Jarní dopis farního sboru ČCE ve Svitavách
březen 2021
Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme a jako v minulých letech posíláme s jarním dopisem také zprávu o životě sboru v uplynulém roce.
Loni jsme zprávu i s pozváním na mnohá - nejen velikonoční setkání - vytiskli, a než jsme ji stačili doručit, setkání jsme
rušili. Tentokrát už teď víme, že sborové shromáždění se v obvyklém čase a obvyklým způsobem konat nebude. Stejně tak
se nemohou konat mnohá jiná pravidelná i nepravidelná setkání, výlety, sborové dny. Díky za to, že můžeme zvát alespoň
na sváteční i pravidelné bohoslužby. K těm se scházíme ve Svitavách v Červeném kostele, který je dostatečně velký, abychom vyhověli vyhlášeným opatřením. Díky za to, že jiná setkávání můžeme uskutečňovat alespoň přes internet.
Procházíme zvláštní dobou. Před rokem jsem na tomto místě psal, že situace u nás i ve světě se jeví jako obtížně předvídatelná. Rok uplynul a zdá se, že na tom nejsme o mnoho jinak. Otázku, kdy bude lépe, si často už neodvažujeme klást.
Jak dlouho ještě? Také tápeme v tom, co je v danou chvíli rozumné udělat. Navštívit nebo nenavštívit? Dovolit dětem
setkání nebo ne? Co je větší ohrožení? Nákaza nebo hrozba dlouhodobých psychických následků. A co víc, máme na to vše
různé, až protichůdné, názory.
I v Bibli se setkáváme s těmi, kdo touží po předvídatelnosti Božího jednání. Marně. Jako by bylo možné Pána Boha zaškatulkovat do jednoho fochu. Jakoby Bůh nebyl živý Bůh, ale automat, o kterém budu dopředu vědět, co, kdy a jak udělá.
Nepředvítatelnost Božího jednání nás učí pokoře, otevřenosti, pozornosti, všímavosti. Učí nás ptát se, hledat a naslouchat.
A také dává naději. Bůh je nepředvítalený, ale je věrný ve svém milosrdenství a dílo svých rukou neopouští (Žalm 138).
Touží být člověku na blízku, jít po jeho boku, provázet ho na cestě, dávat jeho
cestě smysl i cíl. I tehdy, když ho člověk přibíjí na kříž a obrací se k němu zády,
Bůh se vrací, znovu oslovuje a provází. Jako když se přidává ke dvěma poutníkům
na cestě do Emaus a proměňuje jejich pohled (Lukáš 24, 13-34). Ze skleských
poutníků se stávají lidé hořících srdcí a naděje. Nebo jako když vejde mezi ustrašené učedníky, vnese mezi ně pokoj, a promění jejich strach v radost ze
setkání.
Nevíme co bude, ale víme, že nejsme vydáni napospas osudu. Velikonoční
příběh nás ujišťuje, že nejsme a nemusíme být sami.
Bůh pokoje, ať je s námi vždycky a ve všem.
Filip Keller, farář
Bože,
chraň nás (od Zlého).
Když jsme na křižovatce,
dej nám vidět za nejbližší zatáčku.
Když jedeme z kopce,
padáme, vezeme se s davem,
zadrž nás.
Když stoupáme vzhůru nadmuti pýchou,
uzemni nás.
Když jsme skleslí, bez naděje, ve tmě,
zvedni náš pohled vzhůru.
Když jsme vzdali snahu žít v pravdě,
připomeň se nám, dej sílu tě hledat.
Když poodkrýváme závěs zakázaného,
varuj nás.
Buď nám strážcem po pravici,
andělem po levici,
ochráncem shora,
pevnou zemí pod nohamaa,
světlem před námi,
pevnou paží za námi.
z knihy modliteb: vždyť se mnou jsi ty

Velikonoční bohoslužby
Velký pátek - bohoslužby s VP
2. dubna - Svitavy 9:30
Červený kostel (sv. Josefa)

Velikonoční neděle - bohosl. s VP
4. dubna - Svitavy 9:30
Červený kostel (sv. Josefa)
bohoslužby jsou přenášeny přes internet, v případě zájmu kontaktujte
svitavy@evangnet.cz nebo
tel. 777 339 381

Zpráva o životě Farního sboru za rok 2020
ON-LINE – díky za to!
Pavlína Hnátová

V roce 2020 jsme prožili většinu
roku v době covidové. Před několika
lety jsme při jednom teologickém
rozhovoru došli na to, že zanedlouho
nastane čas, kdy bude problém jít do
kostela i v Česku. Tehdy nás to pobavilo. Pokud se ohlížíme za rokem
2020, tak se to stalo tak trochu skutečností. Do března 2020 jsme měli
možnost se osobně potkávat několikrát za týden. Brali jsme to jako
samozřejmost. Kdo měl chuť, mohl
v týdnu přijít na biblickou, jednou za
měsíc na třicátníky, občas výlet,
někdy společné setkání při nějaké
brigádě, procházce a každou neděli
v kostele na bohoslužbách.
Pak se to stalo! První týden, to byla pro nás, co chodíme pravidelně,
velká změna. Volná neděle, jen rodinné setkání a čtení z bible doma
místo bohoslužby. Ale druhý a další
týden nám začalo chybět Boží slovo,
Boží přítomnost, a také osobní setkávání ve společenství.
Nejdříve jsme se vzájemně podporovali, hledali podněty na internetu.
Využívali jsme nedělní televizní
přenosy ke sledování nejen našich
bohoslužeb, ale i dalších církví. Stali
jsme se pravidelnými odběrateli videí
nejen Pastoral brothers, ale využívali
jsme i další dostupné zdroje z internetu. Na stránkách naší evangelické
církve www.e-cirkev.cz je pro všechny dostupné slovo na doma, týdenní
modlitby, odkazy na bohoslužby online z různých evangelických sborů
a pěkný odkaz církev doma. Jsou zde
k dispozici písničky ze zpěvníku.
Některé evangelické písně třeba ze
Svítá jsou také na youtube. Ke
starším členům sboru jsme začali nosit tištěné kázání do ruky, nebo do
schránky.
Mezitím pan farář prověřoval nejlepší způsob, jak to udělat, abychom
se mohli propojit ze svých teplých
obýváků k pravidelným setkáváním.
Postupně jsme se to naučili. Připojujeme se na bohoslužby, biblickou,
náboženství, konﬁrmační cvičení pro
mládež i dospělé, na staršovstvo.
Takže během podzimu už jsme při
dohodě, že se uvidíme v neděli,

