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Setkání střední generace
(středa 11. března, 19.30, za kostelem)
 
Sborové shromáždění 
(neděle 15. března , 9:45)
 
Sborový den s Janem Krupou
(neděle 22. března)
 
Čtení pašijí podle Jana
(středa 1. dubna, 19:00, v kostele)
 
Bohoslužby – Velký pátek
(pátek 3. dubna, 19:00)
 
Bohoslužby – Boží hod velikonoční
(neděle 5. dubna, 9:45)
 
 
Výhledově
 
Večer Ekklésia se Zdeňkem 
Vojtíškem
(pondělí 20. května, Ekklésia)
 
Noc kostelů
(pátek 29. května)
 
Sborový zájezd
(neděle 31. května)
 
Husovské oslavy v Poděbradech
(sobota 13. června)
 
Sborová dovolená v Rokytnici
(11. – 18. července)
 
Tábor pro děti v Bohuslavicích
(18. – 25. července)
 
 
Seniorát
 
Zpívání mládeže v Kolíně
(sobota 7. března, 17:00)
 
Seniorátní zájezd do Ochranova
(pátek 1. května)
 
Seniorátní tábor mládeže
(7. – 14. července)
 
 

Kalendář

Zpráva o životě sboru v roce 2014
Martin FÉR

 

Náš sbor v roce 2014 oslavil nekulaté 119. 
narozeniny. Jaký rok to byl? Těžko najít mě-
řítko, kterým bychom to posoudili. Množství 
akcí? Účast na nich? Počet členů, křtů, výše 
odvedeného saláru, stav sborových budov? Je 
jasné, že tyto očividné a zachytitelné vnější 
známky jsou jen jednou z indícií. Ty další se 
skrývají pod povrchem. V atmosféře, v obsa-
hu, v zaujetí, ve vztazích, ve směřování. Vý-
roční zpráva zachycuje spíš tu „viditelnou“ 
část a to nakonec stejně jen zčásti. Kdyby ale 
neměla posloužit ničemu jinému, tak alespoň 
k tomu, abychom si vděčně připomněli, co 
všechno se v minulém roce ve sboru dělo, co 
jsme prožili a co při tom dostali či dali.  

Mění se toho mnoho, ale ani za těch 119 let 
se nezměnilo, že středem a východiskem 
sborového života jsou nedělní a sváteční 

bohoslužby. Tématem kázání v první části 
roku bylo desatero a modlitba Páně, posléze 
novozákonní texty. Často odpovídající tomu, 
co probírají děti v nedělce. Večeře Páně se 
slavila zpravidla první neděli v měsíci a o 
svátcích.

Na varhany doprovázejí Jana Povolná, 
Jakub Lounek, Zuzana Tesařová a Bára Schol-
zová, díky za koordinaci patří Jakubovi Loun-
kovi. Mezi dětmi vyrůstá velmi mnoho hu-
debníků, s některými se podařilo párkrát 
vytvořit menší „kapelu“ a doprovázet s ní 
několik písní.  

Za mé nepřítomnosti (např. z důvodu do-
volené, sborové akce nebo práce v seniorátu) 
vedli bohoslužby především Bob Baštecký, 
z dalších kazatelů Miroslav Frydrych, Lukáš 
Ondra, Míla Hofmanová, Jan Štefan, Jan Ros-
kovec a Jiří Šamšula. Čtenými bohoslužbami 
posloužili Vladimír Rudajev a Marie Svo-
bodová. 

Loni jsme se k bohoslužbám sešli 56krát za 
průměrné účasti 53 návštěvníků, z toho 8 dětí 
(o jednoho „průměrného“ návštěvníka méně 
než loni). „Silný“ je zvláště konec roku (nácvik 
divadla, vánoční bohoslužby). Naopak během 
roku je účast (hlavně rodin s dětmi) značně 
nepravidelná.

V loňském roce se konaly dva sborové 
dny. Antonín Plachý mluvil o  Armádě spásy 
a Martin Zikmund o reformátoru Janu Kalví-
novi. Sborové dny jsou příležitostí k prohlou-
bení sborového společenství, místem setkává-
ní všech generací i příležitostí ke vzdělání. 
Díky patří Jirkovi Felkrovi, který stabilně při-
pravuje při těchto příležitostech obědy a stále 
znovu nás něčím překvapuje.

