
Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici,
na oslátku té, která je podrobena jhu. (Mat. 21,5)

Milé sestry, milí bratři,
opět  se  na  Vás  obracíme  prostřednictvím  sborového  listu  s 
aktuálními informacemi ze života našeho sboru.

Věříme,  že  Vám záležitosti  sboru  leží  na  srdci  a  že  si  tudíž  rádi 
sborový list přečtete. Potěší nás, když se na členy staršovstva obrátíte 
se vším, co Vás na sborovém životě těší i trápí. Vždyť náš sbor je náš 
domov, v němž chceme společně žít a cítit se co nejlépe.

Přejeme  Vám požehnané  a  klidné  Velikonoce  a  z  jejich  radostné 
zvěsti posilu do dalších dnů.

Vaše staršovstvo

  S  B  O  R  O  V  Ý     L  I  S  T
  Farního sboru ČCE v Miroslavi

  VELIKONOCE  2014



„Plésej velice, dcerko Siónská, prokřikuj, dcerko Jeruzalémská. Aj,  
král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na  
oslu, totiž na oslátku mladém.“ (Za 9,9) 

Třikrát Pán Ježíš upozorňoval své učedníky, že jdou do Jeruzaléma 
na Velikonoční svátky, na svátky, kdy bude vydán velekněžím a 
zákoníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu 
posmívali, zbičovali ho a ukřižovali – a třetího dne bude vzkříšen. 
(viz Mt 20, 18-19) Učedníci poslední slova zřejmě ani nevnímali, tak 
je přemohla hrůza první části předpovědi. 

Když při vjezdu do města Ježíš použil tuto prorockou scénu ze 
Zachariáše, zřetelně většinu z přítomných zástupů rozveselil a 
nadchl. Prostírali mu pláště na cestu, stlali před něj odsekané ratolesti 
a volali žalmové požehnání (viz Ž 118, 26). Rozhodně v tu chvíli 
převažovalo radostné očekávání, co se stane. 

A co se stalo? Vydali ho, ponížili, ukřižovali a pohřbili. 

Znamená to snad, že vstup Páně do svatého města uprostřed 
jásajících zástupů je událostí na Golgotě překryt, vymazán, už 
neplatí, máme na něj zapomenout? Jak naložíme se zprávou 
Velikonoc, s její hrůzou i radostí my? 

Slýchali jsme, a někteří z vás jste to ještě i zažili, že naši otcové snad 
nejintenzivněji z celého roku prožívali Velký Pátek, svátek 
ukřižování a smrti Páně. Tomuto dni, jeho vážnosti a důstojnosti, se i 
v domácnostech podřídilo všechno. To, že se Kristus za nás obětoval, 
svou krev na kříži prolil, život svůj dal, on pravý Bůh se ani na 
samém konci životního příběhu nevzdal pravého lidství, to je 
skutečně nejzákladnější podmínka naší obyčejné, smrtelné, lidské 
naděje. Bůh zůstal s námi až do konce. 

Ale to vše je Velikonoční zvěsti jen první část! Tou druhou, učedníky 
téměř přeslechnutou, je slavná zpráva o Božím vzkříšení ze smrti. Je 
nejvyšší oslavy hodné, že před Bohem život nekončí smrtí těla. On 
Syna svého Ježíše poslal na svět, aby lidé byli vysvobozeni z moci 
zdánlivě nepřekonatelné a zdánlivě poslední, smrti. Život je v rukou 
Stvořitelových, nikoho jiného. Tento Král na králi a Pán nad pány ve 
vší obyčejnosti, prostotě, chudobě – na oslu – přichází, aby panoval. 



Možná se to někomu zdá jen jako hra nebo pohádka, symbol, který 
nemá dlouhého trvání, ale pravdou je opak: Skutečně do světa přišel. 
Mnozí se mu vysmívají, jiní ho možná shovívavě tolerují, ale stále ho 
i mnohé zástupy slaví, vítají a zpívají Hosana. 

I my k nim chceme o Velikonocích patřit.            Ondřej Titěra, farář  
„Jak vítati mám tebe…,, (Nově navržená verze písně EZ 272) 
              1. K nám skláníš se, můj králi, jak přivítat Tě smím?

                  K nebesům plným chvály jak svůj hlas připojím? 