mysleli to, že se připojíme on-line na
zoom, ke společným bohoslužbám.
Možnost vidět se, slyšet se, povídat
si, byla najednou příjemná i přes
počítač. Do té doby to bylo pro
většinu z nás nepředstavitelné.
Děkuji
za
tyto
technické
vymoženosti. Děkuji za organizaci
pravidelných setkávání on-line.
Děkuji Filipovi a celé rodině za
technické zázemí, zapojení celé jeho
rodiny do procesu živého on-line
přenosu, za vkládaný text, za
hudební doprovod, nahrávání písní.
Děkuji starším, kteří překonali strach
z techniky a dali se na cestu učení,
abychom mohli být všichni spolu.
Pokud si na to někteří netroufáte
sami a máte chuť to změnit,
poproste děti, či vnoučata, nebo
faráře Filipa Kellera, který Vám rád
poradí.
Těšíme se, že až skončí umrtvený
veřejný život, až nebudou různá
omezení a otevřou se školy,
univerzity, kina, divadla, kavárny,
sportovní haly, bazény, knihovny,
budeme se opět setkávat v naší
modlitebně jako dřív.

Biblické hodiny
Zdena Marková

Loňské biblické hodiny byly hodně
poznamenány probíhající virovou
nákazou. Pandemie nás uzavřela do
svých
domovů.
Pokud
bylo
umožněno setkávání do 10ti osob,
scházeli jsme se na faře, po zpřísnění
opatření probíhaly biblické hodiny
on-line. Diky za to, že to tak bylo
možné. K našemu setkávání nadále
platil středeční čas v pět na půl
šestou. Z biblických textů nás
obohatila hlavně starozákonní kniha
Rút, která je zařazována mezi knihy
výpravné, protože obsahuje příběhy
předků krále Davida, dále jsme se
seznamovali z Nového Zákona
s listem Koloským, v němž se
zdůrazňuje svrchovanost Kristova
a jednota církve. Z evangelií jsme
počítali evang.sv. Matouše a Marka.
Texty nás vyzývaly k bdělosti
a příchodu Syna člověka. Biblické
hodiny nás učí o biblických verších
přemýšlet, snažit se je co nejvíc
pochopit a co do největší hloubky
probrat a vystihnout pravou podsta-
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tu věci. Úvahy nad otevřenou biblí
nás všechny společně stmelují do
křesťanského společenství.

Velká nedělka
Radka Renzová

V minulém roce se nám podařilo
zajistit z církevních zdrojů prostředky
na projekt Velká nedělka. Vycházíme
z radostné skutečnosti, že máme
v nedělce hodně dětí s osmi
ochotnými učiteli. Rozdělujeme
proto nedělku na malou a velkou
podle věku dětí.
Velkou nedělku jsme díky grantu
vybavili moderní technikou, která
pomůže zvýšit motivaci dospívajících
dětí. Nakoupili jsme pomůcky pro
využívání modernějších metod výuky, které starší děti zajímají a mohou
se díky nim podílet na rozvoji sboru
novým směrem. Starším dětem jsme
také vytvořili zázemí v kuchyňce.
Děti budou za použití techniky
ztvárňovat biblické příběhy tak, jak je
vnímají ony. Svá videa budou prezentovat před sborem, na malé nedělce
a na internetu. Posílíme tak postavení starších dětí ve sborovém společenství. Což se podařilo, přestože se
děti kvůli pandemii nemohou scházet. S dodržením vládních opatření
a s pomocí mládežníků natočili letošní online vánoční zvěst. S velkým ohlasem byla promítána na předvánoční bohoslužbě v Červeném kostele. Pustit si ji můžete na sborových
webových stránkách.
Nadchla nás myšlenka, že by se
zveřejněná videa mohla stát moderním nástrojem misie v internetovém
světě.

