Zpráva kazatelky o životě sboru v roce 2017
Letošní zpráva, kterou jako kazatelka chrudimského sboru píšu, je „jubilejní“, v pořadí desátá. Za těmi
uplynulými deseti lety farářské služby se ohlížím s vděčností. Vloni při sborovém shromáždění jsem byla
zvolena na další pětileté období, děkuji při této příležitosti za vaši důvěru.
Kromě kazatelské zprávy, patří k mým každoročním povinnostem před sborovým shromážděním,
vyplnit evidenční dotazník za uplynulý rok. Při této trochu nudné, úřednické práci vždy zpětně zjišťuji,
kolik se toho ve sboru během uplynulého roku událo. Když to rozdělím do tří oblastí, vidím rok 2017
následovně:
1. V oblasti základní sborové práce to jsou každonedělní a sváteční bohoslužby s průměrnou účastí 55
osob za neděli (a to nám průměr „kazila“ taková shromáždění, kam přišlo 10 lidí, což bylo na svátek
Nanebevstoupení Páně, nebo neděle, kdy se konal sborový výlet a v Chrudimi na bohoslužbách se sešlo
20 účastníků). Jinak je průměrná účast za posledních několik let setrvalá, neklesající. Horší je to v
kazatelské stanici ve Slatiňanech, kam na bohoslužby docházejí v průměru 4 účastníci (zde se účast za
poslední roky snižuje). Velmi povzbudivé byly proto „výjezdní“ svatodušní bohoslužby, které jsme
uspořádali pro celý sbor v kostelíku ve Slatiňanech; byla to krásná neděle, včetně pikniku na kostelní
zahradě. Řada členů sboru byla v kazatelské stanici poprvé, někteří po dlouhých letech. I na bohoslužby
do Slatiňan mne doprovázejí naše varhanice a varhaníci, kterým za jejich celoroční službu sboru děkuji.
Nedělní škola nám vloni vzrostla, průměrně se účastní 7 dětí. Děkuji 6 obětavým „nedělkovým“
vyučujícím za jejich službu. Podrobněji setkávání NŠ popsala Jarmila Skálová ve své zprávě.
K pravidelným setkáním v týdnu patří biblické hodiny pro dospělé; scházeli jsme se, kromě prázdnin,
každé úterý a chodívá 10-12 pravidelných účastníků. Pokud byste se chtěli přidat, kolem stolu je stále
ještě místo :-) Během školního roku se konalo také setkání dětí na náboženství, účastnilo se 10 dětí v
rozmezí 1.-7. třídy. „Nábožko“ trvá půldruhé hodiny, takže stihneme kromě biblických příběhů také hry,
povídání a svačinku. Konfirmační přípravy se účastní druhým rokem dvě dívky - Alžběta Lášková a
Mirka Sablíková. Absolvovaly jsme vloni jedno víkendové konfirmační soustředění (letos plánujeme
další). Konfirmační slavnost bude 10.6. 2018. K aktivitám mládeže si můžete přečíst samostatnou zprávu
od Honzy Kafky. Velký kus práce odvedli mládežníci i vloni při přípravě a vedení letního tábora s dětmi.
Ráda bych jim poděkovala za jejich nápaditost, obětavost a neúnavnost.
Kromě výše zmíněných základních sborových setkání se, rovněž už 10. rokem, scházel pěvecký sbor
pod vedením Věry Novákové, které tímto za její službu velmi děkuji. Více se dočtete v její zprávě o práci
pěveckého sboru. Také se sborovou besedou pro starší generaci jsme vloni pokračovali vždy první středu
v měsíci, účastnily se zpravidla tři sestry a bývá to opravdu beseda se vším, co k ní patří: s povídáním,
čtením, kávou, čajem i drobným zákuskem.
2. V loňském roce se otevřela nová možnost sborové služby, a sice v zařízení pro seniory, zvaném
Senior Rezidence, kde jednou do měsíce konám bohoslužby v místní kapli. Jsem vděčná, že mě tam
pravidelně doprovázela Daniela Smolková; před Vánocemi se přidaly i další sestry z našeho sboru. Tato
naše služby je klienty i personálem dobře přijímána. Tím jsem se dostala k druhé oblasti sborové práce,
která se netýká jen církve, ale také veřejného prostoru, společnosti. Sem vloni patřila i mimořádná
putovní výstava k výročí reformace, kterou za týden navštívilo v našem kostele více než 80 lidí, řada z
nich zde byla vůbec poprvé. Do této oblasti patří už tradičně Noc otevřených kostelů, vloni přišlo
rekordních 180 návštěvníků (přispěly k tomu velmi vydařené pohlednice s obrázky všech chrudimských
kostelů). Dalším, téměř už „samozřejmým“ a vítaným propojením sboru a města byl adventní koncert
chrudimské ZUŠ . To je událost, při níž se zdá, že máme malý kostel :-)
Loňskou „horkou novinkou“ byl cyklus koncertů, nazvaný „Radosti života“. Od února do června se
konalo pět koncertů v našem chrudimském kostele a jeden ve slatiňanském. Návštěvnost byla dobrá,
přicházeli posluchači nejen z řad členů našeho sboru, ale také z města a okolních sborů. S podporou
staršovstva dramaturgicky celý cyklus připravil Tomáš Lavický, po technické stránce vydatně pomáhal
Tomáš Hormandl. Na tuto akci jsme dostali kulturní dotaci od města Chrudim ve výši 5.000 Kč.

