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Postní dopis 2018
Milé sestry, milí bratři,
v tomto dopise naleznete biblické poselství, informace z aktuálního dění ve sboru, přehled
hospodaření v minulém roce a plány pro tento rok. Podrobnou zprávu o činnosti a stavu sboru za
uplynulý rok předloží staršovstvo členům sboru na výročním sborovém shromáždění. To se koná
11. března 2018 bezprostředně po bohoslužbě. Tam bude také prostor pro společný rozhovor o
veškerých věcech týkajících se sboru, ať už minulých, přítomných či budoucích.
Srdečně Vás zdravíme a těšíme se na setkání při různých příležitostech.
Za staršovstvo českotřebovského sboru
Kamil Vystavěl, Pavel Záleský

Biblická inspirace
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A
když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Takto ať svítí světlo
vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,13-16)
Dcera - princezna: „Mám tě ráda jako… jako… jako sůl.“ Otec - král: „Jako co?“ Dcera: „Jako
sůl!“ Otec: „Sůl?“ Dcera: „Ano, sůl! Protože sůl je zapotřebí.“ Známá pohádka, jejíž zápletka začíná
tímto rozhovorem, ukazuje význam a nepostradatelnost obyčejné soli. Bez soli by to nešlo. Kolik
znáte lidí, kteří ve svém domově nemají žádnou sůl? Podobně je tomu se světlem. Svíčka, žárovka,
LED dioda nebo jiné světelné zdroje jsou podstatnou a nezbytnou součástí každé domácnosti.
Ale proč právě sůl? Protože bez soli je velká část jídel nechutná a těžko poživatelná. Protože
bez soli a jejího konzervačního účinku leckteré jídlo začne rychle hnít a kazit se – není to tak
dávno, co sůl byla jednou z mála alternativ pro uchování potravin. A proč světlo? Protože bez
světla dříve nebo později něco rozbijete, nebudete moci v pravou chvíli věci najít, případně sobě či
druhému ublížíte.
„Vy jste sůl země … Vy jste světlo světa,“ pravil Kristus. Jsme tedy – ať se nám to líbí nebo nelibí
– nepostradatelnou součástí širého světa. Máme závažný úkol mezi lidmi, v přírodě, před Bohem.
Hrajeme důležitou roli ve svých rodinách, mezi přáteli, v zaměstnání, ve společnosti. Nebýt
jednoho z nás, tak by někde zůstal jeden tmavý kout a nechutné nebo hnijící jídlo. Ale co je tím,
co nás dělá slanými a svítivými? Čím to, že jsme nazýváni solí a světlem? Právě jako Kristovi
následovníci, jako věřící křesťané jsme pro svět důležití. Záleží na mojí víře, záleží na Tvé víře,
záleží na tom, zda bereme vážně svůj křest a svoji příslušnost ke Kristově církvi. Protože právě
jako věřící a právě jako součást církve jsme slaní a svítící. Bez věrného života s Bohem a bez
společenství s dalšími věřícími ztrácí sůl na slanosti a žárovka na svítivosti.
„Takto ať vaše světlo svítí před lidmi“ a – dodávám – takto ať dochucujete svět! Jinými slovy:
Máme úkol. Máme přinášet užitek, tak jako sůl je užitečná pro osolení brambor a tak jako lampa
je užitečná, když si s ní večer posvítíme. Máme být vidět. Hodnoty, kterým věříme a které žijeme,
vynášejme ven z kostela a ze svého nitra. Kam? Mezi sousedy, do místních spolků, do novin, na
radnici, do hospody, do divadla, na náměstí, do Javorky… A jak? Třeba úsměvem, laskavou
pozorností nebo uznáním úspěchu a kvality někoho jiného. Třeba tím, že se rozdělíme o to, co
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nepotřebujeme, s tím, kdo to potřebuje. Nebo tím, že uklidíme odpadky tam, kde jiní udělali
nepořádek. Nebo nějak jinak. Jenom ať to není smetí, pepř nebo smrad, co vynášíme z kostela a ze
svých srdcí ven! Takové věci by byly leda tak pro bolest a pro ostudu. A sotva by se dalo hovořit o
tom, že je tu nějaká sůl a nějaké světlo.
Pane Ježíši Kriste, dej, ať dodáváme lidem chuť do života. Dej, ať vrháme dobré světlo na život, na
svět, na tebe.