Křesťanská služba
Věra Konečná

Rok 2020 byl ve znamení
pandemie covidu -19. Každého z nás
nějakým způsobem ovlivnila a omezila v běžných životních potřebách.
Do té chvíle jsme si ani nedovedli
představit, že bychom nemohli chodit do práce, do kostela, do obchodu, ale i za kulturou a sportem.
V těchto chvílích si člověk uvědomí,
že takhle někteří starší lidé opravdu
žijí a jsou závislí na ostatních.
Největším omezením je osobní
kontakt s ostatními. Bohužel konec

roku 2020 neznamenal i konec
covidu. Proto bychom vás rádi
upozornili, že každé bohoslužby
i biblické hodiny jsou online. Lze se
spojit s br.farářem Filipem Kellerem
a ten je schopen spojení vysvětlit
a navést vás jak se připojit buď přes
mobil nebo počítač.
Vždy vás informujeme o křesťanské službě, ta i nadále fungovala jako
v předchozích letech. Narozeninová
přání připravovala a předávala Radka
Renzová, v obcích mimo Svitavy je
předává br. farář. Dovoz a odvoz na
bohoslužby organizuje Bára Žilková,
nákupy potřebným zajišťovala Květa
Kellerová ve spolupráci s Hanou
Jandíkovou. Informace o návštěvě
nemocných a potřebných a koordinaci křesťanské služby můžete
řešit s Věrou Konečnou. Pokud by
měl někdo zájem o kázání v tištěné
podobě, volejte br.faráře Filipa Kellera. Roznos ve Svitavách ve většině
případů zajistí Josef Bodeček
a v Radiměři Pavlína Hnátová.
Každým rokem probíhá na faře
společné zdobení perníčků a následný prodej. I to jsme museli z důvodu
omezení uskutečnit jiným způsobem

Diakonie ČCE). V minulém roce bylo
ve spolupráci s Městským úřadem ve
Svitavách a Moravské Třebové
vybráno 41 rodin, starších a osamělých lidí, lidí bez domova. Krabice
jsme rozvezli na různá místa a tam je
předali. Věříme, že jsme obdarovaným udělali radost. Děkujeme za
ﬁnanční a materiální podporu.

Sederová večeře 2020
v době nouzového stavu
Pavlína Hnátová

I v loňském roce jsme na Zelený
čtvrtek 9. 4. 2020 slavili sederovou
večeři, ale ne společně, nýbrž každý
doma, v rodinném kruhu. V židovském prostředí tato tradiční slavnost
připomínala vysvobození z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil i Ježíš
s učedníky v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako
o Ježíšově „poslední večeři“. Při ní
Ježíš vyzval své učedníky, aby jedli
chléb a pili víno na jeho památku.
Odtud pak vychází ustanovení
svátosti večeře Páně. Ve sboru jsme
nabídli možnost předání pořadu
úplných či zkrácených – domácích

Nakoupili jsme hroznový mošt.
Výzvou bylo také pečení macesů nekvašených chlebů. Nejvíce se
osvědčil recept od paní Jandíkové.
Všechny podklady, včetně písniček
jsou k dohledání na sborových
stránkách http://svitavy.evangnet.cz
v záložce kronika. A jak to bude
v roce 2021? To se zatím neví, ale
možnost slavení sederové večeře
záleží na každém z nás.

Opékání s hostem
Benjaminem Rollem
Radka Renzová

I v roce, který se vyznačoval
omezením shromažďování, se nám
podařilo několik setkání uskutečnit.
Například tradiční červnové opékání
s hostem.
Benjamin Roll je student evangelické teologie. Jak se nám svěřil,
doufá, že budoucí farář. Momentálně však známý politický aktivista,
spoluzakladatel spolku Milionu chvilek. Nyní již jeho předsedou.
Mnoho z nás se účastnilo obou
protestních demonstrací na Letenské pláni, na kterých se Milionu chvilek podařilo shromáždit více než dvě
stovky tisíc občanů. Občanů, kterým
záleží na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, demokracie a spravedlnosti.
To byla i témata našeho „opékání“.
Jak si zachovat lidskou důstojnost?
Jak pečovat o svobodu a demokracii?
Jak zajistit spravedlnost? Nahlíženo
dnešní optikou rozdělené společnosti kvůli názorům na covid a na vládní
opatření snad nejpotřebnější společenské kotvy. V osobnosti Benjamina
Rolla jsme poznali mladého odvážného nositele takových hodnot. Bylo
to povzbuzující.

Sborová dovolená v roce 2020
Pavlína Hnátová

a příjemné chvíle při zdobení jsme
zprostředkovali online. Prodej nám
vynesl na naši adoptivní dívku Amalu
Mary částku 4710,-.
V době adventu probíhá akce
Krabice potřebným (název jsme
museli změnit, jelikož se na nás lidé
obraceli, že se chtějí zapojit do
Krabice od bot, kterou pořádá

bohoslužeb. Je to zvěst o Boží
záchraně a vyvedení Izraele z Egypta
i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží
beránek Ježíš Kristus. Rozeslali jsme
recepty na tradiční pokrmy – karpas
nebo charoset a byla možnost
společně si objednat skopové maso
u
osvědčeného
mnohaletého
dodavatele, který s námi počítal.
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Vloni jsem Vás na těchto stránkách
zprávy o životě sboru, v odstavci
věnovanému sborové dovolené zvala
na Expedici FS ČCE SY do Londýna.
Jenže došlo na přísloví Člověk míní
a pán Bůh mění. Dlouho jsme zvažovali, kdy pojedeme, kolik nás bude,
jak pojedeme, jak to zvládneme.
Nakonec Covid-19 způsobil, že cestování se dostalo do úplného klidového režimu, pocítil to každý na celé
zeměkouli.

