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Bratři a sestry, milý sbore,
do postního období a k Velikonocům Vám přejeme Boží požehnání, radost
ze sborového společenství, touhu sdílet se s bratry a sestrami ve chvílích
radosti i zármutku, odvahu vstupovat do nových dnů i úkolů, trpělivost a
vzájemnou toleranci. Nechť je nám všem náš sbor domovem, který máme
rádi, toužíme být jeho trvalou součástí; a pokud nám to síly dovolí,
zapojujme se do jeho rozvoje duchovního i viditelného.
Prostřednictvím sborového listu Vám přinášíme informace o aktuálním
dění ve sboru, o opravách v kazatelské stanici Bohutice, o přestavbě fary, i
o finanční situaci sboru; k zamyšlení a duchovnímu povzbuzení přinášíme
slovo faráře sboru a zveme vás ke společným bohoslužbám.
Vaše staršovstvo

Postní a velikonoční zamyšlení
Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho
ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
(J 19, 17-18)

„Bůh trpěl v Ježíšově utrpení... K Božímu bytí patří utrpení, protože Bůh je láska.“
(J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, s. 201 a 214)

„Bůh se na Ježíšově kříži definoval jako láska: jako Bůh nekonečně trpící v bytí pro
druhé.“
(E. Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt, s. 298)
„V
ždyť v trpícím Kristu se zjevil nikoliv děsivý teokratický Bůh ‚shora‘, nýbrž Bůh
milující, trpící spolu s námi dole.“

(H. Küng: Christ sein, s. 425)

„Je nekonečně snazší trpět poslušně na lidský rozkaz než následkem vlastního
svobodného činu. Je nekonečně snazší trpět ve společenství než o samotě. Je
nekonečně snazší trpět veřejně a s poctami než v ústraní a v hanbě. Je nekonečně
snazší trpět nasazením tělesného života než trpět duchovně. Kristus trpěl svobodně,
o samotě, v ústraní a v hanbě, tělesně i duchovně, a od té doby mnozí křesťané s
ním.
Pro církev není nic horšího, než se dobře a pevně zabydlet. Nic horšího pro
duchovní společenství, než být dobře zaopatřen. Nic horšího, než snadný přístup k
penězům, když se může spokojeně říci: ‚Vše běží jako po másle.‘... Neexistuje církev
bez boje a slz, její cestou je křížová cesta s trnovou korunou. Překážky musí být,
utrpení je vzpruhou církve. Neexistuje církev bez bolesti, neexistuje evangelium bez
chudoby.“
(Dietrich Bonhoeffer: Na cestě k svobodě, Vyšehrad, Praha 1991)

Vzkříšený na cestě do Emauz
Lukáš 24, 15 -31
Oni ho však začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se
schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal
díky, lámal a rozdával jim. Lukáš 24,29 - 30
K potěšujícím příběhům evangelia patří zpráva o dvou učednících, kteří putovali do
Emauz. Když ji čteme správně, s údivem zjišťujeme, že se jedná o náš vlastní příběh.
O náš život, ve kterém se to samé stále děje, protože celý náš život je jako příběh
emauzských učedníků. Při čtení si uvědomujeme, že jsme ještě na cestě se svým
vlastním emauzským příběhem. Čteme a prožíváme naději, že i on skončí tak jako
evangelium.
Učedníci měli kdysi nějakou naději. Ale domnívají se, že již nemohou doufat.
Události totiž probíhaly jinak, než jak doufali. Podle jejich názoru všechno skončilo.
Ježíš je pohřben. Je možno to jen vzdát a odejít. Je to zvláštní: každý z nich je zcela
sám, ponořen do jámy své beznadějné samoty. Mluví, ačkoliv je to vlastně nesmyslné.
Chtějí otupit bezútěšnost své samoty mluvením, prázdnotu srdce planými řečmi? Do
toho přichází zvláštním způsobem Bůh. Na cestě se přidává cizinec. Je to Pán.
Nepoznávají ho.
Kdo je zaměstnán sám sebou a má srdce bez naděje, má neobyčejně málo místa v
duchu a v srdci pro druhé. Naše spása spočívá v tom, že ho poznáme. Ale ani náš
nejjasnější zrak nemůže poznat, že Pán jde s námi, že je s námi dokonce na útěku. To

