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Sbor je místem, kde se seznamujeme s pravdami Písma svatého. Bible je pro nás 

základem. Z ní se učíme poznávat, jaký je Bůh, jaký je Jeho záměr s člověkem, který 

má být svému Tvůrci ze všech živočichů nejpodobnější. Přiznejme si to: Nedaří se 

nám to. Písmo nás vede k tomu, abychom se s tímto stavem nesmiřovali. Abychom 

na sobě pracovali. Abychom napravovali své nedostatky, abychom usilovali o dobré 

věci v tomto světě, samozřejmě i mezi sebou.  

A tak se v našem sboru učíme brát pravdy evangelia vážně. Připomínáme si, 

jak je pro náš život důležitá modlitba. Ten rozhovor, který můžeme každý den, 

každou chvíli adresovat svému Bohu. Učíme se základním pravdám, které mají 

charakterizovat život následovníka Ježíše Krista: odpouštět, mít naději, šířit pokoj, 

povzbuzovat a dodávat naději, pamatovat na nemocné a lidi v nouzi, pečovat o novou 

generaci a nezapomínat na ty, kdo jsou unaveni, osamělí, na konci své pouti.  

 Někdy je jednodušší být se svou vírou sám. Žít si ji v klidu a pohodě doma, 

obklopen tím, co mě zajímá, baví a těší. A přitom pozorovat ostatní a kritizovat, co se 

jim nedaří. Avšak stejně jako Ježíš sestoupil mezi nás hříšné lidi, aby nás napravil a 

vydobyl nám věčný život (Boží království), i my jsme zváni k tomu, abychom 

sloužili, abychom si všímali nejrůznějších potřeb kolem nás.  

 A tak vás všechny zvu a my všichni zveme: Zapojte se! Připojte se k těm, 

kterým stav světa a „osud“ evangelia v něm není lhostejný! Nejsme dokonalí, ale 

usilujeme o to být víc a víc podobni Ježíši Kristu. Nebuďme sólovými hráči.  

Důvěřujme, že společně pod Božím vedením můžeme změnit tento svět! 

 

VELIKONOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 

- Vzhledem k současné situaci se velikonoční bohoslužby konat nebudou.  

- Sborový provoz se rozběhne, jakmile to umožní vyhlášení vlády ČR. 

- Aktuální informace o našem sboru naleznete na našem facebookovém 

profilu a na níže uvedených webových stránkách.  

- Bohoslužby bude možné sledovat kromě internetu o blížících se svátcích 

také v České televizi na ČT2. Upozorněte na to své blízké a známé!  

 

E-MAIL  

    Aktuální informace, pozvánky, kázání a jiná oznámení rozesíláme členům 

sboru, na které máme mailovou adresu. Pokud máte o svůj sbor zájem a zajímá vás, 

co se ve sboru děje a chystá, odpovězte, prosím, na mail sboru a informace vám 

budou posílány. Mail obsluhuje výhradně br. farář.  

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 742 71 Hodslavice 96 

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

Číslo transparentního účtu pro opravu kostela (Česká spořitelna): 5078229369/0800. 

Tento účet je platný do 31. 12. 2020.  

- 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 
                             5. dubna 2020  

                         velikonoční číslo (51) 

 
ÚVODNÍ POZDRAV 

Milí bratři a sestry, přátelé evangelického sboru v Hodslavicích 

předkládáme vám toto číslo Evangelického hlasatele, abychom vás informovali o 

dění v našem sboru v uplynulém roce, a také o tom, co plánujeme na letošní rok.                       

Po zprávách, které zazněly na Výročním sborovém shromáždění      
8. března, vás také chceme seznámit se situací kolem finančního zabezpečení 

sboru. K tomu slouží akce nazvaná: 5% a hlavu vzhůru. Vy, kteří čtete sborové 

stránky na internetu a facebooku, jste se už s mnohým setkali. Pro ty, kteří nemají 

přístup k elektronickým mediím, zde otiskujeme prezentaci, kterou připravil a na 

nich zveřejnil bratr farář.  

Staršovstvo sboru vás chce informovat o tom, jak se mění postavení a 

financování církve v naší současné době a společnosti. Proto vás prosíme, abyste 

tomuto číslu Evangelického Hlasatele věnovali svou laskavou pozornost a pečlivě 

si jej pročetli.  