V létě díky uvolnění opatření jsme
se rychle dohodli a společně vyjeli
do Velkého Újezdu u Olomouce –
v termínu od 2. 8. do 7. 8. 2020.
V neděli odpoledne jsme společně
malým autobusem a osobními auty
dojeli na ubytování do Velkého
Újezdu u Olomouce. Dali jsme si sraz
na místě. Sešlo se nás tu
13 dospěláků a 15 dětí. V pondělí
jsme díky deštivému počasí vybrali
program pod střechou. Zajeli jsme
do Pevnosti poznání v Olomouci –
interaktivní muzeum vědy Univerzity
Palackého. Čekalo nás několik pater
dobrodružství, pokusů, hádanek,

planetárium, expo živá voda, rozum
v hrsti, světlo a tma – prostě
dobrodružství pro celou rodinu.
V úterý starší děti s odvážnými
dospělými vyrazili na laser game.
Následně jsme společně navštívili
aquapark v Olomouci, kde jsme se
s dětmi pěkně vyřádili. Někteří
navštívili centrum Olomouce –
muzeum umění. Ve středu jsme
navštívili hrad Helfštýn, měli jsme
štěstí na super průvodce – povídání
bylo velmi poutavé. Hrad je propojen s uměleckým kovářstvím – je se
opravdu na co dívat. Zázemí hradu
také super. Následovala procházka

kolem vrchu Krásnice. Ve čtvrtek
jsme se vydali do Teplic nad Bečvou.
Byli
jsme
ve
Zbrašovských
aragonitových jeskyních, ochutnali
jsme Galašův pramen a zakousli
teplé lázeňské oplatky. Prošli jsme se
vycházkou do města Hranice, vyřádili
jsme se (nejen děti) v parku,
navštívili město, ochutnali dobrou
zmrzlinu a pokračovali na Hranickou
propast, která je nejhlubší v ČR. Leží
na pravém břehu řeky Bečvy, je
hluboká 473,5 m. A v pátek jsme se
zabalili, uklidili faru a chystali jsme se
strávit společné odpoledne na
pěkném venkovním koupališti.
Protože jsme si nebyli nabídkami na
cestě zpět úplně jistí, vsadili jsme na
jistotu v Moravské Třebové.
Pokud váháte, zda jet s námi –
neváhejte. Společně strávený čas
s poznáváním se, stojí za to. Děti
tráví většinu času na čerstvém
vzduchu, hrají míčové, deskové hry,
chystají bojovky. Letos zažily
novinku – hamakové bivakování.
Z pobytu si odvážíme spousty nezapomenutelných zážitků, na které
dlouho vzpomínáme. Samozřejmostí
jsou také ranní ztišení pro děti
a večerní program pro dospělé.
Zpíváme, hrajeme hry, povídáme si,
plánujeme, odpočíváme. Ubytování

Za bratrem farářem Valentou
Zdena Marková

S bratrem farářem Josefem Valentou jsme se
naposledy rozloučili na bohoslužebném vzpomínkovém
shromáždění 13.6.2020 v naší modlitebně. Byly to
vzpomínky ze strany jeho nejbližší rodiny, jeho kolegů a
pozdravy od členů bučinského sboru, kde také léta
působil. Za svitavský sbor a také sama
za sebe jsem přispěla malým osobním
zamyšlením. Při vzpomínce na br.faráře
Valentu se přede mnou otvírá plných
40 let mého života, kdy jsem přišla
bydlet do Svitav. První setkávání s ním
bylo na půdě svitavského sboru při
bohoslužbách, biblických hodinách a
jiných sborových akcích. Byl to on,
který v roce 1980 porkřtil naši dceru a
v roce 1993 ji přivedl ke konﬁrmaci. V
pozdější době jsme se potkávali i na
společných schůzích staršovstva. Při
každém rozhovoru s ním jsem si vážila
jeho rozvážné povahy, nadhledu nad věcí, umění
naslouchat druhému a v každé situaci najít optimální
řešení pro daný problém. Z mnoho společných chvil ráda
vzpomínám na rok 1996, kdy se náš sbor zúčastnil

zájezdu do bratrského sboru v holandském Wespu.
Br.farář se svojí dokonalou němčinou nám dělal
perfektního překladatele a vzorného průvodce. Byla to
vydařená akce, která vzájemně obohatila oba naše sbory.
Na památku od holandských přátel jsme od nich dostali
varhany, které nám doposud slouží v
naší modlitebně. Při každém setkání s
ním jsem poznávala jeho velkou a
bezmeznou oddanost k Bohu, jeho
hlubokou víru, naději a lásku, kterou
rozdával kolem sebe. Byl velkým
milovníkem knih, ze kterých čerpal
nepřeberné množství informací, z nichž
se vyvíjel a utvrzoval jeho opravdový
vztah k životu s Bohem. Jak po celý
život, tak i v posledním období jeho
pozemského života, kdy nastávaly
zdravotní problémy byl br.farar věrným
účastníkem bohoslužeb. Pro mne a
celou mojí rodinu zůstane br.farář Valenta
neodmyslitelně zapsán v našich srdcích. Stal se ukázkou
zbožného života, byl vzorem velké vážnosti, moudrosti a
velké pokory.
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je zajištěno pro celou skupinu na
předem vybrané faře, stravování je
společné – snídaně a teplé večeře.
probíhají přímo na faře, obědy
řešíme formou balíčků s sebou.
O náklady se dělíme společně.
Potěšila nás návštěva Kamila
a Lenky Vystavělových s holčičkami,
ve čtvrtek se k nám přidali Petra
a Martin Fedrselovi s Pavlíkem.
Věříme, že i letos v roce 2021 budeme mít možnost prožít společný
týden při pobytu na sborové evangelické dovolené.