V březnu v našem sboru proběhla insta-
lace části seniorátního výboru, bratr sy-
nodní senior Joel Ruml při té příležitosti také 

Milí čtenáři sborového dopisu,
 

podobně jako v minulém roce na vás 
v prvním letošním vydání sborového dopisu 
čekají zprávy, připravené pro sborové shro-
máždění (dříve: „výroční sborové shromáž-
dění“, necírkevně: valná hromada). O tom, 
co se ve sboru děje a kam sbor směřuje, ne-
rozhodují někde jinde za nás, ale společně 
se o tom radíme. Sborové shromáždění je 
jednou z příležitostí, kdy je možné k tomu 
říci své. Třeba jen drobnost, ale i ta může 

něco posunout dál. Za základ rozhovoru 
slouží právě tyto zprávy o životě a hospo-
daření sboru, které staršovstvo předkládá k 
projednání a schválení. Snad vám jejich čte-
ní bude také příjemným připomenutím to-
ho, co se v loňském roce událo. Věnujte ale 
prosím pozornost i kalendáři a pozvánkám 
na setkání blízká i vzdálenější. A nechte se 
pozvat.
 
 Těšíme se na setkání.

Martin FÉR
 

(pokračování na str. 3)



Zpráva o práci staršovstva
Michal POVOLNÝ

 Zpráva za staršovstvo bude podobně jako 
v předchozích letech výběrem ze zápisů pře-
vážně hospodářských informací. Na začátku 
bych rád připomenul, že staršovstvo zvolené 
v roce 2012 se nachází v polovině svého man-
dátu. Má 10 členů a 3 náhradníky a pravidelně 
se schází každý třetí čtvrtek v měsíci.
• V loňském roce požádalo staršovstvo 

Barboru Veselou, aby zpracovala návrh na 
umístění kalichu(ů) v modlitebně. Návrh byl 
zpracován a zaplacen (3.600,-).
• Opakovaně byla zmíněna v zápisech 

brigáda na vyklizení zděděné nemovitosti na 
Žižkově. Neuskutečnila se ani jednou a tak 
největší podíl na úklidu má  b. Pavel Polnický. 
Patří mu za to od staršovstva poděkování.
• Proběhla změna dodavatelů energií. 

Novým dodavatelem elektrické energie je 
společnost   Amper Market, dodavatelem ply-
nu se stala Energie2.
• Byla dokončena oprava krbu v Ekklésii  

(10.000,-). Ekklésii jsme spolu s šatnou ne-
chali vymalovat. Dále jsme nechali obložit 
parapety na galerii (19.000,-) a byly vymě-
něny papírové lustry (3.200,-), které zlepšují 
akustiku místnosti.  
• Loni se v našem areálu uskutečnila 

civilní svatba. Jak obřad, tak následná hos-
tina. Přibližně o polovinu se nám tak snížily 
náklady na výmalbu Ekklésie. Tato událost 
byla také dobrou záminkou pro zorganizování 
úklidové brigády.
• Byl založen fond na opravu hrobu 1. po-

děbradského faráře. Staršovstvo rozhodlo ne-
chat opravit obrubník ve stávajícím půdorysu, 
nezakrývat hrob deskou a plochu nechat osa-
dit půdopokryvnou rostlinou. Ve fondu je 
momentálně 3100,-.
• Byl zakoupen nový vysavač (2.500,-). 
• Na faře proběhla revize kotle s vylep-

šením topného systému (7.500,-).
• Staršovstvo rozhodne na základě bliž-

ších informací, zda zažádá o náhradu za po-

zemky nevydané při restitucích. Rozhodli jsme 
až letos, tj. v roce 2015.
• Staršovstvo hlasováním rozhodlo dále se 

nezabývat zjištěním inventarizační komise, že 
pozemky kdysi patřící sboru (dříve značené 
185/1 a 185/2) jsou nyní ve vlastnictví 
p. Pečenky.
• Byly zakoupeny obrazové panely na výz-

dobu Ekklésie (4.000,-).
• Staršovstvo opakovaně souhlasí se 

„zapůjčením“ prostor libické diakonii, pěvec-
kým sborům GJP a Mamater a ke shromáž-
děním CASD.
• Za dotace od města byla zakoupena 

ozvučující aparatura (12.000,-).
• Zvýšil se příjem za pronájem polí škol-

nímu statku z 1.500,- na  2.000,- Kč za hektar.
• Staršovstvo schválilo prodej zděděné 

nemovitosti za 1,9 mil. Kč prostřednictvím 
realitní kanceláře Víta Svobody.
• Objednali jsme police do kuchyňky za 

Ekklésií (5.000,-). Police namontval b. Hoff-
man.
• Prodloužili jsme smlouvy o provedení 

práce s b. Bašteckým, b. Sílou a do března 
tohoto roku s paní uklízečkou.

