Zpráva staršovstva o životě sboru v roce 2014

Rok 2014 byl prvním rokem duchovní služby našeho bratra faráře Ondřeje Zikmunda. Spolu
s ním spravovalo sbor i staršovstvo, jehož schůze se konaly pravidelně jednou měsíčně. Projednávali
jsme vše, co bylo třeba pro zajištění řádného chodu celého sboru; otázky duchovní, správní, finanční i
stavební. Atmosféra na schůzích byla pozitivní a dělná. Informace o výsledcích jednání byly obsaženy
v nedělních ohláškách a důležité věci zveřejněny i ve třech „Sborových dopisech“, které jsme během
roku doručili osobně nebo poštou členům dle adresáře.
Členové sboru:
•

K 31. prosinci 2014 vykazoval náš sbor 200 členů.

•

Zemřeli b. Gedeon Kamp, ses. Jaroslava Kotrbová a Marie Heřmánková

•

Od září je novou členkou našeho společenství Krista Balková

•

Byli jsme svědky dvou křtů. Svou dceru Matyldu přinesli ke křtu manželé Férovi a dceru
Darinku manželé Kršňákovi.

Bohoslužby se konaly celkem 56 x s průměrnou účastí 29 a 8x byla při nich vysluhována Večeře Páně.
První neděli v měsíci byly konány bohoslužby pro malé i velké. Bratr farář si na tyto neděle připravil
kázání s výkladem, který pozorně sledovaly přítomné děti i dospělí. Ostatní neděle se obětavě stará o
děti ses. Magdaléna Férová. Děti s ní na svůj program odcházejí před kázáním. Za tuto službu
děkujeme. Bratr farář se ses. Magdou Férovou také společně připravili vánoční hru P u t o v á n í d o
B e t l é m a. Poslední adventní neděli jsme se jí potěšili a pozorně sledovali vystoupení dětí od 2 do
12 let.
Během roku u nás kázalo několik hostů: ses. f. Magdaléna Ondrová a Eva Teplá, b. f. Miroslav
Frydrych, Lukáš Ondra, Jakub Ort, Petr Turecký a Jaroslav Fér.
Čtenými bohoslužbami několikrát posloužily ses. Anna Musilová a Marta Ouřecká .
Hudební doprovod: v zimním období zpěv doprovázela hrou na klavír Jana Chvojková, po celý rok
některé písně z Dodatků pak br. farář hrou na kytaru. Přes léto nám vypomáhali u varhan hosté: Jan
Čáblík, Václav Šíblo, Jan Ort, Marie Štorková, Drahomíra Férová; na violu Lukačíkovi a na housle Pavel
Šíblo. Všem uvedeným patří ještě jednou naše díky.
Každou neděli po bohoslužbách se uskutečňovalo setkání u kávy a čaje a často i něčeho dobrého
k zakousnutí. Pohoštění připravovala Eva Kopecká. Děkujeme jí za její službu.
11. května a 23. listopadu proběhly „ Sborové neděle“. V květnu jsme po bohoslužbách zůstali ve
sborovém sále, kde jsme nejdříve zazpívali s kytarou několik písní, potom jsme se rozdělili do dvojic a
v rozhovoru jsme se snažili dozvědět něco nového o partnerovi z dvojice. Po té jsme svá zjištění
předali ostatním. V listopadu jsme po bohoslužbách vyslechli pěknou přednášku Věry Lukášové, jež
založila sdružení „Jeden svět“ a vysvětlila nám, jak pomáhají potřebným v zemích třetího světa. Měli