On sám, jen On sám se dá poznat. Pán je na cestě do Emauz jako cizinec, jako někdo,
kdo ví méně než my, jako někdo, kdo nás míjí. Tak to vidíme. Pane, zůstaň s námi,
neboť se připozdívá. A pak nechají mluvit cizince. Ještě, když jsou na cestě. Opravdu
naslouchají. Vypráví jim. Tiše jim říká, že všechno na světě i v Písmu svědčí shodně o
tom, že ten Obětovaný představuje vyplněnou naději. Naději tam, kde se domnívali,
že jsou podvedeni a musí si zoufat. Říká jim přesně to, co oni, zklamaní realisté, již
příliš dobře věděli: že Ježíš je ukřižovaný. A pak při pohledu, který již nejde mimo
Ukřižovaného, v trpělivém přijetí, se jim tato skutečnost vnitřně osvětluje, odkrývá se
její pravda: že právě tento zánik je počátek oslavení. Vidí Ukřižovaného.
Písmo nepodává zprávu o tom, že by učedníci na řeč neznámého poutníka odpověděli.
Mlčí, neboť při jeho řeči, jeho kázání dochází k znovuzrození srdce. Učedníci
mohou říct málo, mají zdvořilou starostlivost. Zvou jako svého hosta Pána a cíl svých
vlastních cest do svého domova. Sami se tak dostanou domů. Lámou s ním chléb.
Jsou jeho hosty.
A tu - poznají Pána, nikoliv při rozhovoru o teologii lidského bytí na jeho cestě, ale
při slavnosti společenství eucharistie – Večeře Páně. On je to. Když láme chléb,
vkládá se do jejich znovuzrozených srdcí. A oni poznávají: opravdu vstal z
mrtvých. Z hrobu světa a z jámy jejich srdce.

Modlitba
Bože života,
tvůj Syn zvítězil nad smrtí
a otevřel nám bránu k věčnému životu.
Plni radosti oslavujeme jeho vzkříšení
a prosíme tě, obnov nás svým Duchem,
abychom i my byli vzkříšeni k novému životu
skrze Ježíše Krista, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.
Amen

Na otázku, čím žije náš sbor je možno odpovědět mnoha způsoby. Od vydání
minulého sborového listu uplynula příliš krátká doba na to, abychom mohli hodnotit.
Sbor žije svým obvyklým způsobem života – scházíme se na bohoslužbách, na
biblických hodinách dětí i dospělých, svá pravidelná setkání má mládež i pěvecký
kroužek, seniorky i Medvídek.
Sbor žije nejen duchovním životem, ale zabývá se poměrně intenzivně také
ekonomickou problematikou a přípravou stavebních záležitostí. V letošním roce

uplyne 80 let od zbudování modlitebny v Bohuticích, v živé kazatelské stanici našeho
sboru. Již před dvěma lety jsme s opravou modlitebny začali, v prostoru vlastní
modlitebny byla pořízena nová okna v hodnotě 150 000 Kč; tehdy nám významně
pomohla Obec Bohutice svou dotací. V letošním roce chceme opravu dokončit, a to
renovací zbývajících oken (dvě kulatá a jedno klasické) a pořízením nové omítky.
Předpokládaná hodnota díla je 200 000 až 250 000 Kč. Od obce máme přislíbenou
dotaci 20 000 Kč, ta pokryje zcela určitě renovaci oken. Děkujeme také za již
poskytnutý finanční dar členům kazatelské stanice. Ve sborovém rozpočtu na rok
2015 s opravami počítáme a máme na ně vyčleněnou hotovost. Dílo by mělo být
dokončeno v polovině letošního roku a 27. září si chceme s vděčností zbudování
modlitebny, současné opravy i život kazatelské stanice připomenout při sborovém

odpoledni.

