
4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

1 

TISK č. 15B 
(Komise E) 

ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 

 

A) Zpráva o životě FS ČCE ve Šternberku 
 (podporované místo od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022) 

Úvod 

- Formulář stručně zobrazuje vývoj života sboru s podporovaným či misijním místem.  

- Formulář vyplňuje kazatel sboru společně se staršovstvem.  

- Odpovědi na jednotlivé otázky musí být co možná jednoznačné a stručné,  

avšak s uvedením relevantních podrobností, které popisují vývoj během sledovaného období.  
 

 I.  Život sboru 

1. Bohoslužby 

a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se konají bohoslužby. 

Bohoslužby se konaly pravidelně až od neděle 9. května 2021. Výpadek bohoslužeb 

v první třetině roku byl z důvodů epidemie Covid – 19. Na on-line přenosy bohoslužeb 

nemá náš sbor příslušnou kapacitu a rovněž technické možnosti. Jako určitou náhražku 

bohoslužeb připravovala farářka sboru pravidelně tzv. Nedělní setkání, což bylo sdíleno 

vždy na serveru You Tube a umisťováno rovněž na webové stránky našeho sboru. 

V těchto Nedělních setkáních se pokračovalo až do začátku října roku 2021. V květnu 

jsme začali s konáním bohoslužeb dle obvyklého způsobu. Ve Šternberku /v sídle sboru/ 

každou neděli v 9.30 hodin, také o svátcích, v Uničově každou 1. a 3. neděli v 8.00 hodin, 

dále o svátcích, vyjma letních prázdnin. Ve Šternberku jsme se tímto způsobem sešli 

k bohoslužbám 35 x, v Uničově 8 x.  

c)  Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte počty pro každé místo samostatně počty 

a generační složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím.  

Vývoj účasti na bohoslužbách. Účast se ve srovnání s předchozím obdobím zásadně 

nezměnila. V Uničově se schází bratři a sestry v důchodovém věku, totéž ve Šternberku, 

většina přítomných je v důchodovém věku, jedinci v produktivním věku, nepravidelně, 

občas rodiče s dětmi. Další návštěvníci náhodně. 

e) Spolupracuje kazatelka na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru?  

Spolupráce kazatelky na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru pokračuje ve stejném 

režimu jako v předchozích letech. Se sestrou varhanicí, se sestrou kurátorkou či 

místokurátorkou /sborová ohlášení/, s jednotlivci – čtenáři z Písma při bohoslužbách, 

s rodinou, která se stará o úklid sborového prostoru a o přípravu prostoru na konkrétní 

bohoslužby. Poslední třetina roku byla zásadně ovlivněna nepřítomností sestry kurátorky 

ve sboru /4 měsíce hospitalizace/ a několikatýdenní nepřítomností farářky /nemocenská/. 

Výše zmíněná spolupráce probíhala přes internet či mobil. Značná část organizace 

zajištění provozu sboru a konání bohoslužeb ležela na členech staršovstva, které se 

tohoto úkolu chopilo velmi statečně a zvládlo být samostatnými navzdory 

absenci dvou statutárek. Bohoslužby nemusely být odvolány, obsazení nedělí bylo 

zajištěno z vlastních řad /čtené bohoslužby/. Dále pomohli dva hosté z řad ordinovaných. 

f) Rozvíjejí se různé podoby slavení nedělních bohoslužeb a s jakým ohlasem?   

Výjimečnými bohoslužbami pro náš sbor byly ty, kdy náš sbor navštívil Farní sbor ČCE 

v Prostějově. Členové tohoto sboru nás navštívili v rámci svého rodinného pobytu 

v nedalekém okolí. Faráře hostujícího sboru jsme požádali o vykonání bohoslužeb. Byli 

jsme vděčni za tuto kazatelskou službu, za plnou modlitebnu účastníků bohoslužeb i za 

venkovní posezení a rozhovory kolem občerstvení, které připravili naše sestry a naši 

bratři.  

g) Jaký zájem je o kauzální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy-mezi nečleny sboru? 

Kauzální služebnosti (svatby, pohřby): 

O uzavření sňatku požádal jeden pár. Svatební příprava /katecheze/proběhla, kromě 

úvodní seznamovací hodiny, dvakrát.  Jednalo se o nečleny našeho sboru, naší církve, 



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

2 

oba snoubenci byli pokřtěni jako římští katolíci. Svatební obřad se konal ve venkovním 

areálu. O církevní pohřeb požádali pozůstalí ve dvou případech, oba zesnulí byli členové 

našeho sboru, z nichž jeden bez dlouhodobého kontaktu se sborem /z romské rodiny/.  
 

2. Katecheze 

a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty? 

V roce 2021 bylo pokřtěno 11 dětí /nemluvňat nebo velmi malých, v předškolním věku, 

jedna dívka na prahu dospělosti/ z romských rodin.  

b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, i nadále života sboru? 

Rodiče těch dětí, které byly pokřtěny, eventuálně kmotři, byli sami v našem sboru 

pokřtěni a vidí jako důležité tuto tradici předávat i svým potomkům. Nadále se života 

sboru, až na výjimky, neúčastní.  

c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru?  

Ve sledovaném období nikdo do sboru nepřistoupil. 

d) Jakou podobu má předkřestní katecheze?  

Podoba předkřestní katecheze: S rodiči, event. s kmotry, se setká farářka 4x, vždy na cca 

jednu hodinu. Setkání probíhá jednou za dva až tři týdny. První setkání je seznamovací, 

ohledně harmonogramu, programu další přípravy, seznámení se s rodinou, s představou 

sboru o pokřtěných členech, s pozváním do sboru. Souhlasí-li rodina i s požadavky na ně 

kladenými, pokračujeme v dalších setkáních. S Ježíšem Kristem se seznamujeme vždy 

díky jednomu evangelijnímu příběhu. Mluvíme o něm, také o svém životě. O modlitbě. 

O víře. O církvi. Učíme se poznávat své dary a užívat je. Setkání jsou to obohacující pro 

všechny strany. Během přípravy se někteří rodiče pilně snaží účastnit se nedělních 

bohoslužeb. Po křtu se většina z nich už nevrací.  

f) Jaké další formy katecheze jsou využívány?  

První neděli v měsíci při bohoslužbách je zařazen do programu rozhovor farářky s dětmi. 

Využíváno rodiči zřídka. 
 

3. Pastorace 

a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy? 

Pastorační rozhovory v rámci návštěvy farářky (předem ohlášené) byly odmítány, 

z důvodů obav kvůli pandemii. Značná část rozhovorů probíhala telefonicky. Dokonce 

návštěvy v nemocnici u sestry kurátorky, ať už farářkou nebo sestrami ze staršovstva, 

byly zkomplikovány a někdy i neumožněny z důvodů pandemie.  

K osobnímu kontaktu dlouhodobě patří také roznáška sborových dopisů, které se 

ve Šternberku a Uničově ochotně ujímají někteří členové sboru. 
    

4. Působení sboru v místě 

a) Působí na území sboru jiné církve? Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a 

rozsah jejich působení. 

V pravidelném kontaktu byl náš sbor s ŘKC a s CČSH, několikrát za rok. V roce 2021 

toto nebylo možné z důvodu pandemie. V Uničově se konají naše bohoslužby 

v pronajatém prostoru tamní římskokatolické farnosti. Farářka udržuje občasný kontakt 

s kolegy v úřadě přes telefonický rozhovor.  

b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi?   

