
Zpráva o životě sboru

Pro Výroční sborové shromáždění 13. března 2016
FS ČCE v Miroslavi

Zpráva faráře

Bohoslužby

Bohoslužby ve sboru jsou stále centrem našeho života. Odtud vycházíme, zde se také scházíme. Bohoslužeb se účastní
všechny generace, i když to není bezkonfliktní.   Platí i v církvi, že soužití více generací samozřejmě plodí konflikty.
Nejsme tu však od toho, abychom se v konfliktech anebo v polovičatých řešeních „zabydleli“, ale abychom je překonali
s výsledkem, že se všichni (velcí i malí, dospělí i děti, staří i mladí) shromáždí v  jednom společenství. Jen tak budeme
sborem!

Je dobře, že se na bohoslužbách aktivně nepodílí jen farář, ale více lidí. Snad se nám bude dařit to, aby bohoslužby byly
liturgií celého společenství, tedy všech, kdo v neděli přijdou a mohou se podle svých možností a schopností zapojit
(počínaje zpěvem ze zpěvníku, modlitbami, hlasitým „amen“ či „kyrie“, čtením z Písma, službou dveřníka, hrou na
hudební  nástroj,  pěveckým  sborem,  vysluhováním  večeře  Páně,  přípravou  a  úklidem  kostela,  obsluhou  ozvučení,
výzdobou, ohláškami, službou v kazatelských stanicích a jinými činnostmi). Všem vám patří poděkování. 

Během  celého  uplynulého  období  nás  při  bohoslužbách  provázelo  slovo  Písma  podle  Ekumenického  lekcionáře.
Doufám, že výběr biblických čtení na příslušnou neděli byl občerstvující, překvapující a snad i povzbuzující. Věřím, že
i o těchto věcech můžeme vést ve sboru vzájemný rozhovor.

Zkoušíme také nový způsob vysluhování svaté večeře Páně. Jsem si vědom, že tato novinka může vzbuzovat otázky i
případnou nevoli. Chápu, že jde o citlivou věc. Jsem připraven se všemi vámi vést o této věci rozhovor. Stojím o názor
vás všech. Vím, že každé řešení, i to, které se týká večeře Páně, nemusí být dokonalé (a na věky), mám však za to, že
každé řešení se pokoušíme promýšlet odpovědně. A pokud dojdeme k jinému názoru na věc, jsem si jist, že miroslavský
sbor se dokáže posunout v každé věci zase dále. 

Rád bych, aby se nám podařilo shodit z bohoslužebného shromáždění jakousi nespecifikovanou, ale přesto pociťovanou
tíži, jakýsi stres, napětí, strnulost, která je na nedělním shromáždění (aspoň z mého pohledu) patrná. Jistě platí, že každý
se chce plně soustředit na slyšené slovo Písma; to je v pořádku. Na druhou stranu platí, že bohoslužba jako setkání se
slovem Božím (které přichází v různých podobách), by neměla být stresujícím zážitkem, jakýmsi očistcem, ale, snad mi
prominete to církevní slovo, jakousi předjímkou Božího království, ve které bychom měli zakoušet jistou míru osobní
svobody a radost z evangelia Kristova a tím pádem také svobody svědomí, chránění před nárokem církevní tradice.
Vždyť kde jinde v tomto světě?! Rád bych, kdyby se na toto téma mohl vést ve sboru rozhovor. Promiňte mi tuto
farářskou provokaci. 

Biblická hodina dětí

Scházíme se ve středu. Mladší a starší děti. Ve skupině mladších dětí jsou děti předškolní i školní. Ve skupině starších
jsou děti, které již dorůstají téměř předkonfirmačního věku. Biblických hodin se účastní děti, které chodí do nedělní
školy, ale i děti, které nechodí. Probíráme biblická čtení, která pak slyšíme na bohoslužbách. Jde nám o to, abychom
propojili středeční biblickou pro děti s bohoslužbou v neděli. Někdy se to daří, někdy také ne. Někdy mají děti sílu,
někdy jsou až neuvěřitelně unavené z týdenního shonu, školy a jiných povinností. Nejde mi o to, abych děti drilem vedl
ke znalosti Bible, ale aby se především cítily být přijaté ve sboru, aby měly pocit, že i tady jsou doma. Jsem vždycky
rád, že mohou najít ve sboru spočinutí a svoje místo.

Konfirmandky
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Blížíme se ke konfirmaci, která by měla být 5. června. Snad nám do toho nic nevleze. Probíráme konfirmační příručku
naší církve „Dvakrát měř, jednou věř“, kterou v miroslavském sboru probírali konfirmandi již za bratra faráře Titěry.
Metoda práce nespočívá v memorování předložených konfirmačních otázek a odpovědí, ale pracuje formou rozhovoru
nad  základními  tématy  věrouky, Bible  a  církevní  tradice.  Pro  doplnění  se  zabýváme také  vybranými  pasážemi  z
konfirmačního katechismu ve formě otázek a odpovědí. Považuji za naprosto zásadní, že všechny tři konfirmandky se
účastní plně sborového života, bohoslužeb, probíráme také kázání, účastní se aktivně také seniorátního života. Mám za
to,  že  konfirmační  formace není  záležitostí  jen  jedné  hodiny v týdnu,  kde by  se  konfirmandky měly „nabiflovat“
konfirmační látku, složit pak před staršovstvem zkoušku a měly to za vyřízené, ale že chápou svou víru jako růst ve
společenství nejen sboru, ale celé církve. Všechny tři konfirmandky to tak chápou a myslím, že už teď z toho můžeme
mít radost. 

