Zpráva o životě sboru za rok 2017
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Také za minulým rokem se ohlížíme s vděčností za mnohá setkávání, rozhovory, vzájemnou blízkost a povzbuzení. Pravidelně se konaly bohoslužby ve Svitavách a v Radiměři
(zde v sudé neděle a o svátcích), na obou místech se také konaly biblické hodiny (v Radiměři
čtrnáctidenně v zimním období). Každý týden docházel bratr farář do svitavského penzionu
k Hovorům nad Biblí a obvykle čtrnáctidenně do Světlanky (centra denních služeb) k pobožnostem a rozhovorům se seniory. Třetí úterý v měsíci se konala Kavárnička – setkání
pro starší a střední generaci. Loňskými hosty na Kavárničce byli: Alena Cejpová z hasičského
záchranného sboru, Pavel Černý s vyprávěním o svém pobytu v Izraeli, Pavel Ryzí mluvil
o Jednotě Bratrské na letovicku, Jiří Kubíček o své práci strojvedoucího osobních vlaků. Na
programu také byla poezie Evy Mánkové a Hany Hnilicové, film o Janu Jelínkovi, střípky ze
života Martina Luthera. Třetí čtvrtky v měsíci jsme se spolu s křesťany jiných církví setkávali
k večerním ztišením se zpěvy z Taizé. Novou pravidelnou aktivitou se stalo ekumenické
setkávání maminek s dětmi. Maminky se schází střídavě na naší a na katolické faře, připravují si společný program. O setkávání se stará Jana Šmídová z našeho sboru a Hana
Ingrová z katolické farnosti.
Dvě Ekumenické bohoslužby se jako tradičně konaly v lednu v rámci Týdne modliteb
za jednotu křesťanů. Již několik let na jednu z nich zveme i děti, pro které je připraven
samostatný program. Letos jsme zůstali všichni pohromadě s programem tomu uzpůsobeným a velmi dobře připraveným kazatelem Církve bratrské, Danielem Kvasničkou. Na
podzim se konala ekumenická bohoslužba Na jedné cestě, při které jsme si společně
s ostatními církvemi připomněli 500. výročí reformace. Při bohoslužbách zpíval ekumenický
pěvecký sbor RAKOS. Na zelený čtvrtek jsme se opět setkali při sederové večeři.
Hostem jarního sborového dne byl Jan Dus z Poličky, kazatel naší církve, který dříve
vedl středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE a představil nám humanitární a rozvojovou činnost Diakonie v mnoha různých zemích. V květnu jsme se minibusem vypravili na Seniorátní souznění do Nosislavi, v červnu jsme se připojili ke každoroční
Noci kostelů. Na pěší výlet jsme tentokrát vyrazili k Ostrému kameni u příležitosti žehnání
obnovené sochy Nejsvětější trojice. Přítomni byli zástupci různých církví a široká veřejnost.
Hosty při tradičním červnovém opékání byli Lenka a Pavel Freitingerovi, v té době ještě faráři z Vanovic. Se staršími členy sboru jsme se vypravili na výlet do České Třebové. Navštívili jsme rotundu sv. Kateřiny, evangelický kostel a zúčastnili se biblické hodiny. O letních
prázdninách se na Zbytově konal týdenní tábor pro děti členů a přátel sboru a sborová
dovolená, tentokrát v Železné Rudě. Podzimní sborový den byl spojen se slavnostním
otevřením bezbariérové rampy k jejímuž vybudování jsme se po několika letech odhodlali.
Stavba byla finančně nákladná, ale věříme, že dojde užitku. Nelitujeme, neboť už nyní vidíme, jak je pravidelně využívána. Hostem sborového dnu byl emeritní evangelický farář Miloš Rejchrt, který kázal při dopoledních bohoslužbách a poté mluvil na téma Charta 77
a lidské osudy.
O mnohých z těchto aktivit se dozvíte více v samostatných příspěvcích níže.
Pokřtěna v uplynulém roce byla Eva Chlubnová. Zemřely: Jiřina Drábková, Věra Kadlecová, Jindřiška Moravcová a Marie Myšková, s níž jsme se rozloučili při pohřebních bohoslužbách v Radiměři.