Náš sbor v roce 2021 nebyl organizátorem Světového dne modliteb žen ve Šternberku, na 

což byla zdejší ekumena zvyklá, ani neorganizoval konání ekumenické bohoslužby 

v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. V roce 2021 se nekonaly ani partnerské 

bohoslužby, které přicházely na řadu jednou za rok. Jedná se o partnerské bohoslužby 

s naším partnerským sborem v Brandenburgu nad Havolou. To vše z důvodu pandemie a 

epidemiologických opatření. 

c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy – mezi nečleny.  

Členové sboru, kteří patří k aktivnímu jádru sboru, se o sebe zajímají. Informují se 

o svých radostech i starostech, podporují se. O nečleny se staráme např. prostřednictvím 

sbírek, které vyhlašuje ústředí naší církve a také Diakonie. K velké vlně solidarity 

v souvislosti s tornádem na jižní Moravě se připojili zcela automaticky i naši členové 

sboru.  
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g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? 

O své činnosti informoval sbor veřejnost ve Šternberku i v Uničově nástěnkami a 

vývěskou na budově, nástěnkou na panelu v ulici a webovými stránkami; své členy navíc 

ještě sborovými dopisy rozesílanými elektronicky, listovní zásilkou či roznášeny osobně. 
 

5. Další (Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly.) 

Farářka pracuje ve sboru na zkrácený úvazek 75 %. Jednu neděli v měsíci připravuje 

bohoslužby pravidelně kurátorka sboru /ordinovaná presbyterka/ nebo další presbyter. 

Občas zveme do sboru jako hosty kazatele a kazatelky z odjinud. 

Konec období sboru s podporovaným místem připadá na 31. ledna 2022. Konvent MSS 

v roce 2020, jehož zasedání se konalo on-line, neschválil na doporučení seniorátního 

výboru MSS, podporu naší žádostí o podporované místo na další období dvou let. 

Navzdory tomu se staršovstvo rozhodlo nevzdávat ještě svoji samostatnost a počítat 

s působením své nynější farářky na sboru i za cenu toho, že její úvazek bude v roce 2022 

snížen na poloviční úvazek. Čísla hospodářského vyúčtování a dalších statistik tomu 

napovídají.  Staršovstvo i farářka v tomto rozhodnutí byli zajedno.  

 
Dne 2. března 2022                                                            

 

Zprávu jménem staršovstva předkládá Jana Rumlová, farářka                     

Vyjádření SV Moravskoslezského seniorátu ČCE 

Členové Farního sboru ve Šternberku jsou vděčni za službu sestry farářky, rovněž seniorátní výbor. 

Sbor byl podporovaným místem do 31.1.2022. Od 1.2. do 31.12.2022 sbor zvolil Janu Rumlovou jako 

farářku sboru na 50% úvazek.   

Podoba sboru se za poslední roky nezměnila. Přes veškerá pozvání noví lidé nepřicházejí, kromě 

občasných hostů. Aktivní mladší členové sboru odešli za prací jinam a jedna přistěhovaná rodina 

z Olomouce zůstává domovem v olomouckém sboru, protože zde nemá vrstevníky.  

Malá skupina starších, většinou sester sbor drží a zúčastňuje se všech akcí, které se ve sboru konají. 

Nelze počítat s tím, že skupina šesti starých lidí v KS Uničov bude dojíždět na bohoslužby do sídla 

sboru. 

Synod v r. 2019 schválil toto místo jako podporované s prodloužením na 2 roky, tzn. do 31.1.2022. 

Seniorátní výbor nedoporučil konventu MSS prodloužení podporovaného místa a konvent v lednu 

2021 návrh na prodloužení zamítnul. 

Předběžně SV počítá s tím, že se sbor sloučí se sborem olomouckým /vzdálenost 15 km/, případně 

bude jeho kazatelskou stanicí. FS v Olomouci plánuje uskutečnit společná setkání staršovstev během 

tohoto roku.  

 

18.4.2022   
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II. Hospodaření sboru 

 



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

5 

 



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

6 

 



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

7 

 

  



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

8 

 
  



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

9 

  



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

10 

 



4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)  TISK 15B 
 

11 

 

B)  Zpráva o životě FS ČCE v Ústí nad Labem 
 (podporované místo od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022) 

 

  I.  Život sboru 

1.  Bohoslužby 

a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby.  

Bohoslužby se konaly každou neděli a svátek. Pokud to umožňovala pandemická situace, 

tak v letním období v kostele, v zimním na faře. Část roku se bohoslužby vzhledem 

k vládním opatřením konaly s omezením. Po celý rok byly bohoslužby živě přenášeny na 

YouTube.  

b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb?  

Uveďte, kde a s jakým úspěchem. 

Kvůli pandemické situaci a následné rekonstrukci prostor se pouze výjimečně konaly 

bohoslužby v Domově pro seniory Krásné Březno. 

c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační 

složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím.  

Do Velikonoc byla účast omezena kvůli pandemii. Zbylou část roku pozorujeme mírné 

snížení účasti na bohoslužbách především mezi seniory. Ke konci roku se průměrná 

účast zvyšovala, nedosahovala ale stále předpandemického průměru (celoroční průměr 

při bohoslužbách bez omezení činil 17,4 osob). Účastníci bohoslužeb jsou převážně ve 

středním věku, se zvyšující se účastí dětí. Seniorů se účastní stále méně, jedná především 

o dlouholeté členy sboru. 

d) Účastní se bohoslužeb noví lidé?  

Ano, často. Nečlenové sboru tvoří běžně asi třetinu účastníků bohoslužeb. Diváků online 

přenosu je většina z řad nečlenů sboru. 

e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. 

Zde se situace dramaticky zlepšila. Již na jaře se o technické zajištění bohoslužeb 

(streaming, zvuk) začala starat jedna z presbyterek se svojí dcerou. V průběhu roku se 

zautomatizovalo vykonávání presbyterské služby v neděli. Od září probíhá pravidelná 

nedělní škola zajištěná dostatkem učitelů. Na podzim vzniklo již druhé hudební těleso pro 

doprovod bohoslužeb. Kromě trubačského souboru Consonare členové a nečlenové 

sboru vytvořili kapelu, která pravidelně doprovází každé bohoslužby. Do sboru z jiné 

církve přistoupil člen s teologickým vzděláním a hlubokou pastorační praxí a je velkou 

pomocí při vedení bohoslužeb v mé nepřítomnosti. 
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f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a 

s jakým ohlasem? 

Pokračujeme s rodinnými bohoslužbami jednou za měsíc. Jsou populární i mezi 

dospělými, ale jejich samotné konání nezaručuje to, že danou neděli bude větší účast 

dětí. 

g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy – mezi nečleny sboru?  

Konal se jeden pohřeb dlouholeté presbyterky sboru. Pohřby nečlenů sboru se nekonaly. 

Konalo se pět svateb nečlenů sboru.  

2.  Katecheze 

a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty?  

Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce.  

Konalo se sedm křtů. Z toho dvou malých dětí, jedné mládežnice, tří mladých žen a jedné 

seniorky. 

b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru?  