                  Svým světlem otevírej mou duši ztemnělou, 

                  ať pozná tě v tvém díle a přijme lásku tvou. 

              2. Tvůj lid tě vděčně vítá a vzývá s jásotem, 

                  i já chci žalmy zpívat s radostí v srdci svém. 

                  Mé nitro i má ústa ať slaví ze všech sil, 

                  žes věrným Pánem zůstal, v nouzi nás navštívil. 

              3. Strach před smrtí mne svírá, tíží provinění. 

                  Ty hroby otevíráš a neseš vzkříšení. 

                  Když od tebe se vzdálím, před soudem utíkám, 

                  hřích odpouštíš mi, Králi, trest vzals na sebe sám. 

              4.Vše učinil jsi, Kriste, pro věčnou spásu mou, 

                  teď připrav srdce čisté pro milost nesmírnou. 

                  Co ve své vzpouře ztrácím, svévolí pokazím, 

                  zas v hojnosti mi vrátíš svých darů bohatstvím. 

             5. Teď poslouchejte, hříšní, a všem zvěstujte dál, 

                 do úzkostí a tísní chce vstoupit králů Král. 

                 Hle ve dveřích již stojí tvůj pastýř laskavý, 

                 on všechny rány zhojí a křivdy napraví.



ZE ŽIVOTA SBORU V ROCE 2013 (ze zpráv na výročním 
sborovém shromáždění konaném 2. 3. 2014)
Počet členů sboru ke konci února 2014 je 403 osob.Vedle toho 
evidujeme také 27 osob, které nejsou členy sboru (nepřihlásili se), ale 
ve sboru žijí, jsou členy evangelických domácností nebo jinak 
udržují s církví kontakt. Jsme rádi, že je mezi sebou máme. 

Pro zajímavost: členů ve věku do 18 let je 41, do 30let je dalších 42, 
od 31 do 60 let věku je evidovaných 149 a ve věku nad 60 let 146 
osob. 

Vysluhování svátostí: 

Svátostí křtu bylo slouženo 5x, z toho křest přijala jedna dospělá 
osoba. 

Svatá večeře Páně byla vysluhována při 8 příležitostech, jak v sídle 
sboru v Miroslavi, tak ve všech kazatelských stanicích. Dospělí 
přijímají chléb a víno, dětem, které přistupují s rodiči, je uděleno 
požehnání. Tímto způsobem se děti připravují na to, že účast na VP 
je pro ně něco známého a jsou součástí společenství. V případě 
potřeby (nemoc, vysoký věk aj.) je možno požádat o posloužení 
Večeří Páně v domácnosti. 

V roce 2013 se konala čtyři pohřební shromáždění. S lítostí se občas 
zpětně dovídáme, že zesnulý člen/členka sboru neměli církevní 
pohřeb. Prosíme vás, abyste o svých přáních o způsobu vykonání 
pohřbu v rodině včas otevřeně hovořili. Farář i ostatní členové sboru 
jsou připraveni při pohřbu posloužit. Pohřební shromáždění má 
potěšit a povzbudit pozůstalé, je svědectvím o Kristu pro všechny 
zúčastněné. 

Svatební shromáždění v roce 2013 nebylo. 

Nedělní bohoslužby jsou naprostým základem sboru a církve. Konají 
se nejen v Miroslavi, ale také ve všech kazatelských stanicích v 
Litobratřicích, Bohuticích a Troskotovicích. Členové z oblasti 
Moravského Krumlova se zatím zúčastňují v Bohuticích. Od 
Velikonoc však bratr farář plánuje opětovné zahájení bohoslužeb v 
M. Krumlově vždy první neděli v měsíci. Data a dobu bohoslužeb na 



všech místech našeho sboru najdete na webových stránkách našeho 
sboru (http://miroslav.evangnet.cz/). Dovíte se i mnoho jiných 
důležitých a zajímavých informací, které mohou být důvodem, 
abyste svůj sbor kontaktovali nebo navštívili. Rádi vás přivítáme a 
setkáme se s vámi. 