Hospodaření a správa sboru
Vedle běžných pravidelných záležitostí (údržba zahrady, sborová brigáda) bylo
hlavním úkolem zřízení bezbariérového přístupu do svitavského sborového domu. Stavbu
rampy provedla místní firma Klepocol, se kterou máme dobrou zkušenost. Oproti
plánovanému rozpočtu byly náklady na rampu a související výdaje vyšší. S hlavním nárůstem
jsme se museli vyrovnat, když dodaný prováděcí projekt byl výrazně vyšší než k rozpočtu
předkládaná studie. Staršovstvo proto rozhodlo, že povrchová úprava konstrukce nebude
zinkováním, ale nátěrem. Další navýšení už bylo z rozhodnutí staršovstva, když souhlasilo se
zateplením předsálí a dále celkovou rekonstrukcí záchodu v přízemí tak, aby byl přístupný
i pro vozíčkáře. V té souvislosti byla též renovována sklepem vedená elektroinstalace, neboť stávající nebyla vyhovující. Do předsálí byly přesunuty radiátory z tyrkysové místnosti,
kam byly zakoupeny větší, aby tak místnost byla efektivně vytopitelná. Celkové náklady na
rampu činily 635 tisíc korun. Z toho 300 tisíc je kryto z Grantu ČCE, 80 tisíc z obecního příspěvku a darů, zbytek z prostředků sboru. V souladu s rozpočtem byla upravena „nedělka“,
místnost, kde se setkávají všechny generace. Byly přebroušeny a natřeny parkety a instalována nová policová stěna. V Radiměři byla péčí J. Bodečka a J. Brabce (který v radiměřském bytě bydlí) nátěrem ošetřena další okna. Staršovstvo si je vědomo, že náklady byly
oproti rozpočtu větší (o 190 tisíc v souvislosti s rampou, o 84 tisíc s dalšími úpravami),
ovšem nikoli takové, aby nezůstala dostatečná finanční rezerva (aktiva i s rezervním fondem činí 560 tisíc). Vyšší byly též výnosy na salárních příspěvcích (o 9 tisíc) i na příspěvcích
darech (o 27 tisíc), za což patří velký dík všem přispěvatelům. Věříme, že uskutečněnými
úpravami došlo k zhodnocení budovy, která je hojně využívána a bude k dlouhodobému
prospěchu.
Vaše staršovstvo

Nedělní sbírky
Již několik let kromě pravidelných sbírek určených na potřeby sboru (z nichž se hradí
běžné provozní náklady) a na celocírkevní účely (podpora Diakonie, bohoslovců, pomoc sborům při úhradě velkých investic apod.) se náš sbor snaží pomáhat i jinde.
Vedle stálé sbírky na podporu Amala Mary (viz výše) staršovstvo pravidelně vyhlašuje
obvykle měsíční sbírky „do pokladničky“ určené pro pomoc potřebným, nemocným ze
Svitav a blízkého okolí, na humanitární účely (v České republice i ve světě) i na sociální služby.
V roce 2017 jsme mj. podpořili různá střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické, domácí hospic Oblastní charity v Poličce, organizaci Likvidace lepry a jako již v minulých letech rodinu Nelinky Popelkové z Vendolí na pomoc se zajištěním rehabilitačních pomůcek.
Všem patří díky za to, že nejsme lhostejní k životní situaci jiných, a že i díky našim pří spěvkům se tito lidé můžou mít lépe.
David Šmída