Přes velké množství křtů nebyl sbor tento rok příliš posílen, co se aktivní členské 

základny týče. Pokřtěná mládežnice ke konci roku častěji navštěvuje CB, kde má 

vrstevníky, i když dále zůstává členkou našeho sboru a dál příležitostně vede nedělní 

školu a zapojuje se do sborových aktivit. Jedna nová členka sbor téměř nenavštěvovala, 

příležitostně se účastnila spíš bohoslužeb v CASD. Členka pokřtěná zároveň s malým 

synkem se bohužel života sboru neúčastní nijak. Jedna z nových sester se účastní spíše 

příležitostně. Tudíž z letošních pokřtěných se na sklonku roku pravidelně se účastní 

pouze pokřtěný třetí syn z farářské rodiny a poměrně pravidelně pak také naše dosud 

nejstarší nově pokřtěná členka. 

Z patnácti křtěných (10 dospělých, 2 mládežníci, 3 malé děti) mezi 10/2018 a 12/2021 se 

v roce 2021 účastní života sboru dva členové intenzivně (správní komise), tři aktivně, tři 

příležitostně, pět výjimečně a dva vůbec. 

c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru?  

Evidujeme jeden přestup z jiné církve. 

d) Jakou podobu má předkřestní katecheze?  

Individuální setkání se zájemcem, kurz základů křesťanské víry (5-7 setkání ve skupině 

po 90 minutách), individuální setkání před křtem, rozhovor se správní komisí. 

e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem?  

Ne. Ale školy už počtvrté posloužily jako distribuční síť velkého množství dárků v rámci 

akce Diakonie – Krabice od bot. 

f) Jaké další formy katecheze jsou užívány?  

- Biblická kavárna – setkání s diskusí, čtením kázání a biblických textů, především 

seniorky každý týden (průměrně asi 6 osob). 

- Biblická hodina – studijní setkání každý týden, hybridně na faře i online (průměrně 

asi 4 osoby) 

- Večerní ČCE – online setkání ve formě večerní pobožnosti a sdílení (30 minut). 

V dobách nejtvrdších omezení se konalo každý všední den. Účast na začátku často 

více než 10 osob, V druhé půli roku se redukovala četnost i účast. V roce 2022 

zrušena. 

- Nedělní škola – pravidelně od září 2021 (účast průměrně 3 děti) 

- Střední generace – scházela se nepravidelně, vzhledem k okolnostem i možnostem 

účastníků 

- Kurz Základy křesťanské víry (6 setkání), Kurz Ježíš jako… (4 setkání) 

- Další, jednorázové či individuální formy katecheze při osobních, telefonických i 

online setkáních 

3.  Pastorace 

a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy?  

Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období.  

Pastorace v podobě návštěv domácností členů sboru je pouze marginální částí pastorace 

ve sboru. Stojí o ni pouze nejstarší členové sboru. Též byla poznamenaná pandemickou 

situací. 
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Návštěvy v domácnostech dle potřeby a možností faráře. Též pastorační návštěvy na faře 

či hovory pastoračního rázu před/při/po sborových aktivitách. Pastorace a podpora po 

telefonu téměř denně. Pastorace v nemocnici na oddělení „Emergency“. Úspěšně se 

rozvíjí pastorační aktivita některých členů sboru. Dělá mi to velkou radost. Z iniciativy 

vytížených členů sboru ve středním věku byla na začátku roku 2022 vytvořena whatsapp 

skupina pro pastoraci a sdílení životu víry. 

b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního),  

při jakých příležitostech či z jakých podnětů?  

Ze zkušenosti tohoto sboru se pastorace ve třetí dekádě 21. století odehrává při 

návštěvách domácností členů sboru spíš výjimečně než výhradně. Když už ale k osobní 

návštěvě dojde, koná jí nyní nejen farář, ale často také z vlastní iniciativy dvě 

presbyterky. 

c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru?  

Ano. Podstatná část pastorace a práce faráře v ÚNL. 

d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb?  

Uveďte, jakým způsobem. 

Působím jako kaplan/duchovní podpora na oddělení „Emergency“ Masarykovy 

nemocnice. Každý týden na asi 4 hodiny. 

Aktivity v DPS Krásné Březno byly z výše uvedených důvodů utlumeny, navíc mnoho 

doprovázených během pandemie zemřelo. 

4.  Působení sboru v místě 

a) Působí na území sboru jiné církve?  

Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení.  

Situace se nezměnila. V Ústí dál působí všechny tradiční církve, většina evangelikálních 

a menších církví a několik samostatných křesťanských sborů letničního charakteru. 

Některé církve tradičnější (včetně CB) se setkaly během pandemie s větším úbytkem 

členů a aktivit. 

b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi?  

Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové 

podněty. 

Náš sbor zorganizoval online Alianční týden modliteb 2021. S některými mladými členy 

ŘKC hrajeme jednou týdně florbal. Z vaření jídla pro chudé v polovině roku vycouvala 

CB (se změnou kazatele), z církví se účastníme jediní. Zůstává situace se spoluvlastníky 

Červeného kostela – NO CČSH. Ekumena se jinak příliš nedaří, a ČCE nemá personální 

kapacitu na to, aby byla jejím tahounem. 

c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy – mezi nečleny?  

Ano, částečně popsáno v pastoraci. Dobře funguje svoz špatně mobilních členů sboru na 

bohoslužby a na kavárnu. Někteří členové sboru se nyní více zapojují v pomoci 

především starším členům sboru. 

Potřebným jednou měsíčně vaříme a rozdáváme jídlo – asi 100 porcí. 

Už čtvrtý rok se náš sbor stal sběrným místem v rámci Krabice od bot. Rozdali jsme asi 

500 dárků ve spolupráci se ZŠ Mojžíř i individuálně. 
d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie?  

Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí.  

Po přesunutí vznikajících chráněných dílen Diakonie Litoměřice z Trmic přímo na 

ústeckou faru už postupujeme dle plánu. V současné době už má Středisko Diakonie 

LTM pro chráněné dílny v Ústí 2 zaměstnankyně z řad členů sboru. Probíhá 

rekonstrukce prostor pro chráněné dílny. Zprovoznění je naplánováno na 9/2022. 

e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti (spolupracuje nějak s kulturními 

institucemi apod.)? 

Spíše osobní známosti s NPÚ, Muzeem Ústí nad Labem, Collegium Bohemicum, FUD 

UJEP, Domem Umění, Činoherním studiem a s dalšími. Kulturní akce se téměř 

nekonaly kvůli pandemii. Adventní koncerty byly zrušeny. 

f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? 

Spolupracujeme s místostarostou městského obvodu Ústí – město, Karlem Karikou, jsme 

v kontaktu s náměstkem hejtmana pro kulturu (Jiří Řehák). Intenzivně jsme jednali se 
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zastupiteli Města Trmnice, včetně paní starostky Jany Obrechtové v záležitosti kostela 

Pána Ježíše v Trmicích. 

g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? 

Se členy sboru především emailem, telefonicky, SMS, Messenger, WhatsApp. Některé 

aktivity či skupiny sboru mají svoje vlastní komunikační platformy (skupiny na 

Facebooku, WhatsApp či Messenger konference) atd. Máme nástěnku a vývěsky na faře, 

na kostele. Poměrně intenzivně používáme facebookový profil, máme webové stránky 

s průběžně aktualizovaným obsahem, profily na Google a Seznam.cz. A samozřejmě při 

ohláškách nedělních bohoslužeb (které jsou online i dostupné ze záznamu). 