Z aktuálního dění
Hospodaření v roce 2017
Zde je přehledná tabulka všech výdajů a příjmů sboru v uplynulém roce:
4 955
52 658
13 339
3 967
1 380
5 149
6 553
120 400
5 301
213 702

VÝDAJE
Kancelářské potřeby
Energie – plyn, elektřina
Voda pitná, dešťová
Údržba, opravy
Cestovné – kazatel sboru
Vzdělávací kurzy, cestovné - hosté
Telekomunikace, poštovné, pojištění, ostatní poplatky
seniorátní a celocírkevní odvody, vč. příspěvku na platy kazatelů
Další výdaje – tiskoviny aj.
Výdaje celkem

66 230
136 000
43 112
7 800
11 000
6
264 148
50 446

PŘÍJMY
Sbírky na sborové účely
Členské příspěvky (salár)
Další dary sboru (mj. na opravu fasády)
Příjem z pronájmu garáže
Nájemné bytu kazatele
úroky
Příjmy celkem
Rozdíl

14 090
7 550
2 100
23 740

Vedle toho vybráno a odvedeno
celocírkevní a seniorátní sbírky
Jeronýmova jednota, HDL, JTD
Jiné sbírky – při ekumenických setkáních
Celkem odvedené sbírky

Děkujeme všem, kdo sbor finančně podpořili! Také díky tomu poznáváme, že Vám záleží na
tom, aby Českobratrská církev evangelická v České Třebové existovala a působila.
Suma sborových výdajů za minulý rok je mimořádně nízká, jelikož jsme neprováděli takřka
žádné opravy ani investice. Tudíž i výsledek hospodaření (v tabulce „Rozdíl“) je kladný a poměrně
vysoký. Výroční sborové shromáždění rozhodne o tom, jak se ziskem naložíme.
Hlavním příjmem je členský příspěvek, tzv. salár. V roce 2017 činil salár více než polovinu
sborových příjmů (136 tisíc Kč). Bez tohoto hmotného zdroje bychom tedy nemohli mít svého
faráře, ani zázemí sborových budov. To znamená, že bez pravidelných příspěvků členů sboru
bychom se neobešli. Pokud se tedy rozhodnete dát sboru finanční dar formou členského
příspěvku, podpoříte tím zcela konkrétní aktivity – různá setkání, pastorační rozhovory,
vzdělávání, bohoslužby, ale také nezbytné opravy kostela a fary.
Očekáváme, že celkové výdaje sboru v roce 2018 budou činit asi 300 tisíc Kč. Hlavní výdaje
budou tyto: příspěvek na plat kazatele (108 300 Kč), výdaje za energie (cca 60 tisíc Kč), výdaje na
údržbu fary a kostela (cca 35 tisíc), nákup zařízení pro děti (25 tisíc Kč) a povinný příspěvek na
seniorátní a celocírkevní aktivity (22 700 Kč).
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Projekt „Prostor pro děti“
Na konci roku 2017 jsme zažádali o poskytnutí podpory z grantového systému ČCE za účelem
vybavení sborových prostor pro děti, a to místnosti v kostele a místnosti na faře. Od října 2017 se
totiž na faře pravidelně 1x týdně koná katechetické setkání dětí, tzv. dětský klub. Účastní se ho
obvykle 3 děti předškolního a mladšího školního věku. Také při nedělních bohoslužbách bývají
pravidelně přítomny děti. Prostory však pro ně nejsou vůbec uzpůsobeny.
Rozpočet projektu je 25 tisíc Kč. Na projekt jsme získali podporu 19 tisíc Kč, zbývajících 6 tisíc
uhradí sbor. Za tyto peníze bude do konce května nakoupeno a instalováno toto vybavení:
•

koberec do místnosti v kostele, kusový koberec pro aktivity na zemi do klubovny na faře

•

dětský stůl 2x, dětské židle 10x

•

úložné prostory: policová skříň, krabice na ukládání věcí

•

dětské hudební nástroje

•

pastelky, fixy, barvy, lepidla, papíry apod.

•

literatura a dětské zpěvníky

•

nové osvětlení do místnosti v kostele určené pro děti

•

míč, houpačka, sítě na stěnu, podsedáky, rohožka aj.

Doufáme, že sborové aktivity v kostele i na faře se tak stanou otevřené a snadněji přístupné
právě dětem a jejich rodičům.