Zajímavým a vítaným zpestřením každodenní-
ho života jsou pro poděbradské maminky s 
dětmi pravidelná setkání pořádaná každý 
čtvrtek v místnosti za kostelem. Jde o pří-
jemné setkání vrstevníků, v průměru se schází 
asi 6 – 7 maminek. Při čaji nebo kávě se zde 

V minulém roce jsme se opět začali setkávat  
na biblických hodinách  pro střední generaci. 
Tato setkání jsou občasná,  snažíme se vždy 
domluvit  na setkání  jednou za měsíc, zpra-
vidla ve středu.

Na programu je v úvodu biblický text, kte-
rý nás dovede do často nečekaných diskuzí a 
témat. Za přípravu úvodního programu děku-
jeme Martinovi Férovi.

Na biblické hodině se nás zatím setkává 
kolem šesti a těšíme se, že se naše skupinka 
rozšíří i o další bratry a sestry.

Mám radost, že  se tato setkání uskutečňu-
jí, protože to znamená udělat si čas. Právě pro 
střední generaci není právě nejsnazší si čas 
najít. A také to znamená, že je po těchto setká-
ních poptávka. A to mi dělá ještě větší radost.

Myslím, že nikdo z nás nelituje. Je to pří-
jemné zastavení a přerušení všedních dnů.

Pokud máte chuť něco takového zažít, vrátit 
se tak trochu do „mládeže“, soustředit se více 
na duchovní záležitosti než na „denní chléb“ 
přijďte na biblickou!
 
 

Rozhlasové bohoslužby
 
Od nového roku změnil Český rozhas 
vysílání přímých přenosů 
bohoslužeb. Nově je naladíte na 
stanici Vltava a to každou neděli od 
9:00 hodin.
Křesťanský týdeník byl na 
Radiožurnálu nahrazen novým 
magazínem o víře a spiritualitě v 
souvislostech s názvem Mezi nebem a 
zemí. Ten je možno naladit v sobotu od 
9:00 hodin na regionálních stanicích 
Českého rozhlasu. 
Radiožunál také přestal vysílat Doteky 
víry. S moderátorkou Evou Hůlkovou a 
jejími hosty se mohou posluchači dál 
setkávat v nedělních Hovorech na ČRo 
Plus v neděli od 22:10 hodin.
 

Setkání střední generace
Eva SEMECKÁ

 

Milé sestry, milí bratři,
 

opět je před námi výroční sborové shro-
máždění, na které je třeba připravit krátkou 
zprávu o naší kavárničce. Vše, co se napsalo 
v minulých letech, je stále aktuální. Scházíme 
se v pondělní odpoledne (14:00 v zimním ča-
se, 14:30 v letním) u šálku kávy nebo čaje,  
zamýšlíme se nad biblickým poselstvím a 
společně zpíváme písně ze Svítá či Dodatku. 
Program pro nás připravuje náš br. farář 
Martin Fér a někdy jej zastupuje  br. Bob Baš-
tecký. Nyní postupně probíráme knihu Ge-
nezis. Kolem stolu nás sedává cca 15 a celkem 
nás je 30. Někdy zavítají i lázeňští hosté. 
Oslavujeme společně naše narozeniny. Na to 
dohlíží Jana Egerová, která je zároveň poklad-
níkem. Při nákupu vánočních dárků upřed-
nostňujeme obchůdek FAIR TRADE a tím 
podporujeme třetí svět. Také jsme podpořili 
bratra  HSU CHUNG NU, učitele v důchodu 
z Číny, od kterého jsme pro nás zakoupili 
vyšívané kapesníčky. Naše skupina není uza-
vřená, je stále dost místa pro nově příchozí. 
Přijďte se podívat a přesvědčit se, že je nám 
spolu dobře a že by bylo dobře třeba i vám.
 