Během shromáždění jsme vyslechli informace o dalších oblastech 
sborového života (nedělní škola, biblické hodiny pro děti, 
konfirmační cvičení, mládež, maminky s nejmenšími dětmi, Rodinné 
centrum Medvídek, biblické hodiny dospělých v Miroslavi a 
Bohuticích, pěvecký sbor, kurzu ICBS, shromáždění v Kruhu. Práce 
laiků ve sboru, pestré sborové aktivity jsou možné díky osobnímu 
nasazení laiků. Ve sboru pracuje 8 předčitatelů kázání, 5 varhaníků, 5 
učitelek NŠ a další členové zajišťují např.drobné opravy a údržbu, 
občerstvení při různých příležitostech.

Staršovstvo sboru má 12 členů. Kazatelské stanice Bohutice a Mor. 
Krumlov mají ve staršovstvu zástupce. Asi by bylo dobré, aby stanici 
Litobratřice a Troskotovice měl ve své péči některý člen staršovstva, 
udržoval a nimi kontakt, znal a přenášel jejich potřeby a problémy do 
staršovstva. Staršovstvo se schází pravidelně kromě prázdnin, konaly 
se i 4 mimořádné porady, na nichž jsme se zabývali stavem 
sborových budov a rozhovorem o tom, jak se sbor připraví na 
samofinancování. Připravujeme program bohoslužeb a jiných aktivit 
na následující období, hodnotíme, co se v minulém období ve sboru 
nebo seniorátu událo. Informujeme se o hospodaření sboru i 
stavebních záležitostech.

Nedílnou součástí výročního sborového shromáždění byla zpráva o 
hospodaření sboru v roce 2013. Pro účastníky bohoslužeb byl 
připraven písemný podklad o hospodaření 2013 a návrh rozpočtu na 
rok 2014.

Pro vás ostatní uvádíme několik čísel z roku 2013: 

Náklady na provoz sboru byly 513 tis. Kč (neobsahuje mzdu faráře!). 
Největší položky tvoří spotřeba energií, odvody repartic a 
personálního fondu, spotřeba PHM, opravy, cestovné. Příjmy jsme 
měli ve výši 580 tis. Kč sborové sbírky 148 tis., salár 224 tis., dary 



68 tis.Kč - to vše od členů sboru. Kromě toho jsme měli jiné příjmy 
140 tis. Kč. Dosáhli jsme zisk 67 tis. Kč, který bude převeden do 
rezervního fondu. 

Rozpočet 2014 - největší položkou v nákladech je plánovaná oprava 
střechy na faře a úpravy bytu pro nového faráře, ostatní položky 
budou podobné jako minulý rok. Náklady budou 895 tis. Kč. Příjmy 
plánujeme 730 tis. Kč, očekáváme ztrátu hospodaření 165 tis. Kč. 
Chybějící prostředky chceme získat zvýšenou obětavostí členů, 
hledáme i zdroje mimo sbor, možná budeme potřebovat půjčky od 
členů. Na opravu střechy byla vyhlášena účelová sbírka (ke dni 
vydání tohoto listu bylo vybráno 20 tis. K

Účetnictví sboru, výsledek hospodaření a návrh rozpočtu kontrolují 
revizorky účtů. 

Je škoda, že se k předneseným zprávám na sborovém shromáždění 
nikdo z účastníků nevyjádří v diskusi. Je to tím, že jsme spokojeni?, 
že kostel je „svaté místo“ a tam takové diskuse nepatří?, nebo si 
říkáme, že na to máme staršovstvo? Nebo jiný důvod?

HLEDÁNÍ NOVÉHO FARÁŘE
Na loňském Výročním sborovém shromáždění oznámil bratr farář 
Mgr. Ondřej Titěra, že se rozhodl z miroslavského sboru, v němž 
slouží od 1. srpna 1998, odejít. 

Vzhledem k tomu, že soužití bratra faráře a sboru nebylo narušeno 
žádnou hořkostí, přijali jsme jeho rozhodnutí s pochopením a s 
nadějí, že se mu podaří najít sbor, v němž by on i jeho rodina získali 
nový domov, přátele, a kde by bratr farář Titěra našel podnětné 
prostředí pro sborovou i církevní práci a mohl i nadále uplatňovat 
všechna svá bohatá duchovní a osobnostní obdarování. 

