Farní sbor ČCE v Chrudimi

Zprávy k Výročnímu sborovému shromáždění, které se bude konat 10. března 2013
Zpráva kazatelky
Znáte to, jaké to je, když vás zastaví známý, se kterým jste se nějakou dobu neviděli a zeptá se: „Tak, co je u
vás nového?“ A člověk honem vzpomíná, co by to tak mohlo být, pokud se mu právě nenarodilo dítě nebo se
nepřestěhoval do nového bytu...
Nedávno mě s otázkou: „Paní farářko, co je nového u vás ve sboru?“ zastavil člověk, s nímž jsem se
náhodou potkala na náměstí a který se, čas od času, přijde podívat k nám do kostela. Rychle jsem si nemohla
vzpomenout, co by bylo nového, tak jsem pravila, že máme novou, šikovnou sestru vikářku... Říkal, že to je
zajímavé a že se na ni přijde podívat :)
Když jsem pak o tom rozhovoru přemýšlela, uvědomila jsem si, že je toho mnohem víc, co je v našem sboru
„nového“: po roční pauze znovu funguje nedělní škola, nově máme dvě skupiny dětí na náboženství, protože se
u nás objevily dvě rodiny s dětmi: jedna rodina se přistěhovala a jedna vstoupila do sboru. Jako „nové“ ale
osobně vnímám každé setkání na „půdě sboru“, každé bohoslužby, setkání při biblických hodinách, s mládeží,
na zpěvu, při schůzích staršovstva, na pastoračních návštěvách... Není to pro mě stereotyp. Je to vždy nové
setkání se známými lidmi, v naději na nové, radostné, čerstvé setkání s věrným Bohem v jeho Slovu, ve
svátostech, ve společenství. Nová je pro mě spolupráce v týmu s vikářkou Janou Hofmanovou a jsem za tuto
zkušenost velmi vděčná. Mám rovněž radost z těch, kdo se nově objevili v kostele, na biblické hodině, na
mládeži, na zpěvu. Máme také novou, větší, venkovní vývěsku a těší mě, že se u ní kolemjdoucí lidé zastavují.
Objevili jsme úžasný nový penzionek na Vysočině, kde jsme strávili krásný podzimní víkend společnou
rekreací. Zastoupeny byly všechny generace. A ovšem, máme také (rok) nové staršovstvo, které dobře a
spolehlivě funguje!
Když ten uplynulý rok života sboru zpětně hodnotím, tak mi vychází, že toho vůbec není málo, co je v
našem sboru nového. A až se mě zase někdo zeptá, nejspíš mu odpovím: „Přijďte se podívat.“
Anna Lavická
PS: Podrobnější výčet sborových aktivit jste obdrželi v nedávném dopise, teď jen připojím několik údajů pro ty,
které zajímá statistika: V roce 2012 měl sbor 471 členů (tj. ty, které máme zapsané ve sborové kartotéce), z
toho v kazatelské stanici Slatiňany 20; křty se konaly 3, stěhováním přibylo 6, zemřelo 5 členů sboru; členů s
hlasovacím právem máme 142, těch, kdo v daném roce zaplatili salár je 79; bohoslužby se konaly 60x za
průměrného počtu 58 účastníků; ve Slatiňanech 13x, průměrná účast 5. Večeře Páně se konala ve shromáždění
sboru 13x, v rodinách 7x. Při církevním obřadu uzavření manželství bylo poslouženo jednomu páru.
Konfirmovány byly tři dívky. Na biblických hodinách účast kolem 10 osob, na náboženství 10 dětí, v nedělní
škole průměrně 6, na mládeži 7, při sborovém zpěvu 12, na dámském klubu 7, při biblické školce se většinou
setkávaly čtyři maminky a 7 dětí.
Zpráva kurátorky
I když se zdá, že volba nového staršovstva proběhla nedávno, ve skutečnosti se rok s rokem sešel a opět
připravujeme zprávy pro sborové shromáždění. Je znát, zejména při jednání o opravách a různých technických
problémech, že byli zvoleni ve větší míře muži. Usnadňuje nám to rozhodování a šetří čas. S radostí mohu
konstatovat, že účast na schůzích (1x za měsíc s výjimkou letních prázdnin) je nadprůměrná a na případné
problémy mezi schůzemi presbyteři rychle reagují prostřednictvím emailů.
Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří přijali nějaký úkol, zejména však bratru pokladníkovi Jiřímu
Motyčkovi. Vždyť ostatní se ve službě mohou střídat, jen u pokladníka jsme si zvykli, že je připravený vést
úřad každý týden bez výjimky. Bohužel se nám nepodařilo sehnat účetní z řad členů sboru a ani v nejbližším
okolí jsme nepochodili. Účetní agendu spravuje ve spolupráci s bratrem Motyčkou sestra Ing. Ivana
Dohnálková z trutnovského sboru, což je trochu krkolomné vzhledem k vzdálenosti a nutnosti skenovat a
předávat si potřebné materiály. Pokud by byl někdo ochotný ujmout se tohoto úkolu, rádi jeho nabídku
přijmeme.
Už několik měsíců mezi námi pracuje a sdílí s námi společenství sestra vikářka Jana Hofmannová, která se
schůzí staršovstva pravidelně účastní. Jménem staršovstva i ostatních členů sboru ji chci poděkovat za službu,