Pastorační činnost

Během roku se mi podařilo navštěvovat některé členy sboru, kteří to potřebovali. Ať už šlo o starší a nemocné nebo o
členy, kteří potřebovali individuální rozhovor. Podařilo se navázat kontakt s Domovem pro seniory v Božících, kde
konáme pravidelná setkávání (máme tam dva členy naší církve). Několikrát jsme zorganizovali setkání s členy našeho
sboru, kdy jsme společně slavili večeři Páně. Pokud to jde, nabízím setkání před pohřbem, křtem a svatbou (v případě
křtu volím podle individuálních dispozic, v případě svatby se jedná minimálně o tři setkání). Ve všech třech případech
jsem vedl rozhovory, ve kterých jsem se pokoušel nastínit křesťanský pohled na smrt, křest i svatbu. Vždycky nabízím
pomocnou ruku miroslavského sboru. Pastorační činnost však vnímám jako bolestivou záležitost, pro nedostatek času
není možno se jí plně věnovat. Vnímám to také jako nedostatek vlastní schopnosti organizace času. Proto bych uvítal
případné  podněty, návrhy  i  doporučení  ze  strany  členů  sboru.  Můžete  se  také  obracet  se  svými  doporučeními  na
staršovstvo sboru nebo přímo na mě.

Hrabětice-Jevišovka

Od minulých vánoc se v Jevišovce nekonají bohoslužby. Důvodem je, že z tří sester, které se scházely na bohoslužby,
dvě pro nemoc a stáří se již bohoslužeb účastnit nemohou. Proto byly bohoslužby na žádost všech tří sester zrušeny ve
své pravidelnosti. Není to radostná zpráva. Osobě z toho nejsem nadšen, už proto, že se toto rozhodnutí téměř kryje
s mým nástupem do miroslavského sboru. Pokud by to jen šlo, rád bych pokračoval v bohoslužbách v Jevišovce, ale
vím, že to nelze jakkoli vynutit. V současné době zbývá pastorační kontakt, který z části naplňují presbyteři sboru a
zčásti farář. Doufáme, že se podaří alespoň někdy nahradit bohoslužby v Jevišovce bohoslužbou třeba v Litobratřicích.
Věc však  komplikuje  zdravotní  stav  sestry  Zahrádkové z Hrabětic.  Z ostatních  členů  bývalého  hrabětického sboru
(kromě jedné členky, která se sestrou Zahrádkovou občas jela do shromáždění v Jevišovce) o bohoslužby, co víme,
doposud nikdo neprojevil zájem.

Sepsal David Sedláček, farář

Zpráva o činnosti staršovstva v     roce 2015

Milí bratři a sestry, milá mládeži!

Staršovstvo se schází jednou za měsíc k pravidelným poradám, v případě potřeby i k mimořádným jednáním.
Pod vedením bratra Dana Sterzika se mnohokrát sešla stavební komise, která podrobně řešila rozličné okruhy otázek
související  s plánovanou rekonstrukcí  fary. Z iniciativy naší  sborové účetní  ses.  Rut  Vesecké byl  v březnu hostem
v našem  sboru  tehdejší  předseda  představenstva  JJ  Ing.  Jiří  Tomášek,  s nímž  jsme  projednávali  možnosti  získání
finančního  krytí  zamýšlené  rekonstrukce  z  prostředků Jeronýmovy  jednoty  (JJ),  Ústředí  církve,  popř.  zahraniční
pomoci. 

Na toto setkání jsme pozvali také zástupce nejbližších sborů a představitele seniorátní JJ. Následovala řada
jednání s Ústřední církevní kanceláří (ÚCK) a JJ, která vyústila k podání příslušných žádostí. Současně jsme intenzivně
připravovali mimořádné sborové shromáždění k projednání a schválení  účelu a rozsahu prací, finanční náročnosti díla a
způsobu  financování  rekonstrukce  vnitřních  prostor  budovy  fary.  Mimořádné  sborové  shromáždění  podpořilo
rekonstrukci fary. 
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Na základě výběrového řízení se stala dodavatelem díla firma Dominant Plast s.r.o. Hustopeče. Stavební práce
byly zahájeny 5. prosince loňského roku a chýlí se ke zdárnému konci. Kvalitu prováděných prací a správnost fakturace
schvaluje br. Daniel  Sterzik,  kterého staršovstvo pověřilo funkcí stavebního dozoru. Také velká část  každé porady
staršovstva je věnována postupu prací.  Každý měsíc se konají  kontrolní  dny, při  nichž členové staršovstva mohou
vznášet své dotazy a připomínky k provedeným nebo připravovaným pracím. Financováním díla se podrobně zabývá
zpráva naší  sborové účetní  ses.  Rut Vesecké.  Aby tak rozsáhlá akce mohla být uskutečněna,  bylo potřebí  vykonat
mnoho práce  při  vyklizení  místností  zajistit  místo pro uskladnění  vybavení  a  archivu,  jehož  část  hodláme umístit
v depozitáři okresního archivu ve Znojmě. Všem, kteří se těchto prací zúčastnili, velmi děkuji. Bylo také nutno přijmout
skutečnost, že pro Nedělní školu a všechny sborové aktivity konané v týdnu musí vyhovovat Kruh.

Současně s přípravou rekonstrukce fary jsme absolvovali složité a zdlouhavé výběrové řízení při stanovení
dodavatele  nové fasády bohutické  modlitebny. Posléze  zakázku získala  firma Vaňátko  z Břeclavi.  Tak  jak  jsme si
předsevzali pro snížení celkových nákladů díla, otloukali jsme v měsících dubnu až červnu starou omítku svépomocí.
Práce nadšeně zahájil,  řídil  a  velkou měrou uskutečňoval  br. Daniel  Lexa za přispění  nemnoha bratří  z Miroslavi.
Poslední den se prací zúčastnila také skupina mládeže našeho sboru. Celkem bylo odpracováno 220 hodin. Přestože slib
byl splněn a firma mohla v termínu zahájit omítkové práce, došli jsme k poznání, že někdejší velký potenciál našeho
sboru konat svépomocí nemalá díla zůstal minulostí. Vlastním pracem, které byly provedeny v první polovině července,
předcházelo odstranění vzrostlých dřevin v blízkosti budovy, aby se dalo postavit lešení. Současně byly v průběhu prací
natřeny nebo vyměněny klempířské prvky a opravena stará okna. V měsících srpnu a září byla odvezena suť a prostor
v blízkosti modlitebny byl uklizen. Všem, kdo k úspěšnému zahájení i dokončení tohoto díla svojí prací přispěli velmi
děkuji. V neděli 27. září  jsme si  při sborovém odpoledni za účasti  synodního seniora,  starosty Bohutic a hostů ze
sousedního silůveckého sboru připomněli 80 let od postavení modlitebny.

