
Bohoslužby  březen – červen 2012 
Nikolčice  v 8.30, Hustopeče  v 10.00 

 
4.3.  bohoslužby s vysluhováním VP na obou místech 
11.3.  bohoslužby na obou místech,  
  Hustopeče + výroční sborové shromáždění v 10.00 
  Pasohlávky  - kazatelská stanice v 13.30 
18.3.  bohoslužby na obou místech 
25.3.  bohoslužby na obou místech, 
  Nikolčice + výroční sborové shromáždění v 8.30 
…………………….. ………        
1.4.  bohoslužby na obou místech 
6.4.  Velký pátek - bohoslužby s VP  
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 17.30 
8.4.  Neděle velikonoční, bohoslužby s VP 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, Pasohlávky v 13.30 
15.4.  bohoslužby na obou místech 
22.4.  rodinné bohoslužby s kázáním pro děti na obou místech 
29.4.  bohoslužby na obou místech 
…………………………………… 
6.5.  bohoslužby na obou místech 
13.5.  bohoslužby:  
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, Pasohlávky v 13.30 
20.5.  bohoslužby na obou místech (sen. rodinná neděle v Břeclavi) 
27.5.  Neděle svatodušní, bohoslužby s VP na obou místech 
………………………………………. 
1.6.  Noc kostelů  -  Hustopeče od 18.00   
3.6.  bohoslužby k oslavě 130. výročí sboru v Hustopečích 
  pouze Hustopeče  v 10.00  
10.6.  bohoslužby:  
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00, Pasohlávky v 13.30 
17.6.  bohoslužby na obou místech 
24.6.  rodinné bohoslužby u příležitosti konce šk. roku 
  Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00 + opékaní buřtů na farní          
  zahradě a hravé odpoledne. 
 

Srdečně zveme všechny mezi nás. 

                 Velikonoční dopis 

Farní sbory Českobratrské církve evangelické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Hustopeče     2012201220122012     Nikolčice 
 
„Pro č hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“  

Lk 24,5-6 
 
Velikonoce jsou křesťanské svátky, ale mohl by je vlastně slavit každý. 
Nejsou to jen kraslice a příchod jara. Je to příchod nového života. Příroda se 
obnovuje každý rok a člověk žasne, kde se bere tolik barev, tolik síly 
k životu, ať už v podobě klíčících výhonků či skotačících mláďat. Ale kdy 
se obnoví nitro člověka? Kdy začne znovu klíčit naděje v lepší svět, víra ve 
spravedlnost, ochota odpustit a odhodlání hájit pravdu? Není lepší 
příležitost než o Velikonocích, o svátcích vzkříšení? Ježíš Kristus nám šel 
na kříž vybojovat každodenní sílu, vynesl tam všechno, co nás trápí a tíží 
a zemřel pod tíhou toho všeho. A Jeho vzkříšení bylo a je znamením, že je 
tu Někdo větší a silnější než smrt. Oslava Velikonoc je vlastně výsměch 
tomu všemu, co nás stahovalo do hrobu. Všechny staré křivdy, co si 
neseme, všechny pocity viny za věci, co nedopadly dobře, všechny obavy 
o zítřek teď můžeme složit k nohám toho, který zvítězil nad Smrtí. Ten, 



který byl vzkříšen, může vzkřísit i to, co už dávno vzalo za své: vztahy 
v rodině, důvěru v Boha, v lidi, nebo i touhu udělat něco bláznivého. Dejme 
mu šanci. Dejme v našich životech i v našich sborech znovu povstat 
k životu Tomu, který přináší milosrdenství, lásku a radost. 
O tom jsou Velikonoce. 

                                                     
Milý člověče 
Dostává-li se ti do rukou tento dopis, věz, že jsi členem evangelického 
sboru. Znamená to, že někam patříš, někde máš své místo, kořeny   
otevřenou náruč.             
Dostává-li se ti tento dopis do rukou poprvé, nebo poprvé po dlouhé době, 
věz, že jsi členem evangelického sboru v Hustopečích. Chceme všechny své 
členy, tedy i ty, jejichž jména jsme našli v kartotéce a v křestní knize, 
pozvat k následujícím událostem. Věnuj tedy pozornost dalším řádkům: 

 
„Ještě jsme tady“ 

aneb  
130. výročí sboru v Hustopečích 

 
V tomto roce si sbor v Hustopečích připomene 130 let od svého založení.  
2.února roku 1882 bylo vydáno usnesení, které činilo skupinku 
hustopečských evangelíků samostatným sborem. Tento sbor vznikl úsilím 
pana faráře Františka Šebesty z Nikolčic. Za těch 130 let jsme stihli postavit 
kostel, přežít dvě světové války, čelit 5 různým režimům. Prožít dobrá 
i těžká období. Oslavy tohoto výročí jsou příležitostí ke svědectví, že Bůh 
tu s námi po celou byl  a je s námi stále.  
O tom, že i v současnosti se členové sboru těší z práce na Boží vinici, 
svědčí  nejen pravidelný sborový život, ale i nově vymalované prostory 
kanceláře a sborového sálu. Chceme tyto prostory alespoň na chvíli otevřít 
veřejnosti a pozvat i ty, kdo tu byli někdy pokřtění a dnes možná neví, že 
jsou součástí něčeho tak úžasného.  
Rozhodně máme co ukázat, např. interiér kostela, který je pro mnoho 
obyvatel Hustopečí a přilehlých obcí zcela neznámý. Mezi poklady sboru 
patří historické dokumenty, kniha s vlastnoručním věnováním 
T.G. Masaryka a kuriozity jako pokladní knihy, vedené ještě ve zlatých 

a krejcarech. Nejcennějším pokladem sboru je však evangelium Kristovo 
a lidé, kteří se k němu hlásí.  
K oslavám chystáme cyklus přednášek pro veřejnost a v červnu slavnostní 
bohoslužby.  Témata přednášek se pojí k historii sboru a jejich časy i místa 
konání jsou uvedeny níže. 

Slavnostní bohoslužby 
3.června 2012 

Kázáním a požehnáním do další práce nás přijede povzbudit nejvyšší 
představitel naší církve, synodní senior Joel Ruml. Bude též připraven 
zajímavý  odpolední program pro děti i dospělé. K těmto bohoslužbám 
zveme i okolní sbory z Nikolčic, Nosislavi, Břeclavi aj., dále rodinné 
příslušníky, sympatizanty a přátele sboru. Těšíme se také na všechny nové 
tváře. 
 

 
 

 
Program přednášek a akcí k výročí sboru 

29.3. Protestantismus na jižní Moravě – knihovna v 16.00 
 přednáší Mgr. Ondřej Macek, Th.D. 
19.4. Město Hustopeče v kontextu církví a náboženství 
 přednáší Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D.  - muzeum v 16.00 
24.5. „Ještě jsme tady“ – z historie sboru  
 přednáší Bc. Kateřina Rybáriková a členové sboru 
 sborové prostory v 16.00 
 3.6. Slavnostní bohoslužby v 10.00 - v evangelickém kostele 
 

Další akce konané společně s ostatními církvemi v ČR 
 6.4. Čtení Bible  - od 16.00 na náměstí v Hustopečích  
 1.6. Noc kostelů - od 18.00 v evangelickém kostele a sborových       
 prostorách. Program bude upřesněn a včas zveřejněn. 

 
Přijďte, jste srdečně zváni. 

 
Můžete nás podpořit svou účastí, modlitbou, ale i finančním darem na číslo 
účtu: 1381522359/0800 u České spořitelny a.s. 


