výdaje. Ty vycházejí ze závazků vůči církvi a z potřeby udržovat
tři budovy sboru.
V letošním roce chceme vymalovat interiér sálu vikárky.
Na výročním sborovém shromáždění v únoru bylo zvoleno na
další šestileté období staršovstvo. Před ním stojí úkol vstoupit
do období po odchodu bratra faráře Miloše Vavrečky.
To začne od 31. 10. 2018. S tím je spojena snaha najít nového
správce naší farnosti. Je možné, že počínaje listopadem 2018,
bude sbor administrován. I to je příležitost pro členy, aby se
připojili svou aktivitou ke sboru. K tomu jste všichni zváni.
A nejenom ekonomicky, ale i svou vlastní invencí a zaujetím pro
věc boží, ať už v Zádveřicích nebo v okolí.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomohli naše závazky
v uplynulém roce uhradit, a věříme, že stejně tomu tak bude i
letos. Salár, platbu na Jeronýmovu jednotu i dary sboru můžete
složit na faře, pokladní s. Jiřině Hurtové nebo posílat přímo na
účet farního sboru č. ú:189329618/0300.
Za všechny poskytnuté prostředky vám děkujeme.

Velikonoční sborový dopis
2018

Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných Velikonoc a
krásných jarních dní v rodině i s přáteli.
Miloš Vavrečka, farář
Ludvík Pastyřík, kurátor

Kontakty:
Ludvík Pastyřík, kurátor
Miloš Vavrečka, farář tel. 731 626 537
mail:milos.vavreck@seznam.cz;
web: cce.zadverice.cz

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Zádveřice – Raková

Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho
Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není
zde.“ Mk 16,6

Zádveřský evangelický sbor pro vás připravil letos na Velikonoce
tento program:
Ve čtvrtek 29. března biblické čtení z pašijí na vikárce
v 17 hodin.

Stát na místě hrobu, to sebou přináší strach. Údiv, zděšení.
Mládenec v bílém rouchu ženám, které přišly ošetřit Ježíšovo
tělo, řekl“ „Neděste se. Hledáte Ježíše?, byl vzkříšen, není zde.“
Je zřejmé, že hledání Ježíše přináší zároveň úlevu od tísně a
strachu. Přestože jeho příběh v sobě má jeho oběť, jeho utrpení.
Velkopáteční události nejsou tím posledním, co o velikonocích
smíme prožít. Vše vrcholí v nedělním ránu. Vzkříšením. Není už
na místě smrti, ani na její straně. Je a stojí i dodnes na místě
života. Na místě, kam je možné přijít. Na místě, kde z nás lidí
Bůh snímá strach. A do života lidí, milionů jeho stoupenců
vstupuje důvěra a vzájemná touha si pomáhat. Tam, mezi ně
mají jeho učedníci jít. Tam, společně s dalšími jsou vyzváni
k tomu, aby tuto zprávu o vzkříšení vyřídili. Ty ženy se bály. Ale
od té doby uplynulo mnoho vody a miliony lidí ztratili strach a
jeho slova přijali za svá. Velikonoce jsou svátky víry v Ježíše
z Nazaretu. Víry, která láme pouta strachu a dává průchod
naději. Odvaze víry. Tato naše věrnost Ježíši, Pánu Bohu nestojí
na odvaze naší, lidské, ale na síle božího ducha. Je to odvaha
k životu, kde strach ustupuje do pozadí a lidé chtějí s druhými
sdílet jejich životy. Ať už v dobrém či ve zlém. Sdělovat druhým
slovy i činy, že Ježíš jednou provždy zlomil moc Zlého. Moc,
která nás i svět kolem chrání, a má zde na zemi poslední slovo.
I letos si toto budeme společně připomínat. Společně
naslouchat slovu Božímu, v němž je i ono „Nebojte se!“

Na Velký pátek 30. března bohoslužby v 9:45 v kostele
s vysluhováním svaté Večeře Páně.
V neděli 1. dubna na Boží hod velikonoční bohoslužby
v 9:45 hodin v kostele se zpěvem pěveckého sboru a rovněž
s vysluhováním svaté Večeře Páně.
Součástí velikonočního dopisu jsou už tradičně některé údaje ze
statistiky a ekonomiky sboru.
Sbor eviduje k 1. 1. 2018 424 členů. Z nich 296 splnilo svou
povinnost vůči sboru a zaplatilo salár ve výši 196.320 korun.
Chrámové sbírky vynesly 114.770 korun a dary členů 53.500
korun. Výnos z prodeje pozemků dosáhl 224.119 korun. Na
opravu střechy vikárky věnovala sboru Obec Zádveřice-Raková
účelovou dotaci 100.000 korun, sbírka členů sboru vynesla
49.300 korun a dar Jeronýmovy jednoty činil 200.000 korun.
Celkové náklady na opravu střechy činily 440.000 korun. Za
energie bylo zaplaceno 101.834 korun a ostatní náklady na
provoz sboru byly ve výši 311.968 korun. Dále byly zaplaceny
povinné odvody: seniorátní repartice 8.743 korun a celocírkevní
repartice 24.276 korun. Do personálního fondu bylo zasláno
100.000 korun. Hospodářský výsledek za rok 2017 činí
+112.731 korun. Tyto základní údaje z hospodaření sboru
v roce 2017 ukazují, že život sboru má nemalé finanční příjmy i