5.  Další 

Pod covidovým tlakem se opatrně formuje jádro sboru. Sbor ale i přes značný počet nově 

pokřtěných dle účasti na nedělních bohoslužbách nerostl (bohužel spíš naopak, i když 

přibylo aktivit). Ale na druhou stranu se ukazuje, že zdejší evangelíci začínají lépe chápat, 

že sbor je jejich vlastní odpovědnost a ne sóloprojekt faráře. To se projevuje především tak, 

že v současné době již máme dostatek kandidátů na nové staršovstvo. Volby jsou plánované 

při mimořádném sborovém shromáždění během jara či počátku léta. Pokud skutečně bude 

ustaveno staršovstvo, bude dokonán malý zázrak, protože z osmi členů nutných pro složení 

nejmenšího možného staršovstva dle řádů ČCE jsou pouze tři členové ve sboru déle než tři 

roky. 

Co se rizik spojených s budovami (které byly popsány ve správě pro synod 2021) týče:  

Na přelomu roku 2021/2022 podařilo opět téměř zázračným způsobem vyřešit vleklou 

kritickou situaci kostela v Trmicích. Po delších jednáních byl kostel odprodán městu 

Trmice. Dle předběžných informací má nový vlastník v budově časem zřídit městskou 

knihovnu a obřadní síň. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu památky (která se v plném 

rozsahu vyjevila při přípravných pracích pro chráněné dílny Diakonie) sbor toto považuje za 

nejlepší možné řešení. Navíc prodej budovy (a následná rekonstrukce) do budoucna 

paradoxně zpřístupní kostelík v Trmicích veřejnosti i sboru lépe, než kdyby zůstal ve 

vlastnictví sboru a dál jenom chátral. 

Do budoucna zůstává rizikem stav velkého červeného kostela. Náš sbor je v otázce 

vlastnictví jeho ideální poloviny rozdělen. Podstatná část členů má ke kostelu citovou vazbu 

a nedovede si představit, že by „nebyl náš“. Jeho převod či prodej spoluvlastníkovi stejně 

není v tuto chvíli ve hře, protože spoluvlastníkovi vyhovuje status quo. A tak nákladnou 

správu červeného kostela kromě personálních kapacit našeho sboru komplikuje i nutnost 

spolupráce s pasivním spolumajitelem (NO CČSH). Přitom očekáváme nutnost investice ve 

vyšších jednotkách milionů co nejdříve, a to pouze do střech, které jsou v havarijním, či 

přímo kolemjdoucí ohrožujícím stavu. Kostel se od bombardování v dubnu 1945 opravoval 

pouze provizorně a na generální opravu čeká. I tak byly vždy jeho opravy enormní zátěží 

sboru (jak dokládají archivní materiály). V každém desetiletí se dělaly opravy v jednotkách 

milionů korun (dnešního ekvivalentu). Vzhledem k tomu, že poslední větší investice do 

kostela byla v roce 2006, můžeme očekávat, že následná investice bude podstatně větší. 

Mnohamilionová investice není v našich silách nejen finančně, ale především personálně (ti 

nejaktivnější ve sboru jsou již nyní plně vytíženi). Zřejmě budeme potřebovat další pomoc 

povšechného sboru, i když se sami snažíme, seč můžeme: Sbor v Ústí například v roce 2021 

vybral bezmála 600 tis. Kč. na salárech, sbírkách a darech. Ale i když je to na poměry ČCE 

enormní obětavost (přepočítáno na člena), tak na urychlené vyřešení havarijního stavu 

kostela nestačí. 

I bez přihlédnutí ke stavu budov pak rizikem zůstává především to, že sbor je podporovaným 

místem na poměrně krátkou dobou (schváleno na čtyři roky, do synodu 2022). Čtyři roky 

nejsou dost dlouhá doba na to, aby se ústecký sbor zbavil mnohamilionových vnitřních 

dluhů na stavu budov a zároveň rostl co do počtu členů, aby se sbor etabloval jako 

samostatný po všech stránkách. Nově příchozích je sice poměrně hodně (sbor viditelně i dle 

statistik ožil, k dnešku 17 křtů a 3 přestupy, k tomu nečlenové sboru účastni na jeho životě), 

ale ne tolik, aby si mohli po čtyřech letech podpory opravit kostel, faru a ještě platit ze svého 
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kazatele na plný úvazek. Představa, že by tomu tak mohlo být, nebyla reálně zasazená a 

spoléhala na Boží milost a aktivitu.  

Nadějný výhled v alespoň střednědobém horizontu by pro sbor znamenalo zřízení 

strategického místa či případně jiná dlouhodobá forma podpory, která by sboru dodala 

jistotu a umožnila mu plánovat budoucnost (kandidáty do staršovstva například toto ze 

zjevných důvodů zajímá). Farář má a bude mít v krajském městě jistě vždy práce víc než dost 

(v oblasti působení sboru žije asi 120 tisíc lidí). 

Na příkladu Ústí nad Labem se ukazuje, že má smysl budovat (či obnovovat a podporovat) 

sbory ve velkých městech či v místech s hustým osídlením. Celé severozápadní Čechy se svou 

milionovou aglomerací a řadou velkých měst jsou pro ČCE velkou příležitostí. Ano, podpora 

Ústí je nákladný, dlouhodobý projekt. Může být ale vlaštovkou vnitřní misie v naší církvi, 

replikovatelnou i jinde. Máme strukturu sborů, proč toho nevyužít? Apeluji na Vás, abyste 

Ústí, ale i další periferie dál podporovali. Již teď sklízíme první plody a těšíme se, kam nás 

Pán ještě povede. 

 

V Ústí nad Labem 15. 3. 2022 Tomáš Jun 

 

Vyjádření synodní rady – viz tisk 17, návrh č. 15 

C) Zpráva o životě FS ČCE v Bošíně 
 (podporované místo od 11. 10. 2018 do 10. 10. 2022) 

 

I.  Život sboru 

1.  Bohoslužby 

a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby.  

Bošín, evangelický kostel – sídlo sboru – bohoslužby pravidelně každou neděli. 

V obdobích, kdy se z důvodu pandemie nemohly konat bohoslužby v kostele, byly 

bohoslužby nahrávány na youtube.com a šířený přes sociální sítě. 

b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb?  

Uveďte, kde a s jakým úspěchem. 

Ne. 

c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační 

složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím.  

Nedělní bohoslužby: v roce 2021 se oproti roku 2020 počet účastníků bohoslužeb nezvýšil 

a setrvává na počtu 19; věkové složení zůstává nezměněno: 3-15 let = 2 až 8; 16-20 let = 

1 až 2; 21-45 let = do 10; nad 45 let = do 10; výrazně vyšší počet však vykazuje 

sledovanost internetových bohoslužeb. S přihlédnutím k tomu, že u některých monitorů 

sedí celá rodina, sledovalo tyto bohoslužby v době, kdy byly připravovány něco mezi 60 až 

120 lidmi. 

d) Účastní se bohoslužeb noví lidé?  

V roce 2021 se noví lidé ve sboru objevovali pouze sporadicky.  

e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? Uveďte, jak. 

Jsou-li bohoslužby v kostele, jeden člen sboru má pravidelně 1. čtení; součásti 

bohoslužeb je i krátká informace učitelky nedělní školičky o tématu, který bude s dětmi 

probírat a následně děti odcházejí na nedělní školičku; v rámci ohlášek pak děti 

prezentují přítomným své výtvory, resp. stručně informují, co se dozvěděly; pokud jsou 

bohoslužby čtené, pak je kazatel připravuje společně s presbyterem, který je pak má; 

podobně, pokud se jedná o příležitostné bohoslužby, jsou připravovány společně s jinými 

aktéry. 
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Internetové bohoslužby byly připravovány společně s učitelkou nedělní školy, která 

chystala část pro děti. Dále se pak na nahrávání podílejí i další členové sboru, ale to 

spíše v oblasti technické. 

f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) a 

s jakým ohlasem? 

