Velikonoční sborový dopis 2021

Milí přátelé v Kristu,
již rok žijeme v napjaté a nelehké době, kdy jsou všechny akce v našem sboru velmi
omezené, ale navzdory tomu zůstáváme stále ve společném spojení. Nejen mezi
sebou, ale i s naším Pánem. Jedno lidové rčení praví: „Vše zlé může být i k něčemu
dobré“. Příliš s těmito slovy v běžném a všedním životě nesouhlasím. Ale protože
máme předvelikonoční postní období, můžeme tuto dobu skutečně využít k něčemu
smysluplnému a přínosnému. Myslím tím k zamyšlení se nad svým osobním životem,
nad svým duchovním životem, kam jdeme, k čemu spějeme, o co se snažíme, co si
přejeme, co nás tíží a trápí. A především můžeme mít více času na Pána Boha a čtení
Bible. Věnovat čas meditaci, modlitbě, pokornému spočinutí v myšlenkách na Boha.
A rovněž lze tento čas využít k věcem, které běžně třeba nestíháme, nebo na které
nemáme čas. Poslouchat hudbu, přečíst si inspirativní knihu, sepsat paměti, povídat
si s partnerkou, s partnerem, s dětmi, s rodiči.
Postní období graduje a vrcholí velikonočními událostmi. V životě jednotlivce i v
lidských dějinách dochází k smutným a bolestným situacím, které by nás musely
přivést ke vzpouře proti Bohu nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále opět
nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při připomínce a slavení Velikonoc.
Ježíš žije, slavně vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil, je naše zářivé světlo v našich
životech. Bolestivá smrt na golgotském kříži nebyla posledním slovem. Bůh ve
vzkříšení ...oznamuje začátek nového stvoření, ...radostné evangelium, ...smíme
očekávat nový Jeruzalém, nová nebesa a novou zemi. „On jim setře každou slzu z
očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co
bylo, pominulo“ (Zj 21,4).
Milé sestry a milí bratři, k této naději upněte v nepříznivé „covidové době“ svou
naději a přijďte slavit Velikonoce do našeho chrámu. Při současných vládních
opatřeních se může sejít v kostele 45 osob.
Budu se těšit na setkání s vámi. Pavel Šebesta, farář
Milé sestry, milí bratři, přátelé našeho sboru,
součástí velikonočního dopisu bývají i údaje ze statistiky a ekonomiky naší farnosti.
Sbor eviduje k 1.1.2021 401 členů. Z nich 163 splnilo svou povinnost vůči sboru
a zaplatilo salár v celkové výši 170.816 korun. Co je to salár? Řády naší církve praví:

„Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého člena
s vlastním příjmem. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do
něhož člen patří. Od platby saláru jsou osvobozeny děti a studenti.“ Dle evidence má
náš sbor 306 „salárníků“, což znamená, že svou povinnost splnilo 54 % členů.
Chrámové sbírky vynesly 87.485 korun, dary a dotace přinesly 118. 815 korun a
výnosy z hospodářské činnosti byly ve výši 106.850 korun. Celkové příjmy pro rok
2020 dosáhly výše 483.966 korun. Na straně výdajů byly uhrazeny odvody repartic
ve výši 38.443 korun, byly provedeny opravy ve výši 100.000 korun, personální
odvody činily 148.006 korun, za energie bylo uhrazeno 79.019 korun a ostatní výdaje
na provoz činily 100.877 korun. Celkové výdaje pro rok 2020 dosáhly výše 466.345
korun. Hospodářský výsledek roku 2020 je 17.621 korun.
Tyto základní údaje z hospodaření sboru v roce 2020 ukazují, že život sboru má
nemalé finanční výdaje. Ty vycházejí ze závazků vůči církvi a z potřeby udržovat tři
budovy sboru. Děkujeme všem, kteří svou povinnost vůči sboru plníte.
Platbu saláru je možné provést v průběhu celého kalendářního roku, a to buď
v hotovosti po bohoslužbách v kostele br. faráři či některému z členů staršovstva,
s. Braborcové, pokladní sboru, na obecním úřadě. Salár můžete také zaslat na
bankovní účet sboru: 189329618/0300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Možné je také využít trvalého příkazu, kdy si přispívající částku můžete rozvolnit do
pravidelných měsíčních příspěvků.
V průběhu roku bývá také vyhlášeno a odesláno několik celocírkevních sbírek,
např. sbírka pro Diakonii, sbírka podporující sociální a charitativní pomoc, sbírka
pro bohoslovce a vikariát, pro Evangelickou akademii aj. Tyto sbírky jsou vykonávány
při bohoslužbách, mimořádnou sbírkou je potom sbírka darů pro Jeronýmovu
jednotu. Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím
posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov a varhan, a to
formou darů, nebo půjček. Náš sbor v minulosti několikrát těchto darů či půjček
využil, např při opravě varhan. Příspěvek do sbírky darů JJ můžete odevzdat buď
v kostele br. faráři, s. pokladní na obecním úřadě nebo odeslat na sborový účet. Do
zprávy pro příjemce krom jména uveďte také zkratku JJ. Každoročně tato sbírka
probíhá až do konce měsíce května.
Za všechny poskytnuté prostředky vám děkujeme.
Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných Velikonoc a krásných jarních dní
v rodině i s přáteli.
Jménem staršovstva Ludvík Pastyřík, kurátor

