká na soudu 
Božím, od kterého ho dělí už jen poslední vydechnutí. Na kříži se umírá dlouho, 
několik hodin, v potupě a ponížení, v bolestech a dušení. Ale co je to proti 
tomu, kam se odeberou duše těch na Božím soudu odsouzených? Tam podobné 
umírání trvá věčně a nikdy neskončí. Takto přemýšlel druhý lotr na kříži. Poznal 
však v Ježíši Kristu přímluvce, který po těchto mukách jistě odejde k Bohu a pro 
svou nevinnost u něj už zůstane. Poznal v něm i Krále, který tam u Boha 
převezme vládu a soud nad ostatními. Prosí ho tedy: „Ježíši, pamatuj na mě, až 
přijdeš do svého království“. Lotr nenadává nikomu, ví, že si tuto situaci zavinil 
sám. Poznal však v Ježíši Kristu někoho, kdo vinu z člověka umí sejmout. 
Někoho, kdo přináší Boží odpuštění tak jistě, jako slunce přináší nový den. 
Lkající – plačící ženy a učedníci. Ti, co Ježíše milovali - ti přišli doprovodit 
Božího Beránka až k branám smrti. Až tam, kde bude jeho oběť zcela 
dokonána. Ti v něm Spasitele poznali už dávno. Nechtěli ale, aby takto skončil. 
Mohl je toho přece ještě tolik naučit. O lásce, o Bohu, o tom, jak žít se všemi 
v míru. Mohl ještě tolik lidí zachránit. Nevěděli, že všechny ty lidi Ježíš 
zachraňuje právě teď. Teď, když Bohu nabídl sám sebe jako oběť na usmíření 
lidského hříchu.  
Lající – nadávající a Krista odmítající, Kající – své viny přiznávající a smilování 
žádající, a Lkající – plačící věrní, kteří myslí, že je jejich Bůh opouští. To jsou 
pod křížem zástupci nás všech. Ať už jsi kterýkoli z nich – ve vzdoru vůči Bohu: 
zdá se ti, že je krátký na všechny tvé starosti, které prožíváš… Nebo jsi ten, kdo 
zoufale touží po odpuštění a Boží přízni …. A nebo jsi ten, komu se právě 
hroutí svět, a máš pocit, že Bůh je mrtev a nikdo ti nepomůže…. Věz, že Ježíš 
svou smrtí na kříži vybojoval místo v Božím království i pro tebe. Pro tebe to 
dělal. Spolehni se na jeho lásku, svěř mu všechny své starosti. Slož pod křížem 
všechny své výčitky, viny i zmařené plány. A nedělní velikonoční jitro zazáří i 
tobě novým životem…  

Katka Rybáriková 
 

Malé ohlédnutí aneb Co se dělo ve sboru? 
 

Od posledního sborového dopisu, který se Vám dostal do rukou, uplynuly už víc 
jak tři měsíce. V tomto čerstvém předvelikonočním vydání Vás chceme 
informovat o tom, co se bude dít. Ale nejdříve dovolte malé ohlédnutí za tím, co 
se opravdu událo. 
Před Vánoci se nám na faře v Hustopečích podařilo zorganizovat hned dvě 
tvořivá setkání. Pečení perníčků (které jste měli možnost ochutnat 4. adventní 

neděli při hře dětí) a tvoření dárků pro děti (tentokrát to byly svíčky). Obě 
„dílny“ byly velmi šikovné a opravdu vytvořily, co si předsevzaly. Hlavně byla 
milá nálada, a proto budeme určitě podobné tvoření opakovat.  
Čtvrtou adventní neděli zahrály děti vánoční pásmo s názvem Čtyři svíčky. Snad 
jste měli možnost hru vidět buď v Nikolčicích, nebo v Hustopečích. Krátká, ale 
výstižná slova o pokoji, lásce, naději a víře se stala světlem do našich 
předvánočních domovů. Našim dětem z Hustopečí a z Nikolčic za to patří velký 
dík. 
Od Nového roku se děti schází opět k ustáleným setkáním. Ve středu na 
nábožko v Hustopečích na faře. Každou druhou, třetí a čtvrtou neděli v nedělní 
škole, kde nově probírají Modlitbu Páně. Víc pravidelnosti by naopak 
potřebovali mládežníci, jejichž setkání se má konat každých čtrnáct dní v pátek.  

 
Program Noci kostelů  
v Hustopečích 
18.00 zahájení, zvony, 

 přivítání  

18.30 koncert ZUŠ 

19.30 komentovaná 

 prohlídka  

20.00 Mistr Jan Hus 

 mýtů  zbavený  

20.30 zpívání pod lípou 

21.00 koncert kapely  Pranic  

22.00 jiná náboženství v Evropě – je možný dialog? 

