
Bohoslužby a významné akce ve sborech

duben - červen 2014

časy konání bohoslužeb: Nikolčice v 8.30, Hustopeče v 10.00

VP - vysluhování Večeře Páně

pokud není uvedeno jinak, káže s. jáhenka Kateřina Rybáriková

13. 4. Květná neděle - bohoslužby na obou místech
16. 4. Koncert Kateryny Kolcové Tlusté, zpěv – ruská klasika

evangelický kostel v Hustopečích v 18.00
18. 4. Velký pátek - bohoslužby s VP na obou místech

Veřejné čtení Bible - od 13.00 na náměstí v Hustopečích
19. 4. Velikonoční vigilie – Hustopeče 19.00 
20. 4. Neděle vzkříšení - bohoslužby s VP na obou místech
27. 4. bohoslužby na obou místech , v Hustopečích křest Ester Konečné
…………………….. ………
4. 5. bohoslužby na obou místech – káže br. farář J. Šimsa
9. 5. svatba J. Bimky a J Zajacové v kostele v Nikolčicích v 12.00
11. 5. bohoslužby na obou místech káže br. farář. I. David,

v Hustopečích křest Tomáše S., Pasohlávky v 13.30
17. 5. Rodinný výlet na Pouzdřanskou step s výkladem botanika
18. 5. bohoslužby na obou místech 
23. 5. Noc kostelů – evangelický kostel v Hustopečích od 18.00

Koncert ZUŠ, prohlídky kostela, výstava, rocková kytara 
25. 5. bohoslužby na obou místech, káva a čaj
29. 5. Nanebevstoupení Páně bohoslužby pouze v Hustopečích v 18.00 
………………………………
1. 6. bohoslužby na obou místech - br. farář J. Šimsa
8. 6. Neděle svatodušní, bohoslužby s VP 

slavnost Konfirmace v kostele v Nikolčicích
15. 6. bohoslužby na obou místech, káže s. vikářka Sandra Prčíková
22. 6. Rodinné bohoslužby s kázáním pro děti na obou místech

V Hustopečích pak se Zahradní slavností na závěr školního roku 
se zmrzlinou, opékáním a hrami pro děti

29. 6. bohoslužby na obou místech, káže br. farář Ondřej Macek

Všichni jste srdečně zváni.

Velikonoční dopis
2014

Farní sbory Českobratrské církve evangelické

Hustopeče a Nikolčice

„On přece není Bohem mrtvých, 
nýbrž Bohem živých“

Mk 12,27

Vzkříšení je pro většinu lidí bláznovstvím. Když někdo zemře, tak se jako 
útěcha pozůstalým říká: „ on už je v nebi, tam už ho nic nebolí“. Tak jak je to 
tedy? Jestli po smrti existuje život, nějak do něj musíme vstoupit, tedy 
vzkříšením. Velikonoce jsou svátky vzkříšení. Ježíš Kristus byl první, kdo 
byl takto zavolán k životu. K životu s Bohem, k životu v nebi. Ale co s tím, 
že se do nebe dostanou jen ti hodní, a kdo to vlastně z nás může být? Na to, 



kdo je hodný a kdo zlý, máme každý jiný pohled, rozhoduje něco jiného. Ti, 
kdo žili pro Boha, nemohou být pro něj nikdy mrtví. Ti, kdo pro něj žili tady, 
ti s ním budou žít tam. Teolog Ondřej Petrů píše: jak malý je to bůh a jak 
slabé náboženství, u kterého se končí život pro Boha smrtí. Mnoho 
náboženství slibuje svým věřícím život v nebi. Většina z nich si ale svůj 
pobyt tam musí zasloužit. To je první věc, ve které se křesťanství od jiných 
náboženství liší. A nejen to, mnoho z těchto náboženství považuje za 
vstupenku do nebe morálně hrůzné činy. Indiáni se do věčných lovišť 
dostanou, když budou neuvěřitelně krutě nakládat se svými nepřáteli. Za 
sebevražednými atentáty muslimských extremistů stojí vidina sexu s pannami 
v ráji. Naproti tomu Ježíš říká „Milujte své nepřátele“ a Hospodin Bůh řekl 
„Nezabiješ“. Bůh je Bohem živých. Ne těch, kdo zabíjejí lidského ducha 
v sobě i v druhých. Nemusíme být dokonalí, nemusíme splňovat nějaké 
normy, i kdybychom se něčím provinili, Ježíš Kristus na sebe vzal trest za 
naše selhání. Aby jednou - při vzkříšení – mohl k němu vejít každý. Každý, 
kdo tomu věří. A kdo tomu věří, ten podle toho žije. 
Ti, kdo žijí pro Boha, nemohou být pro něj nikdy mrtví. 