Děkujeme za vaši přízeň, kterou prokazujete svému sboru. Pokud budete 

mít nějaké dotazy nebo nejasnosti, obraťte se s důvěrou na svého faráře nebo 

kteréhokoliv presbytera. Také vás rádi přivítáme na jakémkoliv sborovém setkání, 

tedy až skončí tato pohnutá doba koronavirová.  Do té doby je samozřejmě možné 

využít telefonních i mailových kontaktů. Přejeme vám příjemné a inspirativní 

čtení.   

 

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ 

Bratři a sestry, milí přátelé, zažíváme to v současné době zvláštní časy. 

Žili jsme si své životy v zaběhaném rytmu, měli plány a představy, připravovali 

různé akce a setkání, těšili se, až se uvidíme, a najednou je to všechno jinak. Malý 

prevít, který navíc není vidět ani okem, nás z toho všeho ruchu a dění vytrhl. A tak 

musíme zpomalit, doslova zastavit. A ptát se: Co je nutné? Bez čeho se 

neobejdeme?  

Shromažďovat se nemůžeme ani k bohoslužbám a sborovému životu. 

Chybí nám to? Nebo si na to snadno přivykneme? Ostatně: Kde hledáme svou sílu 

ke zvládání svých povinností a úkolů?  

Žijeme v době, která nám nabízí různé technické vymoženosti. Počítače, 

chytré telefony, internet… Kdo hledá, najde na něm vše potřebné, kázání slova  

http://www.hodslavice.evangnet.cz/
mailto:hodslavice@evangnet.cz
mailto:libuse.palacka@centrum.cz
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Písma – Bible, a to v nejrůznějších překladech, biblické úvahy, písně z evangelického 

zpěvníku, on line přenosy bohoslužeb, atd. To všechno nám v této současné situaci 

může být pomocí. 

To, co nám však žádné vymoženosti neumožní, je přímý kontakt s druhými. 

Snad v rodině, ostatně máme na sebe víc času. Nebo když se náhodou potkáme na 

prázdné uličce. Jistě, můžeme si zatelefonovat, napsat chat, poslat mail, ale to není 

ono. Snad nám to osobní setkání chybí. 

Setkání s Pánem Ježíšem Kristem, však můžeme mít vždycky. V tom nás ani 

dnešní doba nijak neohrozí. Můžeme k Němu přistupovat v modlitbě kdykoli. To je 

naše výhoda. To je zároveň i naše možnost. Využijme ji! 

Přes všechny zákazy a všechno varování, nepřeslechněme o Velikonocích tu 

radostnou zprávu, že Boží Syn obětoval sám sebe za nás, kvůli našim hříchům. 

Zemřel dobrovolně na golgatském kříži, byl pohřeben. Ale třetí den byl vzkříšen. Tím 

porazil hřích i její důsledek – hřích. Tím i nám připravil definitivní východisko z toho 

všeho, co nás všelijak trápí a omezuje, působí vrásky a všelijak znepříjemňuje život – 

připravil nám život věčný.  

Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh 

vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn.  (Římanům 10, 9 – překlad Slovo na cestu). 

Nechť nás tedy všechny ta velikonoční zpráva provází a neustále nás povzbuzuje!  

Mějme odvahu spolehnout se a důvěřovat, že nás má Pán Bůh rád a že to s námi 

myslí dobře! Amen. 

 

ZPRÁVA FARÁŘE – VÝHLED NA ROK 2020  

  Milé sestry, milí bratři, zprávu za rok 2019 jste slyšeli z úst sestry kurátorky. 

Těžiště našich sborových aktivit bylo rozloženo do několika etap, hlavně na 

dokončení prací v interiéru, pak znovuotevření kostela a na podzim připomenutí 200 

let od otevření a posvěcení našeho chrámu. Nezmínila se o tom, že mě několikrát 

zastupovala při bohoslužbách i biblické hodině, když jsem nemohl, nebo byl 

nemocný. Za to jí děkuji. Pro budoucnost sboru bude dobré, když sbor bude mít ve 

svém středu ochotné a obětavé bratry a sestry, kteří za sbor ponesou odpovědnost, a 

budou také ochotni a schopni posloužit slovem evangelia při nejrůznějších 

příležitostech.  