Také v Moravském Krumlově byla péčí br. Josefa Němce dokončena oprava modlitebny. K natřeným oknům
přibylo vymalování všech prostor, natření venkovních dveří, obnova omítky pilířů u vstupu. Byl také proveden nátěr
předloni opraveného plotu. 

Tolik k hlavním stavebním akcím. K těm se řadí několik menších, nejvýznamnější z nich je oprava další části
obvodové zdi hřbitova. Jedná se o zeď ohraničující pravou stranu hřbitova, která je žel rozdělena a přerušena kmenem
vzrostlého stromu, jehož pokácení nebylo povoleno. Zeď opravila Správa majetku města (SMM) a máme příslib, že
letos bude v opravě další části pokračovat. Jsme za to vděčni.

Na začátku loňského roku byly pokáceny bříza a čtyři vzrostlé smrky v těsné blízkosti kostela. Jednalo se o
stromy, jejichž stáří jsme odhadovali na osmdesát let a které ohrožovaly pádem větví bezpečnost osob, které se pod
nimi  pohybovaly. Za  pokácené stromy byla  nařízena  náhradní  výsadba,  která  se  uskuteční  při  realizaci  plánované
úpravy farské zahrady. Práce prováděla za pomoci jeřábnické techniky firma Mikoláš.  Bylo rozhodnuto, že kmeny
budou zpracovány na řezivo a to bude po vyschnutí využito na výrobu zahradních prvků (prolézačky …). Nekvalitní
dřevo a dřevo břízy bylo použito na topení. Větve byly technikou a pracovníky SMM rozdrceno na štěpky a odvezeny
ke zkompostování. Následně byly odbornou firmou odfrézovány pařezy, brigádnicky položeny zatravňovací dlaždice a
místa po odfrézovaných kmenech pokryta travními dlaždicemi. Tím a v součinnosti se zaléváním byl během léta rychle
obnoven trávník ve velmi frekventovaném místě zahrady. Péčí manželů Elišky a Vlastimila Férových vznikl také nový
trávník v prostoru za kostelem a Kruhem, byla vyčištěna zahrada od přerostlých keřů. Velmi jim a také všem, kdo
přispěl pomocnými pracemi při kácení stromů, při pokládce zatravňovacích dlaždic a úpravě prostranství u kostela
děkuji.

Staršovstvo se také zabývalo přípravou volbou poloviny staršovstva. K tomu účelu byly vypsány dvě ankety.
První anketa „O staršovstvu“ zůstala téměř bez odezvy. Z 35 rozdaných anketních listů se vrátily 3 vyplněné. Z  toho je
možno usoudit, že většina členů sboru nemá potřebu vyjadřovat se k práci staršovstva. Zaznamenáno bylo doporučení,
více se starat o duchovní rozměr sboru. Za druhé ankety „Návrhy pro volby do staršovstva“, vzešlo 18 jmen, z nichž
příslib, že přijmou práci ve staršovstvu, vyslovili čtyři. Z besedy o staršovstvu konané v Kruhu v polovině ledna vzešel
návrh snížit počet členů staršovstva, naopak byla také vyslovena obava, že při nejmenším možném počtu 6 osob může
vzniknout situace, kdy bude o všem rozhodovat úzká skupina lidí. Na únorové poradě staršovstva bylo jako návrh pro
výroční sborové shromáždění odhlasováno 8 členů + 2 náhradníci. To by po schválení platilo až při příštích volbách, tj.
za 3 roky. Přesto věřím, že i pro tyto volby, kdy je počet členů staršovstva o 2 vyšší se podaří sestavit kandidátku
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potřebným počtem členů ochotných věnovat práci a čas svému sboru. Všem, kdo přijali nebo přijmou kandidaturu,
velmi děkuji.

Závěrem děkuji  br.  faráři  za  jeho  obětavou  práci  pro  náš  sbor,  také  za  to,  že  jako  nejbližší  farář  přijal
administraci znojemského sboru na dobu, kdy byl uprázdněn. Děkuji sestře sborové účetní za vzorné vedení účetnictví a
za všechna jednání, sestavování žádostí a dokladů pro získání peněz na opravy a investice. Děkuji těm, které jsem
nejmenoval,  těm,  kdo  na  místech  významných  i  méně  významných  svou  prací,  obětavostí,  příkladným jednáním
pomáhají při čemkoli, co je potřeba a tak přispívají k rozvoji života sboru.

Hlavní stavební a sborové akce v     letech 2010-2014

2010.  Z  iniciativy sestry Daniely Bednaříkové vzniklo v dubnu v našem sboru Mateřské centrum Medvídek, které
sdružuje maminky s dětmi předškolního věku na půdě našeho sboru.

Hlavní stavební akcí byla několik let připravovaná výměna střešní krytiny miroslavského kostela, výměna plechových
prvků na štítě kostela a  jeho nátěr o celkovém nákladu 701 tis. Kč. Práce prováděli řemeslníci z Miroslavi – firma
Klempířství Varga, zednické práce Waltr Hosnedel, malířské práce Jaroslav Vystrčil a Jiří Diviš, vše pod dohledem
pracovnic památkového úřadu. Při sborovém odpoledni dne 27. července nazvaném „Pod novou střechou“ jsme se
setkali s řemeslníky dárci, podporovateli poradci i hosty, poděkovali jim a pobesedovali při pohoštění.

