
života účastnili. Seznam se aktualizuje každý rok před výročním sborovým 

shromážděním.  

Sem jsou zařazeni i ti, kterým bylo hlasovací právo propůjčeno – jsou to ti, 

kteří jsou členy jiné církve, ale sborového života se účastní v našem sboru.  

 

Skuteční salárníci jsou ti členové sboru, kteří mají vlastní příjem a v daném roce 

zaplatili salár (tj. členský příspěvek).  
 

Výděleční salárníci jsou všichni členové sboru, kteří mají vlastní příjem, tzn. i 

senioři. Do této skupiny se nepočítají děti a studenti.  

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme vám, pokud jste dočetli až sem. Budeme vám vděčni, jestliže se 

ke svému sboru postavíte čelem a zodpovědně zhodnotíte své možnosti, jak svůj sbor 

podporovat. Předali jsme vám informace o financování, které usnesl synod naší 

církve. Záleží na každém z nás, jak zvládneme opravu kostela a další financování 

sboru, tak abychom, zde mohli mít vlastního faráře i v dalších letech, kdy dojde k 

úplné odluce církve od státu.  Jsme si vědomi, že bez Božího požehnání je marné 

naše namáhání. A také: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají 

stavitelé.“  

 

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SHROMÁŽDĚNÍ: 

Po 18.00 staršovstvo FS – pravidelná schůze se koná každé 1. pondělí v měsíci 

Út   9.30 biblická hodina v Mořkově 

Út 14.30 vyučování dětí v Mořkově 

St   9.00 biblická hodina v Hodslavicích na faře 

Čt 15.30 příprava konfirmandů v Mořkově 

Čt  17.30 biblická hodina ve Straníku (Klub seniorů) 

Pá 13.00 vyučování dětí v Základní škole v Hostašovicích 

So    9.30 Royal rangers pro menší děti ve Staré škole (co 14 dní) 

Ne   8.00 bohoslužby v Mořkově (Sportovní 248) – 1.3.4.5. neděle v měsíci 

   9.15 bohoslužby v Hodslavicích v kostele (v lednu a únoru ve Staré škole) 

 10.45 bohoslužby ve Straníku (Klub seniorů) – 1. a 3. neděli v měsíci 

Společné bohoslužby celého sboru se konají vždy 2. neděli v měsíci.  

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 742 71 Hodslavice 96 

web: www.hodslavice.evangnet.cz; číslo účtu: 1765704389/0800. 

 

Děkujeme! 

- farář Lubomír Červenka; mobil: 777 804 340;  

e-mail: hodslavice@evangnet.cz  

- kurátorka Libuše Palacká; mobil: 731 845 311; e-mail: libuse.palacka@centrum.cz 
Toto číslo Evangelického hlasatele dostáváte zdarma. Prosíme, pamatujte, že jeho vydání zdarma není 

 
      

 
                   

          Evangelický   

     Hlasatel 
                             21. května 2017  

                         informační číslo (45) 

 
 

Milí bratři a sestry, chceme Vás jako staršovstvo evangelického 

sboru v Hodslavicích v tomto čísle Evangelického hlasatele informovat 

především o dvou závažných věcech, kterými se staršovstvo sboru v tomto 

období zabývá. Prosíme, v klidu si přečtěte tento náš dopis a předejte jej i 

dalším členům Vaší rodiny. Děkujeme.  

 

PAMATOVAT NA HOSPODINA 

Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti 

dává sílu on. 5. Mojžíšova 8, 18 

 Možnost mít se dobře je Hospodinovým darem. Na to nesmíme 

zapomínat. Obzvláště když se nám vede dobře, můžeme být v pokušení myslet si, 

že jsme si to všechno zařídili sami, svými schopnostmi a silami. A že tedy 

Hospodina nepotřebujeme. Že si vystačíme sami.  

Možná, že jsme po určitou dobu života schopni se zabezpečit a 

vybudovat si dobrou budoucnost. Ale v posledku leží náš život v Božích rukou. A 

kdo v době svého blahobytu nepamatuje na Hospodina, může být překvapen 

podobně jako boháč, kterému se na polích hojně urodilo. Plánoval postavit si větší 

stodoly a těšit se ze svého majetku. Jenomže přišlo to, s čím nepočítal, že přijde, 

anebo nepočítal, že to přijde tak brzo – smrt. (Lukáš 12,16-20). Na to rozhodně 

připraven nebyl.  