Titěrovi se rozhodli pro FS ČCE v Jablonci nad Nisou, kam se 
odstěhují na konci července 2014. Vyprošujeme jim hodně sil a 
Božího požehnání. Poslední neděle, kdy bude bratr farář sloužit v 
Miroslavi je neděle 27. 7. 2014, srdečně Vás už nyní zveme ke 
společným bohoslužbám a k následnému rozhovoru a posezení. Více 
podrobností včas zveřejníme. 



Po rozhodnutí bratra faráře Titěry nastalo pro staršovstvo období 
hledání nového duchovního. Zvolili jsme formu oznámení v 
církevním tisku, také postupné oslovení několika farářů/farářek 
osobním dopisem. Po několika sice přátelských, leč zamítavých 
odpovědích, přišel dopis od bratra faráře Mgr. Davida Sedláčka z 
Krouny, který byl ochoten zahájit se staršovstvem rozhovor o možné 
kandidatuře. Staršovstvo přijalo jeho rozhodnutí s vděčností, nejen 
proto, že se otevřela naděje na brzké obsazení sboru, ale také proto, 
že manželé Marta a David Sedláčkovi pobývali v našem sboru před 
devíti lety jako vikáři (sestra Marta Sedláčková vykonávala 
vikářskou praxi ve Znojmě).

Bratr farář Sedláček se oficiálně, jako kandidát, sboru představil 26. 
ledna 2014. Staršovstvo spolu s bratrem Sedláčkem připravilo 
povolací listinu, která byla odeslána seniorátnímu výboru a následně 
synodní radě. Po jejím schválení jsme dostali povolení k volbě 
faráře. Uskuteční se na mimořádném sborovém shromáždění, které je 
svoláno na neděli 27. dubna 2014. Bude-li vše probíhat podle plánu, 
a v to doufáme a o to také v modlitbách prosíme, přistěhují se 
Sedláčkovi do Miroslavi v srpnu 2014. 

SLOVNÍČEK POJMŮ Z CÍRKEVNÍ OBLASTI

Když jsem se stala členkou ČCE, chvíli mi trvalo zorientovat se v tom, co je to 
seniorát, synod, konvent, sbor, kurátor apod. Proto nabízím laického průvodce 
slovníčkem  pojmů  z  církevní  tématiky  i  ostatním,  kteří  nebazírují  na 
odborných výkladech.

Začněme STRUKTUROU CÍRKVE.

Základní jednotkou církve je místní Farní sbor (FS). Je to něco jako rodina,  
coby základ státu. Naše rodina je FS Miroslav. Farní sbor spravuje staršovstvo, 
které tvoří na šest let volení starší - presbyteři.  Nejvyšším shromážděním je 
sborové  shromáždění,  které  se  koná  nejméně jednou ročně  (taková  výroční 
schůze), jsou na něj zváni všichni členové sboru. Statutárními zástupci sboru 
jsou farář/farářka a kurátor/kurátorka.

Farní sbory jsou na území České republiky rozděleny do čtrnácti seniorátů. Náš 
sbor  patří  do  seniorátu  BRNĚNSKÉHO.Ten  spravuje  čtyřčlenný  seniorátní 



výbor,  nejvyšším shromážděním seniorátu  je  konvent.  Statutárními  zástupci 
seniorátu jsou senior/seniorka a seniorátní kurátor/ kurátorka.

Celou církev vede a reprezentuje šestičlenná synodní rada - tři duchovní a tři 
laici. Nejvyšším shromážděním církve je synod, který se koná nejméně jednou 
ročně,  a  generální  sněm,  který  se  koná  příležitostně.  Statutárními zástupci 
církve  jsou  synodní  senior/seniorka  a  synodní  kurátor/kurátorka.  Sídlem 
synodní rady je Praha.

Abychom se mohli ve sboru scházet k bohoslužbám a slyšet kazatele, k výuce 
dětí,  k setkáním třeba v neděli u kafe, abychom mohli topit,  svítit,  zpívat s 
varhanami, pracovat s dětmi, aby se mohla uskutečnit setkání mládeže, zpěvu, 
ale i Kruhy, setkání seniorek, Medvídek, abychom mohli opravovat a udržovat, 
co je potřeba, aby mohl farář jezdit na návštěvy za členy sboru i do diaspory k 
bohoslužbám, aby mohl farář telefonovat, tisknout, aj.se připravovat, abychom 
mohli vůbec zaplatit faráře - vybíráme  FINANNČNÍ PROSTŘEDKY.