Svoz
Členové sboru, pro které je obtížné se dostat na bohoslužby pro nemoc, vyšší věk či ji nou překážku, využívají služby svozu. Na webových stránkách je uveden rozpis řidičů, kteří
mají v danou neděli službu. Aktuálně nám přibývá těch, kteří službu využívají a je pro nás
důležité umožnit všem, kteří mají zájem, se účastnit sborového života. Prosíme ochotné řidiče, kteří by se chtěli zapojit do služby svozu, aby kontaktovali Báru Žilkovou na tel
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773 037 888. Rovněž nabízíme všem, kteří službu svozu potřebují využít, aby se ozvali na
uvedený kontakt.
Bára Žilková

Staršovstvo
Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu s kazatelem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele
a pomáhá mu v jeho práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatele, starších i celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písma svatého a s církevním řádem.
Zástupci staršovstva jsou voleni ze členů sboru sborovým shromážděním jednou za
šest let, v případě potřeby je možné obměnit polovinu členů v kratším časovém úseku.
Pro období let 2015-2021 byli zvoleni tito členové staršovstva: Josef Bodeček, Jiří
Brýdl, Petr Carda, Pavlína Hnátová, Věra Konečná, Anna Kotoučková, Zdeňka Marková
a David Šmída, náhradnicemi Radka Renzová, Bára Žilková a Judit Sládková. Vedoucí pozici
zastává předseda staršovstva, což je v našem sboru br. farář Filip Keller a místopředsedkyně
kurátorka s. Věra Konečná. Ta byla staršovstvem zvolena v únoru 2017. Do té doby v této
pozici dlouhodobě, aktivně a zodpovědně pracoval bratr Petr Carda. Patří mu velký dík. Po
jeho rezignaci nastoupila jako členka staršovstva náhradnice Radka Renzová.
O veškeré účetnictví sboru se perfektně a s přehledem stará Pavlína Hnátová, která je
současně i náměstkyní kurátorky. Funkci pokladníka do podzimu loňského roku vykonával
David Šmída, i jemu patří poděkování. V současné době se o tuto službu stará Petra Fedrselová, členka našeho sboru.
Setkáváme se pravidelně 1x měsíčně, většinou první pondělí nebo úterý v měsíci.
Vždy jeden z členů má zahájení, obvykle krátké zamyšlení nad biblickým textem, modlitbu
a píseň. Schůze pokračuje křesťanskou službou, kde si připomínáme návštěvy nemocných
a potřebných. Vracíme se rozhovorem k tomu, co už bylo, co ve sboru proběhlo a následně
se domlouváme společně na všech dalších aktivitách, které je třeba zajistit a připravit. Názory na určité věci se občas trochu liší, ale to je právě to dobré a přínosné. Máme výhodu
v tom, že složení našeho staršovstva je věkově různé, od starší generace až po ty mladší.
A právě tato střední generace je hlavní hnací silou staršovstva.
Chceme být obětavými pomocníky našemu br. faráři v jeho nelehké práci a dobrým týmem pro řešení všech úkolů našeho sboru. Ať nadále staršovstvo nabízí pro všechny členy
sboru a nejen pro ně, ale i pro příchozí zvenčí, pomocnou ruku a přátelskou atmosféru, ať
umíme vyslyšet jeden druhého.
Zdeňka Marková

Křesťanská služba
Křesťanská služba by měla mít na zřeteli potřebné členy církve, sboru, mapovat situaci členů sboru, soustředit se především na staré a opuštěné, organizovat ve sborech sbírky
na finanční výpomoc potřebným, na obdarování jubilantů. Jsem ráda, že i ve svitavském
sboru nám tímto způsobem křesťanská služba funguje. Aby neležela tato činnost pouze na
jedné osobě, máme čtyři hlavní oblasti, které mají na starosti členky sboru. Narozeninová
přání připravuje společně s dětmi Modré školy Radka Renzová. Dovoz a odvoz na bohoslužby organizuje Bára Žilková. Nákup a úklid zajišťuje Květa Kellerová a návštěvu nemocných
a osamělých lidí já, Věra Konečná. Každý rok se tato skupina schází, aby zhodnotila svoji práci, vývoj křesťanské služby a další možnosti rozšíření pomoci. Myslím, že si lidé postupně
zvykají na nabízenou pomoc ohledně dovozu na bohoslužby a to nejen do Svitav, ale i do Ra3