Nové uspořádání modlitebny
Od neděle 21.1. zkoušíme nové uspořádání modlitebny. Účastníci bohoslužeb nyní sedí v
opačném směru. Díky tomu bylo možné uspořádat židle symetricky po čtyřech s uličkou
uprostřed, původně byly řady po šestí židlích na jedné straně a po dvou židlích na druhé. Vzniklo
tím 41 míst k sezení místo původních 34. Zároveň se vedlejší místnost (šatna) stává také součástí
bohoslužebného prostoru, takže rodiče mohou být s malými dětmi v dětském koutku v šatně a
přitom vidí i slyší bohoslužbu. Na internetových stránkách sboru naleznete fotografie, jak
modlitebna v novém uspořádání vypadá.

Plánované opravy
V tomto roce staršovstvo plánuje instalovat ve sborové kuchyňce malý elektrický bojler a
zajistit tak u dřezu přívod teplé vody. Teplá voda se využije při různých sborových akcích, kdy je
potřeba umývat větší množství nádobí.
Další významnou opravu chystáme provést na kostele. Polovina střechy kostela má svody
připojené do kanalizace, na druhé straně kostela teče voda ze svodů do okolního terénu. Na této
straně je nezbytné dešťovou vodu ze střechy odvést buď do kanalizace nebo alespoň dál od
základů kostela.
Na farní zahradě je potřeba vysypat příjezdovou cestu ke garážím štěrkem a zbavit ji tak bláta a
kaluží. O dalších případných opravách a úpravách bude staršovstvo rozhodovat podle dostupných
finančních prostředků. V jednání jsou např. tyto záležitosti: nákup nových závěsů a záclon do
modlitebny, obnova nátěru dveří na faře nebo oprava podlahy v modlitebně.

Pozvání ke společnému hledání světla a soli
Letní tábor pro děti
Také letos společně s evangelickým sborem ve Svitavách připravujeme tábor pro děti školou
povinné v termínu 29. července–4. srpna, od nedělní večeře, do sobotní snídaně. Tábor se koná
na statku jménem Zbytov, tj. na Vysočině, nedaleko Jimramova. Ubytování je zajištěno v půdním
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prostoru s matracemi, na nichž děti spí ve vlastních spacácích. Vedoucí tábora jsou Filip Keller
(farář ve Svitavách) a Kamil Vystavěl.
V případě zájmu kontaktujte faráře sboru Kamila Vystavěla, který Vám poskytne bližší
informace. Fotografie z loňského tábora naleznete zde: http://svitavy.evangnet.cz/fotogalerie
(„Zbytov 2017“).

Pravidelná setkání
Bohoslužba

neděle v 9:00

V zimních měsících na faře, jinak v kostele.
Po bohoslužbě pravidelně bývá setkání s drobným
občerstvením.
Poslední neděli v měsíci večeře Páně.

Biblická hodina

čtvrtek v 17:30

Na faře.

Dětský klub

čtvrtek v 15:30

Na faře.

Střední generace

třetí pátek
v měsíci v 19 h

Místo setkání dle domluvy.

Bohoslužba
v „Modráku“

středa v 16:00 –
1x v měsíci

V kapli Domova pro seniory – Bezděkov 918.
Ekumenické setkání nejen pro obyvatele domova.

Bohoslužba
ve „Žluťáku“

středa ve 14:00 – Ve společenské místnosti Domova s pečovatelskou
1x v měsíci
službou – Masarykova 2100.
Ekumenické setkání nejen pro obyvatele domova.
Aktuální informace o připravovaných setkáních (místo, čas, datum) jsou uvedené v kalendáři na
internetových stránkách našeho sboru.

Velikonoční setkání
Srdečně Vás zveme ke společnému oslavení Velikonoc!
Zelený čtvrtek 18:00
Velký pátek 14:00
18:00

Bohoslužba se čtením pašijního příběhu – na faře
Velikonoční ekumenické putování městem
Bohoslužba s večeří Páně

Velikonoční neděle 9:00
Bohoslužba s večeří Páně
Sváteční bohoslužby se budou konat v závislosti na počasí buď na faře nebo v kostele.

Na činnost sboru lze přispívat:
• převodem na sborový účet (KB 107 – 154970237 / 0100),
• osobně do sborové pokladny (u pokladnice Věry Nečasové),
• případně složenkou, kterou na požádání připravíme.
Při platbě převodem, prosíme, uveďte v poznámce jméno dárce a účel daru (např. salár,
Jeronýmova jednota, dar na potřeby sboru, jiný účel…). V případě saláru je nejvhodnější způsob
platby trvalým měsíčním/čtvrtletním příkazem. Dary církvi si mohou plátci daně odečíst ze
základu daně.