SALÁR – dobrovolný příspěvek členů sboru na předchozí uvedené potřeby.
Je  méně  bolestné  platit  pravidelně  (převodem)  a  po  menších  částkách. 
Kdybychom denně poslali 10Kč, za které si jinak koupíme 4 rohlíky, poslali 
bychom ročně 3 650 Kč. A kdyby tuto částku poslala polovina členů sboru,  
pokryli bychom hravě veškeré náklady.
Z  grafu  (obrázku)  můžete  vyčíst,  kolik  v  našem  sboru  je  v  dané  věkové 
kategorii  členů  a  kolik  z  těchto  členů  je  plátci  saláru.  Je  zřejmé,  že 
nejpočetnější skupinou je střední generace, která také na počet plátců přispívá 
nejvíce a na které i v budoucnu bude ležet břemeno zodpovědnosti za finanční 
soběstačnost. V seniorské skupině je zase nejvíce plátců saláru. 



Celkem je členů v našem sboru 433, z toho plátců saláru 112.

Orientační přehled ročních plateb saláru  v roce 2013 (v Kč) 

roční platba Kč                        počet plátců                                  částka za měsíc
    100                                                   7                                                       8,30
    200                                                 14                                                     16,70
    300                                                 12                                                     25,00
    500                                                 12                                                     41,70
  1000                                                 15                                                     88,30
  1500                                                   7                                                    125,00
  2000                                                   8                                                    166,60 
  3000                                                   3                                                    250,00
  4000                                                   3                                                    333,30
  4800                                                   1                                                    400,00
  6000                                                   2                                                    500,00
  6800                                                   1                                                    566,60
  7000                                                   2                                                    533,30
  7200                                                   1                                                    600,00
  9600                                                2                                                    800,00
10000                                                   2                                                    833,30
10350                                                   1                                                    862,50
12000                                                   3                                                  1000,00
 
       z přehledu plyne, že 15 plátců uhradí 58 procent vybrané částky saláru  



                                                        
DARY - obdoba saláru, ale mohou mít též určení, např. na Adopci na dálku,
opravu střechy fary, apod.

SBÍRKY – mají určení a jsou taktéž postavené na dobrovolnosti dárce, 
celocírkevní jsou dané, např. o Vánocích ,,na bohoslovce,,. Ale mohou být též 
na pomoc potřebným a sociální práci, ty běžné jdou pak na potřeby sboru.

A jaká je tedy výše sbírky ,,Na opravu střechy fary,,?
Aktuálně  se  můžete  dozvědět  z  grafu,  který  je  v  kostele  na  pokladničce 
kostelíček.  Je  vykreslen  jako  střecha  a  každá  nová  taška,  červeně  zářící, 
znamená  další  tisícíkorunu  na  kontě  sbírky.  Takže  můžete  zaplatit  kousek 
tašky, celou tašku i kus střechy. Za vaše dary děkujeme. Současně je to 19 800 
Kč.

A ještě možná v dnešním rychlém slovníčku pojmů z oblasti církevní zkusíme 
najít odpověď na to, co jsou CÍRKEVNÍ REPARTICE a k čemu jsou.

Repartice jsou pravidelné odvody, kterými farní sbory povinně přispívají na 
výdaje církevních sborů vyššího stupně. Sbory odvádějí seniorátní repartice a 
celocírkevní repartice.
Pokud srovnáme strukturu církve se strukturou státu, pak repartice jsou 
něco jako daně, ze kterých platíme chod ,,těch tam nahoře,,. Je to vyjádření 
solidarity církve a souhlasu, že je potřeba podporovat ty, kteří jsou našími 
zástupci a správci.

Ekonomové, faráři nechť jsou k mému laickému výkladu shovívaví.

CÍRKVE ANO NEBO NE? CÍRKVE ANO!

Na konci listopadu 2013 se v České republice ocitli politici ČSSD ve 
slepé uličce. Je jim stydno to přiznat, a tak velí k proticírkevní 
kampani. Vadí mi to. Žiji v církvi a mám ji rád, jsem občanem tohoto 
státu a chci na něj být hrdý. A tak se ozývám a říkám, církve v České 
republice i jinde ve světě jsou dobré. Proč? 

