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Milé sestry, milí bratři,
vážení členové a příznivci českobratrského evangelického sboru v Chrudimi, rádi bychom
Vás tímto dopisem především pozvali do našeho sboru ke společnému setkávání v roce 2013
a k výročnímu sborovému shromáždění, které se bude konat v neděli 10.3.2013 v rámci
bohoslužeb od 9 hodin.
I v tomto roce Vás srdečně zveme na setkání, shromáždění a programy, které náš sbor
nabízí: k bohoslužbám každou neděli, k biblické hodině pro dospělé jednou týdně, k
pěveckému sboru, k besedě pro seniory, k setkávání v dámském klubu, v biblické školce pro
maminky s předškolními dětmi, na náboženství pro děti, ke konfirmační přípravě a setkáním
mládeže, ke katechezi dospělých (přípravě ke křtu). Nabízíme možnost návštěvy a rozhovoru
s farářkou. Pořádáme také koncerty, přednášky, připojujeme se k Noci otevřených kostelů,
připravujeme letní tábor pro děti a mládež, konáme peněžní sbírky nejen pro vlastní sborový
provoz, ale např. pro práci Diakonie u nás i ve světě (aktuálně probíhá Postní sbírka pro
Etiopské vdovy a sirotky po obětech nemoci AIDS). Informace i fotografie ze života sboru
naleznete na webových stránkách http://chrudim.evangnet.cz/
Zveme vás také na výroční sborové shromáždění, což je schůze členů sboru (s hlasovacím
právem), která jedná a rozhoduje o zásadních otázkách života a směřování sboru. K těmto
otázkám patří též ekonomická oblast a vzhledem k projednání a schválení „restitučněodlukového“ zákona nabudou otázky financování a soběstačnosti v nejbližší době na ještě
větší důležitosti. Otázka financování církví je nyní živá a diskutovaná v celé společnosti,
proto bychom vás tímto dopisem chtěli také informovat, jak s financemi hospodaří náš sbor a
jaké důsledky pro něj bude mít nový zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi.
Jak funguje hospodaření sboru?
Za hospodaření sboru zodpovídá staršovstvo (zvolení zástupci sboru), které připravuje
rozpočet a předkládá ho Výročnímu sborovému shromáždění k projednání a schválení.
K čemu vůbec sbor potřebuje peníze?
Především na provozní výdaje: náklady na elektřinu, vodné, kancelářské potřeby, telefon,
poštovné, cestovné apod. Tyto výdaje činí cca: plyn 74 tisíc, elektřina 40, voda 12, opravy a
údržba 35, pojištění 20, mzdy 15, telefon 10, cestovné 10, celkem 226 tisíc korun. Dále na
personální fond (78 tisíc ročně), což je celocírkevní fond, v němž se vytváří rezerva a z nějž
se částečně hradí platy kazatelů a kazatelek - prozatím jen z menší části, situace se však
samofinancováním změní. Potom na povinné odvody (repartice), potřebné na financování
seniorátních a celocírkevních služeb. Výše repartic se vypočítává podle počtu členů sboru (v
našem případě to činí 32 tisíc ročně). Náš sbor takto odvádí celkem 110 tisíc korun do
celocírkevních fondů. Peníze jsou potřeba také na údržbu budov kostela, fary a domu v
Pardubické ul č.p. 303. Snažíme se hospodařit úsporně, v uplynulých letech jsme ovšem ještě
spláceli dluhy, které sboru vznikly při sanaci dřevomorky a instalaci nového topení v kostele a
také rekonstrukcí sborových WC.
Odkud sbor finance získává?
Základním příjmem sboru je tzv. salár. To je peněžitý příspěvek, který by měl sboru platit
každý jeho výdělečně činný dospělý člen. Salár je povinný, záleží však na svědomí každého
člena sboru, zda jej platí, není tedy vymáhán. Naše církev doporučuje výši saláru 5 %

celkových ročních čistých příjmů (mzda či důchod). Chrudimský sbor má 470 řádných členů,
tzn. lidí, kteří byli ve sboru pokřtěni nebo do něj vstoupili. Salár platí cca 100 lidí, někteří
jednou ročně, jiní pravidelně každý měsíc převodem na účet. Celková výše saláru za uplynulý
rok činila 210 tisíc Kč a pohybuje se v rozmezí 500 až 17.000 Kč. K nejobětavější skupině
salárníků patří lidé ve věku 50-70 let, největší rezervy vidíme ve věkové skupině třicátníků.
Dovolujeme si apelovat na rodiče dospělých dětí, za něž jsou zvyklí až doposud platit salár,
zda by je mohli povzbudit k vlastní obětavosti. Na reparticích totiž odvedeme 50 Kč za
každého člena, tedy i za ty, kteří sboru nikterak finančně nepřispívají.
Další příjem sboru tvoří sbírky při nedělních bohoslužbách a dary při různých
příležitostech. Takto se v našem sboru loni vybralo celkem 210 tisíc korun
Zvláštním příjmem je nájemné z bytového domu v Pardubické ul. č. p. 303, tyto finance
jsou však zpětně investovány do údržby a oprav domu. Financování domu 303 je oddělené a
nepřináší sboru zisk.
Jak se situace změní s novým Zákonem o zmírnění některých majetkových křivd
způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a vypořádání
majetkových vztahů mezi státem a církví?
Obecná představa ve společnosti je, že církve získají velké množství peněz. V návaznosti
na přijetí zákona se situace sboru opravdu změní, nikoli však směrem k náhlému zbohatnutí a
přetlaku finančních prostředků, ale spíš směrem k hospodářské soběstačnosti po odluce církve
od státu. S tím bude souviset potřeba sboru postarat se o vlastní provoz a o plat kazatele. Ony
předpokládané necelé 3 miliardy korun, které má naše církve na restitucích obdržet, se
rozprostřou na třicet let. Během následujících sedmnácti let bude postupně ukončeno
dosavadní financování duchovních ze státního rozpočtu a naopak bude vzrůstat částka, kterou
bude muset sbor sám shromáždit obětavostí svých členů. Střídmý odhad je, že vedle běžných
výdajů bude pak potřeba ročně vybrat cca 300 tisíc korun na roční plat a sociální a zdravotní
pojištění kazatele, pokud má jeho průměrný plat činit zhruba 17 tisíc Kč. Náš sbor nevlastní
žádný majetek, na který by se vztahoval restituční nárok.
Staršovstvo sboru se rozhodlo, že tento dopis pošle všem členům sboru. K dopisu
přikládáme také odpovědní lístek a prosíme vás o jeho vyplnění a odevzdání či zaslání
do 30. dubna 2013 na adresu sboru: FS ČCE, Pardubická 324, Chrudim IV, 537 01 nebo na
e-mailovou adresu: chrudim@evangnet.cz (odpovědní lístek je také ke stažení na našich
webových stránkách). Lístek přikládáme jen jeden, prosíme však, abyste jej vyplnili za
všechny z vaší rodiny, kdo se považují za členy sboru.
Děkujeme za vaši spolupráci, slibujeme si od ní jednak zpřesnění údajů, vedených ve
sborové kartotéce, jednak lepší představu, s jakým počtem lidí a s jakou obětavostí můžeme
počítat pro budoucí život sboru.
S přáním, ať vás Boží milost, láska a pravda provázejí, kamkoli zamíří vaše kroky a pokoj
Boží ať prozáří vaše dny a vede vaše cesty.
Za staršovstvo evangelického sboru v Chrudimi
Hana Mazurová
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farářka