 V letošním roce se chceme věnovat duchovní obnově našeho sboru. A sbor, 

to jsou jednotlivci a potom také rodiny. Tedy každý z nás. Na nás všech záleží, jaký 

ten náš sbor bude. Protože jej netvoří ani jen farář, ani jen kurátorka, ani jen 

presbyteři, nýbrž my všichni Z Hodslavic, Mořkova, Straníka, Hostašovic, Životic u 

Nového Jičína, a také někteří z jiných míst. Co se týká budov, jsme zabezpečeni, 

alespoň v tuto chvíli. Máme krásně opravený kostel. Tudíž máme se kde 

shromažďovat. Je ovšem také potřeba, abychom také obnovili svá nitra, tedy svůj 

duchovní život. Abychom provedli potřebnou osobní údržbu své víry a důvěry Pánu 

Bohu.  Každý vztah, ať už mezi manžely, dětmi a rodiči, sourozenci, přáteli je 

potřeba obnovovat, aby nezakrněl, nezevšedněl, nevyčpěl do ztracena. A rovněž tak 

je to s naší vírou. V ní jde především o náš vztah k Pánu Bohu, Tomu, který nám dal 
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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. 

 

c) 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%. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 10 

  Papež František:  

"Jedním z nejvážnějších pokušení, které dusí horlivost a odvahu, je poraženectví, 

které z nás činí nespokojené a znechucené pesimisty se zamračenou tváří. Nikdo 

se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve vítězství." 

 Hlavu vzhůru!   Jako následovníci Pána Ježíše Krista máme v tomto 

světě nezastupitelné místo i poslání! Nejsme však na to všechno sami! Na naší 

straně je ten, který je Nejmocnější! Mějme odvahu a touhu měnit tento svět s Boží 

pomocí a pod Božím vedením! 

 

POZVÁNÍ K ZAPOJENÍ SE 

 Milý bratře, milá sestro, co pro Tebe znamená, že jsi členem Farního 

sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích? Klade to na Tebe nějaké 

nároky? Očekává se od Tebe něco? Vyjadřuješ svým členstvím ve sboru něco? 

Toužíš navazovat na tradici svých předků? Dosvědčovat Kristovu lásku a 

milosrdenství, které prokazoval těm, s nimiž se během svého života setkal? Poznal 

jsi, jaké je místo křesťanů v tomto světě? Tvé místo v něm?  

 Odpovědět si musí samozřejmě každý sám. Každý sám ostatně hledáme 

svou životní cestu, za kterou je jen on sám zodpovědný. Nicméně vás každého do 

sborového společenství zveme. Připojte se. Hledejte spolu s námi, co má hodnotu i 

pro věčnost. Co, jako Kristovi následovníci, můžeme svému okolí nabídnout. 
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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 a prosí 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. 

  c) Kolik? 

Tak to samozřejmě záleží na našich možnostech a ochotě. Několik příkladů:  

Čistý měsíční příjem:   10.000 - 5% - 500 - ročně 6.000 Kč 

12.000 - 5% - 600- ročně 7.200 Kč 

15.000 - 5% - 750 - ročně 9.000 Kč 

20.000 - 5% - 1.000 - ročně 12.000 Kč   A tak dále… 

  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. 

  Necháváme každému na zvážení, kolik se rozhodne přispívat svému sboru, 

horní hranice není omezena. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 9 

  Otázka financí je vždy velmi citlivá. A je to tak i v církvi, ve sboru, i v tom 

našem. Někdy se bojíme či stydíme zeptat, jak to vlastně je. Někdy také mezi lidmi 

kolují různé nepravdy, domněnky, ap. Proto jsem se v těchto (snad) krátkých 

vstupech snažil přiblížit, jak to skutečně vypadá a funguje.  

  Připojuji ještě praktický návod. Díky, že jste dočetli až sem, díky, že náš 

evangelický sbor podporujete. Bez této podpory by nemohl existovat! Pán Bůh 

zaplať! 

 

a) Forma přispívání 

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

tisícovou částku. Doporučujeme, abyste salár platili měsíčně. Každý člověk je 

schopen po menších částkách sebrat víc peněz, než kdyby je měl zaplatit najednou. 

Nejpohodlnější formou platby je trvalý 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. 

 

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

1 Hodslavice + číslo domu  

2 Hostašovice + číslo domu 
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nejenom možnost života, ale navíc nám k tomu přidal naději věčného života, 

kterou nám dobrovolně vydobyl Boží Syn. Ano, Pán Ježíše Kristus obětoval sám 

sebe, snášel nejrůznější příkoří, abychom my našli cestu záchrany. Abychom se 

jeho životem dali oslovit a nasadili se do služby tomu poslání, které za nás 

křesťany, tedy následovníky Krista, Kristovci, nemůže nikdo jiný uskutečnit.  