Vedou lidi ke smíření. Nejen v církvi mezi sebou, ale se všemi, s 
nimiž žijí. Kde jinde se na tolika místech pravidelně vybízí k něčemu 



tak úžasnému, jako je smíření? Církve se nebojí přiznat, že se jim to 
třeba nedaří. A zkouší to znovu a znovu. 

Vedou k úctě k tomu, kdo má jinou barvu pleti než já, jiné zvyky než 
já, jiné tradice než já. Není mnoho organizací, které se tomu u nás 
soustavně věnují. 

Vedou k pravdě, která je nad námi. To působí v lidském myšlení 
pokoru a respekt a brzdí neomalené prosazování vlastních názorů. 

Křesťané a ti, co přijdou do kostelů, čtou, zpívají, naslouchají, 
vyznávají, děkují, prosí, každý sám za sebe, a přesto společně. To 
zjemňuje duši. A děje se to už dva tisíce let, pořád, aspoň jednou 
týdně na stovkách míst této země. I když víme, že bychom tu duši 
potřebovali ještě jemnější. Církve vedou k úctě ke vzdělání, lidskému 
umu, kultuře, úctě k věcem a krajině kolem nás. 

Hledají, jak pomoci těm, kdo se ocitají na okraji společnosti, a snaží 
se pro ně něco dělat. „Sociálně demokratických“ výzev zazní každou 
neděli v kostelích a modlitebnách této země stokrát více, než je který 
poslanec této strany schopen vůbec formulovat. 

Církve zřizují Diakonii, Charitu, hospice, školy, nabízejí svou službu 
všem bez rozdílu a o tyto služby je zájem. 

Křesťané se nebojí druhých a nemají potřebu se před nimi skrývat. 
Také proto si v drtivé většině nestavějí nevkusné hrady obehnané 
vysokým plotem s kamerovým systémem. 

Církev zde žije dva tisíce let. Ovlivnila myšlení vzdělanosti a kultury. 
Neumíme oddělit to dobré, co si každý z nás v sobě nese jako dar 
těch, kdo zde nedávno i dávno žili ve víře v Boha, Otce Ježíše Krista. 

Nechceme být manipulováni do sporu křesťané versus společnost. 
My tvoříme společnost spolu s těmi, kdo k žádné církvi nepatří, 
stejně tak jako oni tvoří společnost spolu s námi. 

Rozněcování proticírkevních nálad podřezává větev pod námi všemi.

 

Daniel Ženatý, evangelický farář, 1. náměstek synodního seniora 



Pozvání ke svátečním bohoslužbám v miroslavském sboru 

12. 4. sobota v 19.00  v Kruhu beseda se synodním seniorem 
Joelem Rumlem mj. o jeho cestě do Jižní Koreje a Austrálie

13. 4. Květná neděle – bohoslužby v 8.30 v Miroslavi, v 10.00 v 
Litobratřicích a v 13.30 v Bohuticích hostem sboru je synodní senior 
Joel Ruml 

17. 4. Zelený čtvrtek – v 18.00  v kostele čtení velikonočního 
příběhu 

18. 4. Velký Pátek – bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 
8.30 v Miroslavi; v 10.30 v Jevišovce a v 18.00 v Bohuticích 

20. 4. Boží Hod velikonoční – bohoslužby s vysluhováním večeře 
Páně v 8.30 v Miroslavi, v 10.00 v Moravském Krumlově a v 14.00 v 
Troskotovicích 

21. 4. Pondělí velikonoční – bohoslužby v 8.30 v Miroslavi; 
hostem je senior brněnského seniorátu Jiří Gruber a seniorátní 
kurátor Vladimír Zikmund. Po bohoslužbách vizitační rozhovor se 
staršovstvem v Kruhu. 

27. 4. bohoslužby v Miroslavi s volbou faráře Davida Sedláčka 
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zástupci sboru: Ondřej Titěra, farář, Jindřich Mach, kurátor

Své dary můžete zasílat na číslo konta: 1582635309/0800
Dary na střechu fary s variabilním symbolem 14 14 14 

Tiskne tiskárna INDRA, Dolní Kounice