Současně připravujeme renovaci fary spolu s celým areálem farské zahrady a
přístavbou Kruhu. Staršovstvo se k tak závažnému rozhodnutí odhodlávalo postupně
a nesnadno. Generální oprava bytu i kanceláře, obojí se zázemím, byla potřebná už
dávno. Rozvíjející se sborová práce například s dětmi ve stávajících prostorách je
značně omezená. Přístavbu Kruhu, o níž se v různých variantách uvažovalo už
několikrát, jistě všichni oceníme. Staršovstvo uvažuje nejen o aktuálních potřebách
sboru dnes, ale dívá se i do budoucna – nové prostorové řešení může přinést i
nečekaný rozvoj sborové práce. Vše, co činíme, konáme s ohledem nejen na
současnou chvíli, ale s nadějí a výhledem do budoucna; vždyť podobně jistě
uvažovali i ti, kteří postavili náš kostel.
Financování tak náročného díla však nelze uskutečnit pouze z rozpočtu sboru a z
darů, popřípadě půjček členů sboru. Staršovstvo také nemá v úmyslu sbor neúměrně a
nebezpečně zadlužit. Jaké jsou další možnosti a jaké postupy staršovstvo zvolilo? V
letošním roce jsme zadali přípravu projektu Ing. arch. Petru Talandovi, na základě
jeho návrhů pak budeme společně se sborem zvažovat, co a v jakém sledu postupně
uskutečníme. Uvažujeme o využití finančních zdrojů, které v církvi máme. Především
chceme v příštím roce požádat o dar Jeronymovu jednotu (JJ), do jejíhož fondu
každoročně nemalými částkami přispíváme.
Prostřednictvím JJ chceme také požádat o dar Gustav-Adolf-Werke (GAW); tato
německá obdoba JJ s velmi starou tradicí přispěla už na stavbu našeho kostela a i v
současnosti se podílí každoročně na stavební činnosti naší církve. Tyto možnosti jsou
reálné, dopředu však není možno říci, že je skutečně získáme. Také chceme usilovat o
získání grantů, každoročně nabízí určité možnosti nejen kraj. Finanční pojistkou je i
sborový byt, kde dočasně bydlí Sedláčkovi. V případě nutnosti by hodnota bytu
mohla posloužit jako hypotéční jistina.
S těmito plány úzce souvisí život sboru. Nechceme plánovat a budovat bez toho, že
bychom neměli na mysli duchovní růst sboru. Jsme si vědomi, že sbor je domovem
nás stávajících členů a věříme, že je také důležitou součástí života obce a společnosti.
Církev byla v nedávné nesvobodné minulosti odkazována za hranice kostelních zdí s