V průběhu nedělních bohoslužeb probíhá nedělní školička pro děti. v srpnu nás navštívil 

bratr farář Roman Mazur a vykonal požehnání syna rodiny kazatele, Dominika Mazura, 

těchto svátečních bohoslužeb se zúčastnilo 34 lidí; dále nás opět navštívil tábor YMCA 

(návštěvnost cca 59), pak ekumenický den (návštěvnost 42), ekumenické odpoledne 

společně s bratry katolíky (návštěvnost více než 85); v říjnu slavnost díkůvzdání 

(návštěvnost 33); 24. 12. půlnoční (návštěvnost 32). 

g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy – mezi nečleny sboru?  

Svatby ve sboru se minulém roce nekonaly; pohřby ve sboru se v minulém roce taktéž 

nekonaly. 
 

2. Katecheze 

a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty?  

Uveďte, kolik bylo křtů nemluvňat a kolik křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce.  

V roce 2021 se ve sboru žádný křest nekonal. Bratr farář Roman Mazur však vykonal 

požehnání pro syna rodiny kazatele, Dominika Mazura. 

b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru?  

Dospělí pokřtění v roce 2016 ano; děti pokřtěné a požehnané v posledních letech rovněž 

ano.  

c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru?  

Ne. 

d) Jakou podobu má předkřestní katecheze?  

Aktuálně neprobíhá. 

e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem?  

Počínaje zářím 2021 začala výuka náboženství na Základní škole v Hrubém Jeseníku. 

f) Jaké další formy katecheze jsou užívány?  

Aktuálně žádné. 
 

3. Pastorace 

a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy?  

Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období.  

Ano. V roce 2021 kazatel vykonal cca 25 návštěv u cca 15 členů sboru. 

b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního),  

při jakých příležitostech či z jakých podnětů?  

Návštěvy vykonává vesměs kazatel. Navštěvuje primárně staré lidí, kteří se už nemohou 

účastnit bohoslužeb, ale také některé presbytery a rodiny s dětmi. 

c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru?  

Občas ano. 

d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb?  

Uveďte, jakým způsobem. 

Návštěvy v domově důchodců nebylo možné v roce 2021 z důvodu pandemie realizovat.  

4. Působení sboru v místě 

a) Působí na území sboru jiné církve?  

Uveďte, které, případně charakterizujte intenzitu a rozsah jejich působení.  

Katolická církev a Jednota bratrská v Ujkovicích. Působení obou těchto církví je 

podobně okrajové jako působení naší církve. 

b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi?  

Uveďte, zda, v čem a jakým způsobem, se v ekumenických vztazích objevily nové 

podněty. 

Ve sboru působí místní skupina Křesťanské akademie, ve které je náš kazatel předsedou 

a místopředsedou je katolický farář. Akce navštěvují jak členové naší církve, tak katolíci, 

ale i lidé mimo církev. V minulém roce kvůli pandemii se akce KA nekonaly.  
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c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy – mezi nečleny?  

V minulém roce, podobně jako v roce předminulém, sbor finančně podpořil jednu rodinu 

se dvěma postiženýma dětma, která se dostala do finanční tísně. Šlo o částku 10.000 Kč. 

d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie?  

Pokud ano, uveďte, jakým způsobem s ním sbor spolupracuje a jak se tato práce vyvíjí.  

Ne. Sbor se rozhodl podporovat potřebné lidi ad hoc, na základě podnětů členů. 

e) Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti  

(spolupracuje nějak s kulturními institucemi apod.)? 

Ano. Sbor organizuje koncerty jako i vystoupení umělců z blízkého i vzdálenějšího okolí  

f) Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení? 

Oproti minulosti se vztahy stávají více neformální. Starostové okolních obcí projevují 

stále častěji sympatie projektu Bošínská cesta a obec Křinec, jejíž je Bošín součásti se 

stává pravidelným sponzorem některých našich kulturních, ale i sborových akcí. 

g) Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? 

Informace jsou šířeny sborovými dopisy, letáky, plakáty, vyhlašováním v obecním 

rozhlase a také stále více přes sociální sítě. Sbor má své webové stránky 

www.bosinkostel.cz a projekt Bošínská cesta má své facebookové stránky. 
 

5. Další 

Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. 

V roce 2021 začala renovace historických dveří na faře a výstavba dětského hřiště, které 

bude sloužit celé obci. Hodně času a energie nejen kazateli, ale i ostatním presbyterům 

odčerpala příprava žádosti o grant z norských fondů. O grant žádal sbor na projekt 

„Bošínská cesta“. Jedná se o projekt, který má zajistit trvalou udržitelnost provozu kostela 

formou jeho otevření pro jiné než církevní aktivity (např. koncerty, výstavy, divadlo, 

pronájem prostor pro zájmové skupiny jako např. skauti, cvičení jógy, či jiné společenské 

akce). Bohužel, jsme se svou žádosti neuspěli, a to nás vede k dalšímu hledání cest, jak 

zajistit trvalou udržitelnost života našeho sboru. Pandemické období nás začalo směřovat 

více do virtuálního světa a my jsme se postupně začali učit tyto nové cesty a možnosti 

využívat.  Zatím to ovšem nějakou větší pozitivní změnu nepřineslo. Dnes je už jasné, že sbor 

v budoucnu bude schopen zajistit prostředky tak maximálně na ½ úvazku pro kazatele. Stěží 

lze ale počítat s tím, že se najde někdo, kdo bude ochoten přijít pracovat na vesnici, kde není 

obchod, pošta, lékař, školka, škola, ani žádné jiné zázemí, aby tu pracoval na poloviční 

úvazek. Do budoucna se tak stále více rýsuje varianta spojení s jiným, větším sborem 

na základě smlouvy, která by sboru zajišťovala určitou autonomii a zároveň by si část 

bohoslužeb bošínský sbor realizoval buďto formou čtených bohoslužeb, nebo by 

do budoucna získal, ať už ze svých řad, nebo z okolí, výpomocného kazatele. 
 

V Bošíně dne 14. března 2022 

 

Zprávu předkládá: Petr Mazur, kazatel a Vlastimil Plch ml., kurátor  

Vyjádření SV Poděbradského seniorátu ČCE 

Seniorátní výbor v letošním roce provedl řádnou vizitaci sboru v Bošíně. Můžeme konstatovat, že 

situace ve sboru odpovídá tomu, co se dá vyčíst ve zprávě. Ve srovnání s minulou vizitací se radujeme 

zejména ze změněné atmosféry ve sboru i ve staršovstvu, i z toho, že ve sboru budoucnost realisticky 

a konstruktivně promýšlejí. Sbor si podporu zaslouží. 