Toulky po havlíčkobrodsku
a světelskosázavsku
Josef Bodeček

Už záhy zjara ve staršovstvu probíráme kam se jít pěšky projít a co
navštívit a vidět ve vzdálenějších
krajích.
Plánovanou pěší ekumenickou vycházku nám sice COVID už výrazně
neomezoval, ale zrovna v tu červnovou sobotu se konalo smuteční bohoslužebné rozloučení s tatínkem
jednoho člena sboru a část soucítících se ho zúčastnila, proto byla
zrušena.
Avšak předem určený termín
sborového výletu na neděli 4. října
nám vyšel jen tak tak, neboť už od
následujícího dne vláda omezila
shromažďování ve větším počtu.
Nicméně účast byla stejně ovlivněna nastupující 2. vlnou koronaviru,
neboť se nás na cesty vydalo pouhých patnáct, takže postačil mikrobus Sprinter komerční dopravní ﬁrmy HNÁT.
Nejprve jsme si vyposlechli rodinné bohoslužby v Horní Krupé. Tamní
br.farář David Šorm umě zapojoval
do kázání i děti, které na jeho prosby
přinášely ke stolu Páně své dárečky,
aby tak vyjádřily vlastní vděčnost
Pánu Bohu.
Následující necelá hodinka patřila
ke vzájemným rozhovorům pod
širým nebem při domácích koláčích
místních sester. Zájemci si podrobněji prohlédli i zvenčí pozdně
klasicistní kostel z r. 1847 včetně přilehlého hřbitova.
Načež nás čekal pestrý program
v těsném sousedství nedaleké fary.
Na pozemku místních evangelíků
nám br.farář Šorm představil sezonní
výchovně vzdělávací ekocentrum

o.p.s.Chaloupky, jenž jednak zahrnuje přírodní zahrádku s keříky,
bylinkami a jezírkem a jednak učebnu
v bývalé evangelické tzv. Krupské
škole sloužící svému účelu v letech
1869–1930. Příležitostně a především v zimě jí sbor používá jako
modlitebnu. V bývalé stodole, upravené k letním výstavám, právě končila vzpomínka na J. A. Komenského.
Do spojeného komplexu objektů
patří i tzv. Dědova dílna a nově
postavená místnost s ukázkou dávné
vícetřídní školičky, včetně dobových
výukových pomůcek.
Během nedělního odpoledne jsme
si v obci Pohleď u Světlé nad Sázavou
prohlédli malý skanzen, Michalův
statek s ukázkou života rolníků na
přelomu 18. a19. století, bohatě
doplněné vyprávěním místního pana
starosty s poněkud monarchistickým
smýšlením.
Na zpáteční cestě domů byla
domluvena zastávka v Havlíčkově
Bro dě k prohlídce zrestaurova né ho sborového domu v roce
2018. Průvodcem byl opět br. Šorm.
Zaujala nás zvláštní koncepce
interiéru modlitebny s postranním
uspořádáním židlí vůči stolu Páně,
v pozadí s velkým dřevěným křížem
na stěně. Přičemž obě její
prodloužené strany jsou z větší části
tvořeny velkými posuvnými prosklenými křídly, kterými se vchází na
terasy, jímž dominuje velká dřevěná
loď, připomínající archu Noemovu.
Většině výletníků hodně fascinovalo velké logo naší církve, umístěné
téměř nad hlavním vchodem do
budovy. A to tak, že po diskusi svitavského staršovstva byla ihned
podána žádost na seniorátní mikrogrant k výměně stávajícího starého
a značně zašlého symbolu na naší
faře.

Sborová neděle
Pavlína Hnátová

Koncem prázdnin jsme využili čas
a byli jsme vděčni za to, že pan Jan
Dus, evangelický farář, humanitární
pracovník na misích s Lékaři bez
hranic, přijal naše pozvání.
V neděli ráno vedl naše nedělní
bohoslužby. Následovalo velmi
poutavé, zajímavé a jedinečné
vyprávění o jeho pobytu v Pákistánu.
O tom, jak se k práci dostal, jak se na
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práci připravoval. Nikdo z nás si to
neuměl ani představit, jak byla jeho
práce náročná v úplně jiných podmínkách – kulturních, náboženských,
geograﬁckých. Základní principy činnosti Lékařů bez hranic tvoří nezávislost, neutralita a nestrannost. Na
těchto principech stojí veškerá jejich
práce od lékařské péče a logistiky, až
po nakládání s ﬁnancemi a komunikaci s veřejností. Lékaři bez hranic
přinášejí zdravotnickou pomoc tam,
kde je potřeba. Neví jistě, zda slova
dovedou pokaždé zachránit život. Je
ale nad slunce jasné, že mlčení zabíjí.
I Jan Dus pomáhá šířit příběhy těch,
kterým pomáhá.
Následoval společný oběd.

Divadelní představení
Věra Konečná

Každým rokem můžeme v době
adventu zhlédnout divadelní představení, které připravuje bratr farář
společně s mládeží a hrají v něm děti,
nejen z našeho sboru. Divadlo je
vždy perfektně připravené a děti
jsou úžasné.
V minulém roce nám však opatření
vlády
neumožnilo
pořádat
představení v naší modlitebně.
K nastalé situaci se naši mládežníci
i s bratrem farářem postavili čelem.
Chopili se příležitosti, divadelní hru
s dětmi nazkoušeli. Natočili nově
zakoupenou technikou (z projektu
Velké nedělky) a 20. prosince ji
promítli během bohoslužeb. Záznam
naleznete na našich stránkách, části
Kronika.
Divadlo bylo skvělé, profesionálně
zvládnuté a děti opět nezklamaly.
Všem obrovský dík.