tím, že jejím úkolem je „zajišťovat náboženské vyžití“ svých členů. Dnes žijeme ve
svobodné demokratické společnosti a jsme si vědomi, že církev a její členové mají být
solí země a svému okolí sloužit a nabízet nový rozměr. K tomu je třeba pevné
duchovní zázemí, které nám sbor nabízí i odpovídající prostory, odhodlání s nadějí
hledět do budoucna a věřit, že s pomocí Boží a pochopením nás všech dokážeme i to,
co se nám zdá teď nereálné.
Když se rozhlédneme po církvích v naší republice, jistě uvidíme i řadu příkladů
statečného vykročení do nových úkolů. Staršovstvo našeho sboru pevně věří, že
podpora vás, členů sboru, i důvěra nás všech přinese své ovoce.
JE ČAS BOŘIT A JE ČAS BUDOVAT....kazatel 3
S výměnou faráře staršovstvo zvažovalo, což se vždy nabízí, jakým způsobem upravit
byt pro nově příchozího faráře. Tehdy také poprvé zazněl návrh, abychom využili
změny pro zásadnější rekonstrukci fary, kterou nastartovala výměna oken a plánovaná
výměna krytiny. Budova fary, neprošla výraznou rekonstrukcí dlouhá léta a její stav,
zejména v přízemí to velmi potřebuje. Staršovstvo návrh celkové rekonstrukce
odhlasovalo s vědomím velké finanční náročnosti takové akce (impulsem bylo získání
financí prodejem fary v Hraběticích) a ukázalo se, že lze využít i další možnosti
získání finančních prostředků na rozsáhlejší projekt,bez neúnosné zátěže sboru a také
bez zadlužení sboru. Hledáme další možnosti získání darů, půjček či grantů, aby se
dalo projekt pojmout šířeji, tak aby zahrnoval vše, co si myslíme, že by na faře a v
ostatních budovách bylo potřeba a co by v budoucnu mohlo prospět potřebám sboru i
jeho otevření se k lidem.
Proto staršovstvo vše promýšlelo, doptávalo se i řadových členů sboru na názory ,
jaké využití fara má a mohla by v budoucnu mít, aby je do projektu nechalo
zapracovat. Kromě nutné rekonstrukce přízemí fary, odvlhčení, nové rozvody, nové
podlahy, omítky a případných úprav dispozice, oprav v prvním patře, tedy bytě farářerekonstrukce koupelny,ap. se kupříkladu nabízí využití vlhkého, špatně přístupného
dvora pro rozšíření přízemí vybudováním víceúčelového prostoru pro potřeby dětí,
mládeže, střední generace, Medvídka,ap.)
Nebo vybudováním v podkroví fary dalších možnosti ubytovacích -pokoje pro hosty,
vikáře, apod. Naše úvahy se ubíraly i směrem ke kruhu, kde by bylo potřeba
dobudovat v přední části prostor pro ukládání židlí, stolů, či šatny a případně dalšího
WC, tak aby samotný ,,Kruh,, mohl být plně využíván pro scházení a nepůsobil
neprůchodně, a nedrazoval z účasti např. při nedělní kávě, či jiných programech.
Staršovstvo též připojilo rozvahu vedoucí k úpravám přístupu do fary, na dvorek, ke
kostelu a ke kruhu, dle možností překonání příkrého a v zimě těžko udržovaného
stoupání, schodků. Dalšího využití zahrady.
Jsme si vědomi náročnosti a rozsáhlosti projektu, ale k připravě i zadání projektu
přistupujeme zodpovědně, budeme Vás o výsledném projektu informovat a další
kroky budeme realizovat v jednotlivých etapách, podle možností a potřeb sboru.

Je čas bořit a je čas stavět a právě ten čas jsme dostali a nechceme jej promarnit.
Věříme, že budete stát při nás.

Financování sboru v roce 2014
Bratři a sestry, předkládáme vám přehled financování sboru v roce 2014.
Sbor provozuje během roku četné činnosti a aktivity, které nabízí členům i nečlenům.
Tyto činnosti a aktivity mají také svoji finanční náročnost. Sbory naší církve se řídí
pravidlem hospodářské soběstačnosti. V praxi to znamená, že sborovou činnost a
aktivity hradí členové sboru, tedy my sami. Vedle toho se můžeme ucházet i o jiné
zdroje, např. z dotací od obce, z kraje, z Jeronýmovy jednoty apod. Pokud v
některém roce dojde k tomu, že sbor hospodaří se ztrátou, musí sáhnout do „rezerv",
které si sbor vytvořil v minulých letech, případně požádat členy o půjčky a zvýšení
obětavosti. Náš sbor zatím svoje rezervy má a bude je muset použít.