 Našim hlavním posláním je, abychom tuto dobrou zprávu o Ježíšově díle 

pro nás lidi, která vrcholí jeho oběti na kříži a jeho vzkříšením, nesli tímto světem. 

Abychom se za ni nestyděli. Nýbrž aby se stala tím nejhlavnějším v našem životě. 

Jistě, máme své mnohé povinnosti, plány a tužby, nicméně evangelium to není 

naše, není jen pro nás, abychom si s ním sedli někam do kouta, anebo přišli k jeho 

vyslechnutí do kostela či modlitebny. Toto evangelium si nás chce podmanit. 

Získat na svou stranu. Ona má určovat naše životy se vším, co k nim patří.  

 Být křesťanem totiž nelze jen tak, jakoby mimochodem. Ani jen jednu 

hodinu či dvě v týdnu. Být následovníkem Ježíše Krista to znamená vyhledávat 

s Ním společenství. Toužit po Něm. Milovat Jej z celého srdce, z celé své síly i 

celým svým rozumem. A následovat Jej pak znamená, že všechno ostatní je až za 

Ním, až za Kristem.  

 Přiznejme si, v našich životech to bývá naopak. Pánu Bohu většinou 

dáváme až to, co nám nějak vybude, nebo co máme navíc. Na nás tedy teď je, 

abychom své priority přehodnotili. Abychom Krista umístili na vrchol svých 

hodnot a snah. Abychom Jemu podřídili naprosto vše. Samozřejmě k tomu patří 

modlitba. Vlastně modlitební nasazení. Zájem a touha, aby Pán Bůh ve své milosti 

konal a dotýkal se lidských srdcí.  

 Víte, když se začal opravovat tento kostel, na počátku roku 2018, nebylo 

všechno tak jasné a dané, jak bychom si přáli. Vůbec nebylo jisté, zda se nám 

podaří všechno zařídit a zorganizovat tak, aby se vše zdařilo. A tu mluvím 

především o financích, protože jsme tenkrát měli tak maximálně 1/7 toho, co 

nakonec bylo potřeba. Částky rozpočtu se postupně upravovaly a aktualizovaly, a 

stejně tak příjmy. Nakonec jsme mohli opravit i WC u Staré školy i pořídit a 

nainstalovat topení do kostela. S tím se původně nepočítalo. Ale podařilo se. Ne 

proto, že bychom my lidé byli nějak zvlášť schopní či obětaví. Ale proto, že Pán 

Bůh byl o díla. Že se k těm našim snahám a zájmům přiznal. Proto se našlo tolik 

ochotných lidí pomoci, proto se našlo tolik ochotných dárců ze sboru i mimo něj. 

A jen proto, že si nás Pán Bůh podmanil, získal pro tuto rekonstrukci, toto dílo, 

které má sloužit k oslavě Boží, se podařilo.  

 A teď je načase, abychom pamatovali také na duchovní život. Abychom 

se dali Duchem svatým obnovit a přizvat k dílu, kdy evangelium máme nést celým 

svým způsobem života. Možná nás napadne, že je potřeba se hlavně modlit. Ano, 

to je pravda. Bez modliteb to nepůjde. Možná nás napadne, a bude ještě o tom řeč, 

že pro svou činnost potřebujeme peníze. Ani bez těch to žel nejde. Ale hlavně, 

bratři a sestry, nezapomeňme, že jde také o náš osobní život. O to, abychom měli 

touhu číst Písmo a přemýšlet o něm. Jde o to, abychom měli touhu jeho zvěst 

vnášet do tohoto světa, přičemž nemusíme chodit daleko. Pět vesnic, na nichž se  
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rozkládá náš sbor, je dostatečně velkým prostorem, kde jistě každý z nás nalezne své 

křesťanské misijní uplatnění.  

 Ve sboru se konají různá setkání. Neschází se nás zas mnoho, ale kdo chce, 

může přijít. Každý z nás by měl mít svou studni, ze které čerpá. Tou studní myslím 

sborové setkání, které člověka povzbuzuje a dává mu vodu k životu věčnému, sílu 

k tomu pozemskému zápasu, kterému se nemůžeme vyhnout. Každý z nás potřebuje 

studium Písma i společenství s ostatními souvěrci. A hlavně, co máme, bratři a sestry, 

tak to jsou nedělní bohoslužby. To má být naše slavnost, na kterou se těšíme. Učme 

se mít toto slavnostní shromáždění za to nejdůležitější, co nám týden může nabídnout. 