A ještě bylo…
Filip Keller

V lednu jsme se ještě zvládli bez
omezení sejít k ekumenickým bohoslužbám v naší modlitebně, při
kterých kázáním posloužil jerej Jiří
Kolář z Pravoslavné církve. O týden
později jsme se setkali v katolickém
kostele, kde kázal Josef Cepl, kazatel
církve Adventistů. Obě bohoslužby
byly také příležitostí ke společnému
rozhovoru a pohoštění, které
následovaly. Ještě před nastalými
omezeními jsme na lednové
kavárničce přivítali hosta, faráře Jana
Mikschika z Krouny, který vyprávěl

o svém pobytu v Melanesii
a Polynesii. V únoru byla na
kavárničce
Šárka
Řehořová
z místního odboru sociálních věci. Už
zaznělo, že jsme se nemohli vypravit
na dlouho plánovanou návštěvu
partnerského sboru v St. John’s New
Barnet na severu Londýna. I zde jsme
nakonec využili virtuálního setkání.
Společně jsme připravili a v neděli
26. dubna slavili bohoslužby přes
Zoom. V červnu se skupina starších
členů sboru vypravila na návštěvu do
Lanškrouna. V létě se také konal

tábor, na kterém bylo dvacet jedna
dětí a devět mladých vedoucích.
Účastníci tábora se přenesli do
Narnie a úspěšně s pomocí Aslana
přemohli zlou Čarodějnici. Ani na
podzim se nemohlo uskutečnit
odložené výjezdní zasedání staršovstva. Nezbývá než čekat na lepší
časy. Posledními bohoslužbami bez
omezení počtu (ovšem už bez

společného zpěvu) byly 11. října
bohoslužby díkčinění.
V roce 2020 byla v našem sboru
pokřtěna Marta Šmídová. Zemřeli:
Jiřina Dudková z Radiměře, Alena
a Josef Valentovi ze Svitav, Zdeněk
Pavlík ze Svitav, Ladislav Pospíšil
z
Vendolí,
Božena
Dvořáková
z Radiměře, Libuše Romportlová ze
Svitav, Jindřich Kincl z Radiměře,
Bohumil Šperka ze Svitav. Při bohoslužebných shromážděních jsme se rozloučili také s lidmi našemu sboru blízkými: Josefem Exlerem, Josefem Vorbou, Jarmilou Novosadovou, Pavlem Klemšou,
Marií Nevrklovou, Jiřím
Šmídou.
Do stavu manželského
vstoupili Natále Císařová
a Matouš Palek, Tereza
Baráková a Petr Čáp.
Poprvé jsme přijímali
víno z malých kalíšků při
bohoslužbách v neděli
3. května, které se konaly
po vynucené pauze po
sedmi týdnech. Vánoční bohoslužby (na
čtvrtou adventní neděli, Štědrý den,
Boží hod a na Štěpána) se z důvodu
omezení účasti podle velikosti prostoru
konaly v kostele sv. Josefa ve Svitavách
a v kostele sv. Anny v Radiměři. Ve
Svitavách se od té doby z důvodu
přetrvávajících
omezení
konají
bohoslužby v Červeném kostele
pravidelně každou neděli. Jsme římsko-

katolické církvi vděčni za velikou otevřenost a vstřícnost.

Fairtrade

Květa Kellerová

Milí přátelé, covidová situace postihla spolu se všemi obchodníky
a poskytovateli služeb také náš
fairtradový obchůdek Jeden Svět,
o.p.s., od něhož nakupujeme kávu,
čaj, čokolády a jiné zboží. Obchůdek
byl většinu roku zavřený a zboží jsme
objednávali přes internet. Přesto
jsme však i v uplynulém roce
v komisním prodeji prodali spoustu
zboží od pěstitelů a řemeslníků
z Afriky, Asie a Latinské Ameriky,
kteří se tak mají možnost živit vlastní
prací za důstojných podmínek. Díky,
že je svými nákupy podporujete!
Netradičně proběhla i oslava Mezinárodního dne pro fair trade. Již několik let slavíme druhou květnovou
sobotu tento den spolu s mnoha
tisíci dalších podporovatelů myšlenky férového obchodu společnou
snídaní v parku. Tentokrát jsme se
z důvodu ochranných opatření v Parku J. Palacha nesešli. Organizace Na
zemi, která férovou snídani celostátně organizuje nás vyzvala, abychom
férově posnídali doma. Bohužel ani
v roce 2021 se druhou květnovou
sobotu nesejdeme ke společné
snídani v parku. Férová snídaně je
letos organizována pod heslem
Snídáme férově, tentokrát na výletě!

Naše Diakonie

Květa Kellerová - koordinátorka projektu

Milí přátelé, sestry a bratři,
ráda bych Vás informovala i tom, jak pokračuje projekt
stavby domova pro seniory ve Vendolí. Jak víte, celý
projekt vznikl z iniciativy našeho sboru. Zřizovatelem
a investorem je Diakonie ČCE, kterou jsme s myšlenkou
stavby zařízení tohoto typu oslovili. V minulém
roce došlo v našem úsilí k několika významným
krokům. Diakonie ČCE zakoupila pozemek ve
Vendolí, Pardubický kraj nás zaregistroval do
krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb
a stavební úřad nám v prosinci vydal stavební
povolení. Domov pro seniory je projektován
jako „komunitní“, tzn. že klienti v něm budou
žít v komunitě - domácnosti a celková kapacita domova
nepřesáhne 20 obyvatel. Stále čekáme na vyhlášení
dotační výzvy z programu IROP. Jedná se konkrétně
o výzvu REACT – EU, v níž by měla být jednou
z investičních priorit také výstavba sociální infrastruktury
se zvýšenou energetickou účinností s cílovou skupinou