Hospodaření sboru za rok 2014
V dalším textu jsou použita čísla z výkazu hospodaření sboru za rok 2014 - jsou
uvedena u jednotlivých položek a jsou v tisících Kč.
Život sboru a jeho provoz vyžaduje mnoho činnosti. Je třeba připravit, udržovat a v
zimním období vytápět kostel, Kruh, prostory na faře pro biblickou hodinu dětí a
dospělých. Máme hudební doprovod při zpěvu, nachystaný sborový tisk atd. Sbor
vlastní auto, které slouží k cestám do kazatelských stanic, návštěvám nemocných a k
pastoračním návštěvám. Sbor vlastní také více budov, které potřebují stálou údržbu a
někdy i větší investice.
Při práci s mládeží a ostatními skupinami je potřeba různý materiál, potřebujeme
kancelářské potřeby, PHM, úklidový a jiný materiál, nakupujeme i drobný majetek.
Náklady na rok 2014 byly cca 59 tisíc Kč.
Energie - elektřina, plyn a voda v Miroslavi a v kazatelských stanicích stály
dohromady cca 154 tisíc.
Opravy a údržba budov a majetku . Náklady na opravy a údržbu sborových budov,
včetně opravy střechy na faře, nátěrů v Moravském Krumlově, malování a úpravy
bytu pro faráře, byly cca 376 tisíc.
Náklady na provozní činnosti tvořily cca 144 tisíc, zahrnují telefon, internet,
cestovné, mzdy kostelnice a další náklady.
Odpisy sborového bytu a auta. Sbor vlastní byt na Husově ul. 1192 a automobil,
jejichž postupné opotřebení se nazývá odpisy a ty také tvoří náklad sboru (36 tisíc).
Náklady na provoz sboru. Dosud uvedené náklady jsou náklady, které stojí ročně
chod, provoz sboru, v roce 2014 je to 769 tis. Kč.
Seniorátní a celocírkevní repartice . Každý sbor ČCE, tedy i Miroslav, přispívá na
provoz seniorátu (v našem případě jde o Brněnský seniorát), dále na provoz

celocírkevních akcí (jako je hrazení nákladů na konání Synodu, cestovné pro
celocírkevní akce, vzdělávací, sociálněpastorační akce ČCE aj.). Tyto odvody se
nazývají repartice. Jsou pro každý sbor vypočítány podle daných kritérií, jedno z
kritérií je počet členů sboru. V roce 2014 činily seniorátní a celocírkevní repartice pro
miroslavský sbor 39 tisíc Kč.
Odvod do Personálního fondu . Každý sbor se podílí na platu svého kazatele
prostřednictvím odvodu do Personálního fondu. V roce 2014 byl stanoven odvod na
částku 76 tisíc Kč; tato částka se od roku 2016 bude postupně zvyšovat. Doposud
částku do Personálního fondu každý rok určoval Synod. Od roku 2015 se postupuje
podle Synodem schváleného finančního plánu tak, aby zůstala naše církev finančně
soběstačná.
Sloučení Hrabětic s Miroslavi . V důsledku sloučení našeho sboru se sborem v
Hraběticích získal náš sbor peníze za prodej hrabětické fary. Z těchto prostředků byla
zaplacena daň z příjmů a daň při prodeji nemovitosti 112 tisíc Kč.
Celkové náklady roku 2014 jsou 996 tisíc Kč, z toho 769 tis. provoz, 115 tis. odvody,
112 tis. daně.
Z jakých peněz se sborové náklady zaplatily?
Byly to sbírky při bohoslužbách 144 tisíc Kč, dary od členů sboru 188 tisíc Kč - v tom
je zahrnuto 108 tisíc Kč na opravu střechy. Dále je to salár - dobrovolný příspěvek
členů, který činil 261 tisíc Kč, příjmy z nájmu 32 tisíc Kč, dotace od Města Miroslav
36 tisíc Kč a ostatní sborové příjmy 67 tisíc Kč - celkem 728 tis. Kč.
Celkové výnosy za rok 2014 činily 728 tisíc Kč.
Děkujeme vám všem, kteří na svůj sbor pamatujete příspěvky do sbírek, řádně
platíte salár a pokud je to možné, darujete sboru peníze buď na nějaký účel,
nebo na potřeby sboru.
V roce 2014 sbor hospodařil se ztrátou 268 000 Kč, kterou můžeme uhradit z
rezervního fondu. Rozdíl oproti schválenému rozpočtu hospodaření na rok 2014,
který počítal se ztrátou 165 tis. Kč, jsou 103 tis. Kč. Je to zhruba částka daní, které
sbor zaplatil v souvislosti s výnosem za prodanou hrabětickou faru. V době
schvalování rozpočtu jsme potřebné informace ještě neměli. Hrabětická fara byla
prodána za 720 tis. Kč, po odečtení zaplacených daní má sbor k dispozici 608 tis. Kč.
Staršovstvo rozhodlo, že tyto prostředky budou sloužit výhradně na opravy a
rekonstrukci budov.
Činnost dobrovolníků v našem sboru
Vedle kazatele, který na sobě nese hlavní díl práce ve sboru, mu pomáhají i
„dobrovolníci". Jsou to lidé, kteří pro sbor pracují zdarma, bez nároku na plat, ženy i
muži. Každý z nich pracuje podle svého obdarování a sil, zájmů nebo v oblasti, kde je
to potřeba. Patří sem učitelé nedělní školy, varhaníci, zpěváci, sestry zajišťující