diměře. Proto i vy ostatní, kteří se necítíte schopni dojít sami na bohoslužby a rádi byste se
zúčastnili bohoslužeb nebo akcí pořádaných svitavským sborem, nebojte se ozvat. Stačí zavolat telefonem, napsat zprávu, rádi vás dopravíme a moc se na vás těšíme. Dveře jsou
otevřeny všem. Samozřejmě to platí i v jiných oblastech. I krátká návštěva nejen faráře
může potěšit. V letošním roce jsme v akci Krabice od bot předali v době adventu 15 krabic
osamělým lidem i lidem jinak potřebným. V roce 2017 byly předány 4 dárkové taštičky pro
členky i nečleny našeho sboru z Radiměře.
Věra Konečná

Biblická hodina
Od září do konce ledna jsme na Biblické četli Kazatele. Kniha Kazatel byla určená mládeži z lepší společnosti, aby se tito (jednalo se o chlapce) připravili na vstup do úřadů.
Kazatel sám je realista: Užívej si, když jsi mladý. Ale pamatuj, že Bůh tě bude soudit.
Až v roce 90 n. l. bylo rozhodnuto, že kniha Kazatel bude zařazena do Bible. Je to jedna z nejmladších knih. Pochybností bylo mnoho. Nedivím se.
My jsme Kazatele četli, vykládali, nechápali, přeli se, vztekali – teda já jsem se vztekala, žasli, smáli se, možná i vysmívali. Není jednoduché Kazatele přijmout.
„Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.“
Jenom Filip nás provokoval k bdělosti: „ Uvidíte, na konci přijde povzbuzení.“
„Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí.“
„Filipe, povzbuzení? Nevěříme!“
Za každým světýlkem („Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost, radost
i poznání.“) se skrývá temný stín („Pojal jsem nenávist k životu. To vše je pomíjivost a honba
za větrem.“).
A najednou to přišlo: „Cožkoli činí Bůh, to trvá na věky. Nemůže se k tomu nic přidat
ani ubrat.“ Já to pochopila: Bůh vytvořil Boží království, jakousi hladinu dobra. Ta je tak vysoko, že se k ní může člověk jen blížit. Nikdy jí nedosáhne. Ale rozhodně ji nemůže snížit
svým špatným konáním. Hladina dobra zůstává nezničitelně vysoko.
Mám ráda „Biblickou“. Společně s ostatními si pracně a zaslouženě otvíráme dveře,
které by asi bez pomoci zůstaly zavřené.
Radka Renzová

Nedělka
Nedělní škola je alternativní program pro menší děti během konání bohoslužeb. Tematiku nedělky zadává církev a často tak má přesah do bohoslužeb a naopak. Nedělní školu
aktuálně učí Květa Kellerová, Radka Renzová, Jana Šmídová a Bára Žilková. Každá z učitelek
má svůj osobitý styl, avšak vždy existuje jednotící prvek, který je pro nedělku charakteristický. Nedělní škola je orámovaná úvodním rituálem, který může tvořit píseň nebo verš a závěrečnou modlitbou.
Do nedělky obvykle chodí děti, které jsou mladšího věku a ještě se nezačaly připravovat na konfirmaci a pro které by bylo setrvání v sále na kázání příliš náročné. Věkový
rozptyl dětí může být větší, což klade zvýšené nároky na přípravu programu a zpracování
daného tématu. Některé učitelky obvykle nemají v oblibě, když kazatel hovoří s dětmi před
odchodem do nedělky a snaží se témata bohoslužeb a nedělní školy propojit, občas při tom
totiž dojde k předčasnému vyzrazení pointy nedělní školy. Zkuste se ale někdy po nedělce
zeptat dětí na to, o čem si povídaly, budete se asi divit. Děti často nás samotné svými znalostmi a postřehy překvapují. Příprava nedělky je čím dál náročnější, protože děti, které nej4