Učme se to sami, ale učme to také své děti, vnuky, své blízké a známé. Bohoslužby 

jsou důležité samozřejmě především pro zvěst, kterou slyšíme ze slov kázání, avšak 

také z čteného Písma svatého, z pokladu písní a modliteb. A pak je tu ještě 

společenství bratrů a sester. To je také nesmírně důležité. Být spolu. Umět se podělit 

o radost i bolest. Umět společně nést břemena jedni druhých, umět se společně 

namáhat, aby evangelium proniklo i tam, kde dosud nezaznělo a nezakořenilo.  

 Od září se v našem sboru bude konat kurz Objevování křesťanství. Bude to 

10 večerů, každý týden jeden, a to až do Adventu. Každé setkání bude zaměřeno 

malinko jinak. Jejich smyslem však bude přiblížit účastníkům, oč v křesťanství jde. A 

nejenom to. Účelem všech těch setkání je také povzbudit k víře a důvěře Pánu Bohu.  

Už teď vás všechny prosím: Modlete se za tyto večery; ptejte se Pána Boha, koho 

můžete na tato setkání poslat, a samozřejmě přemýšlejte o tom, že byste se jich 

zúčastnit i vy sami.  

 Modlete se, prosím, za staršovstvo, protože především ono nese odpovědnost 

za tento náš sbor. Modlete se, prosím, za přípravu zmiňovaného kurzu Objevování 

křesťanství, protože je s tím spojeno spoustu práce, příprav praktických, 

organizačních i duchovních.  

 Děkuji vám všem, kteří na svůj sbor modlitebně, prakticky i finančně 

pamatujete. Děkuji vám všem, kdo jste si vědomi své odpovědnosti, kterou jako 

křesťané v tomto světě máme.  

         Kéž nás všechny vede Duch svatý a dá nám poznat, že žádná práce, žádná  

akce, ani žádná snaha činěná v pokoře a k oslavě Boží není zbytečná. Mějme naději, 

že naše vynaložené úsilí přinese s Boží pomocí své ovoce. Že tento kostel bude zase 

bývat plný a nebude zde chybět žádná generace!   

 

ZPRÁVA KURÁTOTRKY – ZA ROK 2020 
  Milé sestry, milí bratři, začnu svou řeč netradičně – citátem.  „Církev záleží 

v obecenství duší, pro které neplatí obyčejné, světské řády, nýbrž které začnou 

brát vážně Ježíšovy pošetilé nápady.“ - a k tomu dodatek jednoho katolického 

teologa:  „Kdybych byl farář nebo biskup některé z církví nechal bych tahle slova 

teologa J. L. Hromádky vytesat nad vchodové dveře a začínal bych a končil bych jimi 

každou bohoslužbu anebo aspoň tu nedělní.“  

 Tato slova upřímně věřícího člověka, který stavěl ve svém životě na první 

místo Pána Ježíše Krista a jím poměřoval všechno své konání mě inspirovala, abych 

na ten loňský rok zkusila pohlédnut skrze to, jak jsme plnili ve sboru Kristův odkaz, a  
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(cca 225 osob) byly v roce 2016 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. diakonické a rozvojové 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. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 7 

  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. 

  - příjmy farního sboru (FS) - jsou tvořeny výhradně kostelními sbírkami 

(většina zůstává ve prospěch sboru, některé (tzv. celocírkevní) jsou určeny pro 

jiné účely a odvádí se jinam – diakonie, studenti bohosloví, hospic Citadela, 

podpora církevního tisku, Jeronýmova jednota-stavební fond, pomoc lidem v 

nouzi…); dary (hlavně při pohřbech, vzpomínkách a výročích); a příspěvky členů 

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

  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. 

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

vlastní, případně, které si půjčí. Výdaje stručně 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); opravy (kostel, fara, modlitebna v Mořkově…); cestovné 

(hrazení cest br. faráři 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 předpokládaných výdajů FS pro rok 2020 včetně oprav za 

200.000 Kč a splátky půjčky 200.000 Kč je cca 900.000 Kč. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 8 

  a) Co říkají řády církve 

  Řády naší církve již mnoho let doporučují výši saláru (členského 

příspěvku) 5% z čistého příjmu, tj. buď ročně z ročního, nebo měsíčně 

z měsíčného příjmu. 

  b) Posílení odpovědnosti členů za hmotné potřeby sboru  
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5% A HLAVU VZHŮRU - 4 

  Po Sametové revoluci vznikla na synodu snaha, v určitém časovém výhledu, 

osamostatnit církev z vlivu státu. Tedy: ihned po revoluci byli zrušeni všichni 

církevní tajemníci. Faráři, kteří museli absolvovat dvouletou základní vojenskou 

službu, byli zařazeni mezi vysokoškoláky, tzn. vojenská služba jim byla zkrácena na 

roveň ostatním vysokoškolsky vzdělaným mužům.  

