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Evangelický sbor ČCE v Zádveřicích-Rakové pro vás připravil 
letos na Velikonoce tento program: 

 
 Na Velký pátek 15. dubna bohoslužby v 9:45 hodin v kostele s 

vysluhováním svaté večeře Páně. 

 V neděli 17. dubna na Boží hod velikonoční bohoslužby v 9:45 hodin v 
kostele s vysluhováním svaté večeře Páně. 

Dovolujeme si vás pozvat i na připravované akce: 

 V pátek 10. června 2022  Noc kostelů 

 V neděli 17. července 2022 Slavnostní bohoslužby při příležitosti 
obecních oslav. Náš sbor si připomene významná výročí spojená se svým 
založením a stavbou modlitebny a kamenného kostela. 

 

„Kdo chce přijít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne." (Mk 8,34)  
 

Milé sestry a milí bratři, i letos si vás dovolujeme pozvat na velikonoční 
svátky do zádveřského kostela, ve kterém jsou nově zrenovované lavice.  

Velikonoce nejsou tak populární jako Vánoce, jsou však z křesťanského 
hlediska mnohem důležitější než vánoční svátky. O Velikonocích jde o naši 
upřímnost. Jak je to s naší vírou? Je opravdová nebo je to jenom tradice? 
Velikonoční svátky nás přímo vybízejí k tomuto zamyšlení. Novozákonní text z 
Markova evangelia nám říká, že je potřeba následovat Krista osobně a dobrovolně. 
Jak tedy rozumět Kristovu kříži? Inu, jako příkladu pravé cesty. Ježíš umírá na 
kříži také právě proto, aby ukázal svým následovníkům, kudy je třeba jít. Na 
jiném místě evangelia vysvětluje svým učedníkům, kteří se přeli o to, kdo je z nich 
největší: „Chce-li kdo být první, bud' ze všech poslední a služebník všech." Ne 
tedy roztahovat se ve světě, lokty si prorážet cestu, odstrkovat, vyřazovat, 
likvidovat každého, kdo mi překáží – ale nechat se odstrčit, vyřadit, likvidovat 
jako můj Pán, pro kterého zbyl jenom kříž. Je to cesta složitá a těžká, ale o to více 
prožije člověk na této cestě smysluplnost svého života a pravou lásku. Proto se 



odvažujeme zvát každého člena zádveřického sboru, osobně. Proto dostáváte tento 
velikonoční dopis, abyste si udělali čas pro svůj duchovní život, který je dnešní 
uspěchanou dobou tak zatlačen do kouta. Je jen na vás, jak se rozhodnete prožít 
letošní Velikonoce, vězte však, že život v naši obci se zlepší jedině tehdy, když 
půjdeme tou cestou úzkou, tou cestou kříže.  

Přijměte pozvání nejen k velikonočním, ale i pravidelným nedělním 
bohoslužbám v našem kostele. Těším se 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. 
K 1. 1. 2022 má náš sbor 365 členů. Ač se počet členů, registrovaných v našem 
sboru snížil, těší nás, že se zvýšil počet salárníků, kteří splnili svou povinnost 
vůči sboru a zaplatili salár v celkové výši 195.772 korun. Chrámové sbírky 
vynesly 95.632 korun, dotace a dary přinesly 119.300 korun a výnosy 
z hospodářské činnosti byly ve výši 214.654 korun. Celkové příjmy pro rok 2021 
dosáhly výše 625.308 korun. 

Na straně výdajů byly uhrazeny odvody církevních repartic ve výši 46.064 
korun, byly provedeny opravy ve výši 75.000 korun, odvody do personálního 
fondu činily 203.230 korun, za energie bylo uhrazeno 110.120 korun a ostatní 
výdaje na provoz činily 219.499 korun. Celkové výdaje pro rok 2021 dosáhly výše 
578.913 korun. Hospodářský výsledek roku 2021 je 46.395 korun.  

Tyto základní údaje z hospodaření ukazují, že život sboru má nemalé 
finanční výdaje. Ty vycházejí ze závazků vůči církvi a z potřeby udržovat tři 
budovy sboru. 

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 nebo s. Braborcové, pokladní sboru, na obecním úřadě. Salár můžete 
také zaslat na bankovní účet sboru: 189329618/0300, do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno, případně číslo domu. 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. Tyto sbírky jsou vykonávány při bohoslužbách, 
mimořádnou sbírkou je potom sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Příspěvek do 
sbírky darů JJ můžete odevzdat stejným způsobem, jako salár. V případě platby 
na účet uveďte 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 

Kontakty: 
e-mail: zadverice@evangnet.cz 
web: cce.zadverice-rakova.cz 

 
  