častěji na nedělku chodí, jsou mimořádně přemýšlivé a jsou velmi pozornými posluchači.
Můžete se přesvědčit sami.
Bára Žilková

Tábor
Stejně jako každý rok se letos o prázdninách vydaly děti nejen z evangelického sboru
ve Svitavách na tábor na statek Zbytov. Celý tábor provázelo téma Pohádky z Ementálu.
Každý den byl zaměřen na jednu povídku z této knihy od Davida Novotného. Děti si vyrobily
batikovaná trička, vytvořili nádobí z hlíny, nezapomněly předvést své kuchařské umění, překonaly strach při noční bojovce, šly na celodenní výlet, chodily se koupat do řeky. Starší děti
se nechali vyvést na noční vyvážečku, Zahráli jsme si mnoho společných her a zažili spoustu
zábavy a dobrodružství. Všichni si to moc užili a za to vděčí hlavně Filipu Kellerovi a Kamilu
Vystavělovi. Všichni se už moc těší na tábor 2018.
konfirmandi

Adopce na dálku
Již šestým rokem podporujeme ve vzdělání indickou dívku Amala Mary. Projekt probíhá skrze spolupráci indického centra ASHA Charitable Trust a české Diecézní charity v Hradci Králové. Každoročně posíláme předem vybrané peníze (pokladnička v předsálí modlitebny, výtěžek z prodeje vlastnoručně zdobených perníčků během adventu a další), ze kterých
se platí školné pro podporované dítě, uniforma, učebnice, dárky a ceny během prázdninových táborů atd. V loňském roce dostala jako dárek sadu dvou jídlonosičů.
Minimální odesílaná částka činí 5000,- Kč, vzhledem k vzrůstu nákladů na vzdělávání
v Indii jsme v roce 2017 dle doporučení navýšili částku na 6500,- Kč.
Podporované dítě posílá svým sponzorům dvakrát za rok dopis, 1x ročně indická organizace zašle i aktuální fotografii dítěte a výroční zprávu (vysvědčení).
Amala Mary studuje 9. ročník St. Gaspar School v indickém Bangalore a v letošním
roce oslaví již 15. narozeniny. Podle výroční zprávy je Amala Mary šikovná, snaží se dobře
učit a ráda se účastní i mimoškolních aktivit.
Jana Šmídová

Za betlémy a betlémáři do Třešti
Kromě jiného, zvykli jsme si pořádat každoročně i autobusové zájezdy. Avšak loňský
rok byl výjimečný v tom, že se musel uskutečnit nejpozději do Hromnic.
Proč? Protože dle místní tradice prohlídka řezbářských unikátů v privátních prostorách déle není možná.
Už nebudu dále napínat, totiž že k zimě patří vidět betlémy a zejména ty třešťské jsou
doslova obrovským zážitkem. V čem? Totiž že za betlémy je třeba putovat doslova do nitra
obydlí tamních mistrů a sběratelů. Je třeba nejprve zajít do infocentra pro plánek tzv. Betlémské cesty, kde je každoročně v nabídce okolo 20 rodin, sestavit si plánek obchůzky a pak
už je jen na vás, abyste na dané adrese objevili na brance, vratech, dveřích jednotnou
tabulku se symbolem sv. rodiny a bez ostychu pak zazvonili a už jen chvilku počkali, až vás
někdo z domácnosti ochotně a s úsměvem přijde pozvat do garáže, dílny, kolny, chodby
a často až přímo do pokoje domu.
Z důvodů omezených domácích výstavních prostor se naše autobusová výprava,
složená z větší části svitavským sborem, početně obohaceným osazenstvem emeritního faráře Jana Kellera, musela rozdělit na tři skupinky, kterých se ujali mladí průvodci.
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Vstupenkami do útrob jednotlivých obydlí je opravdový váš zájem včetně nejrůznějších dotazů k betlémářským dílům o rozměrech od 1,2x1,5m až po 3x8,5m.
Mnohdy si připadáte, že jste přímo v ději události zrození Pána Ježíše Krista, poněvadž okolo 70ti postaviček, většinou z lipového dřeva, je spolu s množstvím objektů a zvířátek, rozprostřeno v panoramaticky členité krajině vždy se zvedající vzhůru, bohatě dotvořené jezírky, vodopády, rybníčky, útesy, roklinami, jeskyněmi. Živost plastických obrazů
úžasně dotváří velká množství nejrůznějších druhů sušených zelených mechů, rostlinek, kořínků, kůry a pařízků.
Nevynechali jsme ani betlémy vystavené ve veřejných prostorách, jako např. reprezentační sál zámeckého hotelu, firemní prostory firmy Podzimek a synové, ale i kostel sv. Kateřiny Sienské, jakožto i celoročně prezentované velkolepé betlémy v muzeu Spolku přátel
betlémů se stále se doplňujícími figurkami z každoročních letních Dřevořezání.
V současnosti probíhá proces zařazení betlémů do movitých památek UNESCO.
Zájezd nebyl zcela monotematický, navštívili jsme ještě bývalou židovskou synagogu
v empírovém slohu, jedinou toho druhu u nás. Nynějším vlastníkem je Československá
církev husitská, jenž zde má jednak modlitebnu a v dalších prostorách jsou expozice mapující život Franze Kafky a stálé výstavy Po stopách zmizelých sousedů v Třešti.
V tu třetí lednovou sobotu se všichni, malí, mladí a starší věkem vraceli plní dojmů
z poznání i ze společenství bratří, sester a přátel.
Též stále poděkování patří autobusové firmě Hnát za plynulé a bezpečné cestování
a za příjemný příjezd do našich domovů.
Josef Bodeček