A tak i my máme pamatovat, že nejde o ten majetek, poklad, který si 

nastřádáme tady na zemi. Nejde o to mít se fyzicky a psychicky dobře, lebedit si, 

užívat si. Nejde o prosperitu – blahobyt, jak nám to vnucují politici a následně i 

média. Všichni víme, že když přijde např. nemoc, dali bychom cokoli, abychom 

byli zdraví, anebo ten strádající z našich nejbližších. Jsou i jiné hodnoty, než 

peníze, majetek, finanční zajištěnost. Na to nesmíme zapomínat. 

Ostatně jde o to, abychom měli majetek a poklad uložený v bance 

nebeské. Tam to naše „bohatství“ nezničí ani mol ani rez. (Matouš 6, 19-21).  Jde 

o to, abychom byli připraveni na setkání se svým Stvořitelem. Tam si s sebou nic 

hmotného nevezmeme. Všechno zanecháme zde. Jde tedy o to, abychom mohli 

s čistým svědomím vyznat: „Vše, co jsi mi, Bože, svěřil a v čem jsi mi požehnal, 

jsem použil k tomu, abych druhým pomáhal a činil dobře.“  

http://www.hodslavice.evangnet.cz/
mailto:hodslavice@evangnet.cz
mailto:libuse.palacka@centrum.cz


Hospodine, děkujeme ti, že se díky tobě můžeme mít dobře a že naše naděje 

není jen pro život na této zemi. Amen.  

 

CHUDÁK (Příběh od Bruna Ferrera) 

                Byla kdysi jedna šťastná a spokojená rodina, která žila v malém domě na 

předměstí. Jednoho večera seděli všichni u stolu, když uslyšeli klepání na dveře. Otec 

se zvedl a šel otevřít. Za dveřmi stál stařec v otrhaném kabátě bez knoflíků a 

v rozervaných kalhotách. Nesl košík plný zeleniny. Ptal se, jestli si rodina nechce 

koupit nějakou zeleninu. Koupili ji hned, protože si přáli, aby už odešel. Za několik 

dní přišel stařec se zeleninou znovu a pak zase.  

                Jak ubíhal čas, stařec a rodina se spřátelili. Muž přinášel zeleninu každý 

týden. Zjistili, že trpí šedým zákalem a je skoro slepý. Ale byl tak milý, že pokaždé 

netrpělivě čekali na jeho návštěvu a vážili si jeho společnosti.  

                Jednoho dne, zatímco jim předával zeleninu, řekl: „Včera jsem dostal velký 

dar! Před svým domem jsem našel koš s oblečením, které tam pro mě někdo nechal.“ 

Protože všichni věděli, jak šaty potřebuje, zaradovali se: „Zázrak, to je opravdu 

zázrak!“ A stařec odpověděl: „Ale nejzázračnější je, že jsem našel rodinu, která ty 

šaty opravdu potřebuje.“ 

Něco darovat je největší radost v životě.  

Skutečně chudý je jen ten, kdo ji nikdy nezakusil.  

 

OPRAVA KOSTELA 

 Jak již bylo avizováno, chtěli jsme po letošních Velikonocích začít s opravou 

našeho kostela. Žel došlo ke zdržení, které bylo zapříčiněno především zdlouhavým 

jednáním s památkáři. Ti k navrženému projektu vyslovili v několika bodech zásadní 

nesouhlas. Naši architekti v čele s Ing. arch. Kamilem Mrvou se tedy pustili do 

dalšího vyjednávání. Výsledek je z našeho pohledu mnohem pozitivnější. Nicméně, i 

to, co bylo dohodnuto ústně, musí být zpracováno na papíře. Poté bude památkový 

úřad osloven znovu a má 30 dnů na vydání tzv. závazného stanoviska. Teprve potom 

se můžeme obrátit na stavební úřad s ohlášením stavby. I zde ovšem musíme čekat na 

vyjádření. 