kterou v našem sboru v rámci své vikariátní praxe vykonává.
Staršovstvo s povděkem přijímá, že se konají mnohá shromáždění, která si našla své pravidelné účastníky.
Možnost setkávání se bez rozdílu věku, vzdělání nebo sociálního postavení v současné společnosti chybí a je
zásluhou a výhodou církve, že je nabízí. Přijďte.
I v uplynulém roce se konaly akce, otevřené rovněž chrudimské veřejnosti  Noc kostelů, adventní i jiné
koncerty, sborové dny s přednáškami apod. Také úvahy sestry farářky v tisku, pozvání v chrudimském
zpravodaji a informace na webových stránkách nebo na nástěnce zvou do společenství sboru.
Děkujeme všem, kteří svou obětavostí a modlitbami podporujete společné dílo.
Hana Mazurová
Zpráva o činnosti mládeže
Hlavní událostí je, že nám přibyli noví členové, vlastně nové členky: po konfirmaci Zuzka Skálová, Verča
Koutná a Klaudie Svobodová. Od září pak s námi pravidelně chodí Anička Brandstillerová a od října tu máme
mezi sebou i Janu Hofmanovou, naši vikářku.
Scházeli jsem se celkem pravidelně v pátek večer. Několikrát se k nám připojil i pan farář Plecháček se
dvěma konfirmandkami z Heřmanova Městce. Během celého roku jsme probírali Matoušova podobenství podle
knížky Jiřího Mrázka „O ovcích, kozlech a lidech“. Výkladu se na střídačku ujímali mládežníci, několikrát
sestra vikářka, a když se zrovna nikdo nehlásil, tak sestra farářka... Samozřejmě jsme slavili skoro každý měsíc
nějaké narozeniny a to pak jsme hodovali, dobrou vůli spolu měli... Také jsme chystali program na letní tábor,
kterého jsme se skoro všichni účastnili. Na „mládeži“ jsme si hodně povídali o škole, o filmech, o politice,
Jeník nám vyprávěl o návštěvě v synagoze a v mešitě, Jirka povídal o zážitcích z brigády v Holandsku, Ondra
promítal fotky ze školního výletu do Rakouska, často jsme zpívali a Šimon s Tomášem nás doprovázeli na
kytaru, taky jsme pomáhali chystat stoly a židle na sborové akce (sborové dny, konvent). Podíleli jsme se na
programu při Noci otevřených kostelů. Taky jsme občas hráli společenské hry. A jako každoročně jsme chystali
vánoční divadlo.  „A to je zhruba tak všechno“, pravil Jeroným. „A co letos?  To se teprve uvidí!“, řekla
Anička Brandstillerová.
Zapsáno společně „na mládeži“ 1.3.2013
Zpráva za pěvecký sbor
Již šestý rok se snažíme naším zpíváním za pomoci instrumentalistů zpestřit program některých bohoslužeb
a sborových setkání a obohatit život našeho sboru hudební aktivitou k naší společné radosti. To byl také cíl,
který jsme si stanovili, když jsme se v září 2007 začali scházet a z tohoto pohledu se nám práce, myslím, daří.
Osobně si nejvíce vážím pěkné atmosféry při našich zkouškách, kdy si vedle cílevědomé práce užijeme i dost
pohody i legrace a také zájmu našich posluchačů, i když náš zpěv není dokonalý. Za obojí jsem velmi vděčná.
V letošním roce po příchodu dalších členů jsme ustanovili čtyřhlasý pěvecký sbor (z původního tříhlasého),
můžeme tedy už zpívat písně ve čtyřhlasých úpravách, kterých je většina. Náš repertoár je proto náročnější než
dříve. Stále ovšem potřebujeme nové členy, v současné době hlavně hledáme sopranistky. Pokud rády nebo rádi
zpíváte, neváhejte přijít mezi nás. Scházíme se každé úterý v 19.30 hodin.
Věra Nováková
Zpráva o sborových besedách
Účastníci těchto setkání určených pro starší členy a členky našeho sboru se setkávají většinou první středu v
měsíci ve sborové místnosti na faře. Poté co jsme se rozloučili s několika pravidelnými „besedníky“, kteří
zemřeli, či nemohou pro nemoc již docházet na faru, scházelo se nás průměrně pět. V červnu jsme byli hosty na
zahrádce sestry MUDr. Richterové a prožili jsme tam pěkné odpoledne při zajímavé besedě s paní Věrou
Čáslavskou, českou emigrantkou pocházející z Chrudimi a žijící dlouhá léta v USA.
Při besedách ve sborové místnosti se po úvodním zamyšlení nad biblickým textem seznamujeme s články z
církevního tisku a besedujeme o různých společenskopolitických tématech, která vyvstávají v průběhu roku v
naší zemi i ve světě a která vybízejí k tomu, aby o nich i věřící lidé diskutovali a zaujali k nim svůj postoj.
Komentujeme i zprávy o dění v celé církvi. Výměna názorů bývá vždy zajímavá a často velmi živá.

