
Jak jasně svítíš  hvězdo má, můj Pane,  lásko upřímná...moje spása,štěstí, 
krása, hojnost všeho. Oslavuji Pána svého.
                                                                                               Z písně 271(EZ)

Bratři a sestry, milí členové a přátelé sboru,

rádi  bychom  s Vámi  byli  v častějším  kontaktu  také  prostřednictvím 
Sborových  listů.  Najdete   v nich  informace  o  životě  ve  sboru, 
v kazatelských stanicích,  zamyšlení  nad tím, co nás těší  i  trápí,  co jsme 
prožili i to, co nás čeká. Přáli bychom si, aby četba Sborových listů byla  
pro Vás i pro nás podnětná a aby vyvolávala odezvu ve všech generacích.  
Přejeme Vám požehnané adventní dny, radost z vánoční zvěsti a nadějný 
výhled do roku 2014.
                                                                                                          
                                                                                    Vaše staršovstvo

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

  ADVENT 2013



Co jsme ve sboru prožili v roce 2013 vedle pravidelných a 
svátečních bohoslužeb:

Leden:  ekumenické  shromáždění  v Miroslavi.  Únor: setkání  kurátorů 
brněnského seniorátu. Březen: volba poloviny členů staršovstva, kurátorem 
znovu  zvolen  Jindřich  Mach.  Činnost  ve  staršovstvu  ukončila  Marta 
Nováková z Bohutic,   Bratr  farář  Ondřej  Titěra  oznámil,  že  v létě  2014 
hodlá skončit po 16 letech působení v Miroslavi. Duben: zúčastnili jsme se 
slavnostního  položení  základního  kamene  stavby  chráněného  bydlení 
Diakonie  v Nosislavi,  seniorky  uspořádaly  exkurzi  do  pěstírny  bylinek 
v Suchohrdlích.  Květen:  ekumenické  bohoslužby  v Hostěradicích, 
proběhla  2.  snídaně  s výrobky  Fair  trade  a  domácími  potravinami,  na 
Svatodušní  pondělí  složili  noví  presbyteři  slib  do  rukou  seniora  Jiřího 
Grubera.  Opět  jsme  prožili  Noc  kostelů  s připomenutím  Bible  kralické, 
Cyrila  a  Metoděje,  miroslavských  farářů  a  výročí  varhan,  seniorky 
navštívily  Baťův kanál,  byl  zvolen přípravný výbor  pro  hledání  nového 
faráře/farářky.  Červen: Seniorátní  rodinná neděle v Prosetíně, cyklovýlet 
Nedělní  školy,  byla  uvedena  sbírka  kázání  Pavla  Skály  (je  dosud  k 
zakoupení),  staršovstvo  zahájilo  rozhovor  o  samofinancování  církve  i 
našeho sboru, byl vybudován bezbariérový vstup do Kruhu, vykonali jsme 
sbírku pro postižené povodněmi v ČR, v Kruhu výstava „Hedvábí vábí do 
Miroslavi“. Červenec: hudební bohoslužby k 50. výročí postavení varhan, 
probíhala příprava na sloučení FS Hrabětice s FS Miroslav. Srpen: rodinná 
rekreace  na  Blažkově.  Září: zahájena  výuka  v Nedělní  škole,  biblické 
hodiny dětí a konfirmační cvičení, návštěva presbyterů a farářky z Beckova 
(SR),  pobyt  studentů  z Recklinghausenu,  účastnili  jsme  se  oslav  400. 
výročí  Bible  kralické v Kralicích,  mládež ze  seniorátu hrála  v Miroslavi 
volejbal.  Sborové  shromáždění  vyslovilo  souhlas  se  sloučením  FS 
Hrabětice a Miroslav. Mládež byla na sjezdu mládeže v Jindřichově Hradci, 
senioři strávili týden na Blažkově. Říjen: staršovstvo jednalo o stavu všech 
našich  sborových  budov  a  potřebách  oprav,  pokračovalo  v rozhovoru  o 
budoucnosti  sboru  v podmínkách  samofinancování  církve  dle  materiálů 
zaslaných Synodní radou. Probíhá hledání nového kazatele. V Břeclavi se 
konala školka mládeže. Listopad: uskutečnila se výstava obrazů a divadlo 
„Oskar a růžová paní“. Prosinec: pozvání k akcím na další straně...

V průběhu  roku  se  v kostele  konaly  koncerty  pěveckých  sborů, 
komorního souboru, hry na africkou harfu a varhanní koncert.