Důležitým propojením života sboru s veřejností jsou také naše webové stránky, za jejichž spravování
vděčíme Benjamínu Skálovi. Informace ze života celé církve nám celoročně zprostředkovává církevní
tisk; o to, aby se vám časopis Český Bratr či noviny Kostnické Jiskry dostaly do rukou, pečuje vzorně
Jana Maděrová.
3. Třetí oblastí je široký okruh sborových akcí, které nepatří mezi základní „povinnosti sboru“ ale jsou
milé, obohacující, stmelující, a proto důležité. Sem patří sborový výlet, i vloni kurátorkou Hanou
Mazurovou perfektně připravený a účastníky velmi oceňovaný. Zavítali jsme do Dvora Králové na
bohoslužby a pak na Kuks. Jarní a podzimní sborový den, vloni s hosty Janem Dusem, ředitelem střediska
humanitární a rozvojové pomoci Diakonie a Jakubem Kellerem, seniorem chrudimského seniorátu.
Sborový víkend, což je úžasný pobyt, kde jsou zastoupeny všechny generace, jsme strávili na konci září v
Janských Lázních. První listopadový víkend se v našem sborovém sále sešlo k nevšední aktivitě dvacet
žen a dívek; pod dohledem odborných lektorek z Biblického katolického díla jsme šily biblické
postavičky, které jsou skvělou pomůckou při práci nejen s dětmi. Adventní dobročinný trh jsme konali už
počtvrté a já jsem nevycházela z údivu nad ochotou a nápaditostí vás všech, kdo jste se na něm jakkoli
podíleli. Hlavní hybnou silou „bazárku“ je Jarmila Skálová, za což jí patří velké díky. Všechny tyto akce
posilují sborové společenství a mám z nich, věřím, že nejen já, velkou radost.
Ke sborovému shromáždění patří i několik statistických čísel, o která vás nechci ochudit: v uplynulém
roce se nekonal žádný křest, čtyřikrát bylo poslouženo při svatebních bohoslužbách, rozloučili jsme se se
sedmi členy sboru v pohřebním shromáždění. Ke konci roku 2017 měl náš sbor 389 členů, evidovaných v
kartotéce.
Závěrem chci poděkovat staršovstvu, jemuž právě končí funkční období, za šest let práce pro
chrudimský sbor, tedy pro vás pro všechny. Presbyteři a presbyterky toho dělali hodně na různých
„frontách“, přesto bych jim chtěla poděkovat i trochu osobněji: Kurátorce Haně Mazurové, která je ve své
funkci velmi výkonná, je oporou ve správních věcech a zdatná ve vyřizování grantů a dotací;
místokurátorce Noře Gregorové, která řadu úkolů zvládá řešit osobním šarmem a nasazením nebo za
pomoci svých kontaktů; pokladníkovi Jiřímu Motyčkovi za precizní vedení sborových financí,
zapisovatelce Marcele Motyčkové za přesně a krasopisně vedené zápisy ze schůzí; Ivě Brandstillerové za
funkci „styčného důstojníka“ s domem č. 303, což obnáší dost práce; Pavlu Gregorovi za spolehlivé
fotografické služby, včetně výroby pozvánek a plakátků na sborové akce; Jarmile Skálové za účinnou
křesťanskou službu v mnoha směrech; hospodářsko-technickému triu – Jiřímu Blehovi, Tomášovi
Hormandlovi a Pavlovi Koutnému za spoustu práce na sborových budovách, za praktické nápady, za
řemeslnické umění, za jednání na úřadech, za to, že skoro nic pro ně není nemožné; Evě Richterové za
rozvážný postoj a moudré slovo k zásadním věcem. Děkuji Evě Skálové a Janu Langovi že se ve
staršovstvu angažovali na část funkčního období; děkuji také Iloně Neugebauerové a Věře Balcarové, že
po celé období setrvaly ve funkci náhradnic. Oceňuji elán, nasazení a ochotu celého staršovstva pracovat
ve prospěch svého sboru.
Bratři a sestry v chrudimském sboru, je před vámi nová etapa sborového života s novým staršovstvem,
které budeme volit při letošním sborovém shromáždění. Přeju vám vše dobré, především však trvalou
radost z evangelia, živou víru a dělnou naději.
Anna Lavická