jsme přitom možnost z jejich Obchůdku zakoupit pěkné výrobky. Obě tato setkání byla zakončena
obědem, který připravily naše sestry.
12. ledna po bohoslužbách jsme se sešli k projednávání toho, co nás všechny moc zajímá. Hovořili
jsme o budoucnosti církve, ale hlavně o tom co chceme dělat v našem sboru, aby nám v něm bylo
dobře.
Pravidelná setkání kromě bohoslužeb: Biblické hodiny se konaly pravidelně každé úterý od 17 hodin
na faře, v roce jsme se sešli celkem 32x. Probírali jsme: z Matouše 4. – 7. kap. –„Kázání na hoře“ a z 1.
Mojžíšovy 1 – 7 kapitolu. Výklad bratra faráře a společná diskuse přítomných účastníků vytvářely
radostnou atmosféru nad biblickými texty.
Každý třetí týden se konalo ve čtvrtek od 14 hodin setkání „Odpoledního klubu.“ Podrobněji o tom ve
zvláštní zprávě.
Pastorace: bratr farář se během roku postupně seznamoval se členy sboru v rodinách. Navštěvoval
také členy sboru při životních jubileích. Docházel za nemocnými a za těmi, kteří se pro stáří nemohou
účastnit našich shromáždění; přinášel jim posilu evangelia a modliteb.
Ekumena: v měsíci lednu jsme se zúčastnili modlitebních shromáždění několika církví v našem městě.
Kutnohorští kazatelé se sešli 4x k poradám v různých církví v Kutné Hoře.
Další činnosti kazatele: farář sboru se pravidelně měsíčně účastnil pastorálních konferencích našeho
seniorátu a pracoval ve správní komisi pro sbor ve Zruči nad Sázavou; několikrát i ve Zruči kázal. Dále
pracoval se seniorátní mládeží: v březnu vedl „Zpívání v Kolíně“, v létě dva tábory, v září zpěv
seniorátní mládeže v Krakovanech, 20. – 21. září setkání na Sionu.
Finance: staršovstvo děkuje všem členům sboru i dárcům mimo sbor za salární příspěvky i ostatní
dary. Díky obětavosti se nám podařilo splatit v roce 2014 všechny finanční závazky. Salár platilo 68
členů sboru. Výše splátek byla rozdílná: od 100 Kč až přes 10 000 Kč. Po zkušenostech vám všem
doporučujeme rozložení plateb do většího počtu splátek během celého roku. Hodně členů již posílá
pravidelné splátky saláru přes účet. Salár by měl platit každý člen sboru. Pokladnu vedla Marta
Ouřecká a platby přes náš účet zajišťovala Magdaléna Férová. Účetnictví nám zpracovává kancelář
sestry Medkové v Novém Bydžově.
Další aktivity sboru: 23. května byla uspořádána „Noc kostelů“ s programem pro návštěvníky –
Koncert žáků hudební školy, malování pod vedením Tomáše Smetany, na závěr akce koncert kapely
Romana Čermáka. Ve dnech 24. -26. října navštívila skupinka členů našeho sboru partnerský sbor
v Saalfeldu. V sobotu 29. listopadu se uskutečnil Adventní koncert Evy Henychové. V sobotu 1.
listopadu hostil náš sbor zasedání konventu našeho seniorátu.
Pro zajištění mnohých aktivit během celého roku jsme potřebovali i vaši brigádnickou pomoc.
V sobotu 11. října tak proběhla brigáda na zahradě. Při ní byly vyčištěny okapy na střeše kostela,
vyřezány křoviny, provedeny další úpravy zahrady a odvezena část zeleného odpadu do sběrného
dvora.Bylo nás sedm. Zbytek odpadu byl pak odvezen v následujícím týdnu dvěma brigádníky. Osm
sester sboru se podle rozpisu se během celého roku střídalo v úklidu kostela a sborových místností.
Dále byly dvě brigády pro zajištění generálního úklidu kostela po zimě a sborového sálu pro zimní
bohoslužby. Na jaře Radek Kršňák s otcem uklidili zbytky zlomené velké větve ořešáku, v létě

pracovala rodina Férových s bratrem farářem v lese, z jehož probírky přivezli dřevo pro topení na
faře. Bratr Jan Fér během zimy přivážel další dřevo z vlastních zásob. Díky tomu mohla být na faře
v zimě plně využita krbová kamna. Sestry sboru několikrát vždy, kdy jsme potřebovali, napekly
moučníky pro pohoštění. Staršovstvo děkuje všem, kteří se zúčastnili brigád a podíleli se na jakékoli
jiné pomoci sboru. Každé pomoci si velmi vážíme.
Závěrem vám všem přeji, abyste v našem sboru nacházeli radost ze zvěstování Božího slova,
víru, naději a Boží lásku.

pro výroční sborové shromáždění 29. března 2015

Za staršovstvo: Ouřecká