 Jak patrno, došlo sice k prodlevě, nicméně vzniklou časovou mezeru chceme 

v co největší možné míře využít k přípravě oprav, které z tohoto důvodu budeme 

směřovat na rok příští. Toto období bereme jako období příprav. A že toho nebude 

málo! Na jedné straně jsou velkou nutností finance, kterých bude zapotřebí opravdu 

hodně, ostatně „práce je také jako na kostele“. Vycházíme z toho, že kostel chceme 

opravit tak, aby jeho stav vyjadřoval, že si vážíme dědictví našich předků a 

samozřejmě především tohoto chrámu, v němž navazujeme a prohlubujeme svůj 

duchovní vztah s Pánem Bohem.  

 Finanční prostředky se budeme snažit samozřejmě získat i z jiných zdrojů, 

jako jsou různé dotace a vypsané granty. Nicméně největší břemeno bude ležet na 

našich dobrovolných příspěvcích.  

Na druhé straně nadcházející období využijeme k oslovení spolehlivých 

firem, které budeme poptávat po nízké ceně a přitom vysoké kvalitě odvedené práce.  

Tak tolik jen v nejhlavnějších rysech. Jak vidno, čeká nás náročné 

období, které však může být korunováno výsledkem, který bude Pánu Bohu ke cti 

a slávě a nám k radosti.  

Proto Vás všechny znovu prosím, abyste se za opravu tohoto našeho 

chrámu, ke kterému máme bližší či volnější vztah, modlili. Tedy za postup prací, 

ale také za dostatek finančních prostředků, abychom opravy nemuseli nějak moc 

dlouho natahovat, a také, aby bylo dost ochotných brigádníků, když to bude 

potřeba. Prosím modlete se, aby toto dílo přitáhlo k Pánu Bohu i ty, kteří ve víře 

zvlažněli a sborovému společenství se odcizili. Děkuji! 

 

FINANCE VE FARNÍM SBORU (FS) 

 Stejně jako např. v rodině či ve státě, i v církvi a farním sboru (FS) 

potřebujeme ke svým aktivitám a provozu finance. Hospodařením je pověřeno 

staršovstvo sboru (voleno na 6 let), které jednou za rok při tzv. výročním 

sborovém shromáždění předkládá výkaz hospodaření. V případě  zájmu je možno 

si více informací vyžádat u bratra faráře.  

 

 příjmy farního sboru (FS)  - jsou tvořeny výhradně kostelními  

sbírkami (většina zůstává ve prospěch sboru 176.000 Kč, některé (tzv. 

celocírkevní) jsou určeny pro jiné účely a odvádí se jinam – diakonie, studenti 

bohosloví, hospic Citadela, podpora církevního tisku, Jeronýmova jednota…) 

57.000; dary (hlavně při pohřbech, vzpomínkách a výročích) 146.000 Kč; a 

příspěvky členů sboru (salár = členský příspěvek), případně „sympatizantů“ 

144.000 Kč..  

Další příjmy FS plynou z nájmu sborových bytů v Mořkově a pole Na 

křiku. Jiné finanční zdroje FS nemá! Je tedy zásadně mylná představa, že stát (v 

jakékoli podobě) přispívá na provoz FS! Další příspěvky může FS ojediněle získat 

z dotací a grantů, stejně jako jiné organizace či firmy v naší zemi.  

SUMA příjmů FS v roce 2016 = cca 880.000 Kč. 

 

 výdaje farního sboru (FS) – FS zásadně hospodaří s prostředky,  

které vlastní, případně, které si půjčí. Můžeme je stručně rozdělit následně – je 

připojena zaokrouhlená částka potřeb dle hospodaření v roce 2016. Výdaje tvoří: 

materiál (květiny a dárky pro jubilanty a konfirmandy; vánoční balíčky  

pro děti; misijní letáčky; kancelářský materiál, pošta, tisk,software pro účetnictví, 

aj.); energie (plyn, elektřina, voda, dřevo – vytápění bohoslužebných a jiných 

sborových prostor; benzin – pro sekačku) 130.000 Kč; opravy (kostel hodiny, 

zvony, fara kotel, v Mořkově boiler…) 270.000 Kč; cestovné (hrazení cest br. 

faráře při plnění sborových povinností; hrazení cest hostům, kteří v našem FS 

příležitostně slouží); služby (poštovné, internet, revize, kopírování, aj.); daň + 

banka + pojistky; repartice (odvody: Moravskoslezskému seniorátu – jehož jsme 

součástí spolu s dalšími 24 sbory a ústředí naší církve); personální fond (příspěvek 

na mzdy pracovníků církve)… 

SUMA výdajů FS v roce 2016 = cca 650.000 Kč. 