K. Rybáriková

Nedělní škola – Růžový palouček pro děti
V letech 1921 – 1940 vycházel v nakladatelství Kalich časopis Růžový 
palouček, nejdříve jako sborník pro dítky českobratrské, později jako 
měsíčník pro děti. V číslech, která mám k dispozici (z let 1933 – 1934) 
najdete plno hodnotného čtení (nejen) pro evangelické děti, rodiče i 
prarodiče. V každém čísle je např. ukázka z knihy, báseň, divadelní pásmo, 
informace o významných osobnostech a událostech církve i státu. 
V listopadovém čísle z roku 1933 je otištěná báseň Liška a veverka 
hustopečského faráře V. S. Jurena.
Možná si někteří z Vás na tento měsíčník vzpomenou, možná máte, podobně 
jako já, nějaké to číslo doma v knihovně. Pozoruhodné na tomto krátkém 
historicko-žurnalistickém exkurzu je především fakt, jak se dříve dbalo na 
vzdělání, sečtělost a národní povědomí už v útlém věku dětí. Sám název 
například odkazuje na památné místo českých bratří.
V nedělní škole s dětmi probíráme biblické příběhy, modlíme se, zpíváme, 
ale taky si hrajeme, a třeba si jen tak povídáme. „Nedělka“ není škola 
v pravém slova smyslu, nezkouší se v ní ze znalostí, ani se neznámkuje. Spíš 
by se chtěla stát takovým „růžovým paloučkem“ našich dětí, místem, kde se 
dozví něco o Bibli, církvi, dějinách, ale i o nich samotných. 

Radka Raflová

Střípky ze života sboru v loňském roce
Sbor se stal spolupořadatelem výstavy Morava tolerantní v Městském 
muzeu a galerii Hustopeče za přítomnosti jednoho z autorů Jiřího Grubera. 

Hustopečský evangelický kostel se v loňském roce 
opět zapojil do akce Noc kostelů.
V srpnu byl náš sbor spolupořadatelem 
celosvětového setkání habánů – novokřtěnců, 
během kterého se konala celá řada besed a setkání, 
včetně společných bohoslužeb v našem kostele.
Každou čtvrtou neděli v měsíci si od září 
loňského roku zpříjemňujeme po bohoslužbách 
povídáním u kávy a čaje. Je to milé, příjemné 
a velice chutné. Přidejte se taky!
Pořádaly se dva výlety: s rodinami do Šakvic ke 
Křižanům na ovečky a s nosislavským sborem na 
Slovensko.
Nedělní škola se koná každou 2., 3. a 4. neděli 

v měsíci. Mininábožko pro 
předškolní a mladší školní děti 
se koná ve středu v 16.00. 
Zpívání pro radost s kytarou 
ve středu od 18.00. Ve čtvrtek v 
17.00 začíná Prachovka – kurz 
oprašování základů němčiny.
Na čtvrtou adventní neděli 
zahráli děti a konfirmandi
vánoční hru „O třech 
stromech“.

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, 
www.hustopece.evangnet.cz

Bankovní spojení: 1381522359/0800 pro sbor Hustopeče

        1381527379/0800 pro sbor Nikolčice

Děkujeme všem pravidelným plátcům saláru i jednotlivým dárcům!




