
Bohoslužby a setkání v adventu a o Vánocích                                                                 
ve sborech Nikolčice a Hustopeče 

 
2. 12.  1. adventní neděle – bohoslužby s Večeří Páně (VP) 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, káže K. Rybáriková 
2. 12.  Adventní koncert žáků ZUŠ 
  Evangelický kostel v Hustopečích, 16.00 
9. 12.  2. adventní neděle 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, káže K. Rybáriková 
12. 12.  Výtvarná dílna – adventní svíce 
  malý sál na evangelické faře v Hustopečích, 16.00 
16. 12.  3. adventní neděle 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, káže J. Šimsa 
23. 12.  4. adventní neděle – dětská slavnost 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, káže K. Rybáriková 
24. 12.  Štědrý den – Nikolčice v 16.00, káže K. Rybáriková 
25. 12.  Boží hod vánoční – bohoslužby s VP 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, Pasohlávky v 13.30, káže 
  K. Rybáriková 
26. 12.  2. svátek vánoční – Nikolčice v 8.30, káže J. Farský 
30. 12.  neděle po Vánocích 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, káže K. Rybáriková 
31. 12.  Silvestr – Nikolčice v 16.00, káže K. Rybáriková 
1. 1.  Nový rok – bohoslužby s VP (pozor, je to úterý) 
  Nikolčice v 8. 30, Hustopeče v 10.00, káže K. Rybáriková 

Srdečně všechny zveme 
Pravidelný program ve sborech 
Hustopeče:  středa: 9.30 - biblická hodina, 16.30 – konfirmandi 
  čtvrtek: 16.00 - Mininábožko, 17.00 - Prachovka –   
  kurz němčiny, 18.00 – Zpívání pro radost, 19.00 – modlitby 
  (ob týden) 
Nikolčice: čtvrtek: 10.30 – biblická hodina 
  pátek: 17.30 – konfirmandi 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

   

 
   Hustopeče                                Nikolčice 

 
I řekl Bůh: „Budiž světlo!“ A bylo sv ětlo 

 Co se to stalo se slovy? Bůh řekl, a bylo. Izák žehná Ezauovi, a když 
zjistí, že to byl vlastně Jákob, už to nemůže vzít zpět. To byly ještě doby, kdy 
vyřčené slovo platilo. Dnes se tak děje snad už jen u soudu. Pokud výrok 
soudce je „vinen“, tak už odsouzenému nepomůže nic, aby se očistil. Dříve – 
a to ještě docela nedávno – se vyřčením manželského slibu stávali dva lidé 
manželi. Jenže dnes muž řekne ženě „přijímám tě za svou manželku“ a za pár 
let ji zase bezostyšně odvrhne a přivede si hezčí a mladší. Slib se odvolá, za 
urážku se omluvíme a co není černé na bílém, jakoby neexistovalo.  
 Co se to stalo se slovy? Hospodinovo slovo se ale nikdy nevrátí 
s prázdnou. Vždy vykoná to, k čemu bylo posláno, a díky Bohu za to. V Bibli 
je psáno, že naposledy promluvil Bůh k lidem v Ježíši Kristu. To když se 
„Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Poprvé když Bůh slovem vytvořil 
světlo, tak to bylo proto, aby si na nás posvítil. Aby na obrovském jevišti 
světa mohl rozehrát ty nejzajímavější osudy a příběhy života. My jsme ale 



otočili vypínačem a to Boží světlo nad sebou zhasli. Naše osudy se 
odehrávaly ve tmě, kde jeden přes druhého klopýtá, jeden po druhém šlape 
a nikdo nevidí dál než na špičku svého nosu. Proto Bůh podruhé vytvořil 
světlo. „Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“, když se Ježíš 
Kristus narodil. To, co Ježíš žil – uzdravoval, křísil, trpěl a odpouštěl – to se 
nesmazatelně vrylo do dějin lidstva. Od té doby už svět nebyl stejný jako 
dřív, protože teď už každý věděl, co má dělat, jaký být a hlavně, že to jde. 
A to, co Ježíš udělal pro nás na kříži, v pekle a za náhrobním kamenem, to 
mění lidské životy dodnes. V síle jeho zástupné smrti, tedy trvalého 
odpuštění, může každý z nás přemoci svého démona – svůj strach, svou vinu, 
svou zlobu, své sklony.  
 Tuto jasnou naději, jistotu, skutečnost už nemůže zastřít žádná tma na 
věky. „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila“. Ó, co se to stalo se slovy? 
Přinesla naději. Mně tedy ano, doufám, že i vám. 