 

FINANČNÍ ODLUKA CÍRKVÍ OD STÁTU 

a) Zákon č. 428/2012 o finanční odluce církví od státu   
Zásadním důsledkem tohoto zákona je odluka církví od státu, která z 

právního hlediska proběhla již k 1. 1. 2013. Stát však bude ještě 17 let přispívat na 

platy zaměstnanců církví. Tato částka se od roku 2016 pravidelně snižuje (o 5% 

každý rok). V roce 2030 už církev na platy svých zaměstnanců od státu nedostane 

nic.  

Kromě toho se stát zavázal vyplatit církvím finanční náhradu za majetek, 

který z různých důvodů nelze vydat, a proto nebude navrácen. Výše této náhrady se u 

jednotlivých církví liší podle množství majetku, který jednotlivé církve vlastnily před 

rokem 1948, a podle dohody se státem. V případě Českobratrské církve evangelické 

je to 75,5 milionů ročně po dobu 30 let. Pro srovnání uvádíme, že náklady na mzdy 

všech farářů a farářek ČCE (cca 225) byly v minulém roce téměř 75 milionů korun. 

Po roce 2043 bude církev hospodařit jen s prostředky získanými z vlastní obětavosti.  

Definitivní pravidla nakládání s finanční náhradou za majetek schvaluje 

nejvyšší orgán naší církve – synod. Část těchto prostředků se z jeho rozhodnutí 

používá na tzv. sociální a diakonické projekty. Zbylá část se ukládá pro vytvoření 

rezervy na platy zaměstnanců církve v následujícím období, kdy církev od státu bude 

dostávat méně a méně a pak už vůbec nic.   

 

b) Současná finanční situace farního sboru (FS) 

Budou-li mít členové a členky sboru vůli zachovat evangelický sbor se 

sídlem v Hodslavicích, musí každý z nás zvýšit svoje finanční příspěvky. Sbor má cca 

690 pokřtěných členů, z nich má cca 620 osob vlastní příjem, ostatní jsou studenti a 

děti bez příjmu. V loňském roce zaplatilo salár jen cca 290 osob, tj. cca 47%.  

V souvislosti s přechodem na samofinancování se bude každoročně zvyšovat 

odvod do Personálního fondu. Ze současných 100.000 Kč v roce 2017 na 183.200 Kč 

v roce 2025. Otázkou je, zda budeme tuto částku schopni vybrat a vedle toho hradit 

další ostatní výdaje a přitom se starat o budovy, které máme ve vlastnictví.  

V případě, že by sbor neměl dostatek potřebných financí, s nimiž staršovstvo 

hospodaří účelně, musel by uvažovat o společném kazateli s některým okolním 

sborem, anebo kazateli snížit pracovní úvazek…  

 Staršovstvo na podnět Seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu 

tyto možnosti odpovědně projednávalo na svých posledních třech schůzích. A je 

přesvědčeno, že s pomocí všech členů sboru i tzv. sympatizantů se podaří udržet sbor 

soběstačným a v případě potřeby pomoci i menším sborům v okolí.  

 

c) Co říkají řády církve 

Řády naší církve již mnoho let doporučují výši saláru 5% z čistého příjmu. 

Pro ženu na rodičovské dovolené, která má příjem 7.600 Kč měsíčně, to znamená 380 

Kč měsíčně. Pro zaměstnance s čistým příjmem 10.000 měsíčně to znamená 500 

měsíčně, pro důchodce s příjmem 8.500 Kč to znamená 425 Kč. 

d) Posílení odpovědnosti členů za hmotné potřeby sboru 

Staršovstvo sboru spočítalo, že zvýší-li členové svoje příspěvky v 

několika příštích letech vždy aspoň o několik procent, sbor zvládne pokrýt 

snižující se dotaci státu na činnost církve a bude moci dále existovat a též rozvíjet 

svoji činnost. Proto staršovstvo sboru vyzývá všechny členy sboru, aby se dle 

svých možností a ochoty zavázali k placení saláru. 