Zpráva za Kavárničku
Helena EXNEROVÁ

 

Setkávání maminek s dětmi
Zuzana TESAŘOVÁ

dělí o své zážitky a zkušenosti nejen z oblasti 
rodičovství, a pro malé a nejmenší návště-
vníky je to možnost poznávat ostatní děti a 
začínat zde možná celoživotní přátelství. Na 
setkání mají vždy dveře otevřené i maminky, 
které nejsou členkami sboru.
 
 



dopoledne kázal. Pro hosty ze seniorátu bylo 
připraveno bohaté pohoštění. Díky všem, kdo 
se podíleli na přípravě.

Výjimečné byly bohoslužby během sborové 
dovolené v červenci v Rokytnici, kdy byli 
pokřtěni Natálie a Jan Frančíkovi. V loň-
ském roce byla pokřtěna ještě Karolína Te-
sařová.

Nejvíce navštívenými bohoslužbami byly 
opět ty štědrovečerní (přišlo kolem 200 
účastníků), následovaly ty, při nichž děti hrají 
vánoční divadlo (cca 170). Do budoucna je 
potřeba promyslet, jak navázat alespoň zá-
kladní kontakt s těmi, kdo do kostela přišli 
pouze při této příležitosti (pozvat na dětský 
tábor či jiné akce). Díky opět patří těm, kteří 
těmto bohoslužbám dodali na kráse svým 
hudebním umem – zvláště Janě Povolné, Kat-
ce Mičánkové, Timovi Hudcovicovi, Magda-
leně a Jonášovi Férovým.

V červenci město Poděbrady uspořádalo 
spolu s Ekumenickou radou církví boho-
služby u příležitosti 550. výročí mírových 
cest Jiřího z Poděbrad na louce u Jezera. 
Kázal náš synodní senior Joel Ruml, sešlo se 
kolem 200 účastníků ze seniorátu i ze 
zahraničí (velká skupina evropské mádeže, 
která tou dobou pobývala v Poděbradech).

Již druhým rokem se v lednu konala tři 
ekumenická shromáždění v jednotlivých 
církvích, při kterých se za kazatelnou střídali 
místní kazatelé. Sbírka z těchto shromáždění 
byla věnována Speciální škole v Poděbradech. 
Kazatelé poděbradských církví se také pra-
videlně co dva měsíce scházejí a mluví o tom, 
co je v jejich sborech aktuální a připravují 
společné akce.

Děti se ke svým biblickým hodinám (ná-
boženství) scházely v pátek ve třech sku-
pinách. Dohromady jich je 19. Opět je čím dál 
složitější tyto skupiny kvůli časovým mož-
nostem uspořádat, ale současný stav (mladší 
– nejmladší – starší) se jeví jako optimální. Se 
staršími dětmi jsme uspořádali na podzim 
víkendovku ve Svratouchu.

Ke konfirmaci se připravuje osmičlená 
skupina, která je pospojovaná z konfirmandů 
různého věku, ke konfirmaci by mělo dojít 
letos. Obsahově se věnujeme především ze-
vrubnějšímu seznámení s biblí a dalšími té-
maty křesťanského života či myšlení. Jelikož 
je konfirmace spojena s osobním vyznáním 
víry, záleží také na tom, kdy a zda-li se budou 
konfirmovaní chtít k této víře přiznat. Kvan-
tum znalostí zcela jistě není podmínkou ani 
smyslem konfirmace. Scházíme se pravidelně 
v úterý, s občasnými večery s promítáním fil-
mů. Mám za to, že  důležitou součástí konfir-
mace je mimo jiné zapojení konfirmandů do 
širšího sborového života. Bohužel je spíš 
výjimkou, že by se konfirmandi pravidelně 
účastnili nedělních bohoslužeb. A mládež, do 
které by se konfirmandi mohli plynule zařadit, 

Zpráva o životě sboru v roce 2014
Martin FÉR

(pokračování ze str. 1)

Pozvánka

Staršovstvo svolává

Výroční sborové 
shromáždění

na neděli 15. března
po bohoslužbách

Na programu je projednání zpráv o životě 
sboru, schválení rozpočtu na rok 2015

a diskuze o životě sboru a církve.

se u nás momentálně neschází. Plánovaný 
společný víkendový pobyt (soustředění) byl 
také pro nezájem části konfirmandů zrušen.

