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Členům a přátelům 
  evangelického sboru v Třebenicích 

 Goliáš oloupen 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) 

Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil se Kristus pán se 
pojednou objevuje naprosto nečekaná postava, Goliáš. Zpívá se tam: 
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Co dělá 
jméno obávaného válečníka ve vánoční písni? Připomíná se nám 
dávný příběh. Goliáš se vysmíval Bohu i lidem, vzbuzoval strach. Proti 
němu se postavil mladíček, David. Neměl ani brnění a spoléhal 
na pána Boha. Vzbuzoval spíše smích. A přece víme, jak příběh 
skončil. David v nerovném souboji zvítězil. 

Ty dvě postavy představují dva druhy lidí. Goliáš, protřelý a 
arogantní, pohrdal Bohem a před ničím se nezastavil. S lidmi 
nedokázal vyjít jinak, než silou a převahou. David byl naopak 
bezelstný mladíček, mléko mu ještě teklo po bradě. Byl pokorný, 
skromný, na nic si nehrál. Důvěřoval Bohu, který se ujímá slabých, 
ustrašeným dodává odvahu a do temnot vnáší světlo. V Jeho jménu 
šel do boje, ne ve jménu lidské arogance převahy.  

A o to jde i v tom příběhu, který si připomínáme o vánocích. 
Právě proto se hned na začátku říká, že se Ježíš narodil v městě 
Davidově. Je z rodu Davidova, davidovského druhu. Je bezbranný a 
bezmocný jako David. Důvěřuje svému otci 
v nebesích, přijímá poslání a v Jeho jménu koná 
velké věci. 

Proto v písni o Kristově narození se 
najednou objeví Goliáš, že už je oloupen. 
Pokora, skromnost, (po)slušnost a důvěra 
Bohu vypadají, že se zlem v životě ani ve světě 
nic nezmůžou. Násilí Goliášovo se zdá být 
účinnější, vždyť i do té písně jakoby se dostal  násilím. Avšak příběh 
Davidův i Kristův ukazují, že je tomu naopak. Pokora, skromnost a 
důvěra Bohu, to je síla. Síla, která možná není populární, není tak 
vidět a zdá se být neúčinná, avšak vítězí. 

Přeji pěkné vánoční dny Filip Ženatý, farář 



 Rozhovor s novým farářem Filipem Ženatým  

Vážený bratře faráři, vítáme vás k nám a hned si dovolujeme položit 
vám několik otázek: 

Pocházíte z farářské rodiny. Rádi bychom se zeptali, zda jste 
doma měli nějaký řád křesťanského způsobu života – např. 
pro každodenní život, týden rok atp. 

Pocházím farářské rodiny a jsem ze čtyř bratrů. Rodiče nás 
vychovávali poměrně liberálně. Snad kromě zpívání před jídlem jsme 
žádný řád křesťanského způsobu života doma neměli.  

Prožil jste svůj život ve farářské rodině. Znáte tedy jak to 
v takové rodině chodí . Lidé, kteří chodí do kostela přicházejí 
však z jiného prostředí. Máte-li k nim mluvit řečí jim 
srozumitelnou, je k tomu třeba chápat jejich problematiku. Jak 
byste se chtěl s ní seznámit? 

Jako farář chci chodit na pastorační návštěvy a s lidmi se 
osobně seznámit. Pak myslím je důležité být vnímavý na 
dění mezi lidmi ve sboru i v širší společnosti a číst 
beletrii. Nejlepší pro mě je, že moje žena nepochází 
z čistě evangelického prostředí. Takže když se moc 
uzavírám do evangelicko farářského světa, dokáže mě 
pěkně provětrat. 

Na bohoslužby chodí většinou lidé, kteří jsou již dlouhá 
léta křesťany. Problémem sboru – a nejen našeho – je oslovování 
lidí mimo sbor. Máte nějakou představu, jak byste chtěl v tomto 
směru pracovat? 

Jasnou představu ani zázračný recept nemám. Myslím, že nejlepší je 
vytvářet takové akce a aktivity, aby oslovily i takové lidi, kteří 
do kostela nechodí. Aby lidé věděli, že se neuzavíráme před světem, 
ale chceme něco dělat pro dobrý a kulturní život v obci i regionu. 
Zároveň takové počínání klade nároky na nás jako evangelickou 
církev i jako jednotlivce, abychom si uvědomili, čemu věříme, jací 
jsme, čím můžeme oslovit a v čem je naše „slanost.“  

Ve sboru se nadějně rozvíjela práce s malými dětmi. Pracovali 
jste někdy s dětmi? Co považujete za důležité v této práci? 