Setkávání bezbariér
(Slavnostní otevření nově zřízeného bezbariérového přístupu do sborového domu ČCE ve
Svitavách. Článek napsala Jany Slámová z Brna nedlouho před svým úmrtím pro měsíčník
brněnských sborů „Setkávání“, s jehož svolením jej přetiskujeme.)
Zpočátku oblačně vypadající nedělní ráno dne 19. listopadu 2017 si nechal prozářit
ten, kdo se zúčastnil sborového dne ve Svitavách. Na faře to bzučelo jako v úlu, takže už ani
zimní nízké slunce nemohlo jinak, než ukojit svou zvědavost a prozářit sborový sál
a novotou zářící vnější kovovou rampu. Ta umožnuje bezbariérový přístup zvenku do sálu
i přilehlých prostor včetně moderního sociálního zařízení. Že je to vskutku možné, mohli po
rytmických bohoslužbách vyzkoušet všichni přítomní, když po podnětném kázáni hostujícího faráře Miloše Rejchrta byli vybídnuti k provedení „zatěžkávací zkoušky“ přímo na rampě.
V rámci bohoslužeb jsme zpívali několik písní, jichž je M. Rejchrt autorem, a také jsme se na učili jednu z jeho poslední tvorby, která bude součástí nového zpěvníku. Bylo víc než utěšené vidět, jak díky všestrannému nadání mohou pak oba faráři doprovázet spolu s mládežníky zpěv na různé hudební nástroje.
Po krátkých pozdravech synodního kurátora V. Zikmunda, bývalého starosty a nyní
člena staršovstva Mgr. J. Brýdla, současného starosty Mgr. D. Šimka a kurátorky sboru V. Konečné provedl farář Filip Keller posvěcující akt slavnostního otevření. Učinil tak podle agendy biblickým slovem a přímluvnou modlitbou.
Skvěle sehraný tým pomáhajících bratří a sester svitavského sboru mezitím přemístil
židle a sklápěcí stoly v sále pro následnou přednášku i pohoštění. Oficiální název přednášky
M. Rejchrta byl: „Charta 77 a některé osudy lidí kolem ní.“ Kdo jiný by nám mohl lépe sdělit
okolnosti jejího vzniku než jeden z prvních signatářů i pozdější mluvčí? Mezi účastníky z pléna byli i Marta a Jan Kellerovi, kteří rovněž autenticky dali nahlédnout do osudů některých
signatářů, do jejich vzájemné solidarity a přátelství, která trvají dodnes. (Nejsem si jistá, zda
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si odvahy, statečnosti i osobní oběti konkrétních jednotlivců dokáže církev nebo alespoň
sbory, do nichž patřili, dost vážit.)
Přednáška přerostla v neformální besedu, z níž se přítomní nechali rádi vyrušit vůněmi nachystaného oběda. Byl pojat jako samoobslužné švédské stoly, z nichž nám „až oči přecházely“.
Jistě by se takováto rampa hodila i dalším sborům, ale kde na ni vzít finance? Z oficiálních zdrojů jsme se dozvěděli, že potřebná částka kolem 0,5 mil. Kč se složila z více zdrojů,
z grantu i z darů z ústředí ČCE, z města Svitavy, z jiných církví (CB, CASD), a v nemalé míře
i rodin a členů sboru. Bylo o čem přemýšlet, a tak moc děkujeme za krásný a podnětný den!
Chcete-li zachytit něco z atmosféry toho dne, podívejte se na www.svitavy.evangnet.cz.
Jana Slámová

