
Bohoslužby o Velikonocích a jiné události 

začátky bohoslužeb  -  Nikolčice 8.30,  Hustopeče 10.00 

2.4. 5. neděle postní    

káže s. farářka Jarmila Řezníčková 

schůze staršovstev Hustopeče v 11.00, Nikolčice ve 14.00  

9.4. Květná neděle  

káže b. farář Jaroslav Vítek 

14.4. Velký pátek -  bohoslužby s Večeří Páně                                       

        káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková   

16.4. Velikonoční neděle  - bohoslužby s Večeří Páně 

bohoslužby na obou místech + Pasohlávky ve 13.30    

káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková   

23.4. 1. neděle po Velikonocích   

 káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková   

30.4. 2. neděle po Velikonocích 

káže b. ordinovaný presbyter Petr Zajíc 

7.5. 3. neděle po Velikonocích 

káže b. farář Jiří Šimsa  

14.5. 4. neděle po Velikonocích / Den matek 

káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková   

schůze staršovstev Hustopeče v 11.00, Nikolčice ve 14.00  

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

Další program ve sboru v Hustopečích  
zváni jsou samozřejmě i všichni z Nikolčic a přátelé a známí odkudkoli 

13.4. Zelený čtvrtek – Sederová večeře – v 18.00 v Hustopečích na faře 

27.4. film Noc s králem - v 18.00 v Hustopečích na faře 

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

Program sborového života ve sboru v Hustopečích během týdne:  

Středa -  v 9.30 biblická hodina, v 16.00 Mininábožko – předškolní děti 

17.00 Zpívání pro radost, v 18.00 modlitby za sbor 

Čtvrtek - v 16.00 náboženství pro starší děti 

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

Úřední hodiny Hustopeče: středa 10.30 do 18.00, čtvrtek 14.00-18.00 

Nikolčice: čtvrtek 10.00-12.00   
Kontakt: Kateřina Rybáriková, tel 605 54 55 92, rybaríkova.katka@seznam.cz 

Velikonoční dopis 

 

2017                                                                                                     
  Farních sborů  

ČCE 

        v Hustopečích  

                a 

Nikolčicích 
 

„On ‚na svém těle  

vzal naše hříchy‘  

na kříž, abychom  

zemřeli hříchům 

a byli živi  

spravedlnosti.“ 
      Keramický reliéf Emila Slámy                                                                                                    1. Petrův 2, 24  

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé sboru, přiblížily se Velikonoce a s nimi 