  V církvi byl zřízen tzv. Personální fond. Slouží jako finanční rezerva pro 

nenadálý výpadek ve financování od státu (což se skutečně stalo!) a jako tzv. polštář 

(rezerva) pro období, kdy se církev finančně od státu osamostatní.  

  Výši odvodu do Personálního fondu určuje synod. Zpočátku to bylo cca 

10.000 Kč/ rok, pro letošní rok je částka již 171.000 Kč. Pro mnohé sbory je to 

hodně, nicméně toto je jen zlomek částky, která je určena na platy kazatelů. Odvod 

do PF bude nadále stoupat. 

  Věřte, že nám kazatelům se o tom mluví špatně. Na jedné straně bychom 

byli rádi, kdyby konečně i naše mzdy byly vyšší a odpovídaly např. mzdě 

středoškolského učitele - což se vždy proklamovalo jako cíl…ikdyž cíl v 

nedohlednu… Na straně druhé sbory dávají najevo, že taková částka je mnoho, a 

nepřímo tak říkají, že je jim ve skutečnosti jedno, jak a z čeho jejich kazatel žije… 

  Tak je vlastně před námi všemi otázka, na kterou musíme hledat odpověď: 

Potřebujeme kazatele - faráře? Pokud ano, je potřeba je i finančně zabezpečit, protože 

v brzké budoucnosti nebudeme mít na jejich platy jiné zdroje než své vlastní dary. 

Pokud ne, je potřeba, aby o sbor s větší intenzitou začali pečovat presbyteři a laičtí 

členové sborů.  

  Pán Bůh nechť nás v tom hledání provází svou moudrostí! 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 5 

  Dnes mám na vás prosbu : Mohli byste mi, pokud samozřejmě chcete, 

stručně napsat odpověď na následující otázku? Proč je důležitá církev v naší 

společnosti? Pokud by někdo nechtěl svou odpověď zveřejnit zde, nechť napíše na 

hodslavice@evangnet.cz Děkuji! 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 6 

  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 od toho data 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 uvádím, že náklady na mzdy všech farářů a farářek ČCE  
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chci se zamyslet, zdali jsme se řídili jeho „pošetilými nápady“. (jak nás vybízí už 

zmíněný J. L. Hromádka). 

    Loňský rok jsme začali přípravou na výroční shromáždění a volbou 

nového staršovstva na další šestileté období. Ano, vždycky na začátku své zprávy 

mám zmínku o staršovstvu. Dnes mne opravdu těší, že mohu s vděčností 

konstatovat, že nově zvolené staršovstvo se pustilo s vervou do práce a zvládlo se 

ctí všechny náročné akce a úkoly, které se loni nakupily, a bylo jich opravdu dost. 

Musím ocenit všechny, ale zvláště nově zvolené, že se nelekli a zapojili se bez 

otálení, kde bylo potřeba. Srdečně děkuji všem členům staršovstva včetně 

náhradníků za jejich celoroční službu. Milí bratři a sestry starší, vážím si vašeho 

nasazení a přístupu, protože to nebylo vždy samozřejmé, aby na schůzích byla 

téměř stoprocentní účast včetně náhradníků a byli jste ochotni se sejít i na 

několika mimořádných schůzích navíc. Věřím, že nám nasazená vysoká laťka a 

elán vydrží i do dalších let našeho mandátu. 

   Po skončené velkorysé rekonstrukci interiéru kostela jsme se sešli k 

hlavní akci na jaře - ke znovuotevření kostela. Slavnostní neděle 14. dubna byla 

vyplněna opravdu hodnotným programem. Přivítali jsme vzácné hosty v čele se 

synodním seniorem D. Ženatým a mohli jsme poděkovat všem, kteří se na úspěšné 

rekonstrukci kostela podíleli. Nebudu vyjmenovávat všechny další akce za loňský 

rok, protože si je připomeneme ve fotoprezentaci, ale zmíním se ještě o druhé 

velké, která byla v září.  