V neděli  13.  června  2010  jsme  si  při  bohoslužbách  v Bohuticích  připomněli  75.  výročí  postavení  modlitebny
v Bohuticích a vzpomenuli i na dobu německé okupace, kdy o členy sboru v Bohuticích a dalších obcí pečoval sbor
v Silůvkách.  Kázala  farářka  Martina  Kadlecová  ze  Silůvek.  Zhlédli  jsme  fotografie  z různých  sborových  akcí
v Bohuticích,  stavební  plány i  fotografie  novostavby z roku 1935.  Při  pohoštění,  které připravily bohutické  sestry,
probíhala  srdečná  beseda  všech  generací  z obou sborů.  Obec Bohutice  při  příležitosti  výročí  modlitebny provedla
vzorný úklid a úpravu zeleně kolem modlitebny.

V srpnu byla za modlitebnou v Moravském Krumlově provedena rekonstrukce opěrné zídky tvořící  rozhraní  mezi
naším a sousedním pozemkem, který je výše položen. Původní cihlová zídka během čtyřiceti let  dosloužila a byla
nahrazena zídkou z betonu. Bylo rozhodnuto, že část  pozemku,  po které vede místní  komunikaci,  bude odprodána
městu Moravský Krumlov. Jedná se o 24 m2.

V říjnu natřeli Litobratřičtí plechovou střechu na modlitebně. Bylo přitom zjištěno poškození eternitové krytiny, která
byla opravena v únoru následujícího roku. 

2011. Začátkem června byla provedena topenářskou firmou Křeček největší stavební akce loňského roku, výměna kotle
a rekonstrukce ústředního topení na faře. V souvislosti s ní byly opraveny nátěry některých radiátorů a zhotoveny nové
dveře na dvorek fary a provedeny zednické práce s opravou související. Koncem srpna byla zhotovena klempířskou
firmou Varga stříška a okapy nad schodištěm fary. Na jaře loňského roku se uskutečnila také dlouho připravovaná
oprava zděné části vstupní brány na hřbitov. Práce velmi zdařile provedli pracovníci správy majetku města. Z důvodu
opakovaných  oprav a následného neuspokojivého technického stavu auta bratra faráře, které používal vždy také pro
potřeby sboru, staršovstvo sboru rozhodlo koupit sborové osobní auto. Dne 12. ledna  bylo zakoupeno zánovní auto
Škoda Fabia za cenu 108 tisíc Kč.  Pořízení bylo umožněno půjčkou,  kterou  Synodní rada sborům pro tento účel
poskytuje. Půjčka je úročena jedním procentem s dobou splatnosti tři roky, což je pro sbory velmi výhodné. Velkou
zásluhu na realizaci koupě auta má bratr Jarek Ryšavý, který po dohodě s br. farářem auto ve znojemském autobazaru
pohotově zamluvil, prohlédl, otestoval zkušební jízdou a vyjednal záležitosti nákupu. Staršovstvo sboru schválilo na své
únorové schůzi vnitřní předpis navržený sborovou účetní, který upravuje pravidla provozování sborového auta.

2012. Hlavní stavební akcí  roku byla výměna oken bohutické modlitebny. Akci provedla na přelomu dubna a května
stolařská  firma  Lorenc  z Miroslavi  a  následně  na  to  byla  opravena  výmalba  modlitebny.  Okna  jsou  zhotovena
z modřínového dřeva, opatřena ochranným nátěrem proti povětrnostním vlivům a osazena dvojitým vakuovým tepelně-
izolačním sklem. Všechny práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě, okna jsou velmi pěkná a těšíme se, že budou
sloužit svému účelu desítky let. Na jaře byla provedena úprava hrobu faráře Švandy, na podzim provedla kamenická
firma opravu písma na náhrobku. Na podzim provedla Správa majetku města opravu část hřbitovní zdi. Jedná se o pár
metrů, ale jsme rádi, že se s opravou začalo a budeme při jednání s městem usilovat o to, aby v dalším období přibyla
další opravená část. V létě zabudoval br. Jara Svoboda nahrávací a zesilovací zařízení do lavice v přední části kostela.
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Práci  provedl mistrně,  precizně a s pečlivostí sobě vlastní.  Tím se uvolnil  prostor u spojovacích dveří do Kruhu a
naskytla se možnost realizace bezbariérového vstupu do kostela přes Kruh. V létě loňského roku byly také natřeny
okapové žlaby a svody na modlitebně v Litobratřicích. Práci provedly sestry z Litobratřic.

2013. V prvních měsících roku byla provedena oprava poškozené podlahy v Kruhu a přitažení uvolněných desek podlah
pod lavicemi zde v kostele. Bratři Jarek Ryšavý a Mirek Šimša vyrovnali a upevnili kazatelnu  v kostele. Staršovstvo se
zabývalo také hledáním nového faráře a několik mimořádných porad bylo věnováno strategii vývoje sboru v souvislosti
s odlukou  církve  od  státu.  Závěry  těchto  rozhovorů  byly  odeslány  seniorátnímu  výboru.  Z nejdůležitějších
hospodářských akcí, které byly uskutečněny, byla zde v kostele výměna dřevěných nášlapů na schodech na kruchtu.
Práce provedla firma Truhlářství Lorenc z Miroslavi. Bratr Lexa provedl opravu a za pomoci své paní i nátěr vstupní
branky  k modlitebně  v Bohuticích,  dále  pak  upevnění  žlabu  a  svodu  na  modlitebně,  aby  nedocházelo  k jejímu
poškozování deštěm. Já mu za jeho ochotu a práci velmi děkuji a také za to, že z části  přebírá péči o budovu, kterou
měla po dlouhá léta sestra Marta Nováková. Další akcí bylo vybudování bezbariérového vstupu do Kruhu a já velmi
děkuji bratru Mirku Šimšovi a všem, kteří mu pomáhali za precizně provedenou práci. Z podnětu seniorátního výboru
Jeronýmovy  jednoty  uložil  Konvent  brněnského  seniorátu  všem  sborům  seniorátu  zpracovat  do  30.  května  2014
posouzení stavebně technického stavu každé ze svých samostatně evidovaných nemovitostí. Cílem je kvalifikované
zmapování  současného technického stavu budov sborů a plánování včasných oprav, aby nedocházelo k havarijním
stavům objektů v důsledku jejich zanedbané údržby. Stavební komise pod vedením Dana Sterzika již během uplynulého
roku vyvíjela  tuto činnost,  dalo by se  říct,  že  v předstihu,  takže  již  začátkem  roku 2013 jsme měli  velmi  dobře
zhodnocen technický stav jednotlivých objektů s návrhem nebo návrhy  na způsob opravy nebo jiné doporučení jak
s majetkem naložit. Já Danu Sterzikovi i všem členům stavební komise velmi děkuji za tu spoustu práce a volného času,
jež tomu věnovali.