Jak jasně svítíš hvězdo má
Mt 2, 9-11
…Oni krále vyslechli  a dali  se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli  na  
východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když  
spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě  
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené  
dary – zlato, kadidlo a myrhu.   
K Vánocům patří  hvězda.  Na tom se shodnou skoro všichni.  Hvězda na 
vršku vánočního stromku, svítící v okně nebo v předzahrádce, vykrajovaná 
z lineckého těsta,  na  ubruse a  na prostírání  vyšívaná,  také na vánočním 
přání pro známé by měla být hvězdička a dokonce i v květináči by se mohla 
červenat vánoční hvězda. Vánočních symbolů je víc, ale hvězda je prostě 
jistá. (A bude-li vám někdo tvrdit, že kometa vlastně není hvězda, přejděte 
to s úsměvem – o Vánocích to hvězda je.)
A Vánoce bez hvězdy nebudou dokonce ani v případě, že vy sami nebudete 
nic  vystřihovat  z papíru,  péct  v troubě,  vyšívat  či  kupovat  na  trhu  cosi 
blikavého  do  zásuvky.  Hvězda  zůstává  napořád  ve  vánoční  zvěsti 
evangelisty  Matouše  jako  světlo,  které  vedlo  mudrce  od  východu  až 
k místu, kde bylo TO DÍTĚ. Myslím, že hlavně proto vznikly všechny ty 
další symbolické hvězdičky a vlasatice. V Bibli čteme krátký příběh o tom, 
že uprostřed noci, tmy, nejistoty, na neznámé cestě vede ty moudré muže 
světlo na nebi. A dovede je správně, tam, kde byl právě narozený Ježíš. To 
je  skvělé  a  potřebné,  aby každý našel  cestu  k Ježíši.  I  proto,  například, 
máme v Miroslavi na nejvyšším místě kostela  nad vchodem úplně nahoře – 
hvězdičku. Každý, kdo za ní směřuje, může poznat Pána Ježíše. Kdyby tak 
každá z těch adventních a vánočních hvězdiček,  kterých bude vyrobeno, 
namalováno, natištěno, upečeno nebo jinak nazdobeno tisíce a tisíce, kdyby 
tak každá, protože je vánoční, dovedla moudré lidi k pokloně Pánu Ježíši! 
Schválně, kolik se nás v kostele o Vánocích sejde? A budeme číst a kázat 
vánoční  zvěst,  že  Bůh  poslal  svého  Syna  do  tohoto  světa  jako  malé 
miminko. A budeme zpívat vánoční písně…
Mudrci od východu se narozenému dítěti klaněli a přinesli mu dary, vzácné 
a velké dary, jen nevím, jestli uměli i zpívat. K Vánocům patří docela jistě i 
písničky. Jsou to písně radostné a mnohé jsou o světle uprostřed tmy nebo i 
o hvězdě. 
Dám vám vánoční úkol. Přečtěte si nebo zazpívejte co nejvíc adventních a 
vánočních písní z Evangelického zpěvníku. U každé „hvězdy“, na kterou 
v textu těch písní narazíte, zauvažujte, kdy jde o hvězdu-kometu, a kolikrát 
je sám Pán Ježíš označen za Hvězdu ? 



Vaše zjištění a odpovědi si srovnáme na prvních biblických hodinách pro 
děti i dospělé po Vánocích!! 
Všem vám přeji letos „hvězdné“ a požehnané Vánoce.

EZ 271 „Jak jasně svítíš, hvězdo má…“

Pane  náš  Ježíši,  jsi  září  uprostřed  temnot,  jsi  jasným  bodem  na  konci  
tunelu, jsi vůdcem pro nevidící, jsi lucernou na cestách, jsi jitrem po noci,  
jsi hvězdou z Jákoba, jsi Světlem světa. Klaníme se ti, čest ti vzdáváme, 
slavíme tě nyní i na věky. Amen.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hraběticích