obrovská příležitost. Svátky slavíme proto, abychom si připomněli významné 

události, které hluboce ovlivnily náš život. Špatné a smutné věci si většinou 

nepřipomínáme. Slavíme narozeniny, abychom se radovali, že jsme se vůbec 

mohli narodit do tohoto světa a užít si krásy, které nabízí. Slavíme výročí 

svatby, abychom si připomněli, jak dlouho už jsme šťastní. A pokud si 

připomínáme úmrtí, tak proto, abychom věděli, jak dlouho nám chybí ten, 

koho jsme milovali. Velikonoce jsou nádherná příležitost uvědomit si, kolik 

nám toho bylo dáno. Je to den odpuštění dluhů. Představte si, že by banky a 

celé lidstvo vyhlásilo den odpuštění dluhů. V ten den by se zrušily všechny 

splátky hypoték a úvěrů. Přátelé by si poplácali po ramenou a kdo komu co 

dlužil, bylo by smazáno. Mnohým by se celoživotně ulevilo a mohli by začít 

konečně žít. Ne už pro splacení dluhu, ale pro ty krásy světa, pro lásku, pro 

http://biblenet.cz/b/Pet1/2#v24


radost. Přesně toto nám bylo dáno v Ježíši Kristu o Velikonocích. V listu 

Koloským 2,14 se píše: Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila 

proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.  Stálo ho to pot, 

bolest, ponížení a smrt, ale pro lásku k nám neváhal a podstoupil to, co 

bylo třeba pro naše ospravedlnění. Raduj se, křesťane, Bůh ti odpouští 

všechny tvé viny, zanedbané vztahy, špatná rozhodnutí, neuvážená 

slova i činy. Už není třeba se trápit tím, co jsme pokazili. Pokud svých 

chyb lituješ a týráš se výčitkami svědomí, pohlédni na kříž. Vidíš tam 

někde zapsané své viny? Nevidíš, protože byly smazány. Bůh nechce, 

aby ses utápěl v minulosti, ale abys žil v jeho radosti z odpuštění = ve 

spravedlnosti. A naplněn touto vděčností, můžeš mnohé napravit . 

Přinést lásku těm, kterým jsi ublížil, odpustit těm, co ublížili tobě. 

Přijďte oslavit svátky odpuštění dluhů, přijďte se radovat ze smíření 

s Bohem. Na Velký pátek i v neděli Vzkříšení jsou dveře pro všechny 

otevřené.                       Krásné prožití Velikonoc přeje K. Rybáriková  

500 let světové reformace 
V letošním roce uběhne 500 let od důležitého impulzu k obnově církve. 

Česká reformace předcházela té evropské o několik generací. Spisy Mistra 

Jana Husa a jeho žáka Jeronýma Pražského se musely opisovat a jejich šíření 

mělo omezený dopad. Za své „kacířské“ názory skončili v plamenech na 

břehu Rýna. Názory Martina Luthera o 

100 let později díky vynálezu knihtisku 

prorazily rychleji do širšího povědomí a 

zapůsobily na mnohem širší okruh lidí. 

Též jeho 95 latinských tezí z roku 1517 

bylo velmi rychle přeloženo do němčiny 

a vytisknuto v Lipsku, Norimberku i 

Basileji. Tohoto kacíře už nebylo tak 

snadné umlčet. Martin Luther Husovy 

názory zpočátku neznal, ale když se s 

nimi o pár let později seznámil, zjistil, 

jak velice se s nimi ztotožňuje, dokonce 

se prý prohlásil za husitu.   

Tento kazatel ve Wittenbergu a 

profesor na tamější univerzitě dospěl k 

poznání, že Boží milost platí pro 

každého, kdo ji vírou přijme. Jeho teze z wittenberského univerzitního 

kostela mimo jiné kriticky reagovaly na praxi prodávání odpustků. Kvůli 

tehdejší všeobecné nespokojenosti s církví vyvolaly mohutnou odezvu. Díky 

ochraně saského kurfiřta se tento novodobý kacíř vyhnul mučení i soudním 

řízením. Tehdejší papež nařídil jeho vyobcování z církve, ale Luther ani pak 

své teze neodvolal. Ani před kardinálem v Augsburgu, ani na říšském sněmu 

ve Wormsu. Saský kurfiřt poté nechal Luthera unést do azylu na hrad 

Wartburg u Eisenachu. Zde Luther přeložil Nový zákon z latiny do němčiny, 

tak aby mu všichni rozuměli. Roku 1625 se vrátil do Wittenbergu, začal opět 

přednášet na univerzitě a vydal řadu polemických spisů. Za spolupráce jiných 

wittenberských teologů dokončil r. 1534 překlad Starého zákona. Se svým 

spolupracovníkem Philippem Melanchtonem položili základ nové, 

evangelické církve (augsburské vyznání), i když zpočátku o založení nové 

církve neusiloval. Šlo mu o reformu stávající církve na základě těchto 

principů:  

*Sola skriptura (pouze Písmo): Autorita Písma je vyšší než autorita církve.  

*Sola fide (pouze víra): Člověka ospravedlňuje jeho víra, ne dobré skutky.  

*Sola gratia (pouze milost): Boží milost je dar, není možné si ji nijak 

zasloužit nebo koupit. 