 

Za seniorátní výbor 
 

Martin Fér, senior 

 

V Poděbradech dne 13. dubna 2022 

 

file:///C:/Users/mazup/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.bosinkostel.cz
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II. Hospodaření sboru 

Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2018 (dále "R") 

Č. ř. Ukazatel / č. účtu   R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+n 

1 Spotřební a kancel. materiál, 

zboží 
501 13 173  13 605  74 657  33 187 56 354 151 741 200 000   30 000  

2 Spotřeba energie 502,503 55 857  63 327  45 536  18 069  23 382 16 140 20 000 20 000  

3 Prodané zboží 504               

4 Běžná údržba 511 22 000  759 127  1 155 849  1 766 769  417 347 70 020 150 000 40 000  

5 Cestovné 512 2 560  1 200    3 005  8 787 10 000 10 000  

6 
Prezentace – dary křesťanské 

služby a sborové pohoštění 
513     302  5 109  2 609 4 397 5 000 5 000  

7 Telekomunikace 518     1 500  6 000  6 000 6 000 6 000 6 000  

8 Placené nájemné 518               

9 Spotřeba ostatních služeb 518 4 196  17 151  17 042  183 767  68 183 38 003 40 000 20 000 

10 
Mzdové náklady  

včetně pojištění 

521,524,525, 

527,528 
              

11 Daně a poplatky 531,532,538 7 169  7 669  8 819  7 169    7 169 7 169 8 000 9 000  

12 Poskytnuté dary 546               10 000 35 000 10 000  15 000 

13 Odvod repartic seniorátních 581          6 000          6 000           6 000           6 000         8 000 9 000 10 500         10 000 

14 Odvod repartic celocírkevních 581          4 680          7 250           8 370         12 080       14 190 13 984 13 774        15 000 

15 Odvod do PF 581               6 542 33 078 83 829       145 000 

16 Odvod do PF administrátora 581         18 453        10 000           5 415                   

17 Odpisy, prodaný majetek 551-559         35 651         35 651         41 634           8 819        8 819 8 819 0                  0    

18 Ostatní náklady 
541-549  

(kromě 546) 
2 922  10 500  8 779  2 922  3 222  2 922 4 000 5 000  

19 Daň z příjmu 591,595               

20 Náklady celkem  ÚT5 172 661 931 480 1 373 903 2 052 896 631 817 405 060 561 103 330 000  
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21 Sborové sbírky 682       19 935        18 858       19 325        19 885       25 400 23 448 26 000        30 000 

22 Dary tuzemské 682         3 800          2 000       21 500          3 000         1 000 18 327 65 200        20 000 

23 Dary zahraniční 682               

24 Salár 682       62 400        87 700       95 000      103 000      107 480 107 300 110 000      130 000 

25 Příjmy z hospodářské činnosti 601-604       66 049        80 491       53 523        67 345        67 488 64 368 70 000      70 000  

26 Ostatní sborové příjmy 641-649       53 695      101 988     150 708 920 281      214 983          80 000 

27 Tržby z prodeje majetku 652-659               

28 Provozní dotace  691      546 000  1 310 000  725 000     550 000 179 706 316 000   

29 Výnosy celkem ÚT 6 205 879 837 037 1 650 056 1 838 511     966 351 393 149 587 200 330 000 

30 Hospodářský výsledek = ř.29 – ř.20 33 218 -94 443 276 153 -214 385 334 534 -11 911 26 097 0 

 

    k 1.1. R-2 k 1.1. R-1 k 1.1. R k 1.1. R+1 k 1.1. R+2 k 1.1. R+3 k 1.1. R+4 k 31.12. R+4 

A. Stálá aktiva – dlouhodobý majetek ÚT 0  4 174 190  4 144 098  4 129 147  4 087 513  4 097 694  4 088 875  4 090 055 4 090 055 

B. Oběžná aktiva   89 456  91 488  159 662  390 464  22 308  248 717  322 772 128 280 

B.1.  - zásoby ÚT 1               

B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT 2 89 456  91 488  159 662  390 464  22 308  248 717  322 772 128 280 

B.3. - pohledávky ÚT 3               

    z toho pohledávky vůči ČCE 311-315,378               

C. Časové rozlišení – aktivní 381,385,388               

  Aktiva celkem  = A+B+C 4 263 646 4 235 586 4 288 809 4 477 977 4 120 002 4 337 592  4 412 827 4 218 335 

D. 
Vlastní kapitál  

(včetně HV předch. období) 
ÚS 90 – 93 4 060 038  4 153 326  4 086 549  4 315 877   3 945 210   4 213 343  4 233 232 4 215 835 

E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3       61 360        4 760 4 760    51 092  549 9 801 0 

E.1.  - Krátkodobé závazky ÚT 3       61 360  4 760 

  
         4 760   51 092  549 9 801 

 
                 0 

     - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379         

E.2.  - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24         

F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 100 500 

  
  77 500  197 500  162 100  123 700  123 700 40 900 2 500 

F.1.  - z toho závazky vůči ČCE 959     100 500  77 500  197 500  162 100  123 700      123 700 40 900 2 500 

G. Časové rozlišení – pasivní 383,384,389       41 748            128 894 

 
 

  Pasiva celkem  = D+E+F+G 4 263 646 4 235 586 4 288 809 4 477 977 4 120 002 4 337 592 4 412 827 4 218 335 
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D)  Zpráva o životě FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem 
 (podporované místo od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2023) 

 

 I.  Život sboru 

1. Bohoslužby 

a) Uveďte, na kterých místech a s jakou pravidelností se ve sboru konají bohoslužby.  

Bohoslužby se konají na dvou místech: v sídle sboru a pak také v DD v Jindřichovicích.  

b) Začalo se během sledovaného období někde s konáním bohoslužeb?  

Nezačalo. 

c) Jak se vyvíjí účast na bohoslužbách? Uveďte pro každé místo samostatně počty a generační 

složení účastníků ve srovnání s minulým obdobím.  

Ve srovnání s loňským rokem se snížil počet účastníků o zemřelé a došlo k návratu jedné 

z kartotéčních členek. Generační: složení je podobné jako v uplynulých dvou letech 

(viz statistika na www.evangnet.cz).  

d) Účastní se bohoslužeb noví lidé?  

Vzhledem k dvouletému omezení z důvodů pandemických opatření se nemohly konat 

žádné výrazné misijní aktivity k tomu směřující. Přesto se při adventních koncertech 

a vánočních bohoslužbách objevilo pár nových tváří.  

e) Spolupracuje kazatel na přípravě bohoslužeb s dalšími členy sboru? 

ANO – hudební doprovázení (4 členové), čtení (cca 8 členů). 

f) Rozvíjejí se různé podoby nedělních bohoslužeb (např. rodinné, sváteční, hudební) 

a s jakým ohlasem? 

ANO – do bohoslužeb se vkládají písně doprovázené na kytaru (br. farář), liturgie slavení 

večeře Páně obohacena o liturgické prvky se zpěvem. Ohlas je převážně neutrální.  

g) Jaký zájem je o kazuální služebnosti (svatby, pohřby) mezi členy – mezi nečleny sboru?  

Covidová opatření neumožňovala příliš mnoho svateb a podobných velkých setkání, ale 

přesto se uskutečnily 3 x pohřby (2x členů sboru), přípravy k sňatku byly završené 

jednou svatbou členky sboru v našem kostele (1x).  

2. Katecheze 
a) Konaly se v uplynulém období ve sboru křty?  

- křtů nemluvňat: 4 x mimo území sboru, z toho 2x se zápisem do matriky sboru 

v Novém Městě 
- křtů z vlastního rozhodnutí křtěnce: 0 x (probíhá 1x příprava na křest 2022)  

b) Účastní se ti, kdo byli pokřtěni, nadále života sboru?  