zaměřenou na seniory. Výzva by měla být vyhlášena
v dubnu 2021. Na podkladech pro úspěšné vyplnění
žádosti již nyní pracujeme. Lze očekávat, že požadavek
zvýšeného energetického standardu navýší celkovou cenu
stavby a bude potřeba nové stavební povolení. Tyto
náklady se nám však v budoucnu mnohonásobně
vrátí v nízkoenergetické náročnosti budovy. Těší
nás představa, že by náš domov pro seniory
splňoval požadavky ekologicky šetrné budovy!
Děkujeme všem dárcům, kteří v minulém roce
přispěli na účet naší veřejné sbírky. Ke konci roku
2020 bylo na účtu vybráno 289 492,20 Kč. Jsme
vděčni za každý dar a výraz podpory. Budete-li
chtít na projekt přispět, své dary zasílejte na účet veřejné
sbírky: 2001724325/2010. Uvítáme i Vaši podporu
formou pravidelného příkazu k platbě.
Děkujeme Vám, že jste v našem úsilí s námi a projekt
stavby domova pro seniory ve Vendolí je i Vaším projektem.
Sledujte naše webové stránky na http://svitavy.diakonie.cz.
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Hospodaření a zpráva

Filip Keller, Pavlína Hnátová

Do sborové činnosti patří také péče o prostory, ve
kterých se scházíme a péče o zajištění prostředků na
provoz sboru. Jarní nemožnost scházení se hodila
alespoň k tomu, že jsme nerušeně renovovali koupelnu
v přízemí. Dosavadní prostor, který v podstatě nebyl využíván, jsme přebudovali tak, že teď je z něj kuchyňka k
tyrkysové místnosti, koupelna se sprchovým koutem,
záchod a ještě zbyl prostor k uskladnění skládacích stolů
a stohovatelných židlí. Aby byl záchod plně funkční bude
nicméně třeba provést renovaci kanalizace. Také prostor
bývalé kuchyně se proměnil v tzv. velkou nedělku s
přívětivým zázemím. Větší radiátory (původní menší
jsme využili ve farním bytě) zajišťují efektivnější
vytápění. Dřevěná prolézačka pro děti, kterou jsme
konstruovali před deseti lety plnila dobře svou službu,
ale zub času udělal ve dřevě své. Bylo třeba ji odstranit,
a na stejném místě jsme na podzim opět vlastními silami
(sešlo se dostatek šikovných rukou) postavili novou.
Někdo rozdává a ještě bohatne,
Ještě čeká na dokončení, ale důležitý základ je hotov.
jiný škudlí až běda - k vlastní chudobě.
Prostor pro velkou nedělku jsme renovovali z části z
kniha Přísloví 11,24
grantových celocírkevních prostředků, příspěvek od
města jsme využili při rekonstrukci
koupelny. Zbývající náklady na rePřehled hospodaření
2020
2020
2021
konstrukce, stejně jako běžný
rozpočet skutečnost rozpočet
provoz, hradíme z příspěvků a darů
872 087 783 545
753 921
členů a přátel sboru. I když jsme Náklady celkem
spotřební a kancel. materiál, zboží
243 800 166 944
141 000
počítali s ﬁnanční ztrátou (hlavně
kancelář
10 000
5 070
10 000
kvůli stavebním úpravám), nakonec
brožury, příručky
21 000
14 118
41 000
byly výnosy v minulém roce o 100
ostatní materiál, vybavení
50 000
6 696
50 000
tisíc korun větší než náklady. Vedle
DaRP Diakonie / www.velkanedelka.cz
162 800 141 060
40 000
sborových sbírek uvedených v energie (elektřina, plyn, voda, pevná pal.)
130 000 123 835
130 000
12 000
13 645
14 000
přehledu hospodaření jsme vybrali a publikace k prodeji (časopisy, ročenky)
běžná
údržba,
opravy
(koupelna,
parkety,
plot,...)
150
000
182
796
100
000
na konkrétní účely odeslaly 93 000,cestovné
23
000
13
091
23
000
korun. Tato částka zahrnuje různé
pohoštění při akcích, dárky hostům
14 000
9 517
14 000
celocírkevní sbírky, dále jsme internet, telefon, poštovné
12 000
15 764
16 000
podpořili Domácí hospic Cesta spotřeba ostatních služeb
10 000
600
1 000
domů, koupili jsme na osmdesát sborová dovolená - ubytování
30 000
14 000
30 000
nocleženek pro lidi bez domova, mzdy – úklid, aj.
15 000
6 900
15 000
poskytnuté
dary
(vč.
Krabic
potřebným)
7
000
14
927
7 000
připojili se k postní sbírce Diakonie
repartice
seniorátní
13
740
13
740
13
780
naší církve a mnohým dalším
repartice
celocírkevní
44
220
44
220
44
330
dobročinným sbírkám u nás i v
personální fond
159 327 159 327
196 811
zahraničí. Velmi si vážíme všech,
ostatní náklady (pojistné,…)
8 000
4 239
8 000
kteří na činnost sboru přispívají. Je
třeba počítat s tím, že v rámci Výnosy celkem
805 800 891 936
754 000
postupující ﬁnanční odluky církve od sborové sbírky
115 000 103 993
115 000
státu budou nároky na jednotlivé dary od členů sboru
40 000
81 290
40 000
dary
ostatní
43
700
sbory zřetelně stoupat. Jestliže
330 000 333 900
370 000
odvod do personálního fondu, ze salár (příspěvek členů)
příjmy
z
pronájmu
120
000
135
080
136 000
kterého jsou hrazeny platy kazatelů
ostatní příjmy (úroky, )
5 000
5 926
5 000
církve, činil v loňském roce 159 tisíc
příspěvek na Krabice potřebným
0
7 479
0
korun, letos je to již 196 tisíc a je sborová dovolená - úhrada ubytování od účastníků
30 000
14 000
30 000
třeba počítat s tím, že do roku 2030 předplatné, prodej knih
8 000
8 768
8 000
se tato částka téměř z trojnásobí. dotace (DaRP, město Svitavy 30tis.)
157 800 157 800
50 000
Církev může naplňovat své poslání
-66 287 108 391
79
pouze tehdy, bude-li dostatek lidí, Hospodářský výsledek
kterým na jejím působení záleží.
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Volba faráře a volba staršovstva
Na letošní březen jsme plánovali dvě volební sborová shromáždění. V letošním roce po šesti letech končí
funkční období stávajícího staršovstva. Připravujeme
seznam kandidátů, kteří jsou ochotni v práci ve staršovstvu pokračovat nebo se ji nově ujmout. Začátkem roku
jsme proto uskutečnili širší průzkum mezi členy sboru.
Čekáme, až bude možné sborové shromáždění konat a
s dostatečným předstihem ho vyhlásíme. Do doby, než
bude zvoleno nové staršovstvo zůstává ve funkci stávající. Také faráři Filipu Kellerovi končí letos v srpnu stávající povolání našem sboru. Staršovstvo navrhuje jeho
opakovanou volbu na další období od září 2021 do srpna 2024. Podle řádů naší církve může být nyní volen
(byť opakovaně) maximálně na dobu 3 let. Již jsme obdrželi z ústředí církve pokyn k volbě, ale i zde musíme
vyčkat na uvolnění omezujících opatření. Volba kazatele musí proběhnout nejpozději v letních měsících. Pro
případ nouze staršovstvo zvažuje volbu na dálku, kterou církevní řády v případě volby kazatele umožňují.

