Farní sbor ČCE v Chrudimi

Zprávy k Výročnímu sborovému shromáždění, které se koná 26. února 2017
Zpráva kazatelky
Své letošní ohlédnutí za uplynulým rokem 2016 pojednám podle ročních období. Začnu jarem a
velikonočními svátky, jimiž i křesťanská víra začíná; velikonoční událost Ježíšovy smrti a vzkříšení je
základem, který nás, jako křesťany, drží. Slavení Velikonoc zahajujeme v našem sboru již řádku let pašijovými
bohoslužbami na Zelený čtvrtek. Oceňuji, že při přípravě těchto bohoslužeb jsem se vždy mohla spolehnout na
pomoc mládeže se čtením i hudebním doprovodem. Pašijové bohoslužby považuji za velmi důležitou součást
slavení Velikonoc, vtahují nás do duchovního prožívání těchto svátků, připravují nás na smutek Velkého pátku
i na radost Velikonoční neděle. Při velikonočních bohoslužbách bývá v našem sboru velmi dobrá účast. Vloni
jsme poprvé, z důvodu zavedení Velkého pátku jako státního svátku, konali v tento den jen jedny bohoslužby
(namísto dřívějších ranních a odpoledních, konaných kvůli těm, kdo se nemohli uvolnit z práce); účastnil se
jich přibližně stejný počet lidí, jako dříve dvojích bohoslužeb dohromady. Myslím, že troje bohoslužby v
Chrudimi a jedny ve Slatiňanech, konané během velikonočních svátků, jsou dostatečnou příležitostí pro ty, kdo
chtějí přijít a s církví slavit zázrak Boží lásky.
Na jaře míváme pravidelně sborový den s hostem, s přednáškou, se společným obědem. Vloni jsme těch
hostů měli několik desítek (celkem 40) a přijeli z Holandska, z církevní střední školy, ze spřáteleného města
Ede. Dvacet studentů pobývalo u nás ve sboru v rodinách a vám všem, kdo jste byli skvělými a obětavými
hostiteli, patří velký dík! Další dvacetičlenná skupina k nám přijela z Prahy na nedělní bohoslužby. Kázání
bylo připraveno i s překladem do holandštiny, za což sklidili ocenění jak kazatel Pavel Jun, tak tlumočník Jakub
Jun. Za velké účasti i zájmu se konala českoholandská panelová diskuse o životě v obou zemích. Setkání bylo
završeno společným obědem ve sborovém sále, kde se stoly prohýbaly pod dobrotami, kterými přispěli mnozí z
vás. Od našich holandských přátel jsme obdrželi pro sbor dar ve výši 900 Euro. Staršovstvo rozhodlo, že
peníze budou věnovány na opravu kostelní věžičky.
Během května jsme ještě stihli výlet s konfirmandy do Prahy za památkami reformace, a také víkendové
soustředění na závěr konfirmační přípravy, jakož i tradiční sborový autobusový výlet, tentokrát do Zruče nad
Sázavou.
Léto jsme začali krásně, červnovou konfirmační slavností čtyř konfirmandů, tří domácích a jednoho
spřáteleného, což bylo důvodem, že se spolu s námi konfirmačních bohoslužeb účastnila početná delegace z
černilovského sboru. To jsou, a věřím, že nejen pro mne, vzácné okamžiky, na jaké se jen tak nezapomíná… I
vloni jsme se, už po šesté, zapojili do Noci otevřených kostelů. Přestože jsme program připravili „úspornější“
než obvykle, přišla řada lidí na koncert, na film, a také jen tak, na prohlídku kostela. Jsem ráda, když se
návštěvníci Noci kostelů nenechají odradit nepříliš vzhledným zevnějškem a oprýskanou fasádou našeho
kostela a a oceňují pěkné a přátelské prostředí, které objeví uvnitř. A děkuji vám všem, kdo svými nápady i
pomocí k tomu přispíváte.
K létu patří v našem sboru týdenní tábor s dětmi a mládeží, konaný na různých místech Čech i Moravy.
Vloni jsme byli v Křížlicích; při dobývání Jericha se nám podařilo „dobýt“ i Skálovic chalupu ve Štěpanicích,
kde jsme však byli vlídně přijati a občerstveni.
