Farní sbor ČCE v Chrudimi
Bratři a sestry, staršovstvo sboru Vás zve k výročnímu sborovému shromáždění, které se bude
konat o druhé postní neděli 8. března 2020. V tomto dopise Vám předkládáme program
shromáždění, zprávy ze života sboru. Prosíme, věnujte přiloženým zprávám svoji pozornost.
Hospodářskou zprávu za uplynulý rok a také návrh rozpočtu sborového hospodaření na rok letošní,
z technických důvodů obdržíte přímo na sborovém shromáždění.

Program výroční sborového shromáždění
1. Uvítání, prezenční listina, volba předsedy shromáždění
2. Oznámení a schválení jednacího programu
3. Procedurální záležitosti: volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a skrutátorů
4. Vzpomínka na zesnulé členy sboru:
5. Zpráva o hospodaření sboru za r. 2019
6. Revizní zpráva
7. Rozprava ke zprávám předloženým tiskem ve sborovém dopisu + vzetí zpráv na vědomí
8. Schválení zprávy o hospodaření sboru + schválení účetní uzávěrky za r. 2019
9. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na r. 2020
10. Volba 2 revizorů hospodaření a 2 náhradníků
11. Případně návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
12. Zakončení sborového shromáždění modlitbou a písní

Zpráva kazatelky o životě sboru v roce 2019
K výročnímu sborovému shromáždění patří ohlédnutí za uplynulým rokem sborového života.
Myslím, že rok 2019 byl pestrobarevný a naplněný řadou pěkných i významných událostí.
Vezmu vás na procházku uplynulým rokem, jak jsme jej prožívali od jara do zimy.
Hostem při jarním sborovém dnu byl senátor ing Petr Šilar, člen a výpomocný kazatel naší
církve. Hovořili jsme s ním na téma „Křesťan v politice“. Velikonoční svátky jsme prožili
obohaceny o přítomnost a službu absolventky evangelické teologické fakulty, Elišky Havelkové,
která u nás vykonávala třítýdenní bohosloveckou praxi. K pravidelným jarním událostem patří
sborový výlet, tentokrát jsme zavítali do dvou klášterů – do Kláštera n. Dědinou na bohoslužby a do
broumovského kláštera na prohlídku. S konfirmandy jsme si vyrazili na několikadenní soustředění
do Hradiště a s pěveckým sborem na seniorátní zpívání tamtéž. Připomínkou Noci otevřených
kostelů, kdy při Májovém koncertu pěveckých sborů chrudimské „zušky“ puká náš kostel ve švech,
jarní část uzavřu.
Už se stalo tradicí, že první červnové bohoslužby slavíváme společně v kazatelské stanici ve
Slatiňanech. Je to vždy milé setkání, v malém kostelíku uprostřed zahrady, kde po bohoslužbách
probíhá piknik, nikdo nespěchá, děti si hrají, lidé povídají, hodují a dobou vůli spolu mají.
Začátkem prázdnin se pravidelně koná vzpomínkové setkání k výročí M. J. Husa, při němž se v
přípravě programu střídají zástupci církví, působících v Chrudimi. Vloni jsem u Husova pomníku
ve svém proslovu připomněla, že pravda v Husově pojetí není žádný slepý fanatismus. Že pravda
neznamená zabetonované pozice, nýbrž že k pravdě patří poctivé úsilí o dialog, dát druhému prostor
k vyjádření názoru. Léto v našem sborovém životě vrcholí v srpnu, týdenním táborem s dětmi a

mládeží. Ten loňský jsme strávili ve Skleném na Vysočině, v mírně indiánském stylu, podle knížky
„Škola Malého stromu“.
Podzimní „sezónu“ jsme v září zahájili rodinnými bohoslužbami, při nichž jsme si, velcí i malí,
na příběhu Samuela připomněli, že víra se neobejde bez naslouchání Božímu slovu. A také jsme
vyprosili požehnání učitelům nedělní školy pro jejich práci s dětmi. O prvním říjnovém víkendu
jsme pořádali sborový víkend pro všechny generace, tentokrát v Bělči nad Orlicí. Navzdory
deštivému počasí nám tam spolu bylo dobře a veselo. Během podzimu jsme i u nás ve sboru
vzpomínali na události, které proběhly v naší společnosti před třiceti lety. Uspořádali jsme besedu,
slavili ekumenickou bohoslužbu a promítali film „Něžná revoluce“. Poslední neděli v církevním
roce byl naším hostem historik profesor Petr Čornej, jehož přednáška o Janu Žižkovi se těšila zájmu
nejen členů sboru, ale i necírkevní veřejnosti.
Zimu „otevírá“ adventní období, které jsme i v loňském roce slavili naplno bohoslužbami,
dobročinným bazárkem pro Martínka Maredu, tradičním prodejem Fair trade výrobků, vystoupením
pěveckých sborů ZUŠ Chrudim a koncertem Míši Sablíkové a jejích hostů. Radostnou dětskou
slavností jsme zakončili advent a vstoupili do vánočních svátků. Scénka v podání malých dětí a
jejich maminek, při níž jako refrén znělo: „Nebojte se, pojďte dál! Nad naším domečkem svítí jasná
hvězda, přináší radost a učí nás lásce...“, naplnila světlem naše tváře i srdce.
Pánu Bohu patří chvála a děkování, že uplynulý rok v našem sborovém společenství byl naplněn
tak mnohým dobrým a krásným. Pro vaše potěšení přikládám čtyři fotografie ze sborových setkání,
za každé roční období jednu (jaro: sborový výlet do Broumova, léto: tábor ve Skleném, podzim:
sborový víkend v Bělči, zima: dětská vánoční slavnost).
Anna Lavická