Od založení Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hraběticích 
uplyne 1.ledna 2014 šedesát let. Příběh sboru a jeho členů je však mnohem 
starší.
Do  pohraničních  oblastí  jižní  Moravy,  resp.  na  území  tehdejších 
evangelických  sborů  Znojmo  a  Břeclav,  byli  po  druhé  světové  válce 
usídleni  reemigranti  slovenské  národnosti  s tradicí  praxe  augspurského 
(luterského) vyznání.  Po několik generací  života v cizině -  v Bulharsku, 
v Rumunsku i v Maďarsku - si jejich rodiny uchovávaly nejen slovenštinu 
jako mateřský jazyk, ale i víru, stejně jako naději, že se jednou do vlasti  
vrátí. Nový domov však rozhodnutím úřadů získali nikoliv na Slovensku, 
ale na Moravě na území sborů Českobratrské církve evangelické. 
Od r.  1950 se o slovenské reemigranty na jižní Moravě staral slovenský 
farář Ján Pálic a k 1. 1. 1954 byl ustaven samostatný Farní sbor Hrabětice 
s kazatelskou stanicí  v Jevišovce.  O jeho zřízení  požádali  bratři  a  sestry 
evangelického  vyznání,  kteří  byli  rozptýleni  do  devíti  obcí  této  oblasti. 
Nově  ustavený  hrabětický  sbor,  který  v té  době  čítal  na  1200  údů,  byl 
začleněn do ČCE, farářská místa měla být obsazována kazateli Evanjelické 
církve  a.  v.  ze  Slovenska.  Postupně  byly  zakoupeny  dva  domy,  jeden 
sloužil jako modlitebna, druhý jako fara a počítalo se i se stavbou kostela.  
V roce 1966 vystřídal J. Pálice vikář Ján Oslík, který do Hrabětic přišel 
i  s rodinou  a  sloužil  sboru  do  r.  1975.  V následujícím  období  byl  sbor 
administrován faráři z okolních sborů: 1975-80 J. Horák z Hustopečí, 1980-
87 Z.J.Navrátil ze Silůvek. Přestože členů ubývalo a mladí o život sboru 
nejevili  příliš zájem, podařilo se získat pro Hrabětice diakona Miroslava 
Volníka, který zde sloužil v letech 1987-92 a jako poslední duchovní bydlel 
na  hrabětické faře.  Následovalo opět  střídání  administrátorů:  1992-93 P. 
Skála  z Miroslavi,  1993-96  J.  Doležal  z Hustopečí,  1996-98  P.  Kalus 



z Brna. Od roku 1998 do současnosti  je administrátorem sboru O. Titěra 
z Miroslavi. 
Výraznou postavou sboru byl kurátor Ján Novák, který sboru sloužil třicet  
let a v posledních letech zastupoval práci celého staršovstva. V roce 2010 
byla  pro  sbor  Hrabětice  zřízena  správní  komise,  která  převzala  spolu 
s administrátorem o sbor péči. V roce 2012, po smrti bratra J. Nováka, byl 
zahájen rozhovor o sloučení FS Hrabětice s FS Miroslav. Tato dohoda byla 
přijata na sborovém shromáždění v Hraběticích 15. 9.2013 a 29. 9. 2013 
v Miroslavi.

Dohoda o sloučení  Farních sborů 
Českobratrské církve evangelické v Miroslavi a v Hraběticích

1) Sídlem nového, sloučeného sboru se stane Miroslav. 
Úřední adresa nového sboru bude: Husova 67/44, 671 72 Miroslav.
Sloučený  sbor  bude  užívat  název:  Farní  sbor  ČCE  v Miroslavi  a  IČ 
45669201.
2) Z FS ČCE v Hraběticích se po sloučení sborů stane kazatelská stanice 
sboru v Miroslavi. Kazatel i staršovstvo sloučeného sboru budou dbát na to, 
aby,  pokud  možno,  byla  nová  kazatelská  stanice  zastoupena 
v rozhodovacích a kontrolních orgánech sboru svými zástupci. Kazatelská 
stanice  v Hraběticích  bude  ve  správě  sboru  na  srovnatelné  úrovni 
s ostatními  kazatelskými  stanicemi  (tč.  Litobratřice,  Bohutice, 
Troskotovice, Moravský Krumlov).
3)  V kazatelské  stanici  Hrabětice  se  budou  konat  bohoslužby  v neděli 
jedenkrát  v měsíci,  další  služebnosti,  katecheze  i  pastorace  dle  potřeby. 
Rozsah práce může být upraven rozhodnutím staršovstva. 
4) Staršovstvo FS v Miroslavi bude mít stále na paměti specifikum tradice 
dosavadního FS v Hraběticích (zejména části liturgie ve slovenském jazyce 
a zpívané části bohoslužeb podle lutherské tradice).
5) Majetky obou sborů (movitý i  nemovitý),  podle inventurního soupisu 
provedeného  na  obou  místech,  přecházejí  touto  dohodou  do  majetku 
sloučeného sboru.
6)  Členové  dosavadního  FS  ČCE  v Hraběticích  berou  na  vědomí,  že 
v budoucnu může dojít  ke změně hranic sloučeného sboru ve spolupráci 
s FS ČCE v Břeclavi a FSČCE ve Znojmě.
V Hraběticích a v Miroslavi v září 2013



Pozvání k účasti na sborovém životě
a k mimořádným akcím

Pravidelné bohoslužby:   
v Miroslavi                  každou neděli                                        8.30 
v Litobratřicích                               každou neděli                        10.00 
v Bohuticíc                                      druhou a čtvrtou neděli                        13.30 
v Troskotovicích                 první neděli v měsíci                        14.00 
v Moravském Krumlov                   nepravidelně v neděli                           10.00
v Jevišovce (FS Hrabětice)             třetí neděli v měsíci                         11.00
nešporní pobožnost a Kruh    nepravidelně v neděli 
17.00