Podzimní „sborový provoz“ jsme zahájili první neděli v září rodinnými bohoslužbami. Vždycky trochu trnu,
jak se děti po prázdninách sejdou, a pak mám radost, když se přihrnou a zapojí se… Mám radost také z našich
šesti učitelů Nedělní školy a myslím, že je dobré a důležité, když je ve shromáždění na zahájení „nedělky“
pověřujeme a provázíme požehnáním k jejich službě. Pro pěstování vzájemnosti a přátelských vztahů ve sboru
se velmi osvědčuje víkendový pobyt pro všechny generace. Vloni na podzim jsme byli v Bělči a bylo to skvělé
mezigenerační společenství. Doporučuji podívat se na fotky Bena Skály http://benfoto.rajce.idnes.cz/ , které
výborně zachycují atmosféru celého pobytu. Na bohoslužby jsme zajeli do Černilova a oplatili jsme jim tak
jejich návštěvu u nás. Na památku jsme si odvezli česnek od bratra Holečka.
Z podzimu se také znovu začínáme scházet k biblickým hodinám, schází se nás kolem dvanácti a živě
diskutujeme nad Matoušovým evangeliem. Kdybyste se chtěli připojit, místo u stolu by se ještě našlo...
Na říjnovou slavnost díkčinění jsme při náboženství napekli s dětmi a konfirmandkami, za vydatné pomoci
maminek Ivy a Jany, spoustu dobrých koláčků, které po bohoslužbách děti nabízely venku před kostelem, a
ještě zbylo na výslužky pro ty, kdo nemohli přijít.
Loňský rok se v naší církvi nesl ve znamení vzpomínek na Mistra Jeronýma Pražského a ani u nás ve sboru

jsme nebyli výjimkou. Na podzimní sborový den jsme pozvali známého historika prof. Dr. Petra Čorneje, jenž
proslovil skvělou přednášku na téma „Jeroným Pražský – profil rozporuplní osobnosti“. Dík patří Jirkovi
Motyčkovi, že nám velmi vytíženého pana profesora zprostředkoval. Záznam přednášky si můžete vyhledat na
našich webových stránkách http://chrudim.evangnet.cz/
K podzimním akcím patří ještě také seniorátní konvent, který se pravidelně v listopadu konává v našem
chrudimském sboru. Řada členů sboru se zapojuje do příprav, kterých je kolem pořádání konventu (cca 60
účastníků) mnoho. Odměnou nám budiž, že konventuálové vždy vyjadřují chválu a poděkování nejen za
pohoštění, ale také za příjemné zázemí našich sborových prostor.
Zimnímu období ve sboru kraluje advent a vánoční svátky. I vloni se konaly adventní koncerty a dobročinný
bazárek, to jsou příležitosti, kdy k nám do sboru zavítají i lidé „zvenčí“ a je dobře, že i tímto způsobem se
prezentujeme jako otevřené společenství. K vánočním svátkům patří neodmyslitelně dětská vánoční slavnost s
představením vánočního divadla. Vloni to byla hra „Vánoce podle Lukáše – příběh z pradávné současnosti“ z
autorské dílny Tomáše Lavického. Stále zůstávám v mírném úžasu nad tím, že děti, a taky mládež, při všech
aktivitách, které mají během předvánočního období ve škole i v zájmových kroužcích, bez reptání přicházejí o
sobotách na zkoušky a vypadají, že je to i baví :) Podle reakcí, které se ke mně bezprostředně po vánoční
slavnosti dostaly, to bavilo i vás, co jste přišli do kostela. Vekou radost mám z příležitostné kapely, která
hudbou a zpěvem vánoční hry doprovází. Za dobrým ozvučením vězí práce Tomáše Hormandla a za to, že se k
prožitému můžeme vracet, vděčíme „papírovým“ fotkám Pavla Gregora. A když se pak na Boží hod, ve
svátečně zaplněném kostele, rozezní tóny varhan a houslí, doprovázející mnohohlasý zpěv nebo když pěvecký
sbor pod vedením sestry dirigentky zpívá starou krásnou Bachovu píseň, to pak si vděčně pomyslím: „Díky,
Pane Bože, že zachováváš svou církev i tady, v chrudimském sboru.“ A s nadějí na Boží provázení vyhlížím
další rok…
PS. Ráda bych ještě poděkovala staršovstvu, v čele se sestrou kurátorkou, které bez ohledu na roční dobu
funguje spolehlivě, zodpovědně a svému sboru věnuje hodně času a práce, „jen tak“, z lásky.