2014. Velkou péči jsme  věnovali přípravám příchodu nového faráře a jeho rodiny a to jednak vypracováním dokumentů
potřebných  pro  udělení  souhlasu  s volbou  a  také  přípravou  a  realizací  volby,  dne  27.  dubna  2014,  posléze  pak
malováním a přípravou sborového bytu k nastěhování v srpnu loňského roku.

Staršovstvo  podpořilo  iniciativu sestry  Rut  Vesecké připomenout  si  50.  výročí  první  česko-německé lesní  brigády
v Kunvaldu.  Na  dny 20.  až  22.  června  bylo  uspořádáno  setkání  tehdejších  účastníků  brigády  zde  v  Miroslavi,  se
zájezdem do Kunvaldu s návštěvou domku Na sboru, lesovny a s procházkou do lesa a na Bubnov, kde dosud stojí
domek, který nám brigádníkům tehdy sloužil jako ubytovna. Velmi srdečné setkání, jehož se zúčastnil také ve svých 89
letech tehdejší farář v Chemnitz-Glosa Gerhard Lerchner, bylo zakončeno slavnostními bohoslužbami, při nichž kázali
br. far. Pavel Kalus a far. Martin Lerchner. O tomto historickém setkání sestavila ses. Lia Ryšavá dokument-album
fotografií. 

Na  základě  rozhodnutí  Synodu  naší  církve,  kterému  předcházela  mimořádná  sborová  shromáždění  našeho  a
hrabětického sboru a jednání konventu brněnského seniorátu, byly tyto sbory od července 2014 sloučeny s tím, že z FS
ČCE v Hraběticích vznikla kazatelská stanice sboru v Miroslavi. Šedesátiletou existenci hrabětického sboru připomíná
mramorový kříž  z hrabětické fary a pamětní deska se jmény duchovních správců,  kurátorů a administrátorů sboru,
instalovaný v našem kostele péčí sester Rut Vesecké a Elišky Férové v červenci  v předvečer posledních bohoslužeb
s br. farářem Ondřejem Titěrou v našem sboru. Těchto bohoslužeb se zúčastnilo také několik členů sboru z Hrabětic a
Jevišovky.

Nejvýznamnější  stavební  akcí  roku byla výměna střešní  krytiny na  budově fary. Práce  provedla  firma Alpinik ze
Znojma. Sbírka,  která byla v našem sboru k tomuto účelu vypsána, vynesla přes sto tisíc korun, což představovalo
třetinu  celkových  nákladů  akce.  Všem  dárcům  velmi  děkujeme.  Této  akci  předcházelo  vyklizení  půdy  fary  a
v souvislosti s odstěhováním Titěrových také nebytových prostor fary, likvidace náletových dřevin na farském dvoře a
likvidace odpadového dřeva. Tyto práce byly provedeny v řadě brigád v měsících červenci až září  a já děkuji všem
bratřím, zejména bratřím důchodcům, kteří se jich zúčastnili,  a díky jejich obětavosti byly všechny potřebné práce
úspěšně zvládnuty. Děkuji také sestře Lii Ryšavé za výběr a uspořádání dochovaných písemností na faře a vytvoření
sborových archivů našeho a hrabětického sboru.

V měsíci červnu byl opraven již několik let poškozený plot u modlitebny v Moravském Krumlově. Za provedení těchto
prací  děkuji bratřím Jiřímu Doubravovi a zvláště pak Jaromíru Šimšovi, který prováděl odborné práce a zajišťoval
převoz poškozených a opravených dílů Velmi děkuji také br. Josefu Němcovi za objednání odborné firmy a organizaci
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nátěrů oken moravskokrumlovské modlitebny v závěru roku a za poskytnutí sponzorského daru 25 tisíc Kč, který téměř
pokryl všechny náklady těchto prací. 

K úplnému výčtu stavebních akcí nutno dodat, že SMM v Miroslavi opravila další část hřbitovní zdi, za což jsme velmi
vděčni a máme příslib, že se nadále bude v opravě pokračovat. 

V souvislosti s výměnou faráře v našem sboru, rozhodlo staršovstvo uskutečnit rekonstrukci fary v souladu s požadavky
nového faráře a potřeb jeho rodiny a s výhledem zlepšení podmínek sborové práce s dětmi, která se v našem sboru již
řadu let slibně rozvíjí. Byl proveden statický posudek budovy fary, který potvrdil, že objekt fary je po stránce stavební
v zachovalém stavu a je možno provádět jeho úpravy. Byla jmenována stavební komise, která vypracovala zadání pro
projektanta, týkající se bytu a přízemí fary a možnosti rozšíření do půdních prostor a do dvora, do projektu zahrnout
studii vstupu do kostela a okolí a prodloužení budovy Kruhu.