Rodinné centrum Medvídek, a programy v Kruhu, pokladní a účetní, bratři „údržbáři"
a jiní. Poděkování patří i všem, kteří připravují pohoštění na posezení u kávy, ale i na
další sborová či jiná setkání. Každá kazatelská stanice má svého „patrona", který má v
patrnosti všechny potřeby členů kazatelské stanice, spolupracuje s kazatelem a
staršovstvem. Jejich práce je důležitá a jsme jim za ni vděční.
O životě sboru, stejně jako o sborovém hospodaření nebo o rozpočtu na rok 2015
se můžete dovědět na Výročním sborovém shromáždění, které se uskuteční v
neděli 22. března 2015 v rámci bohoslužeb v Miroslavi. Srdečně vás zv

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve FS ČCE Miroslav
8.30

bohoslužby na Květnou neděli

29. 3. 2015

16.00

koncert BES, Matoušovy pašije

2. 4. 2015

18.00

Zelený čtvrtek, čtení pašijí

3. 4. 2015

8.30

Velký pátek bohoslužby s VP

5. 4. 2015

8.30

Boží hod velikonoční bohoslužby s VP

6. 4. 2015

8.30

Velikonoční pondělí bohoslužby mládeže

18.00

Velký pátek bohoslužby s VP

10.00

Velikonoční pondělí bohoslužby s VP

Miroslav

Bohutice
3. 4. 2015
Litobratřice
6. 4. 2015

Moravský Krumlov
5. 4. 2015

10.00

Velikonoční neděle bohoslužby s VP

14.00

Velikonoční neděle bohoslužby s VP

10.30

Velký pátek bohoslužby s VP

Troskotovice
5. 4. 2015
Hrabětice
3. 4. 2015

Každý pátek v postu v 18.00-18.30 jste zváni na Večery se zpěvy z Taizé (Zpěv,
modlitba, čtení z bible) v evangelickém kostele v Miroslavi

Kontakty:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav, Husova 44, 671 72 Miroslav.

Představitelé sboru: Mgr. David Sedláček - farář a Ing. Jindřich Mach - kurátor
Mob.: 603 186 128, e-mail:cce.miroslav@volny.cz, http://miroslav.evangnet.cz
Č.účtu: 1582635309/0800
Sestavili: David Sedláček, Rut Vesecká, Lia Ryšavá , JiřinaUhříková
Tiskne Tiskárna Indra ,Dolní Kounice, Růžová 7