C-19 aktivity se teprve po dvou letech rozbíhají. A rodiny s pokřtěnými dětmi neměli 

příležitost se zapojit. 

c) Přistoupil ve sledovaném období někdo do sboru?  

Nevstoupil. Došlo však k obnovení zájmu o sbor ze strany „nechodících“ a jednom 

případě i s účastí.  

d) Jakou podobu má předkřestní katecheze?  

U malých dětí dochází zpravidla ke třem domluveným návštěvám v jejich domácím 

prostředí. Rodiče, kteří přistoupí na “zástupnou” katechezi.  

1 x Dospělý, se připravuje ke křtu (Velikonoce 2022) on-line a také osobně.   

e) Vyučuje se náboženství ve školách nebo sbor vstupuje do škol jiným způsobem?  

Br. farář působí na škole jako učitel výchovných předmětů (HV, VLA, IT) již druhým 

rokem a je známou osobou. Má tedy nepřímo příležitost živě komunikovat a budovat 

vztahy s žáky a učiteli. O nabídku vyučování hodin náboženství na školách se bude 

pokoušet v příštím školním roce v Novém Městě p/S. a v okolních obcích. V Liberci konal 

vánoční programy na Speciální škole. Velkou radost jsme měli ze školních dětí, které se 

připojily k nacvičování loňské vánoční hry.  

f) Jaké další formy katecheze jsou užívány?  

Od začátku školního roku 2021/2022 probíhá příprava 4x dětí ke křtu a 2x 

ke konfirmaci. A podařilo se obnovit, byť skromně, setkávání nad biblí při biblických 

hodinách 1x týdně.  

http://www.evangnet.cz/
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3. Pastorace 

a) Konají se v oblasti sboru pastorační návštěvy?  

Uveďte alespoň přibližný počet navštívených ve sledovaném období.  

C19 – opatření nepřála osobním návštěvám, proto se nahrazovaly převážně telefonáty 

(37).  

V období uvolnění opatření se konaly návštěvy u těch, kdo se toho neobávali (cca 17 x). 

b) Kdo návštěvy koná a koho navštěvuje (z hlediska generačního, resp. sociálního),  

při jakých příležitostech či z jakých podnětů?  

Z osobní iniciativy faráře či na doporučení členů staršovstva. Mnoho takových 

příležitostí však bylo zmařeno anti-C19 opatřeními. Návštěvy se také konzultují při 

schůzích staršovstva, s ohledem na organizaci sborové kartotéky. Br. farář se dotazuje 

na jednotlivce a možnosti jejich návštěvy.  

c) Vyhledávají faráře k osobním rozhovorům i nečlenové sboru?  

Prozatím toho využilo jen pár jednotlivců při rozhovorech mimo sborové prostory a při 

společenských událostech.  

d) Působí sbor v domově důchodců, nemocnici, věznici či zařízení sociálních služeb?  

Uveďte, jakým způsobem. 

Sbor se podílí na službách Božích v Domově pro seniory v nedalekých Jindřichovicích. 

Br. farář se dělí o služby na třech pavilonech postupně s dalšími dvěma farářkami 

(emeritní farářka z našeho sboru ČCE a farářka CČSH).  

4. Působení sboru v místě 
 

a) Působí na území sboru jiné církve?  

V našem malém městě (cca 3600 obyvatel) působí další dvě protestantské církve (CB, JB) 

a katolická farnost. 

b) Spolupracuje sbor s jinými církvemi?  

Náš sbor je vůdčí silou ekumenické spolupráce v regionu. Katolický kněz Pavel Andrš 

z farnosti v Raspenavě a kláštera v Hejnicích, pozval br. faráře Chlápka k oslavě 

Zeleného čtvrtka, kde měl promluvu v bazilice. Také v tomto roce (2022) bude slavit 

spolu s katolickým knězem vigilii Bílé soboty, kde bude mít promluvu. Náš br. farář se 

osobně přátelí a stýká s duchovními (CB, JB, ŘKC). Plánují se společná ekumenická 

setkávání na základě rodin na jaře 2022 a společná oslava Noci kostelů. 

c) Stará se sbor nějak o potřebné mezi svými členy – mezi nečleny? 

V našem malém společenství se lidé domlouvají mezi sebou na odvozu k bohoslužbám, 

na pomoci v sociální nouzi, kdykoliv někdo projeví zájem. Také na staršovstvu se 

pravidelně dotazujeme na potřeby druhých. 

d) Působí v obvodu sboru zařízení Diakonie?  

Br. Farář o úzkou spolupráci projevil zájem ihned po svém nástupu (2019) návštěvou 

pobočky Diakonie ve Frýdlantu. Spolupráce však byla odmítnuta. Přesto se sbor zapojil 

do sbírky Krabice od bot a přispívá na nejrůznější sbírky a nadále je připraven 

ke spolupráci. 

e)  Působí sbor nějak na své okolí v kulturní oblasti  

Sbor v uplynulém roce zorganizoval ve spolupráci s vedením města dva ze čtyř 

adventních koncertů v kostele. Br. farář se účastní práce setkávání místního 

Okrašlovacího spolku, připravil osvětové přednášky o nástrahách internetu na faře (1x) 

i ve škole (3x).  Br. Farář přijímá nabídky k účinkování na veřejných akcích. 

Ve Speciální škole v Liberci měl br. farář s velkým úspěchem vánoční program pro 3 

třídy.  
Br. Farář byl osloven, aby účinkoval jako duchovní na Anenské pouti na statku v Dolní 

Oldříši. Vedl průvod a dělal průvodce poutníkům (promluva, modlitby, požehnání 

účastníkům…). Dále také vedl průvod poutníků na polích při obnovování sakrální stavby 

v přírodě, kde pronesl promluvu, vedl modlitbu i požehnání přítomným. Staršovstvo je 

vždy informováno o tom, kde bude br. farář účinkovat.  
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f)  Jaké vztahy má sbor s představiteli a orgány obce (obcí) v místě (místech) svého působení?  

Vztahy se za C-19 opatření přerušily a nevyvíjely. V uplynulém roce se na ně ale podařilo 

navázat. Vedení města nabídlo pomoc se zakoupením kamen pro vytápění kostela 

(havarijní stav 110 let starých), nabídlo uhrazení nákladů účinkujících při adventních 

koncertech, a formou dotace přispělo také značnou měrou na opravu a výměnu 

rozpadajících se vchodových dveří na faru. Vztahy lze dnes označit za velmi dobré. 

g)  Jakým způsobem sbor informuje veřejnost a své členy o své činnosti? 

Vzhledem k velmi malému počtu aktivních členů se veškeré informování děje především 

formou ústní v ohláškách při bohoslužbách. Veřejnost se pak informuje na internetu 

(profil Facebook, e-mail, …) a publikací v městském časopise či vyhlášení rozhlasem. 

Na nových webových stránkách se pracuje. 

5. Další 

Zde uveďte případné další charakteristiky života sboru, které předchozí otázky nepostihly. 

Pravidelné nedělní bohoslužby v našem sboru konaly v uplynulém roce 52x, a krom dvou 

týdnů se podařilo udržet pravidelnost, i navzdory C-19 opatřením.  

K 1.1.2021 jsme uváděli 47 členů sboru. Během roku pak došlo k několika úmrtím našich 

členů. Církevní pohřby v prostředí sboru byly však pouze 2x. Křtem nemluvňat však došlo 

k přírůstku 2x. K 31.12.2021 uvádíme opět 47 členů.  