Staršovstvo  sboru  také  připravovalo  slavnost  instalace  našeho  nového  faráře  Davida  Sedláčka  na  neděli  5.  října.
Slavnostní  akt  instalace provedl  za přítomnosti  seniorátního kurátora a  řady farářů senior  našeho seniorátu br. Jiří
Gruber. Slavnosti se zúčastnili členové sborů v Krouně a Rané u Hlinska, zpěvem posloužili spojené pěvecké sbory
našeho  a  nosislavského  sboru,  shromáždění  pozdravili  představitelé  římskokatolických  farností  v Miroslavi  a
Hostěradicích  a  představitelé  našeho  města.  Po  shromáždění  v kostele  bylo  pro  účastníky  slavnosti  připraveno
občerstvení v Kruhu a já děkuji všem sestrám, zejména sestrám seniorkám, které jej připravili a všem kdo pomáhali při
obsluze hostů. Slavnostní atmosféru dokreslovalo také pěkné podzimní počasí. 

Čtrnáct dní předtím 21. září se konala instalace našeho bývalého faráře Ondřeje Titěry ve sboru v Jablonci nad Nisou,
které se z našeho sboru zúčastnilo 19 bratří a sester, kteří kromě pozdravů předali jabloneckým také dopis od ostatních
členů našeho sboru. 

V souvislosti s odchodem faráře Titěry se uskutečnila v našem sboru řada návštěv farářů z našeho i jiných seniorátů. V
neděli 15. června byl hostem na kazatelně br. farář Petr Turecký ze Soběhrd, který měl potom v  Kruhu program o
pěstování orchidejí, v neděli 13. července sestra Jana Špinarová ze Znojma, 20. července Jaroslav Vítek z Brna, 3. srpna
Jan  Zámečník  z Břeclavi  a  24.  srpna  Tomáš  Potoček  z Třebíče.  Tyto  návštěvy  přispěly  k vzájemnému  poznání  a
obohacení všech zúčastněných. Děkuji br. faráři, že přijal službu v našem sboru a že se s plným nasazením pustil do
nelehké práce, děkuji také jeho paní Martě, že při plnění starostí o děti a domácnost podporuje svého muže a aktivně se
zapojuje do dění ve sboru. 

Děkuji vám všem, kdo věrně konáte službu varhaníků, předčitatelů kázání, učitelů nedělní školy, všem, kdo pracujete ve
staršovstvu  a  ve  stavební  komisi.  Děkuji  sestrám  seniorkám  za  všechny  jejich  aktivity,  děkuji  Elišce  Férové  a
pěveckému sboru za píli a obětavost při nácviku písní a obohacení bohoslužeb sborovým zpěvem, děkuji mládeži za
jejich aktivitu a přínos sboru při vánočních a velikonočních bohoslužbách a za jejich reprezentaci našeho sboru při
seniorátních  a celocírkevních  akcích.  Děkuji  všem, kdo pracujete  v rodinném centru  Medvídek  a  kdo připravujete
programy pro páteční  Tvoření dětí,  všem kdo připravujete pohoštění pro hosty při  slavnostních příležitostech,  kdo
připravujete „Dárkování“, „Noc kostelů“ a další akce, staráte se o sborové budovy a jejich zahrady a předzahrádky zde i
v kazatelských stanicích, kdo se staráte o internetové stránky sboru.

V Miroslavi dne 21. února 2016

Ing. Jindřich Mach, kurátor sboru

Ze života sboru – seniorky

Společenství sboru je tvořeno nejen jednotlivci, ale také skupinami – ať už podle věku, zájmů či duchovního
vzdělávání. Jeden takový celek v rámci sboru tvoří sestry seniorky, ženy sice v důchodovém věku, ale mladistvého
ducha, sestry, které se podílejí na životě sboru v mnoha oblastech, přesto mající touhu sdílet se vzájemně také v užším
společenství.

Klub sester seniorek, jak by mohlo znít oficiální pojmenování, v letošním postu slaví jubileum – 15. výročí
založení. Bylo to v zimních měsících roku 2001, přesně 23. února, kdy se skupinka seniorek miroslavského sboru sešla
poprvé.  Od té doby se scházejí  pravidelně v průměrném počtu 18. Zpočátku bylo společenství  samozřejmě menší,
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setkání se konala v presbyterně na faře, ta však byla brzy „malá“ a sestry seniorky přešly do Kruhu, kde se scházejí
každou druhou středu v 13.30 hodin. 

Smyslem setkávání je jistě touha vzájemně se sdílet, mít možnost společně prožívat radosti i starosti, být si na
blízku,  vědět o sobě,  mít  možnost  popovídat  si.  Společná setkání jsou však naplněna i  celou řadou činností,  která
obohacují sborové společenství. Úplně na začátku to bylo pečení perníčků pro děti na dětskou vánoční slavnost, a tak se
už roky na začátku adventu v Kruhu peče a vůně perníčků provoní nejen kuchyňku a Kruh, ale celý kostel. Jednou
ročně  seniorky  zajišťují  sběr  šatstva  pro  Diakonii  Broumov, podílejí  se  na  přípravě  dárků  a  jejich  instalování  na
Dárkování a vždy ochotně spolupracují na přípravě občerstvení při sborových akcí. K pravidelným činnostem už celá
léta patří korespondence – sestry seniorky píšou narozeninová blahopřání členům sboru, kteří jsou starší šedesáti let. 

K setkání sester seniorek pravidelně patří četba na pokračování, občas si vzpomeneme i na nějaký vtip, na
závěr čteme z příručky Na každý den a zpíváme z evangelického zpěvníku. Dění ve sboru sledujeme se zájmem a rády
vyslechneme i  zprávy ze staršovstva.  Míváme také  hosty, jejichž  odbornost  nás  zaujala.  Čas od času  se  společně
vypravíme na výlet, našim cílem je převážně blízké okolí a jeho zajímavosti, jezdíme na výstavy. Navštívily jsme také
kazatelské  stanice  našeho  sboru,  vypravily  jsme  se  na  Baťův  kanál,  společně  jsme  byly  ve  střediscích  Diakonie
v Morkůvkách a v Brumovicích.  I do budoucna máme celou řadu plánů. K pečlivé dokumentaci jednotlivých setkání
patří i fotoalbum.