  V neděli 22. září jsme si připomněli 200 let od otevření a posvěcení 

kostela. Opět s celodenním programem jiným než na jaře. A při té příležitosti byl 

představen i Sborník o našem sboru, který vyšel díky péči a nasazení našeho 

bratra faráře. Sborníků jsme nechali natisknout dostatek, připomínám vám, abyste 

si ho zakoupili, pokud jste tak již neučinili. Nebo ho můžete někomu, kdo má 

vztah k našemu sboru, podarovat, jako vhodný dárek. V září se také sešli 

zakladatelé a děti k oslavě 20 let trvání oddílu Royalu Rangers v našem sboru. A v 

neděli jsme si připomněli skrze slova seniora Marka Zikmunda i dvojité výročí 

(130 let od narození a 50 let od úmrtí) už zmíněného Josefa Lukla Hromádky.  

  Kromě vzpomenutých akcí byl celý rok vyplněn pravidelným sborovým 

programem, kde hlavní místo zaujímají nedělní a sváteční bohoslužby s 

vysluhováním svaté večeře Páně. Probíhala výuka náboženství ve škole v 

Hodslavicích a Hostašovicích a na faře. Pro vzdělávání dospělých byly biblické 

hodiny na dvou místech, v Mořkově a ve Straníku. V prezentaci uvidíte fotky z 

dalších sborových setkání, vloni jsme se připojili i k Noci kostelů a plánujme se 

zapojit i v letošním roce. Proběhlo také několik setkání žen při tvoření.   

  Mohla bych dlouze mluvit o jednotlivých setkáních, ale není účel vás 

unavit a otrávit. Budeme však rádi, za vaše reakce, co se vám loni ve sboru líbilo a 

co třeba ne. Abychom jako staršovstvo i bratr farář měli nějakou odezvu a mohli 

se zaměřit na to, co je třeba zlepšit.  

  Přikročím k rekapitulaci. Za všemi sborovými setkáními stojí větší či 

menší přípravy a musí se na tom podílet lidé. Samo od sebe se nic nekoná a 

neudělá. Proto chci s vděčností poděkovat všem, kdo stále mají chuť a elán se do  

mailto:hodslavice@evangnet.cz
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něčeho pouštět, zvát lidi a organizovat život ve sboru. Na prvním místě bratru faráři, 

protože on je ten, který stojí v čele sboru a byl a je tahounem a iniciátorem řady věcí, 

které by bez něho nebyly. Děkuji vám, kteří zajišťujete běžný provoz sboru a 

věnujete tomu svůj čas a obdarování. Chtělo by se mi vás všechny vyjmenovat, ale 

určitě bych na někoho zapomněla. Proto vězte, že žádná služba pro bližního, ani pro 

společenství sboru nebude před Bohem zapomenuta.  

  Děkuji vám všem také za osobní modlitby a modlitby za sbor, za faráře, za 

presbytery a potřebné lidi. Děkuji i za vaši finanční obětavost se kterou nesete svůj 

sbor a jsem vděčná za ty, kteří už přijali za svou výzvu „5% a hlavu vzhůru“ a zřídili 

si trvalý příkaz na sborový účet.   

   Prosím vás, ale abychom v započaté práci nerezignovali, ani na oslovování 

svých přátel, nebo i v rodině a vysvětlovali, jak to bude s církví dále a předávali 

informace o sboru a jeho fungování i financování.  

   Prosím vás, abyste také zvali na sborové akce, především k účasti na 

bohoslužbách. Všichni, kdo jsme zde, jsme slyšeli slovo Boží, chodíme sem kvůli 

němu, nenechávejme si je pro sebe! Mějme stále na mysli Ježíšovo velké poslání:  - 

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky…“. Jak jsme slyšeli v úvodu: - 

nebojme se a začněme brát vážně Ježíšovy pošetilé nápady. Vždyť on je ten, který 

nás miluje, dává dohromady a je hlavou i našeho sboru.  

  Příští rok završím 20 let práce ve staršovstvu. Sbor je pro mne druhý domov, 

naplňuje můj život a mám touhu a modlím se za to, aby se tu všichni cítili dobře, 

prožívali radost ze společenství, ze slyšení Božího slova, z toho, co se podařilo. 

Speciálně se letos těším se na kurz Objevování křesťanství. Těším se na všechny, kdo 

přijdou a budou mít zájem slyšet tu radostnou zprávu o Ježíši Kristu, těším se, že 

vytvoříme tým, který se o příchozí bude starat a bude s nimi mluvit. Věřím, že nejsem 

a nebudu sama, komu Bůh položí na srdce starat se o příchozí a sloužit jim svým 

slovem a svědectvím víry.  