Sederová večeře
13. 4. 2017 jsme o Velikonocích společně slavili sederovou večeři. Sešlo se nás
celkem 49 osob. V Židovském prostředí tato tradiční slavnost připomínala vysvobození
z egyptského otroctví, Boží vedení a dar svobody. Právě tuto hostinu slavil Ježíš s učedníky
v předvečer svého ukřižování. Křesťané o ní mluví jako o Ježíšově poslední večeři
s učedníky. Při ní Ježíš vyzval své učedníky, aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Odtud vychází ustanovení svátosti večeře Páně.
Sederová slavnost, kterou již každoročně slavíme v našem sborovém domě na Zelený
čtvrtek, nám všem nabízí mimo jiné hlubší pochopení pozadí vzniku večeře Páně. Porozumění tomu, proč a jak se slavil hod beránka a pomáhá porozumět ve větší hloubce a šířce
tomu, co znamenala Ježíšova smrt na kříži, proč křesťané vyznávají Ježíše Krista jako Beránka obětovaného za hříchy světa.
Společnými silami jsme připravili jídlo. Skutečně jsme slavili, ochutnávali jsme maces,
maror, vejce, karpas, charoset i jehněčí maso, pili čtyři poháry vinného moštu, nebo vína.
Přitom jsme pod vedením bratří Filipa Kellera a Bohuše Soudka poslouchali zvěst o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta i o Boží záchraně, kterou přinesl Boží beránek Ježíš Kris tus.
Pavlína Hnátová