Tradice otevřených večerů Ekklésia po-
kračuje, byť nepravidelně. Jednou byla beseda 
s Pavlem Polnickým o jeho cestě do Malajsie a 
na podzim byl naším hostem profesor Luboš 
Kropáček, který mluvil o islámu. Večer byl 
hojně navštíven – nicméně především díky li-
bickému sboru, kdy libičtí zrušili biblickou a 
přijeli do Poděbrad. 

Podobná situace byla i při divadelním 
představení Oskar a růžová paní, kterým 
jsme zahájili advent. Značnou část publika 
tvořila skupina střední generace z kolínského 
sboru, zatímco účast domácích členů byla 
velmi slabá. Zamrzelo zvlášť proto, že šlo o 
výborné představení. 

Již tradiční akcí i v našem sboru je květ-
nová Noc kostelů, jejímž záměrem je otevřít 
kostely návštěvníkům, kteří do nich obvykle 
nezavítají. O to se snažíme různorodým pro-
gramem – letos byl koncert Pěveckého sboru 
Gymnázia, originální orientační procházka po 
farní zahradě, zpěv písní ze Svítá, malování 
biblických příběhů s dětmi a opět tradiční 
grilovaná kýta. Počasí se nevyvedlo, přesto 
návštěvníků přišlo dost (kolem stovky). Díky 
všem za přípravu!

Hned po Noci kostelů jsme vyrazili na sbo-
rový autobusový zájezd. Navštívili jsme bo-
hoslužby v Hradišti u Nasavrk, prošli se kolem 
Chrudimky, navštívili Ležáky a den zakončili 
v zámecké zahradě ve Slatiňanech. Autobus 
byl plný. Za přípravu cesty děkujeme opět 
br. Josefu Lounkovi.  

I loni se konala sborová dovolená v Ro-
kytnici, díky za organizaci patří manželům 
Michalovi a Janě Povolným.

Letní tábor se odehrával na tábořišti 
v Bohuslavicích u Konice za účasti cca 24 dětí 
a 10 vedoucích, jak z řad naší mládeže (Tim, 
Kačka, Rebeka), tak za pomoci přespolních 
(Libice, Praha, Růžďka).

V kostele se konalo několik koncertů. Pě-
vecký sbor Gymnázia tu byl několikrát, též 
benefičně pro středisko Diakonie v Libici, 
koncertovaly také „Mamáterky“ a třídní pře-
dehrávky zde měla i flétnová třída ZUŠ. Při 
všech těchto příležitostech byl kostel téměř 
zcela zaplněn.

V rámci evropského setkání Taizé na pře-
lomu roku poskytlo několik rodin ze sboru 
ubytování poutníkům ze zahraničí a sbor 
poskytl prostory pro pravidelné ranní modlit-
by a silvestrovskou oslavu.

Rozhovory o budoucnosti a směřování 
sboru letos nepokračovaly, navzdory zájmu 
který předloni vyvolaly.

V kostele se konaly dvě svatby s církevním 
obřadem členů i nečlenů sboru. Pohřeb čle-
nů sboru loni nebyl. 

Polabská evangelická pouť měla již svůj 
desátý ročník a tématem bylo 600. výročí 
obnoveného vysluhování podobojí. Pavel Fili-

pi mluvil na téma „Pijte z toho všichni“. Od-
poledne pak byl strhující koncert židovských 
písní v podání skupiny Augenblick. Program 
pro děti zajišťoval seniorátní odbor pro práci s 
dětmi.

Narozeninové návštěvy při jubilejích vy-
konává sestra Svobodová, pastorační práci 
v domově důchodců v Luxoru Bob Baštecký. 
Pokud víte o někom, kdo by stál o návštěvu 
faráře, dejte vědět, farář rád přijde.