Anna Lavická
Zpráva kurátorky
Z hlediska správy sboru byl rok 2016 klidný, kromě běžné opravy a údržby se vyznačoval se přípravou
podkladů na větší akci – úpravu bytu č. 1 v přízemí domu čp. 303 na bezbariérovou úpravu koupelny a
kuchyně. Byt v každém případě opravu po 30 letech užívání potřebuje. Pečlivá příprava se vydařila, protože
okamžitě po vyhlášení grantového programu jsme mohli požádat o podporu z projektu Diakonická práce 2017.
Získali jsme 200000, Kč, přičemž celkové náklady dle projektu činí 250000, Kč, a v současné době
rekonstrukční práce už začaly.
Z hospodářského hlediska je podstatné, že sbor umořil dluhy, které byly v minulosti vyvolány sérií havárií a
nezbytných oprav v domě čp. 303 a na faře i v kostele. Dokončili jsme výměnu oken na faře, konkrétně v
kuchyňce a na sociálních zařízeních. Nové jsou i plastové dveře na zahradu, které byly za hranici životnosti.
Souběžně probíhá investování v domě čp. 303, ale financování je oddělené tak, aby nedocházelo k doplácení
prací v nájemním domě ze salárů a darů. Práce možná neprobíhají tak rychle, ale za to jsou financovány
transparentně. Pokračovala i zvýhodněná dohoda s dodavateli energií, což také přineslo výraznou úsporu
finančních prostředků. Mandatorní výdaje jako např. personální fond se průběžně zvyšují, a proto jsme vděčni
za vaši obětavost, která umožňuje vykonávat mnohem důležitější duchovní správu sboru bez existenčních
starostí.
Staršovstvo se schází jednou za měsíc první středu v měsíci 10 x ročně, v případě naléhavého úkolu máme
mimořádnou schůzi nebo využíváme emailovou diskusi. Účast bývá nadprůměrná a můžeme kvalifikovaně
rozhodovat o přicházejících úkolech a pobídkách.
Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří přijali práci pro sbor a konají ji příležitostně nebo pravidelně,
v neděli nebo ve všední den. Každý přispívá podle svého obdarování ke společnému dílu.
Už opakovaně se s velkým zájmem veřejnosti setkávají pěvecké koncerty ZUŠ, pomáháme při charitativním
bazaru nebo charitativním koncertě potřebným dětem, otevíráme se veřejnosti i při dalších akcích se
zajímavými hosty.
Ve sboru se konají pravidelná i příležitostná shromáždění a jejich nabídka je zveřejňována na internetu, ve
sborové nástěnce a městském zpravodaji.
Hana Mazurová

Zpráva za pěvecký sbor
Tuto zprávu píšu právě v době, kdy jsme museli naše zpívání kvůli mé rodinné situaci na čas přerušit.
Počítáme ale s tím, že během měsíce března se opět pustíme do práce, snad vám tedy už zazpíváme o
velikonočních a svatodušních svátcích, snad se i letos, jako každý rok, zúčastníme seniorátního setkání
pěveckých sborů. Vy, co chodíte pravidelně do kostela, víte, že jsme v uplynulém roce zpívali při slavnostních
příležitostech (konfirmace) a svátcích. Poslední seniorátní setkání pěveckých sborů, kterého jsme se aktivně
zúčastnili , bylo v červnu 2016 v Horní Čermné. Tato setkání (která se konají každý rok v různých sborech
našeho seniorátu) na nás působí svou srdečností, zpěvu "od srdce k srdci".
Dovolte mi trochu osobního srovnání: Ve svém povolání učitelky hudby si všelijakých hudebních setkávání
užiji až dost, ale u nás, v naší církvi, se cítím lépe, protože se nesetkávám s nadbytečným porovnáváním
výkonů, nebo dokonce opovržením, když se snad něco nepovede tak, jak bylo zamýšleno. Takhle by to mělo
být, protože hudba je především pro radost. V Horní Čermné měly všechny zúčastněné pěvecké sbory "za úkol"
zazpívat aspoň jednu píseň z připravovaného nového zpěvníku . I my jsme se tohoto úkolu zhostili a i při
bohoslužbách v našem kostele tyto písně občas zařazujeme. V tomto směru spolupracujeme s naším
varhaníkem, bratrem Kovářem, a v této spolupráci budeme pokračovat.