Staršovstvo sboru nemůže členských příspěvek (salár) od členů FS 

vymáhat. Nicméně každý z nás si uvědomuje, že provoz sboru i obsazení 

kazatelského místa vlastním farářem něco stojí. A na tom se mají podílet všichni 

členové sboru, ne jen někteří. Možnosti každého z nás jsou samozřejmě jiné. 

 

e) Kolik? 

Staršovstvo se dohodlo, že od roku 2018 doporučuje nejnižší příspěvek 

pro člena sboru s vlastním příjmem 80,- Kč měsíčně (tj. 960 Kč ročně). Má přitom 

za to, že tuto částku bude schopen uhradit i osoba s nejnižším příjmem. Tato 

částka je např. o 100 Kč menší než zákonný poplatek za televizi a rozhlas, a je 

menší než cena nejlevnější krabičky cigaret.  

Platí- li někdo salár za celou rodinu, je třeba vynásobit měsíční částku 

(resp. roční částku) počtem výdělečných osob v rodině. Z dokladu o platbě by 

mělo být patrno, za kolik osob je placeno. Salár není požadován od členů, kteří 

jsou v hmotné nouzi a žijí momentálně jen z dávek sociálního zabezpečení. 

V tabulce jsou uvedeny další možnosti výše saláru – necháváme každému 

na zvážení, kolik se rozhodne přispívat svému sboru, horní hranice není omezena.   

 

příjem 
1% 

měsíčně 
ročně 

2% 

měsíčně 
ročně 

3% 

měsíčně 
ročně 

4% 

měsíčně 
ročně 

5% 

měsíčně 
ročně 

8 000 80 960 160 1 920 240 2 880 320 3 840 400 4 800 

10 000 100 1 200 200 2 400 300 3 600 400 4 800 500 6 000 

12 000 120 1 440 240 2 880 360 4 320 480 5 760 600 7 200 

15 000 150 1 800 300 3 600 450 5 400 600 7 200 750 9 000 

20 000 200 2 400 400 4 800 600 7 200 800 9 600 1 000 12 000 

25 000 250 3 000 500 6 000 750 9 000 1 000 12 000 1 250 15 000 

30 000 300 3 600 600 7 200 900 10 800 1 200 14 400 1 500 18 000 

 

f) Forma přispívání 

Pro většinu z nás je obtížné jednou do roka přispět jednorázově řádově 

tisícovou částku. Doporučujeme Vám, abyste salár platili měsíčně či čtvrtletně. 

Každý člověk je schopen po menších částkách sebrat víc peněz, než kdyby je měl 

zaplatit najednou. Nejpohodlnější formou platby je trvalý (měsíční či čtvrtletní) 

příkaz, který lze zavést ke každému bankovnímu účtu a člověk se pak nemusí o 

placení víc starat. Tuto formu platby většina lidí běžně využívá např. při úhradě 

záloh na elektřinu. Na druhé straně tímto způsobem přispívání má sbor pravidelný 

příjem během celého roku, nikoliv tedy nárazový.  



g) Číslo účtu 1765704389/0800 (Česká spořitelna) – variabilní symboly:  

1 Hodslavice + číslo domu     2 Hostašovice + číslo domu 

3 Mořkov + číslo domu  4 Straník + číslo domu 

5 Životice u NJ + číslo domu 6 jiné místo 

 

→ v případě daru na opravu kostela je variabilní číslo prodlouženo o: 2019 

Nemá-li někdo bankovní účet nebo je-li to pro něj pohodlnější, lze platit 

osobně u sborových pokladníků, před či po bohoslužbách, nebo přímo na faře.  

 

→Tři různé příklady: 

- bydlím v Mořkově č. 856 a odesílám sboru salár (členský příspěvek). Pak 

variabilní symbol bude: 3856. 

- bydlím v Brně a odesílám dar na opravu kostela. Variabilní symbol bude: 

62019. 

- bydlím v Hostašovicích č. 599 a odesílám sboru dar na opravu kostela. 

Variabilní symbol bude: 25992019. 

Možná se někomu jeví tento způsob variabilních symbolů složitý, nicméně jde o to, 

aby všechny dary byly správně zaúčtovány. Děkujeme tedy za pochopení. 