Martin Luther si velmi vážil hudby. Díky němu dostala reformace své 

první vlastní písně. Přebásnil a zhudebnil některé žalmy, psal i duchovní 

písně pro děti. Věděl, že písněmi se evangelium vštípí silněji než jen 

mluveným slovem. Dodnes některé z nich zpíváme. I bratři evangelíci v 

ostatních evropských zemích. Zpíváme je s úctou a jsme za ně vděčni. 

Zpracovala Radka Burianová 

Krátké zprávy ze sborů 

V obou sborech byla během února tohoto roku zvolena nová staršovstva. 

Jejich fotografie a jména najdete v příloze tohoto dopisu. Noví presbyteři 

byli zvoleni na funkční období 2017-2023.   

Hustopeče: Od prosince pronajímáme část dolního bytu na faře br. Jiřímu 

Markovi. Jeden pokoj z tohoto bytu slouží jako klubovna. V tomto bytě 

byla vyměněna okna za 48 000 Kč. Částečná výměna oken v kostele stála 

230 000 Kč. Díky darům Jeronýmovy jednoty, města Hustopeče i vás 

štědrých dárců se podařilo vše zvládnout bez dluhů. 

Nikolčice: Fara je od března pronajímána panu Šáchovi, nikoli však 

dlouhodobě. Na faře v kanceláři jsou nové židle a záclony a díky sestrám ze 

sboru máme nyní důstojný a útulný prostor ke scházení a schůzování. 

http://biblenet.cz/b/Col/2#v14


Noví i staronoví presbyteři se představují: 

 

 

 

 

 

 

Zleva: R. Burianová, M. Kaňová, V. Konečná st., B. Křižan, J. Marek, P. Stehlík           

a náhradníci Z. Sedláček st. a T. Velecký 

A něco málo o nich:  

Radoslava Burianová – učitelka němčiny, nyní v důchodu                 

Miloslava Kaňová –  účetní, nyní v důchodu a naše kostelnice                                   

Věra Konečná – učitelka hudby, aktivní babička, naše varhanice                             

a místokurátorka sboru  

Břetislav Křižan – manažer rostlinné výroby, doma tři malé děti, náš učitel 

Nedělní školy. 

Jiří Marek – řemeslník a náš Ferda mravenec – práce všeho druhu.  

Pavel Stehlík – středoškolský učitel odborných předmětů, nyní v důchodu, 

aktivní dědeček a kurátor našeho sboru      

Zdeněk Sedláček – vinař, stavař  

Tomáš Velecký – podnikatel 

Schůze hustopečského staršovstva se konají pravidelně druhou 

neděli v měsíci po bohoslužbách v 11.00 

„Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs! Hospodin Bůh, 

můj Bůh, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud 

veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.  

 1. Paralipomenon 28, 20 

Noví i staronoví presbyteři se představují: 

 

 

 

 

Zprava: P. Běhávka, J. Dostál, L. Poláková, L. Sedláková, F. Svobodová,                        

J. Šoberová a náhradníci V. Klobása  a Z. Otřísal  

A něco málo o nich:  

Petr Běhávka – produktový manažer IT firmy a nový kurátor našeho sboru  

Jiří Dostál  -  technik firmy Dřevomont   

Libuše Poláková – úřednice, nyní v důchodu 

Libuše Sedláková – úřednice na obecním úřadě, nyní v důchodu, v našem 

sboru je místokurátorkou a spravuje veškerou administrativu  

Františka Svobodová –  pracovnice v zemědělství, nyní v důchodu    . 

Jana Šoberová - pracuje na katastrálním úřadě v Brně a je to naše nová  

pokladní 

Vlastislav Klobása – vinař  

Zdeněk Otřísal – malíř, natěrač, opravy fasád 

Schůze nikolčického staršovstva se konají pravidelně druhou 

neděli v měsíci ve 14.00 

„Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs! Hospodin Bůh, 

můj Bůh, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud 

veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.  

 1. Paralipomenon 28, 20  
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