
Bohoslužby a významné akce ve sborech 

listopad – prosinec  2014 – leden 2015 

časy konání bohoslužeb: Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00 
VP - vysluhování Večeře Páně 

pokud není uvedeno jinak, káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková 
…………………………………………………………………………………… 
30. 11. 1. adventní neděle, bohoslužby na obou místech, VP 

  Hustopeče - 16.00 adventní koncert ZUŠ  
…………………………………………………………………………………… 
7. 12.  2. adventní neděle, bohoslužby na obou místech,  

  čtené 

10. 12.  adventní dílna, 18.00 na faře 

14. 12.  3. adventní neděle, bohoslužby na obou místech,  

  13.30 Pasohlávky 

17. 12.  společné pečení perníčků, 16.00 na faře 

21. 12. 4. adventní neděle, vánoční pásmo dětí 

24. 12. Nikolčice, 16.00 

25. 12. 1. svátek vánoční, bohoslužby na obou místech,  

  13.30 Pasohlávky, VP 

26. 12. 2. svátek vánoční, Hustopeče 10.00 

28. 12. bohoslužby na obou místech, káže br. Petr Zajíc 

31. 12. Nikolčice 15.30, káže br. f. Ondřej Macek 
……………………………………………………………………………………. 
1. 1.  Nový rok, bohoslužby na obou místech, VP 

4. 1.  bohoslužby na obou místech, káže host, nebo čtené 
……………………………………………………………………………………. 

Všichni jste srdečně zváni. Informace o dění ve sboru uvnitř listu. 

Kontakt: K. Rybáriková, 605 54 55 92, 
rybarikova.katka@seznam.cz, www.hustopece.evangnet.cz 

ADVENTNÍ  DOPIS  2014 

Farní sbory ČCE Hustopeče a Nikolčice  

 

 

 

 

 

 

 

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti 
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 

služebníka, stal se jedním z lidí. Fil 2,6-7 

Někdy se lidé navzájem hodnotí. Slyší o nějakém skandálu, 

o manželském trojúhelníku, odloženém novorozenci a řeknou: „No to 

je hrozné, jak tohle někdo mohl udělat.“ Soudí a šmahem odsoudí. 

Nedají si práci zamyslet se nad tím, jak bylo tomu, kdo selhal ve svém 

životě. Dokonce dělají, jakoby oni sami nikdy neselhali. Ani soudci 

znalí všech okolností případu, s plnými slohami podrobností, 

nemohou se vcítit do situace souzeného. Existuje takové přísloví: 

„Nesuď někoho, dokud jsi aspoň 30 dní nechodil v jeho pantoflích.“ 

V adventu si připomínáme dobu, kdy Bůh vstupuje do lidských dějin 



zcela konkrétním způsobem. Bůh, který nás má jednou soudit, 

vstupuje do našeho světa a 30 let chodí v našich pantoflích. V osobě 

Ježíše Krista si prošel vším. Narozením do nuzných podmínek 

i královským majestátem. Být nemanželským dítětem i milovaným 

synem, být pokládán za blázna, a přece mít pravdu. Být milovaný 

i odmítaný, bezdomovcem i knězem. Byly do něj vkládány falešné 

naděje, ale jen málokdo mu skutečně naslouchal. Prošel ponížením 

i uctíváním, narozením, dětstvím i smrtí. Snad jen stářím ne. I když – 

sehnutý, pod křížem, na sobě cítil tíhu světa, tíhu celého života. On 

jediný – Ježíš Kristus - má právo nás soudit. Ví, jak zápasíme o to žít 

dobrý život. A ty kdo v tom selhávají, hledá a zachraňuje. Podstoupil 

dobrovolně trest za to, v čem my lidé selháváme. Proto už na počátku 

jeho života nebe hlaholí jásotem a nejmoudřejší v zemi se mu jdou 

poklonit.  

V jásotu a radosti prožitý advent vám přeje Kateřina Rybáriková, 

kazatelka sborů. 

Tři otázky pro… 

Zdeňka Sedláčka 

1. Co pro vás znamená evangelický sbor v 

Hustopečích?  

Jsem členem sboru odmalička, náš rod 

odjakživa žil pro sbor. Chodil jsem vždycky do 

kostela a nijak jsem se netajil, že jsem 

evangelík, jsem na to hrdý. 

2. Na co rád vzpomínáte z historie sboru?  

Pamatuju si hlavně ty důležité události. Jako třeba konfirmaci, křty 

svých dětí. No a potom brigády a různé stavební práce na kostele a 

na faře, třeba opravu horního bytu na faře, na kterou se mi 

podařilo získat potřebné finanční dotace a dary. 

3. Baví vás vinařství, a jaké bude letošní víno?  

Vinařství mě pořád baví. Letošní víno není žádná sláva, některé 

odrůdy špatné počasí úplně skolilo, některé, pozdější, jsou nakonec 

celkem dobré. Takže určitě bude i dobré víno, ale už byly i lepší 

ročníky. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme ještě hodně radosti z vinaření i ze 
společného sborového života.  Text:  R. Raflová, foto: archiv sboru  

 



Z historie nikolčického sboru 

Letos, 8. září, si připomněly Nikolčice 150. výročí ustanovení za 

filiální sbor mateřského sboru nosislavského.  

Po roce 1620 museli všichni občané, kteří nepřijali katolické vyznání, 

odejít. Nejprve to bylo 120 habánů a po roce 1627 ostatní. Zůstalo jen 

16 nemocných a chůze neschopných občanů. Po roce 1634 se 

přestěhovalo do Nikolčic 7 rodin ze Ždánického panství, které se 

hlásily k Jednotě bratrské. Tak 

zvané „kacířství“ žilo v obci dál i 

v období „temna“. K modlitbám 

a čtení Písma svatého se věřící 

scházeli tajně v domě č. 6 a 86. 

Po vyhlášení Tolerančního 

patentu se k evangelickému 

vyznání přihlásilo 33 rodin o 180 

členech, což ale podle nařízení 

nestačilo k založení 

samostatného sboru. Proto se 

spojila Nosislav, Miroslav a 

Nikolčice a 31. 12. 1781 založily první sbor reformovaného vyznání na 

Moravě. 

Rozhodnutí nosislavského staršovstva postavit nový kostel se stalo  

pro Nikolčické impulsem ke svolání první protokolárně zaznamenané 

schůze 1. 3. 1862 v domě č. 6. Bylo dohodnuto, že do deseti let si 

postaví vlastní dům Páně. Od té doby se nikolčičtí evangelíci scházeli 

v tzv. „vikárce“.  

8. 9. 1864 Nikolčice podaly žádost o své uznání za filiální sbor 

Nosislavi. I přes problémy související s koupí pozemku na postavení 

kostela a fary byly Nikolčice roku 1868 prohlášeny samostatným 

sborem, čítajícím 78 rodin  s 311 členy. 

Autor: J. Solnička, redakčně zkráceno 

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

Přijm ěte pozvání  

na společné aktivity ve sboru 
 

• Adventní tvoření 10. 12. 

v 18.00 na faře v Hustopečích 

( překvapení pro děti! ) 

Pro rodiče, prarodiče, kamarády…, s sebou si vezměte plochý 

štěteček a ubrousky s vánoční tematikou. 

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

• Společné pečení perníčků s dětmi 

17. 12. v 16.00 na faře v Hustopečích 

Pro děti, rodiče, prarodiče…, s sebou si vezměte 

vykrajovátka, ostatní zajištěno. 