Vzpomínáme také na věrné členy našeho sboru, kteří se odstěhovali do různých i dosti vzdálených zařízení
pro seniory (bratr farář Klobása, bratr farář Otta, sestra Cardová) a pamatovali jsme na ně přáním k životním
výročím či svátkům.
Zveme i další členy našeho sboru k besedním posezením, která poučí i potěší!
Eva Richterová a Marcela Motyčková
Zpráva o nedělní škole
Během roku 2012 se výuka NŠ odlišovala v jarním a podzimním období: na jaře se účastnily pouze malé,
převážně předškolní, děti pod vedením maminek a jedné babičky. Jednoduché a krátké vyprávění doplňovala
výtvarná tvorba.
Od září již probíhala NŠ klasickou formou – nejdřív podle knihy Ester v převyprávění Rut Kučerové, dále
příběhy z knihy Luďka Rejchrta Slunce svítí všem. Skupina je v tomto školním roce početná a aktivní, je radost
ji učit. Sestra farářka před odchodem dětí do sborové místnosti stručně seznámí přítomné účastníky bohoslužeb
s probíraným tématem. Při výuce se střídá většina dřívějších učitelů. Naše sestra vikářka Jana Hofmanová našla
na internetu dobrý zdroj doplňkového programu k biblickým příběhům – nejen obrázky, ale i různé formy
luštění, které děti baví. Bohatě ho využíváme.
Na závěr školního roku se pro děti z NŠ a náboženství, jejich rodiče a všechny duchem mladé členy sboru již
poněkolikáté konalo zahradní odpoledne v areálu naší kazatelské stanice ve Slatiňanech. Skoro vždycky nám
při něm aspoň po část programu pršelo, ale opékání vuřtů a her jsme si užili pokaždé. Letos je zahradní
odpoledne naplánováno na 9.června. Přijďte také!
Jarmila Skálová

Přehled hospodaření

Sbírky 2012
Celocírkevní sbírky povinné:
na tisk ČCE a jinou publikační činnost
HDL Jeronymovy jednoty
pro Diakonii
solidarity sborů
pro Evagelickou akademii
pro sociální a charitativní pomoc
JTD
pro bohoslovce a vikariát
Celocírkevní sbírky povinné celkem
Sbírka darů Jeronymovy jednoty
Sbírky pro jiné účely celkem
Odvody celkem

Vybráno
3 525,00
8 585,00
6 622,00
4 089,00
2 154,00
6 660,00
5 619,00
10 282,00
47 536,00
26 510,00
32 731,00
106 777,00

Odvedeno
3 525,00
8 585,00
6 622,00
4 089,00
2 154,00
6 660,00
5 619,00
10 282,00
47 536,00
26 510,00
32 731,00
106 777,00

Výkaz hospodaření za r. 2012 a rozpočet na r. 2013

Č. Ukazatel

2012
rozpočet

2012
skutečnost

2013
rozpočet

1 Spotřební a kancel. materiál, zboží

26 000,00

20 069,00

25 000,00

2 Spotřeba energie

90 000,00

122 840,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

85 200,00

23 090,00

120 000,00

8 000,00

5 093,00

6 000,00

7 000,00

11 353,00

10 000,00

7 500,00

6 691,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

15 190,00

15 000,00

17 500,00

14 760,00

15 000,00

11 Daně a poplatky

0,00

4 047,00

5 000,00

12 Poskytnuté dary

0,00

0,00

0,00

3 Prodané zboží
4 Běžná údržba
5 Cestovné
Prezentace - dary křesť.služby a
6
sbor.pohošt.
7 Telekomunikace
8 Placené nájemné
9 Spotřeba ostatních služeb
10 Mzdové náklady vč. pojištění

13 Odvod repartic seniorátních

8 600,00

7 700,00

8 000,00

14 Odvod repartic celocírkevních

21 700,00

23 600,00

24 000,00

15 Odvod do PF

71 000,00

77 000,00

78 000,00

16 Odvod do PF administrátora

0,00

0,00

0,00

17 Odvod za pastoračního pracovníka

0,00

0,00

0,00

18 Odpisy, prodaný majetek

0,00

0,00

0,00

19 Ostatní náklady

0,00

2 318,00

2 000,00

359 500,00

333 751,00

445 000,00

22 Sborové sbírky

94 000,00

117 147,00

120 000,00

23 Dary tuzemské

42 000,00

84 268,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

202 000,00

211 100,00

210 000,00

20 000,00

9 385,00

10 000,00

1 500,00

59 850,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
359 500,00

40 000,00
521 750,00

0,00
445 000,00

0,00

187 999,00

0,00

20 Daň z příjmu
21 Náklady celkem

24 Dary zahraniční
25 Salár
26 Příjmy z hosp. činnosti
27 Ostatní sbor. příjmy
28 Tržby z prodeje majetku
29 Provozní dotace
30 Výnosy celkem
31 Hospodářský výsledek

Ivana Dohnálková, účetní