Setkání sester seniorek není uzavřený klub, upřímně zveme další sestry – přijďte mezi nás, rády vás přijmeme
do svých řad! Setkání je vždy uvedeno v ohláškách, najdete ho také na webových stránkách sboru.

Sepsala sestra Jaromíra Rozmahelová

Kruhová setkání v roce 2015

Setkání v kruhu s programem se konalo 19x. Rok jsme započali s Hudbou a poezií našich domovů. Dále jsme
naslouchali a také sledovali obrázky z různých oborů lidské činnosti:
o farářském kurzu, o závodech v orientačním běhu, o týdenním pobytu v Izraeli, o archeologických vykopávkách v
Azeku a návštěvě Izraele, o setkání v Praze s Taize, o malíři Petru Brandlovi, o dobrovolnících mezi uprchlíky, o Češích
v Srbsku, besedy o různých plánech a s hosty.

Našimi hosty byli: Tomáš Bouda, RNDr. Jana Křížová, Jiří Tomášek, Petr Filip, PhDr. Michal Pavlásek, Dušan
Coufal,  David Šorm,  Petr  Turecký,  Eliška  a  Jan  Nohavicovi,  PhDr. Jana  Nosková,  bratři  ze  sboru v  Beckově na
Slovensku. Synodní senior Joel Ruml v Bohuticích k 80. výročí modlitebny.

V  únoru  se  konaly  ekumenické  bohoslužby  u  nás  v  kostele,  kázal  římskokatolický  farář  Josef  Dvořák
z Hostěradic.

Také jsme si poslechli několik koncertů v kostele: Brněnský ekumenický sbor – Pašije podle ev. Matouše,
Castello in Aria a naši zpěváci, koncert v rámci Jarmarku u Floriána v našem kostele,

Mužáci a dětská cimbálovka Šatava z Pohořelic, Petr a Markéta Lutkovi před Vánocemi.
V různém počtu jsme se účastnili: presbyterní konference v Brně a ordinace devíti presbyterů v Brně – Blahoslavově
domě,  sborového  zájezdu  do  Brumovic,  loučení  s  H.  J.  Werdinem  ve  Spremberku,  seniorátní  rodinné  neděle  ve
Svitavách, sborového pobytu na Blažkově, chráněného bydlení v Nosislavi, instalace Pavla Kašpara ve Znojmě.

Sepsala sestra Jarmila Šimšová

Biblické hodiny pro dospělé

Biblické hodiny se konaly každý čtvrtek dopoledne na faře a četli jsme žalmy a zamýšleli se nad nimi, scházeli
jsme se do Velikonoc. Podzimní biblické hodiny jsme zahájili v Kruhu a účastní se jich také sestry z Bohutic. Zabývali
jsme se knihou Skutků apoštolských, kterou čteme i letos.

Sepsala sestra Jarmila Šimšová

Zpráva o kazatelské stanici Bohutice za rok 2015
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V roce 2015 se konaly v Bohuticích bohoslužby celkem 21 x  při průměrném počtu 16 bratří a sester. Počet je
zvýšen dvěma bohoslužbami s velkým počtem účastníků: na Velký pátek 42, a pak 27. září při slavnostním shromáždění
při dokončení nové fasády a 80. výročí postavení modlitebny – 69 účastníků. Obvykle nás bývá kolem 11, a to včetně
krumlovských i miroslavských.

V ečeře Páně byla při bohoslužbách vysluhována celkem 4 x, při průměrném počtu přistupujících sester a bratří
16 (opět zkresleno velkou účastí na Velký pátek).

1 x se Bohutičtí zúčastnili v Miroslavi – to bylo při sborovém shromáždění. Celkem pětkrát se bohoslužby
nekonaly z různých důvodů: jednou se nekonaly pro náledí, jednou pro rozkopaný terén před vchodem při stavbě obecní
kanalizace, a třikrát kvůli lešení překážejícímu u vstupních dveří při opravě fasády.

Z 21 bohoslužeb kázal 18 x bratr farář David Sedláček, 1 x  bratr synodní senior Joel Ruml, a 2x byly čtené
bohoslužby – kázal bratr presbyter Vlastimil Fér. 

Během  zimy  se  sestry  seniorky  zúčastňovaly  biblických  hodin  v Miroslavi,  s díky  bratru  faráři  a  bratru
kurátorovi za dopravu.

Od března do června jsme usilovně pracovali  na odstranění omítky původní fasády z roku 1935, která od
postavení  modlitebny vydržela  celých  80  let.  Přestože  omítka  na  mnoha místech  opadávala  sama,  na  chráněných
plochách držela ještě pevně! Odhadovaných 600 hodin potřebných na přípravu k nové fasádě jsme překročili, asi proto,
že nám zpočátku chybělo lešení, ono z žebříku je otloukání nesnadné. Lví podíl práce odvedli miroslavští brigádníci,
díky jim!  Novou fasádu pak  zhotovila  stavební  firma Aleš  Vaňátko z Břeclavi,  a  byla  to  poctivá  řemeslná  práce.
Podařilo se přitom vyměnit parapety a děravou plechovou stříšku nad kazatelnou, a také natřít plechovou část střechy
(lešení se přece muselo využít!).

Do poslední chvíle jsme se radili o výběru barvy nové fasády. Pamětníci nám nepomohli („já si to pamatuju
jenom takhle omšelý“). Podle odborníků mívaly podobné evangelické stavby barvu holubičí šedi. Vybraný odstín se
nakonec na fasádě jevil mnohem modřejší, než byl záměr, ale ukázalo se to být dobrou volbou! Ten odstín jsme nazvali
„blankytná  nebeská  modrá“,  a  přesně  odpovídá  barvě  červencové  oblohy  v Bohuticích  v 7  hodin  ráno.  Vpravdě
nebeským světlem bývá  teď  zaléván  vnitřní  prostor  modlitebny, do  kterého  vniká  přívětivé  chladivé  boží  světlo,
zbarvené odrazem od ostění vysokých oken.