  Chci vás povzbudit, abyste se nebáli otevřít své srdce novým nabídkám a 

možnostem a vykročili vstříc Božímu povolání. Abyste se nechali formovat Božím 

slovem. Protože, jedině pokud budeme brát vážně lásku a pozvání Pána Ježíše Krista 

a navzájem se povzbuzovat a podporovat a společně se za to modlit, tak Bůh našemu 

úsilí požehná. Jak dosvědčuje apoštol Pavel v 2.listu Korintským: (v. 8-10) 

   „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 

dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak 

je psáno: „Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, 

který dává semeno k setbě a chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody 

vaší spravedlnosti.“   
  

5% A HLAVU VZHŮRU - 1 

  Do služby kazatele ČCE jsem nastupoval ještě v komunistickém režimu.  

Tenkrát jsem na úřadech zažíval přezíravost a někdy i posměch. "No jo, vy jste ti 

pánbíčkáři, kteří neznají ani zákony ČSSR… musíme být s vámi trpěliví…“ Platili 

jsme za příživníky, zpátečníky, prostě ty, kdo jsou mimo realitu. Mnozí nechápali, že 

je možno i na sklonku 20. století věřit Pánu Bohu. Na jedné straně jsme platili za  
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exoty, ale na druhé straně z nás měli představitelé státu strach. Každý okres a kraj 

měl svého tajemníka pro věci církevní. Těm byli kazatelé přímo podřízeni. 

Určovali, jaké bude naše zařazení v církvi, jaký bude náš plat, atd.  

Kdo chtěl v neděli sloužit v jiném sboru mimo vlastní okres, musel si 

vyžádat stanovisko dvou okresních tajemníků, svého i toho druhého. V případě, že 

se onen sbor nacházel navíc v jiném kraji, bylo potřeba oproti prvnímu 

zmíněnému případu ještě stanovisko obou krajských církevních tajemníků. Kdo 

měl nějaký škraloup, který neodpovídal směru, který pro církve vytyčila vládnoucí 

strana, mohl přijít o tzv. státní souhlas (tedy souhlas k vykonávání duchovenské 

služby). To znamenalo, že mu byla ukončena možnost sloužit na jakémkoli sboru. 

Mnozí z těch, kteří ztratili souhlas, pak pracovali např. jako kotelníci. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 2 

   V říjnu roku 1949 byly přijaty zákony: zákon č. 217/1949 Sb., kterým se 

zřizuje Státní úřad pro věci církevní a zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském 

zabezpečení církví a náboženských společností státem. Z něj ukázka: 

  § 2  Úkolem Státního úřadu pro věci církevní je dbáti o to, aby se 

církevní a náboženský život vyvíjel v souladu s ústavou a zásadami lidově 

demokratického zřízení, a zajistiti tak pro každého ústavou zaručené právo 

svobody vyznání, založené na zásadách náboženské snášenlivosti a rovnoprávnosti 

všech vyznání. Druhá část (kurzívou) však, jak známo, nebyla naplňována ani 

vyžadována… 

  Církevní zákony z roku 1949 přečkaly od svého přijetí následných 

čtyřicet let trvání socialistického zřízení v Československu. Dočkaly se 

listopadové revoluce v roce 1989, která tuto epochu ukončila a nastolila 

demokratické zřízení. 

 

5% A HLAVU VZHŮRU - 3 

  Vydání zmiňovaných zákonů mělo naoko znamenat, že stát bere i 

finanční starost o církve na svá bedra. Pravda je ovšem taková, že prostřednictvím 

církevních tajemníků zasahoval do služby kazatelů a určoval výše jejich mzdy (ta 

byla cca 4x menší než tehdejší průměrná!). Každý sbor musel okresnímu 

církevnímu tajemníkovi předkládat ke schválení rozpočet. Ne jenom roční, nýbrž i 

pololetní a čtvrtletní!  

  Lidé byli až do roku 1989 přesvědčeni, že stát platí církvím vše. To byla 

také jeho snaha, se takto prezentovat! Takže dosud je rozšířen názor, že stát 

přispíval na památky, platil energie, veškerý církevní provoz…platil sborům 

vše…OMYL! 

  Skutečnost znali především aktivní členové sboru. Ti ostatní neměli ani 

páru o tom, jak to ve skutečnosti chodí. Proto je dnes potřeba osvětu, abychom 

informace o chodu církví, konkrétního sboru měli. 

Díky všem, kteří svou církev v těch nelehkých dobách jakkoli podporovali! 

 

  