Zpráva kurátorky o práci staršovstva
V uplynulém roce jsme realizovali dlouho připravovanou a diskutovanou opravu střechy kostela.
Staršovstvo se při svém rozhodování řídí zásadou, že je nutné zajistit opravy s pečlivostí a zároveň
šetrností, ale tak, abychom toho stihli co nejvíce a byli připraveni na dobu samofinancování. Proto
každé větší akci předchází důkladná příprava a výběr dodavatele. Také v případě věžičky na kostele
jsme nechali prověřit její stav nezávisle dvěma firmami, které shodně konstatovaly havarijní situaci,
a posoudili jsme jejich nabídky. Stav byl natolik špatný, že musela proběhnout okamžitá oprava.
Byly vyměněny poškozené trámy krovu kostela a zcela nahrazena prohnilá konstrukce, na které je
věžička usazena. Vlastní věžička je vyrobena z galvanizovaného hliníkového plechu, tady
kvalitnějšího materiálu, než byl původní.
Na pokrytí nákladů se nám podařilo získat dar Jeronýmovy jednoty ve výši 200.000 Kč, dotaci
z programu Pardubického kraje na ochranu památek ve výši 50.000 Kč a dar Města Chrudimi
15.000 Kč. Od členů sboru jsme sesbírali pro tento účel více jak 150.000,- Kč a ostatní jsme
uhradili z kmenového jmění. Děkujeme všem dárcům a jsme rádi, že sbor přestál tak náročnou
opravu bez dluhu.
Probíhá i pravidelná údržba domu čp. 303. V loňském roce byla opravena střecha a okapy. Práce
jsou hrazeny výhradně z výnosu z nájmů a fondu oprav. Staršovstvo také rozhodlo, že jeden
měsíční nájem z domu č. 303 bude použit pro potřeby sboru, což se odráží i v rozpočtu na letošní
rok.
Staršovstvo se samozřejmě zabývá nejen hospodářskými záležitostmi. V loňském roce se
uskutečnila vizitace, kterou provedli zástupci seniorátního výboru bratři Jan Plecháček a Milan
Chyba, a dostali jsme příznivé hodnoceni. Chrudimský sbor patří v rámci seniorátu k nejštědřejším
přispěvatelům do Jeronýmovy jednoty a i v ostatních charitativních projektech a sbírkách
nezůstáváme pozadu. O dílčích částech sborového života informují ostatní zprávy. Za staršovstvo

mohu konstatovat, že s potěšením podporujeme různorodé aktivity uvnitř sboru i otevírání se
veřejnosti. Naplňuje nás to nadějí do dalších let.
Hana Mazurová

Zpráva o nedělní škole
V uplynulém roce probíhala nedělní škola téměř každé nedělní bohoslužby, případně i během
mimonedělních bohoslužeb, s výjimkou letních prázdnin. Průměrná účast byla 4-5 dětí, občas se
účastnilo i více než 10 dětí, v některých případech také ale jen 1 nebo žádné. Nedělní školu
navštěvují děti cca od 5 let, někdy i mladší, až po konfirmandy.
V zimním a jarním období jsme probírali příběhy podle Janova evangelia a také dle vybraných
epištol. V podzimním období jsme se zabývali výkladem jednotlivých přikázání Desatera a článků
Modlitby Páně. Jednotlivé oddíly byly vždy doplněny souvisejícím příběhem ze Starého, nebo
Nového Zákona.
Na přípravě a průběhu NŠ se pravidelně podílí 6 učitelů. Každý učitel přistupuje k přípravě svým
odlišným způsobem, děti se setkávají s vyprávěním, zpíváním, hrami, malováním, vyráběním apod.
Vždy je zařazena společná modlitba. Všichni učitelé se s dětmi vrací do shromáždění v případě
bohoslužeb s Večeří Páně.
Eva Skálová ml.

Zpráva za pěvecký sbor
Stalo se už tradicí, že naše sborové zpívání obohacuje sváteční bohoslužby (aspoň pokud to
rodinná situace či zdravotní stav našich členů dovolí). Je to tak už od srpna roku 2007 a nejinak
tomu bylo i v právě uplynulé sezóně. Zpíváme tedy už víc jak 12 let a těší nás, že většina členů
sboru přijímá tuto naši službu s vděkem. Vnímám, že naše každotýdenní pěvecké scházení se (je to
vždy v úterý po biblické hodině od 19.30) upevňuje i naše přátelství. Je nám spolu prostě dobře a
zpíváme a hrajeme pro vás rádi.
Ještě musím dodat, že se pravidelně aktivně zúčastňujeme seniorátního setkání pěveckých sborů.
Je to vždy pěkné a milé odpoledne v některém ze sborů našeho seniorátu a přivážíme si tam odsud
povzbuzení i inspiraci. Vloni se seniorátní zpívání konalo v hradišťském sboru.
Jediné, co nás trápí, že je nás, zpěváků, málo. Už dlouhou dobu hledáme hlavně ženské hlasy.
Takže, kdo rádi nebo rády zpíváte, přijďte mezi nás!
I nácvik sebekratší a sebejednodušší písně vyžaduje čas i úsilí, proto všem zpěvákům i našim
„externistům", hráčům na hudební nástroje, velmi děkuji.
Věra Nováková

Zpráva dětí z nábožka
Povídali jsme si soudcích, o Deboře, Samsonovi, Gedeonovi a Samuelovi. A taky o truhle
smlouvy. Izraelští králové Saul a David se nám taky líbili. Hrajeme „skovky“ (na schovávanou) v
kostele. Na začátku zpíváme. Na konci míváme svačinku.
Zapsali Barča Brabcová, Pavel Kafka, Barča Bálková