 

h) Daňové zvýhodnění 

Pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné či firmu vystavíme na 

každý příspěvek či dar potvrzení o přijetí daru, díky němuž si můžete snížit základ 

daně z příjmu až o 10%. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY 

 Informace o FS je možno získat také na webových stránkách sboru. Vizuálně 

jsou sice zastaralé, ale jsou neustále aktualizované – www.hodslavice.evangnet.cz 

Zde jsou uvedeny kontakty na statutární zástupce sboru (farář a kurátorka), seznam 

členů staršovstva, rozpis bohoslužeb na celý rok, kázání a oznámení z jednotlivých 

nedělí, různé pozvánky a také fotografie z různých sborových akcí či aktivit.  

 

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE 

 Oficiální sborová adresa je hodslavice@evangnet.cz Tuto elektronickou 

poštu spravuje pouze br. farář, tzn. nikdo jiný k ní nemá přístup. Staršovstvo uvítá, 

když sem budete psát své osobní podněty, přání, dotazy, avšak i problémy či žádosti 

o modlitbu, návštěvu, setkání…  

 Budeme rádi, když nám sdělíte svou e-mailovou adresu. V takovém případě 

Vám můžeme posílat různá pozvání na nejrůznější sborové, případně církevní 

setkání. A rovněž tak tímto způsobem můžeme rozesílat např. tento Evangelický 

hlasatel. Pokud má být doručen do všech rodin sboru, pak to znamená cca 450 kusů 

výtisků, což samo o sobě něco stojí. Navíc jej pak presbyteři a několik dobrovolníků 

roznášejí přímo k Vám domů. Uvědomujeme si, že osobní kontakt je vždy nejlepší, 

ale rozesílání pomocí elektronické pošty zase šetří naše finance.  

 

STATISTIKA FS 

 Jak známo, žádná statistika není přesná a její vypovídací hodnota není 

naprosto směrodatná. Např. množství účastníků nedělních bohoslužeb nevypovídá 

nic o duchovním stavu těchto přítomných jednotlivců. Samozřejmě jsme rádi, 

když se nás sejde víc než obvykle, jsme rádi, když do kostela přijde někdo, kdo 

nechodí pravidelně. Jsme rádi, když přijde někdo, koho třeba ani neznáme.  

 Ostatně do kostela nechodíme: 

- z povinnosti vůči někomu 

- abychom si udělali čárku u bratra faráře 

- abychom ukázali, že nám na sboru záleží 

- abychom splnili svou křesťanskou povinnost 

- … 

Do kostela bychom měli chodit proto, že toužíme zaslechnout 

evangelium  

Ježíše Krista, připomenutí Boží lásky a Božího milosrdenství. Stručně proto, 

abychom obnovili svůj osobní vztah s Pánem Bohem a dali svůj život do pořádku. 

To pak samozřejmě s sebou nese i to, že do pořádku máme dávat své osobní 

vztahy, i to, že jsme rádi, že v kostele potkáme pana A.B. a paní Y.Z., protože se 

známe a máme k sobě blízko.  

 Následující tabulka podává nejzákladnější informace o FS. Níže pak je 

vysvětlení jednotlivý kategorií.  

 

2016 členů FS 
členů s hlasovacím 

právem 

salárníků 

skutečných 

salárníků 

výdělečných 

Hodslavice 362 110 147 325 

Hostašovice 25 9 8 21 

Mořkov 171 39 80 161 

Straník 68 41 35 57 

Životice  32 11 13 30 

Jinde 35 10 10 27 

CELKEM 693 220 293 621 

 

Členy sboru jsou ti, kteří byli pokřtěni ve zdejším evangelickém sboru, nebo 

v některém evangelickém sboru a přistěhovali se sem, nebo byli pokřtěni v jiné 

církvi z níž se odhlásili a přestoupili do zdejšího FS. Členové FS mají svá práva i 

povinnosti. To vše je stanoveno v tzv. Církevním zřízení a jeho řádech.  

 

Členové sboru s hlasovacím právem jsou ti, kteří byli pokřtěni a jsou starší 18i 

let a účastní se sborového života (např. účast na bohoslužbách, na jiných 

sborových akcích, přispívají na potřeby sboru). Staršovstvo uděluje hlasovací 

právo i těm, kteří už jsou věkem starší, anebo nemohoucí, a dříve se sborového  

http://www.hodslavice.evangnet.cz/
mailto:hodslavice@evangnet.cz