23.00 půlnoční bohoslužba s písněmi ze Svítá a s modlitbami za uzdravení 

24.00 zamykáme 

průběžný doprovodný program  
 obrazy S. Slivky – učírna  
 „bezovka“ pod lípou – lahodný a zaručeně domácí mok pro kolemjdoucí 
a třeba i k nám jdoucí 

Všichni jste srdečně zváni. 

 



Střípky ze sborového shromáždění aneb  
Jak si stojíme finančně? 

 
Sborové shromáždění se koná zpravidla jednou ročně a má sloužit ke 

společnému rozhodování o finančních, technických a administrativních 

záležitostech sboru. V Hustopečích se tohoto roku konalo 15. 3. Kromě zprávy 

staršovstva byla přednesena také finanční bilance minulého roku. S výsledky 

hospodaření chceme touto cestou seznámit i vás. Uvádíme přehled výdajů 

a příjmů - zaokrouhlené částky jsou v tis. Kč.  

Celkové výdaje činily 268 tis., největší výdaj tvoří spotřeba energií 
128 tis., povinný odvod do personálního fondu* 32 tis., odvod repartic** 
celocírkevních 10 tis., odvod repartic seniorátních 3,5 tis., dalšími položkami 
jsou spotřební a kancelářské potřeby 16,7 tis., běžná údržba 11 tis., cestovné 10 
tis. Vedle výdajů má sbor také příjmy, v loňském roce činily celkem 
314 tis. Jsou zde zahrnuty chrámové sbírky 41 tis., dary 45,5 tis., salár 54 tis. a 
příjmy z pronájmů farních prostor 172 tis. včetně energií. 
V současnosti nabývá jasnějších obrysů dopad odluky církve od státu. Kromě 

jiného se v této souvislosti hovoří především o finanční samostatnosti církve. Je 

zřejmé, že bude potřeba vyšší solidarita a obětavost členů církve ve finančních 

příspěvcích. V diskuzi na VSS se v této souvislosti hovořilo o odvádění saláru. 

Všichni řádní členové FS ČCE Hustopeče by měli dbát na to, aby salár včas 

odevzdali. Jeho výše je dobrovolná. Zaplatit je možné v kanceláři fary nebo po 

bohoslužbách. Existuje i možnost odvádět salár formou měsíčních pravidelných 

splátek (trvalá platba převodem z bankovního účtu). Lze nastavit menší měsíční 

splátku, kterou člověk tolik nepocítí. Např. při platbě 100,- Kč měsíčně odvede 

platící celkem na salár 1200,- Kč za rok. Všechny dary a finanční příspěvky 

sboru jsou odečitatelnou položkou z daní (sbor dokládá potvrzení o daru).  

Všem řádným plátcům a ostatním dárcům velmi děkujeme.  

 

Vysvětlivky: * Odvod do personálního fondu – předepsaná částka, kterou každý sbor 
je povinen odvést na plat svého kazatele. Je to jen část celoročního platu faráře. Druhou 
část stále ještě dotuje stát. V rámci odluky církve od státu se bude zmenšovat podíl státu 
na platech kazatelů a částka, kterou má sbor odvést do PF se bude každoročně 
zvyšovat.  
**Repartice - pravidelné odvody, kterými farní sbory povinně přispívají na výdaje 
vedení církve, a to na celocírkevní i na seniorátní úrovni. Je to vyjádření solidarity církve 
a souhlasu, že je potřeba podporovat ty, kteří jsou našimi zástupci a správci. 
 

 
Co se bude dít dál aneb O čem přemýšlíme? 

Ve sboru v Hustopečích stále častěji narážíme na nedostatek prostoru pro 

společné aktivity nebo na chybějící zázemí a vybavení. Pocítit to mohli všichni 

např. při letošních ekumenických bohoslužbách. Prostor učírny je pro podobná 

setkání příliš stísněný. Hlavním problémem je však absence alespoň základně 

vybavené kuchyňky. Tyto prostory chybí dále především při práci s dětmi a pro 

společná setkávání, tvoření, rozjímání, návštěvy.  

Farářka sboru společně se staršovstvem dlouhodobě zvažují řešení tohoto 

problému. Jednou z možných variant by bylo využití spodního bytu na faře, 

který se v současnosti pronajímá. Hovoří se i o rekonstrukci „domečku“ ve 

dvoře. Všechny tyto možnosti jsou však dlouhodobou záležitostí a předmětem 

dalších jednání. 

Pro sborové účely také chceme vylepšit farskou zahradu. V brzké době 

proběhne vydláždění prostoru pod ořechem, kde by mělo vzniknout posezení. 

Další představa je, že se zbourají „chlévy“ uprostřed, aby se otevřel prostor 

zahrady všem návštěvníkům a bylo by dost místa pro vybudování stálého 

ohniště, hracích prvků pro děti, malého sportoviště atd. Cílem je vybudovat 

prostor, kde budeme všichni rádi trávit společně čas a kam budeme zvát milé 

návštěvníky. 

  