Na závěr si trochu zavzpomínám. Letos v srpnu uplyne 10 let od doby, kdy jsme spolu začali zpívat. Abych
byla přesnější  navázali jsme na práci pěveckého sboru, který vedl pan farář Jokl. Za těch "našich" deset let
jsme se naučili 61 nových písní, zpívali a hráli jsme na celkem 64 vystoupeních (bohoslužby, sborová a
seniorátní setkání). Někdo třeba řekne, že je to dost, jiný, že je to málo. Ale pro mě jsou důležité dvě věci: že
jsme i přes všechny překážky, hlavně časové, dosud vydrželi a chceme zpívat dál, a pak, že jsme snad dobře
navázali na práci našich předchůdců a odevzdáváme slušný základ pro práci našich následovníků. Jistě by bylo
škoda, kdyby tradice nebyla zachována až my, současní zpěváci, odejdeme do pěveckého důchodu. K téhle
situaci totiž jednou dojde, ať chceme nebo ne. Za těch uplynulých deset sezón všem zpěvákům a hudebníkům
děkuji.
Věra Nováková
Zpráva o činnosti mládeže
V loňském roce jsme se opět pravidelně setkávali na mládeži v pátek večer. Mimo to jsme se také věnovali
spoustě dalších aktivit. V létě jsme například pomáhali jako vedoucí na dětském táboře v Křížlicích. Kromě
aktivit ve sboru rádi jezdíme i na akce pro mládež v seniorátu. Již tradičně se konala Zimní akce v Horní
Čermné, ples v Pardubicích, jarní i podzimní seniorátní dny, hudební festival v Čáslavi a nakonec i florbalový
turnaj v České Třebové. Kromě těchto zaběhnutých akcí se jsme se také začali setkávat na seniorátních
mládežích, které podporují účast mládežníků ze sborů, kde se mládež pravidelně nesetkává. Vzhledem k tomu,
že počty pravidelných účastníků v Chrudimi a v Pardubicích nejsou v poslední době nejpříznivější, jsme se
v září dohodli na novém konceptu společných mládeží, které se konají jednou za měsíc. Myslím, že i přes to, že
nás není mnoho, se díky všem těmto „mezisborovým“ setkáváním můžeme do dalšího roku dívat pozitivně.
Zuzana Skálová
Zpráva o nedělní škole
Během roku 2016 jsme s dětmi probírali starozákonní příběhy podle katechetické příručky synodní rady
"Dál, přece nejdeme sami". Začali jsme Mojžíšem a došli k Davidovi. Účastníci bohoslužeb již
znají pravidelné úvody sestry farářky Aničky Lavické do probírané úlohy a zazpívají si spolu s dětmi a
doprovodem kytary nebo flétny píseň ze zpěvníku Svítá.
Kolektiv autorů zařadil do příručky i některé příběhy málo známé, což obohatí i učitele.
Máme radost, že NŠ v poslední době navštěvuje větší počet dětí. Učitelů máme také dost, střídá se nás
celkem šest. Každý z nás přistupuje k práci s dětmi poněkud jinak podle svých schopností  kromě výkladu a
modlitby někdo s dětmi zpívá, jiný soutěží, další využívá výtvarných a rukodělných technik. Snad je tato
různost pro děti přínosem.
Je jistě dobré, když se s dětmi vrátíme na požehnání do kostela, ale mně osobně se to v zápalu činnosti ne
vždy podaří.
Jarmila Skálová

Program výroční sborového shromáždění FS ČCE v Chrudimi, svolaného na neděli 19.2.2017
1. Procedurální záležitosti:
Sborové shromáždění bylo svoláno trojím ohlášením při bohoslužbách, písemnou formou a
zveřejněním na webových stránkách sboru. Seznam členů s hlasovacím právem je vystaven v kostele a
slouží také jako presenční listina. Dokumentace sborového hospodaření je vystavena ve sborovém sále
pro zájemce k nahlédnutí.
Volba předsedy shromáždění, zapisovatele, skrutátorů a verifikátorů zápisu.
2. Navržení programu:
a) vzpomínka na zesnulé členy sboru
b) sborová statistika
c) zpráva o hospodaření za r. 2016 + rozprava
d) revizní zpráva
e) návrh rozpočtu na r. 2017 + rozprava + schválení
f) rozprava ke zprávám předloženým tiskem ve sborovém dopisu + vzetí zpráv na vědomí
g) volba revizorů + náhradníků
h) volba Anna Lavické farářkou sboru na období od 1.9.2017 do 31.8.2022
Volbu vede farář Vojen Syrovátka, pověřený seniorátním výborem
3. Hlasování o programu
4. Postup podle programu
5. Zakončení písní