Pokračuje dobrá spolupráce s městem. 
Mimo jiné město stálo o to, aby duchovní po-
děbradských církví byli pravidelně dostupní 
v nově vzniklém „Centru poradenských slu-
žeb“, které má sídlo na mětském úřadě 
(v Pentagonu). Momentálně se tam tedy stří-
dáme každé úterý, s nabídkou možnosti roz-
hovoru. Jsme zapojeni do městského dotač-
ního systému a s podporou města konáme 
většinu větších akcí (tábor, pouť, Noc kostelů). 
Všechny větší akce jsou inzerovány v Podě-
bradských novinách, rozpis bohoslužeb je 
v Kulturním přehledu.

K informování o dění ve sboru patří pře-
devším pravidelné sborové dopisy (loni byly 
jen tři), webové stránky (adresa v tiráži), 
stránka na Facebooku a nově též informační 
vitrína před vchodem do sborového areálu.

Za jednotlivé další okruhy sborové práce 
jsou samostatné zprávy (kavárnička, nedělka, 
mládež, střední generace, maminky s dětmi, 
další práce staršovstva, hospodaření).

V kartotéce evidujeme aktuálně 538 členů, 
v roce 2014 se v rámci sboru konalo zhruba 
304 různých akcí a setkání.

Na závěr chci poděkovat všem, kdo se 
jakýmkoli způsobem podílejí na tom, aby sbor 
prospíval. Není to samozřejmé. Kéž by si 
každý uvědomil, že i na něm záleží a že někdy 
i pouhá přítomnost je pro někoho jiného dů-
ležitá. Vedle výše zmíněných ještě děkuji 
jmenovitě kurátorovi Michalu Povolnému, 
účetní Jitce Dubové, pokladníkovi Honzovi 
Hofmanovi, kostelníkovi bratru Sílovi, ale i 
všem dalším, kdo jakýmkoli způsobem při-
kládají svou ruku, peněženku či mysl k dílu. 
Tak, aby sbor mohl být společenstvím, které 
není jenom partou kamarádů či zájmovým 
spolkem, ale ukazuje mimo sebe. Ke zdroji 
života a k naději.
 
 
 



adresa: Českobratrská církev evangelická
Husova 141
Poděbrady, 290 01

telefon: 325-612-638
mobil: 721-832-383
email: podebrady@evangnet.cz

web: http://podebrady.evangnet.cz
účet: 2400286385/2010 (FIO Kolín)

adresát:

Zpráva o hospodaření sboru
Jitka DUBOVÁ

 

Pozvánka
 

V neděli
22. března

proběhne
 

Sborový den 
s Janem Krupou 

Po bohoslužbách beseda na téma
 

Pastorační rozhovory
u těžce nemocných a umírajících

 
Společný oběd

 
Jan Krupa je farářem 

ve Velké Lhotě u Vsetína, 
dochází také 

do hospice Citadela ve Valašském Meziříčí
 

Přehled hospodaření za rok 2014
 
Náklady 637 289,-
- energie 145 896,-
- opravy a údržba 38 338,-
- telekomunikace 6 552,-
- náklady na pořádané akce 78 550,-
- ostatní služby 48 442,-
- mzdy 55 156,-
- spotřeba kancel. materiálu 34 623,-
- občerstvení při akcích 10 466,-
- celocírkevní repartice 39 260,-
- seniorátní repartice 7 000,-
- personální fond 81 100,-
- odpisy 73 466,-
- ostatní náklady 18 440,-
 
Výnosy 1 015 096,-
- sborové sbírky 91 721,-
- dary tuzemské 33 549,-
- dary zahraniční 292 370,-
- salár 370 070,-
- příjmy z pronájmu 52 948,-
- dotace 71 635,-
- příspěvek na energie - farář 30 000,-
- ostatní příjmy 72 803,-
 
Hospodářský výsledek 377 807,-

Poděbradská mládež se v současné chvíli 
skládá z přibližně šesti stálých členů. Když se 
občas sejdeme, bývá to většinou v pátek 
v podvečer na poděbradské faře, v teplých mě-

Setkávání mládeže
Tim HUDCOVIC

Každou neděli před kázáním odchází děti 
na výuku nedělní školy. V loňském  roce jsme 
se zatím zabývali různými tématy, které nás 
potkávají během celého církevního roku. To je 
například: učení se životu, díkůvzdání, vztah 
ke smrti, advent a Vánoce. V roce 2015 po-
kračujeme příběhy Ježíšových podobenství.  
Účast na nedělní škole je proměnlivá – od 2 až 
do 18 dětí.  V letošním roce vyučovalo nedělní 
školu celkem 8 učitelů: velký dík proto patří 
Haně Káninské, Janě Férové, Evě Semecké, 
Jitce Dubové, Míle Hofmanové, Timovi Hud-
covicovi a Marii Svobodové. Pokud by někdo 
měl zájem nedělní školu také vyučovat, 
budeme velmi rádi.  Noví učitelé nedělní školy 
jsou vždy vítáni.
 