Bohoslužby se konaly 52 x a posloužilo nám tito kazatelé a kazatelky: br. far. Petr Chlápek: 

43x, ses. Marta Binková: 2x, ses. Eva Halamová: 5x, br. far. Dalibor Antalík: 2x, 

br. Jindřich Halama: 1x, br. far.: Radim Žárský:1x.  

Staršovstvo se setkávalo každý měsíc a společně hledalo řešení praktických, pastoračních 

i teologických otázek. V příštím roce 2022 bude probíhat nová volba starších.  

Podařilo se opravit střešní hřeben na kostele, odvátý po vichřici. Za veliké pomoci členů 

byla obnovena část plotu s bránou, která zabezpečuje pozemek proti vykradení a navrací mu 

původní vzhled z 30. let. Po stavební stránce je to velmi velké břemeno z hlediska údržby 

a oprav. V uplynulém roce jsme se věnovali obnově havarijního stavu vchodových dveří 

na faře. Město přispělo významnou částkou na vyrobení kopie.  

Dále se podařilo za velikého přispění vedení města, také obnovit vytápění v kostele poté, co 

se doslova rozpadla původní 110 let stará kamna.  

Staršovstvo bylo nuceno odložit oslavy 110 let výročí od postavení a vysvěcení našeho 

kostela. Důvodem byla již výše zmíněná opatření. Malá připomínka tohoto výročí bude 

spojena s Nocí kostelů v tomto roce 2022.  

Věříme, že v nastalém roce 2022 bude konečně otevřená možnost misijně působit 

bez omezení a navazovat nové vztahy s lidmi v okolí.  

Bohu díky za jeho požehnání, ochranu i vedení!  

 

Vyjádření SV Libereckého seniorátu ČCE 
 

Seniorátní výbor se zprávou z 15. 3. 2022 zabýval na své schůzi dne 4.4. 2022 a přijímá ji. 

Potvrzujeme, že práce ve sboru v Novém Městě se rozvíjí a stále má naši podporu.  

Jako pozitivní hodnotíme, že bratr farář Chlápek s rodinou působí na veřejnosti (škola, domov 

důchodců, koncerty, křty, vzbuzování zájmu u dříve nechodících členů, vánoční hra, dobré vztahy 

s městem, snaha o spolupráci s Diakonií). V covidové době byla však práce ztížena, proto vyhlížíme 

k dalšímu rozvoji po úplném odeznění pandemie. Všímáme si také zvýšeného výběru saláru ve sboru. 

Sbor se také odpovědně připravuje na novou volbu staršovstva a připravuje oslavy 110 let sboru. Sbor 

reálně zvažuje různé strategie svého budoucího fungování.  
 

V Liberci dne 4. 4. 2022 

Filip Susa, senior
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II. Hospodaření sboru 

Podporované nebo misijní místo schváleno v roce 2019 (dále "R") 

Č. ř. Ukazatel / č. účtu   R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+n 

1 Spotřební a kancel. materiál, zboží 501 34 648 43 277 53 896 95 734 94 451       

2 Spotřeba energie 502,503 10 037,30 26 325,59 8 433,59 25 190 61 236       

3 Prodané zboží 504 2 265 2 284 550 350 7 933       

4 Běžná údržba 511 9 344 380 670 163 393,10 19 035 162 397       

5 Cestovné 512 4 056 3 884 8 300 0 1 203       

6 
Prezentace – dary křesťanské služby a 

sborové pohoštění 
513 0 0 0 171 607       

7 Telekomunikace 518 1 200 1 200 1 800 2 400 373       

8 Placené nájemné 518 0 0 0 0 0       

9 Spotřeba ostatních služeb 518 14 531 9 415 9 562  20 272 53 224       

10 Mzdové náklady včetně pojištění 
521,524,525, 

527,528 
400 0 0 0 8 000       

11 Daně a poplatky 531,532,538 446 446 446 446 446       

12 Poskytnuté dary 546 0 0 0  0 0       

13 Odvod repartic seniorátních 581 2 496 2 758 2 893  4 355 4 947       

14 Odvod repartic celocírkevních 581 6 460 7 069 9 185,80  16 333 17 837       

15 Odvod do PF 581 50 000 10 800 32 250  0 13 914       

16 Odvod do PF administrátora 581 0 0 0  0 0       

17 Odpisy, prodaný majetek 551-559 429 4 716 14 112,47  -2 844 1 872       

18 Ostatní náklady 
541-549 

(kromě 546) 
1 630 1 615 1 673 1 538  2 727        

19 Daň z příjmu 591,595 0 0 0  0 0       

20 Náklady celkem  ÚT5 137 942,30 494 459,59 306 494,96 182 935 431 167    
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21 Sborové sbírky 682 45 917 46 350 77 675  58 680 60 130       

22 Dary tuzemské 682 15 650 372 271 97 402  31 883  23 073       

23 Dary zahraniční 682 0 0 0  0 0       

24 Salár 682 78 700 69 600 101 300  135 200 160 800       

25 Příjmy z hospodářské činnosti 601-604 60 668 16 880 28 706  52 140 52 000       

26 Ostatní sborové příjmy 641-649 1,68 1 783 1 440  1 500 9 871       

27 Tržby z prodeje majetku 652-659 0  8 900  300 0       

28 Provozní dotace  691 0 14 000 0  0 50 965       

29 Výnosy celkem ÚT 6 200 936,68 520 884,2 315 423 279 703 399 720    

30 Hospodářský výsledek = ř.29 – ř.20 62 994,38 26 424,61 8 928,44 96 768 -31 447    

 

    k 1.1. R-2 k 1.1. R-1 k 1.1. R k 1.1. R+1 k 1.1. R+2 k 1.1. R+3 k 1.1. R+4 k 31.12. R+4 

A. Stálá aktiva – dlouhodobý majetek ÚT 0  2 883 786  2 879 070  2 957 628  2 960 473 2 958 600       

B. Oběžná aktiva   156 465  183 322  100 100  184 996  150 245       

B.1.  - zásoby ÚT 1     14 000  4 975  726       

B.2. - krátkodobý finanční majetek ÚT 2 123 130  153 636  58 974  154 915  115 417       

B.3. - pohledávky ÚT 3 33 335  29 686  27 126  25 106  33 402       

    z toho pohledávky vůči ČCE 311-315,378   0    0  700       

C. Časové rozlišení – aktivní 381,385,388 247  0    0  0       

  Aktiva celkem  = A+B+C 3 040 498 3 062 392 3 057 728 3 145 469 3 108 845    

D. 
Vlastní kapitál (včetně HV předch. 

období) 
ÚS 90 – 93 2 984 656  3 010 980  3 017 958  3 114 727  3 083 280       

E. Krátkodobé závazky a výpomoci ÚT 2 a ÚT 3 617    550  4 857          

E.1.  - Krátkodobé závazky ÚT 3 617    550            

     - z toho závazky vůči ČCE 321,325,379         

E.2.  - Krátkodobé úvěry a výpomoci ÚS 23 a 24    4 857 693    

F. Dlouhodobé závazky ÚS 94 a 95 40 000  30 000  20 000  10 000          

F.1.  - z toho závazky vůči ČCE 959                 

G. Časové rozlišení – pasivní 383,384,389 15 325  21 412  19 220  15 885  24 872       

  Pasiva celkem  = D+E+F+G 3 040 598 3 062 392 3 057 728 3 145 469 3 108 845    

 