Kateřina  Rybáriková 
----------------------------------------------------------------------------- 

Pozvánka na adventní koncert 

Základní umělecké škola spolu s farním sborem pořádá benefiční koncert 
žáků a učitelů. 

Koncert se koná 1. adventní neděli 
2. 12. v 16.00 h 

v evangelickém kostele v Hustopečích                                                             
Výtěžek koncertu je jako každý rok určen pro středisko Diakonie,                      

tentokrát na chráněné bydlení v Nosislavi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Moje milé prázdné lavice! 

 Asi před sto lety takto začal kázání pařížský farář Charles Wagner 
(1852-1918) a pokračoval: Už dlouho se zabývám myšlenkou vám kázat. Jste 
mí nejvěrnější posluchači. Musím však po pravdě přiznat, že jsem pro vás 
nemohl najít vhodný text. Chci vás tedy především pochválit za to, že jste 
stále přítomny na bohoslužbě.  
 Jste tady za každého počasí, ať je zima nebo horko. Nejste jako mnozí 
barometroví křesťané, kteří na bohoslužby přicházejí jen občas, když na to 
mají náladu. Vy si nemusíte zrovna v neděli někam vyjet nebo se 
sejít s přáteli. Nemáte žádnou naléhavou práci, když jsou bohoslužby, nejste 
na poli, ale ani neležíte v posteli.   

 Chci vás také chválit za vaši tichost a pozornost. Nerušíte zbytečným 
mluvením. Neotáčíte se, když někdo přijde pozdě. Nejste tu proto, abyste 
předvedly nové šaty nebo posoudily, jak jsou na tom ostatní.   
 Skutečně, musím vás za mnohé chválit, mé milé prázdné lavice. Mám 
si však také na co stěžovat. Především, že vám mé kázání nepřináší užitek – 
nemáte pro ně ani uši, ani porozumění. Nemáte také smysl pro obětavost, jste 
tvrdé – právě tak, jako mnozí členové našeho sboru. Za svého faráře se 
nemodlíte a nevytváříte s ním obecenství. A tak práce, kterou pro vás konám, 
je bez užitku.           
 Ale, mé milé prázdné lavice, svou prázdnotou uvádíte v pokušení 
všechny členy sboru. Berete jim radost a dusíte jejich horlivost. Kvůli vám 
jim připadá těžké jít osamoceně do kostela. Váš smutný příklad připravuje i ty 
nejvěrnější o víru v moc evangelia a o jistotu naděje na Boží vítězství.  
 Má nejvroucnější modlitba a mé nejvroucnější přání je, 
abyste v budoucnu už nebyly prázdné, ale aby vás naplnili lidé, kteří žízní po 
spáse. Kdyby se má modlitba neměla splnit, zbude mi alespoň pevná naděje, 
že se jednou v Božím království dočkám nezkalené radosti, protože tam 
prázdné lavice nebudou.                                                             

  Překlad ZS, úprava RB     
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výstava fotografií  
Pavla Sedláčka z Vrbice  

s názvem  
Všední dny a neděle  

Výstava je umístěna v evangelickém kostele a bude zde po celý prosinec.                
Ke zhlédnutí můžete využít dobu vždy po bohoslužbách.                                                 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pro děti:  spoj 3 biblické události,  které spolu souvisejí: 
Hořící keř  Noemova archa Odvlečení do zajetí                                                         
Samsonovy vlasy Jeruzalémský chrám Desatero                                                                        
Údolí suchých kostí Rudé moře  Stavba Babylónské věže  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Děkujeme všem, kteří pravidelně platí salár a také všem dobrovolným 
dárcům. Pomáháte pokračovat v Božím díle. Číslo účtu: 13811522359/0800 
u České spořitelny, a.s. 