Sborová dovolená
byla na Šumavě. Pobyt jsme společně (bylo nás 31) prožili na přelomu prázdnin od
30. července do 5. srpna 2017 v penzionu Husita u Železné Rudy. Bratr farář Filip Keller má
pro nás vždy připravený duchovní program - ranní ztišení před snídaní, pobožnosti pro děti
a konfirmandy po snídani, večerní podněty k rozhovorům a zpívání s kytarou ze zpěvníku
Svítá.
Zdolali jsme několik turistických cílů – největší byl asi výstup na Špičák (někteří vyjeli
lanovkou), dále jsme šli kolem Čertova jezera, zdatnější to vzali po delší trase a v jeden den
viděli i Černé jezero. Navštívili jsme město Sušici, kde část zdatnějších vystoupala v letním
horku na Svatobor a druhá část využila čas ke koupání v řece Otavě, u jezu Na Fufernách.
Chtěli jsme si domluvit i exkurzi ve známé sirkárně SOLO Sušice, tak prý to není žádný
problém, jen celá výroba je přestěhovaná do Indie. Ale v informačním centru mají spoustu
krabiček různých velikostí i vzorů k prodeji. Viděli jsme tradiční, šumavskou, ruční výrobu
skleněných korálků s krásnými květinovými motivy, broušení skla. Navštívili jsme hrad Rábí.
Zde Milan Záleš představil sokolnictví i dravé ptáky a jeho povídání doplnilo volné létání
dravců a sov.
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Jeden horký letní den jsme strávili v moderním aquaparku v německém městečku Osserbad Lam. Pořádně jsme si zde ve vodě zařádili. K dispozici jsme měli 4 venkovní a
3 vnitřní bazény a ani nejmenší děti nepřišly zkrátka. Součástí aquaparku jsou dva tobogány
o délce 28 a 62 metrů.
Děti připravili pro dospěláky noční hru s úkoly a druhý den jsme si role vyměnili. Procházka nočním lesem podle reflexních štítků byla příjemně strašidelná.
Na „sborovku“ se těšíme celý rok. Na společných vícedenních pobytech máme nejraději zpívání, ranní ztišení, výšlapy, výlety, hry, sdílení radostí i starostí, společné jídlo, večerní posezení a plánování dalších aktivit. Jsou to pro nás krásné prázdninové zážitky.
Pro rok 2018 je v plánu Bystré u Dobrušky, v termínu od 25. 8. do 31. 8. 2018. Berte
tuto zprávu prosím i jako pozvánku.
Pavlína Hnátová

Seniorátní souznění
Dne 28. 5. 2017 se 24 členů našeho sboru zúčastnilo seniorátního souznění v Nosislavi. Je to pravidelné roční setkání členů všech sborů brněnského seniorátu. Máme tato setkání moc rádi, jezdíme ze svitavského sboru v zastoupení všech věkových kategorií, jsme již
pravidelnými účastníky. Program je vždy dobře připraven a má zajímavé téma. V roce 2017
bylo souznění s Martinem Lutherem. Jen připomínáme, že v roce 2015 se seniorátní setkání
konalo v našem svitavském sboru s bohoslužbami na zahradě.
Pavlína Hnátová

Sborová voda
Ráno 8.7. jsme se sešli na faře a společně jsme vyrazili na sborovou vodu. Jeli děti, rodiče, konfirmandi i přátelé sboru. Bylo nás celkem 20 osob. Společnou cestu jsme zvládli
auty, s vlekem plných lodí a záchranných vest. Našim cílem byla řeka Orlice. Vybrali jsme příjemnou trasu pro všechny - Týniště – Krňovice (14,8 km). Zdatní vodáci byli oporou začátečníkům a dětem. Nalodili jsme se, děti naložili na raft a jelo se. Atmosféra byla suprová,
vodácké ahooooj znělo korytem řeky, byl to krásný společný den. Všichni jsme dojeli zmáčení, ale důvodem nebylo nedobrovolné koupání, ale déšť, který nás kus cesty doprovázel.
Výlet jsme zakončili ve vodácké hospůdce v Krňovicích. Pokud bude příště, přidejte se
k nám!
Pavlína Hnátová

Fairtradové aktivity
Milí fairtradoví přátelé,
děkuji Vám za podporu a věrnost, kterou myšlence "férového obchodu" vyjadřujete
tím, že si v našem malém sborovém obchůdku stále kupujete kávu, čaj, čokoládu a v době
adventu také výrobky ze zemí, kde lidé nežijí tak snadné a pohodlné životy jako my. V minulém roce se v našem sboru prodalo zboží za 23.864,- Kč. Tuto částku jsme zaslali Obchůdku Jednoho světa. Díky za Vaši štědrost a otevřenost k pomoci druhým!
Ráda bych Vás opět pozvala k oslavě Mezinárodního dne pro Fair trade, kterým je
vždy druhá sobota v květnu, tedy letos 12.5.2018. Od 10 hodin dopoledne můžeme
společným setkáním v Parku Jana Palacha vrámci celostátní akce "Férová snídaně ve Vašem
městě" vyjádřit svou podporu lidské práci v důstojných pomínkách na celém světě.
Těším se na Vás.
Květa Kellerová
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