 

Zpráva učitelů
nedělní školy

Lenka RYGLOVÁsících pak na zahradě. Mládež se každoročně 
podílí na přípravě několika akcí; na začátku 
roku je to víkendovka (letos se neuskutečnila), 
ke konci jara potom Noc kostelů, v průběhu 
prázdnin poté organizačně nejtěžší událost - 
letní tábor, který se letos konal v Bohusla-
vicích. Na začátku školního roku bývá tradiční 
Sjezd mládeže. Tento rok se odehrál v Kromě-
říži a naše mládež se na něj vypravila v počtu 
čtyř osob plus farář. Ke konci roku pak pomá-
háme s přípravou vánočního divadla, v němž 
někteří z nás i účinkují. Kdyby vám to pro 
umělecký dojem z Vánoc nestačilo, pravidelně 
hudebně doprovázíme varhany na Štědrý 
večer a Boží hod vánoční. Pokud vás činnost 
mládeže zaujala a jste (nebo si alespoň při-
padáte) v mladických letech, stavte se někdy v 
pátek večer na faře, vítán je každý.

Přehled salárníků za rok 2014
 
výše saláru (Kč) počet dárců
více než 20000 0
10001-20000 6
5001-10000 14
3001-5000 10
2001-3000 16
1001-2000 21
501-1000 28
101-500 44
100 a méně 6
celkem 145
 
průměrná výše saláru 2 600,-
 
Mimosborové sbírky za 2014
 
- na publikační činnost ČCE 3 455,-
- Dar lásky Jeronymovy jednoty 5 143,-
- pro Diakonii 1 785,-
- solidarity sborů 1 852,-
- pro evangelickou akademii 1 894,-
- pro sociální a charitativní pomoc 1 695,-
- jubilejní toleranční dar 1 188,-
- pro bohoslovce a vikariát 4 285,-
- Sbírka darů Jeronymovy jednoty 17 910,-
- na středisko Diakonie v Libici n/C. 2 020,-
- ostatní (pro Sýrii, pro Etiopii...) 11 851,-
celkem 53 078,-
 

V roce 2014 hospodařil náš sbor s celkovým 
hospodářským výsledkem 378 tis. korun. 
Zásluhu na tom měly především dary ze za-
hraničí – jednak ze švýcarského sboru v Koniz 
a dále dar od organizace Gustav-Adolf-Werk 
(obdoba Jeronymovy jednoty v Německu). 
Díky těmto darům se nám podařilo splatit 
půjčku od Jeronymovy jednoty a také půjčku 
od salvátorského sboru. Začátkem roku 2015 
je tedy náš sbor zcela bez dluhů. 

Velmi pozitivní zprávou je, že se nám letos 
podařilo naplnit (vlastně překročit) plán 
ve výši vybraného saláru a to o 30 tis. Kč. Je to 
oproti minulým létům posun k lepšímu a já 
doufám, že se nám tento trend podaří udržet i 
v příštích letech, protože počínaje příštím 
rokem začíná klesat státní dotace na platy 
kazatelů. Všem dárcům patří srdečné podě-
kování za jejich obětavost.

V roce 2014 jsme šetřili na výdajích, nic 
významného neopravovali, pořizovali jen 
drobnosti. Je třeba zodpovědně rozhodnout, 
jak peníze z přebytkových výsledků hospo-
daření za minulé dva roky použít. Chtěli 
bychom část z nich investovat do našeho 
kostela a přilehlých prostor, nějaké také věno-
vat do sociálního fondu a na pomoc druhým, 
nějaké investovat. Toto všechno jsou náměty 
pro sborové shromáždění, proto Vás prosím, 
přemýšlejte a přijďte probrat své návrhy a 
postřehy. Jedná se přece o náš sbor a o naše 
prostředky.
 