S vděčností za získané duchovní povznesení sepsali tuto zprávu pro výroční sborové shromáždění

sestra Marta Nováková a bratr Daniel Lexa, v Bohuticích 14. až 17. února 2016

Zpráva o kazatelské stanici Litobratřice za rok 2015

V Litobratřicích jsme se v roce 2015 sešli k bohoslužbám 26x. Z toho byla 3x večeře Páně. Sešlo se nás díky návštěvám
z Miroslavi i odjinud průměrně 11. Sbírky činily v průměru 321,-Kč. Díky tomu, že se schází  jen naše rodina, tak
kdykoli někdo onemocní nebo odjede, bohoslužby u nás nejsou. Také celé prázdniny se nescházíme.

Sepsala sestra Eva Havlová

Zpráva o Rodinném centru „Medvídek“

Rodinné centrum v našem sboru působí již od roku 2010. Jsme rádi, že si k nám již šestým rokem nacházejí cestu 
maminky s dětmi z Miroslavi i z okolí. Pravidelně se setkáváme ve středu dopoledne s nejmenšími dětmi (0-3 let)  a 
v pátek odpoledne v zimním období v Medvídkově výtvarné dílně a od jara do podzimu za hezkého počasí při hraní a 
tvoření venku v areálu bývalých Skláren. 

V loňském roce jsme uspořádali několik pěkných akcí pro veřejnost a jsme rádi, že si nacházejí svoje návštěvníky. 
Velkou radost jsme měli i z Dne otevřených dveří na nějž jsme pozvali i  naše seniorky. Společně jsme vyslechli 
pohádku, zazpívali si a ještě barvili plátěné tašky. Letos bychom chtěli na tuto pěknou zkušenost navázat a zvát děti i se 
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svými prarodiči na společné chvíle při tvoření a povídání. "Jakoupak jsi měla babičko nejraději pohádku? A co jste rádi 
jako děti mlsali?" I to by mohlo při takovém odpoledni zaznít. Kromě toho se chceme po malých krůčcích pustit do 
odvážného projektu žertovně nazvaného podle jedné dětské knížky "Půjčovna babiček". Reagujeme tak na  potřebu 
maminek malých dětí mít občas někoho, kdo vezme dítě v kočárku na procházku, když třeba maminka potřebuje k 
lékaři nebo na úřad. Rádi bychom našli nějaké odvážné seniorky (nebo i seniory), které by byly ochotné občas někomu 
povozit kočárek. Povede se nám to?  Máte-li chuť se zapojit nebo víte-li o někom, dejte nám vědět!

Za RC sepsala sestra Daniela Bednaříková

Zpráva za pěvecký sbor

Pěvecký sbor se schází každý pátek od 18,30 do 20ti hod. v počtu asi 14 účastníků. Smyslem sborového zpěvu je aktiví 
účast při bohoslužbách, ale také radost ze společné práce. Nacvičujeme většinou čtyřhlasé úpravy žalmů a písní 
dřívějších i soudobých autorů.Jsme rádi, když naše řady rozšíří noví zájmeci. Jsme otevřeni diskusi o způsobu nácviku 
skladeb i stanovéní vhodného dne v týdnu. Děkuji všem, kteří trpělivě do zpěvu chodí i těm, kteří s vděčností naši snahu
přijímají.

Za pěvecký sbor sepsala sestra Eliška Férová

Zpráva za mládež

Mládež se schází v sobotu v 19.00. Obvykle se potkáváme na faře/v Kruhu v průměrném počtu 8 lidí. V současné době
probíráme  texty  písní  ze  zpěvníků  (většinou  Svítá).  Dvakrát  ročně  sloužíme  v  našem  kostele  bohoslužby  po
mládežnickém způsobu.  Účastníme se  také  všech  seniorátních  a  některých  celocírkevních  akcí  pro  mládež  a  akcí
YMCA. V uplynulém roce jsme byli  na seniorátní Školce mládeže v Nosislavi (jaro) a v Heršpicích (podzim), na
seniorátních sportovních dnech (florbal,  volejbal,  plavání),  na seniorátní  mládežnické brigádě ve Svitavách,  na dni
stolních her v Brně, na lesní Brigádě na Kunvaldu (YMCA), mládežnickém pobytu na Blažkově (tzv. LeSeM, společně
s Horáckým seniorátem) a celocírkevním sjezdu mládeže v Litoměřicích. Tři mládežníci z našeho sboru jsou také členy
Seniorátního odboru mládeže – Zuzana Ryšavá (předsedkyně), Markéta Ryšavá (kronikářka) a Radek Fér (IT technik).
Pravidelně jsme jednou ročně zváni na narozeninovou mládež k Michalce Ryšavé. V červnu loňského roku jsme se také
spolu s mládežníky z Vanovic podíleli na otloukání omítky bohutické modlitebny. Seniorátní volejbalové klání se již
několik let koná na podzim v Miroslavi, děkujeme celému sboru a staršovstvu za podporu nejen při této akci a bratru
faráři za vedení našich schůzek.

Za mládež sepsala mládež

Setkání maminek s dětmi a farářem

V roce 2015 jsme se sešli 16x. Scházíme se po rodinách. Setkání jsou jednou za 14 dní, případně po domluvě. Průměrná
účast je 12 (dospělí i děti).

Náplní setkání je zpívání ze zpěvníku Svítá a čtení z Bible – postupně čteme Skutky apoštolské. Po výkladu bratra 
faráře následuje diskuse nad tématy biblickými i ze života.

Jsme rádi, že se řady maminek postupně rozrůstají a rádi mezi sebou přivítáme další maminky.

Za skupinu matek s dětmi Jana Sterziková

9