Sčítání lidu
Také letos bude součástí sčítání lidu otázka na
náboženskou víru. Otázka je nepovinná, nicméně
zkušenost z minulosti ukazuje, že výsledky mají vliv na
rozhodování státních a veřejných institucí ve vztahu k
církvím na příštích 10 let. Proto i naše církev zve své
příznivce, aby se k církvi při sčítání lidu přihlásili a
vyplnili její název: Českobratrská církev evangelická.

Salár
je pravidelný roční dar, který církev očekává
od každého svého člena s vlastním příjmem v
doporučené výši 5% jeho celkových ročních
čistých příjmů. Farní sbor nemá jiné prostředky
na běžný provoz než salár, dary a sbírky.
Chcete-li k platbě saláru využít bankovního
převodu, můžete využít QR kód.
Zavedení trvalého příkazu usnadnuje plánování
hospodaření. Jako variabilní symbol uvádějte své
osobní číslo (je u Vaší adresy na sborových dopisech, v seznamech plátců,
nebo se ho dozvíte ve
farní kanceláři). Jako speciﬁcký symbol:
1 – salár,
2 – dary na Jeronýmovu Jednotu,
3 – dary na potřeby sboru,
4 – účelové sbírky (do poznámky uvádějte
účel),
7 – sbírky do pokladničky,
8 – adopce na dálku,
9 – předplatné časopisů,
31 – nový zpěvník.

Poličská 3, 56802 Svitavy
FIO 2600272471/2010

Adresát:

Jeronýmova jednota
Jeronýmova jednota (JJ) je stavební fond
Českobratrské církve evangelické. Jejím posláním je
ﬁnančně podoprovat obnovu a výstavbu církevních
budov a to formou darů nebo půjček. Prostředky do
tohoto fondu pochází od členů a přátel církve a jsou
využívány podle Statutu JJ a rozhodnutí shromáždění,
které tvoří zástupci jednotlivých sborů. Je nasnadě, že
v nadcházející době bude muset církev najít odvahu
odprodat budovy, které již nemají využití. Vedle toho je
ovšem potřeba věnovat péči kostelům, modlitebnám a
sborovým domův v místech, které slouží k setkávání.
Sbírky darů Jeronýmovy jednoty probíhá ve sborech
každoročně do konce května. Prosíme pamatujte na ni.
Lze přispět do sborové pokladny nebo převodem na
sborový účet.
Na velikonoční neděli vyhlašuje církev sbírku na tzv.
Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. V minulém roce
činil výtěže 1,3 mil. korun a byl určen pro farní sbor v
Hranicích na opravu kostela s přístavbou, kde zniklo
sborové zázemí, které sbor doposud neměl. Letošní
výtěžek bude věnován sboru v Brně-Židenicích na
statické zajištění kostela. Sbor v Brně-Židenichích má
600 členů a vede roszáhlý sborový život. I k této sbírce
se chceme připojit.

Nový zpěvník
Na konci letošního roku vyjde po mnohaletých
přípravách nový evangelický zpěvník. Bude obsahovat
přibližně 800 písní a další doprovodné texty (modlitby,
krátké domácí pobožnosti, pořady bohoslužeb). Mnoho
písní je převzato z dosud používaných zpěvníků
(klasický Evangelický zpěvní, Dodatek, Svítá), mnoho
písní bude nových. Je dobré se držet pokladů církve a
je dobré také hledat cestu jak oslovit i v písních člověka
dnešní doby. V první vlně bude cena zpěvníku 400 až
500 Kč. Rádi bychom, aby také ve sboru bylo dost
zpěvníků k dispozici a proto máme pro vás výzvu: kupte
si jeden zpěvník domů a jeden ke společnému zpěvu
při sborových setkáních. Zpěvníky budeme objednávat
společně za celý sbor, jen co to bude možné. Více
informací najdete na www.evangelickyzpevnik.cz.
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