S dětmi jsem ve sborech, kterými jsem prošel tu a tam pracoval. 
Čekáme miminko. Myslím, že pokud jsem ve vztahu k dětem někdy 
neohrabaný a necitlivý, přijde to samo. Za důležité považuji, aby děti 



chodily do sboru rády a cítily se součástí společenství. Také je 
důležité k dětem o božích věcech mluvit srozumitelně, ale 
nepodbízivě, moderně, ale ne zjednodušeně. 

Děkujeme za ochotu odpovědět. 

Ptal se prof. Jaro Křivohlavý 
 

 Naše hospodaření 
Finance sboru současnost. 

Všechny opravy, investice, provoz a hlavně energie si hradíme 
pouze z našich vybraných peněz. Ročně jsou tyto náklady kolem 
100.000. Nejvíc peněz stojí elektřina a plyn. Další naše náklady jsou 
spojené s platem faráře. Ročně platíme příspěvek 80.000, zbylé 
peníze tedy cca 200-300 tisíc přispíval do teď stát. V roce 2014 tedy 
potřebujeme vybrat částku cca 180.000 oproti cca 120.000 kterou 
jsme vybrali v roce 2013.  

Na otázku kolik platit salár tedy není jednoznačná odpověď. Je to 
tolik aby naše „sborová domácnost“ mohla fungovat. V Bibli se píše 
o deseti procentech. Do toho je nutné zahrnout veškeré své vydané 
prostředky na dobročinné účely. Běžný náš salár je nyní cca 4000,- 
ročně na člena, který má příjem. Nikdo z nás není žádný boháč, to 
možná souvisí s naším chápáním života, přesto jsou členové, kteří 
dávají i mnohem více. Zřejmě preferují sbor před novou televizi nebo 
autem. Prostě je to na nás. Pokud dám já míň, bude muset dát moje 
sestra nebo bratr vedle mne více. 

Církevní restituce. 
Stát v současné době celé naší církvi přispíval částkou 

cca 80 milionu ročně na platy farářů. Tato částka bude nyní každý rok 
klesat, až za 17 let nedostane církev nic. Vedle toho budeme po dobu 
třiceti let dostávat částku cca 75milionu korun restitučního 
vyrovnání.  

Na popud synodu (církevního parlamentu) vznikla skupina, 
která má vytvořit vizi financování církve do budoucna. Vzniklo 
několik různých modelů k diskusi po církvi. Cílem je zachování 
maxima sborů, farářů a přitom investovat do sociálních a 
charitativních programů. Dle mého soudu pracovní skupina správně 
poznala, že investovat peníze na burze neumíme ani to tolik peněz 
není. Myslím, že je budeme schopni smysluplně investovat 
do sociálních programů, což naopak umíme dobře.  



Do budoucna je třeba, aby náš sbor byl přínosem ve svém životě 
pro stále více lidí, které již omrzel konzumní přístup k životu, a 
hledají něco hlubšího. Pokud si jasně a správně neodpovíme 
na otázku proč je tu náš sbor, naše církev, čeká nás zánik a na 
penězích to nezávisí. Bůh si vybere jiné služebníky.  

Co je tedy pro Vás církev? 
Já jsem v církvi našel lidi, kteří si kladou podobné životní otázky 

jako já. Jsou ochotni o nich diskutovat, společně odpovědi hledat a 
aplikovat je pak na své životy. Vlastně jsem v církvi našel svobodu a 
kritický pohled na život. Přesný opak manipulace a dogmat, které 
jsou církvím vyčítány. Za svůj úkol kurátora si dávám, aby taková 
svobodná církev byla a přežila i dál. 

 Jan Zalabák, kurátor sboru 
 

 Program ve sboru o vánocích 2013 

Třebenice, Sokolská 89 
24. 12. 2013 10:00 Dětská vánoční slavnost 

25. 12. 2013 08:30 
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 
- Sbírka na studenty teologie a vikariát 

29. 12. 2013 08:30 Bohoslužby - vede Jakub Malý 

1.  1.  2014 09:30 
Ekumenické bohoslužby Společně 
s baptistickým Sborem P. Chelčického, Lovosice 

5.  1.  2014 08:30 Bohoslužby na první neděli nového roku 

Lovosice, kostel v ulici Karla Maličkého 

25. 12. 2013 10:15 
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně  
- Sbírka na studenty teologie a vikariát 

5.  1.  2014 10:15 Bohoslužby na první neděli nového roku 

 

Srdečně vás zveme 

 Kontakt 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Třebenice 
adresa:  Sokolská 89, 411 13 Třebenice 
email:   trebenice@evangnet.cz 
telefon:  776 067 465 
web:  http://trebenice.evangnet.cz/ 
  http://ustecky-seniorat.evangnet.cz/ 
číslo účtu:  1002726379/0800 

http://trebenice.evangnet.cz/
http://ustecky-seniorat.evangnet.cz/


 