Práce s     dětmi se koná na faře  
nedělní škola      každou neděli                                       8.45 
biblické hodiny nejmenších              středa                                      13.15
mladší školáci                   čtvrtek                                      14.45
starší školáci      středa                                      16.45
konfirmandi      čtvrtek                                                16.30

Mládež se schází na faře                  sobota                                            19.00
                                                             
Setkání dospělých   
Biblické hodiny starší generace         čtvrtek                                               9.30
Rozhovor nad biblí v Kruhu               středa                                      20.00
Pěvecký kroužek v Kruhu        pátek                                                19.00

Dárkování
první adventní neděle 1. prosince 2013 v 14.30 hodin v kostele.
Podporujeme Adopci na dálku (Marie Namutebi a projekt z oblasti školství 
v Ugandě) a Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích.

Vánoční koncert
v sobotu 21. prosince 2013 v 16.00 hodin v kostele
Našimi hosty jsou Zvonky dobré zprávy z Kateřinic(Vsetínsko), pod vedením 
J. W. Jelinek zahrají vánoční melodie na vyladěných  zvoncích.



Finanční samostatnost sboru

Bratři  a  sestry,  v současnosti  se  v naší  církvi  hovoří  o  finanční 
samostatnosti sborů. Co to pro náš sbor znamená?

Každý sbor má své provozní náklady (spotřeba energií, vody, náklady na 
opravy,  cestovné,  spotřeba  různých  materiálů,  mzda  např.  kostelníka, 
příspěvky na celocírkevní  potřeby a podobně).  Tyto svoje náklady hradí 
z kostelních  sbírek,  salárů  a  darů  od  členů,  případně  z výnosů,  např. 
pronájmu bytů, pozemků (pokud tyto možnosti má). 
Pokud  jde  o  platy  farářů,  ty  jsou  částečně  hrazeny  z dotace  od  státu 
(ministerstva  kultury),  kterou  dostává  ústředí  naší  církve.  Sbory  se  na 
platech svých farářů podílejí tím, že přispívají na Personální fond – v roce 
2013 je to částka 78 500,- Kč.
Podle platné dohody státu s církvemi („restituční zákon“) se tato situace 
změní a stát již nebude na platy přispívat a sbory (církve) své faráře budou 
platit z vlastních prostředků.
Aby se církve na tuto situaci  mohly připravit,  je  stanoveno,  že do roku 
2015 dotace od státu trvá v dosavadní výši, potom od roku 2016 následuje 
tzv. přechodné období do roku 2030, kdy se státní dotace na platy farářů 
bude postupně snižovat tak, že v roce 2030 již dotace bude nulová.
Pro sbory to znamená, že v průběhu této doby by se obětavost členů měla 
postupně zvyšovat tak, aby byl nahrazen výpadek ze snížené dotace státu.
Pokud dnes přispíváme do Personálního fondu 78 tisíc Kč, v roce 2030 by 
tento příspěvek sboru na jedno pracovní místo faráře měl činit 380 tisíc Kč 
(mzda + odvody), budeme tedy potřebovat zvýšit  obětavost členů o 300 
tisíc Kč.
Možná se zdá, že rok 2030 je ještě daleko, ale čím dříve budeme vědět, jak 
tuto situaci řešit, tím lépe.

Staršovstvo  již  zahájilo  rozhovory  na  toto  téma,  informace  se  dovíte 
v některém z příštích sborových listů.  Je na nás, členech sboru, jak moc 
nám na našem sboru záleží, jak moc si přejeme mít vlastního faráře pro náš 
sbor a jak se budeme podílet  na jeho mzdě.



Bohoslužby o Vánocích 2013

Miroslav 
 8.30                  1.12. + VP     15.00         Dárkování

8.12
           15.12.              16.00         Dětská vánoční slavnost

sobota              21.12.             16.00          koncert – „Zvonky Dobré zprávy“
                        22.12.

           25.12. + VP
           26.12. – mládež
           29.12. – J. Špinarová

1.1.2014 + VP
Litobratřice  
 10.00              1.12. + VP

            8.12.
          15.12.
          22.12. + VP
          29.12. – J. Špinarová
            5.1.2014

Moravský Krumlov
10.00              25.12. + VP
Bohutice 
 13.30               8.12.

          22.12
          26.12. + VP
            1.1.2014

Troskotovice 
 14.00                1.12. + VP

          25.12. + VP
5.1.2014

Jevišovka 
9.30              15.12.
                         24.12. + VP
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