Zpráva kurátorky o práci staršovstva
Staršovstvo se už tradičně schází jednou za měsíc první středu v měsíci 10 x ročně a velkou pomocí je
e-mailová komunikace, která nám umožňuje sdílet materiály ke studiu, řešit mimořádné naléhavé úkoly a
diskutovat o případných problémech i mimo pravidelná setkání. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
poslední rok funkčního období stávajícího staršovstva, chci všem poděkovat za jejich práci. Těm, kteří už
nebudou pokračovat i těm, kteří souhlasili s kandidaturou pro další období, přeji klid a spokojenost
v osobním i sborovém životě.
Významnou akcí minulého roku byla rekonstrukce bytu č. 1 v domě 303, hrazená převážně z grantu
diakonické pomoci. Jsme v za tento příspěvek vděčni, protože finanční prostředky sboru ze salárů a darů
pro tento účel nepoužíváme a našetřit z nízkých nájmů tak velkou sumu by trvalo několik let. Byla

zvětšena a upravena koupelna pro bezbariérové využití, kuchyň byla vybavená speciálně upravenou
linkou , vyměněna podlahová krytina a část starých radiátorů. Z grantu jsme přijali 200 000,- Kč, dalších
téměř 50 000,- Kč jsme uhradili jako spoluúčast. Děkuji Ing. Pavlu Koutnému, který měl rekonstrukci a
jednání s firmami na starosti a věnoval tomu množství volného času.
Velkou část diskuse při jednání staršovstva si vyžádala příprava na opravu fary, zejména střechy a
vadného odpadu koupelny. Tyto úkoly budeme řešit v letošním roce a vyžádají si nemalé finanční
prostředky. Mandatorní výdaje jako např. personální fond a repartice se také průběžně zvyšují, a proto
jsme vděčni za vaši obětavost, která umožňuje vykonávat správu sboru bez závažných existenčních
starostí. Máme prosbu na ty z vás, kdo platíte salár nebo poukazujete peněžní dar sboru převodem na
sborový účet: buďte tak laskaví a při zadávání platby poznamenejte, zda se jedná o „dar“ nebo o „salár“
(členský příspěvek sboru). Takovéto rozlišení platby nám velmi pomůže při účetním zpracování.
Ve sboru se konají pravidelná i příležitostná shromáždění a jejich nabídka je zveřejňována na internetu,
ve sborové nástěnce a městském zpravodaji. Spolupracujeme i s jinými organizacemi města a otevíráme
se chrudimské veřejnosti.
Hana Mazurová

Zpráva o nedělní škole
Nedělní škola se koná každou neděli během bohoslužeb ve farní kanceláři. Při výuce se střídá šest
učitelů dle svých možností. Odcházíme s dětmi po uvedení do příběhu od sestry farářky a po písni s
kytarou. Loni jsme probírali evangelium podle Marka. Každý z nás přistupuje k výuce trochu jinak někdo s dětmi pracuje spíš s výtvarnými a rukodělnými technikami, jiný víc zpívá. Někdy se do
programu zabereme natolik, že se nestačíme vrátit na požehnání do kostela a rodiče si vyzvedávají své
děti až po bohoslužbách.
Rádi uvítáme další děti.
Jarmila Skálová

Zpráva za pěvecký sbor
Prožili jsme standardní rok - zpívali jsme na slavnostních bohoslužbách i na setkání pěveckých sborů
našeho seniorátu vloni v červnu v Čáslavi. Zpíváme pro radost sobě a doufáme, že i vám, našim
posluchačům. Jediné, co nás tíží, je málo sopránů. V nouzi nejvyšší povoláváme naše "externistky",
děvčata Sablíkovy a za to jim velmi děkujeme. Není to ale trvalé řešení. Proto oslovujeme každého, kdo
by si s námi rád zazpíval a i z časových důvodů by mohl chodit pravidelně do našich zkoušek, ať přijde
mezi nás a nemusí to být jen sopranistky. Naše zkoušky probíhají každé úterý od 19.30 hodin. Děkuji
všem zpěvákům za jejich ochotu a čas a jmenovitě Alžbětce Svobodové za pravidelnou spolupráci při
hudebním doprovázení našeho pěveckého sboru.
Věra Nováková

Zpráva za mládež
Milí členové sboru,
mládež se tento rok scházela nepravidelně z důvodu studování některých mládežníků nejčastěji v
Praze. Příležitostně se sejdeme v počtu 2-6 lidí. Pořádaly se schůzky i s pardubickou mládeží, to nás
potom bylo asi 10. Vždy pro nás má paní farářka připravený program, zpíváme písně a debatujeme. Za to
ji patří velké díky.
Na přelomu července a srpna jsme spolu s dětmi strávili krásný týden na táboře ve Skleném. Téma
bylo podle knížky „Harry Potter“, tak jsme prožili kouzelný týden naplněný hrami, legrací a sdílením.
Dále se někteří z nás zúčastnili festivalu Otevřeno v Jimramově jako pomocníci organizátorů nebo jako
posluchači. Máme radost, že novou členkou SOMu byla zvolena Míša Sablíková. Přejeme ji hodně sil a
nápadů do další práce.
Jan Kafka

