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ÚVODNÍK - AKTUÁLNÍ DĚNÍ V NAŠEM SBORU

 
Viděno  z dětského  pohledu  - tak  prázdniny 
skončily a  je  tu  zase škola,  musíme se učit  – 
počínající  každodenní rutina začíná být už teď 
pro mnohé ubíjející. Viděno očima rodiče  - tak 
konečně bude zase nějaký nastavený řád, režim, 
rozumná  hodina  vstávání,  přiměřená  hodina 
ukládání k spánku  a hlavně konec poflakování. 
Obojí je pro zdravý růst potřeba, jen ten přechod 
bývá trochu náročnější. Vždyť i dospělý člověk, 
studiem nezatížený,  potřebuje  svou dovolenou 
a  tak  nějak  vydechnout,  načerpat  a  zase  se 
nadechnout a jít svým životem dál.
   Vydechli  jste  dobře?  Máte  novou  chuť  se 
vrátit a zase pokračovat? A nebo máte dokonce 
novou chuť něco změnit, něco udělat, někam se 
posunout?  Máte  ještě  chuť  být  opět  součástí 
toho našeho evangelictví?  Chuť čerpat  a  chuť 
dávat?
  Chutě  mohou  být  různé  –  od  sladkých 
a slastných  počínaje  až  po  zahořklou  pachuť, 
která zůstane v ústech po něčem nedobrém až to 
zkřiví celý obličej. 
   Ano, někdy máme i tu zahořklou chuť se vším 
praštit,  vykašlat  se  na  všechno,  utéct  někam, 
schovat  se  a  přesně  tak  za  nás  mluví  i náš 
obličej,  který  je  najednou  zachmuřený, 
zamračený, zoufalý nějakým trápením, povadlý 
pláčem.  Naopak  chuť,  která  se  rozplývá 
na jazyku odráží v obličeji  zase  radost, zajiskří 
oči, vyloudí úsměv.
   To  jsou  naše  chutě,  někdy i  pocity.  A jak 
chutná, když je třeba hlad a touha po něčem, co 
není. Známe ten pocit opravdového hladu, kdy 
člověku  chutná  i  tvrdá  kůrka  chleba  jako  ten 
nejlepší zákusek na světě? Máme někdy takový 
hlad? A nebo jsme většinou už celkem sytí ještě 
před tím než opět začneme jíst?
    Přemýšlím, kdy má člověk chuť třeba přijít 

do kostela, chuť se modlit, kdy má člověk chuť 
zpívat  a  chválit  Boha.  Kdy  má  člověk  chuť 
přijímat  i  duchovní  pokrm, aby sílil  na duchu 
a jeho obličej zářil radostí a spokojeností jako to 
vidíme u malých dětí.
   Jakou chuť má náš život?  Je to  jen sladká 
poleva jinak nedobrého dortu nebo pálivá chilli 
omáčka a nebo víno tvé výborné, Pane?
   Bratři  a sestry a také přátelé našeho sboru, 
na začátku  školního  roku  Vás  všechny  zvu  – 
pojďme  společně  kořenit,  vychutnávat 
a obohacovat náš život vírou, nadějí a láskou!
 

Ti ať vzdají Hospodinu chválu  
za milosrdenství a za divy, jež pro lidi  

koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal  
plno dobrých věcí. Žalm 107,8-9    

        

CO NÁS ČEKÁ... (ZÁŘÍ, ŘÍJEN)
Náboženství pro školní děti bude každé pondělí 
od 15.30 hodin na faře! (zahájení 18.9.)

Konfirmandi se budou scházet každý  čtvrtek 
od 16 hodin na faře! (zahájení 5.10.)

Mládež se  bude  scházet  každých  14  dnů 
ve čtvrtek od 18 hodin
Biblická  hodina  v  Bělotíně u  Fibichů  bude 
jednou  měsíčně  ve  středu  a  termín  se  bude 
domlouvat individuálně – zahájení 20.9.!
Plánuji  také setkání na faře,  které by mělo 
ještě  jinou  podobu  než  biblická  hodina  – 
někdy by se jednalo o společné tvoření,  jindy 
zpívání a modlitební chvíle.

Péči  o  starší  generaci  bych  ráda  řešila 
společným  navštěvováním  –  zpěvem 
a povzbuzením.



Bohoslužby – 1.října bude vysluhována Večeře 
Páně  je  to Den  díkuvzdání  za  úrodu, 
plánujeme posezení v podkruchtí. Je vyhlášena 
celocírkevní  sbírka  na  sociální  a  charitativní 
pomoc.

Ekumenická  bohoslužba –  je  naplánována 
další  ekumenická  bohoslužba,  tentokrát 
ve spolupráci s armádními kaplany  v kapli sv. 
Barbory v  Hranických  kasárnách  –  24.  října 
v 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
Ze staršovstva – z ústředí církve jsme neustále 
vybízeni  k  větší  obětavosti,  protože  stát 
na základě  odluky  státu  od  církve  postupně 
přestává  církev  dotovat.  Mnoho  sborů  naší 
církve  bude  mít  tím  pádem  v  nejbližší  době 
finanční  problémy,  podívejme  se  tedy,  jak 
přispíváme...

Jak přispíváme na činnost církve a sboru: 
Salárem:  Řád  hospodaření  církve  doporučuje, 
aby každý člen  církve  platil  salár  ve výši  5% 
ze svých celkových ročních příjmů.

Chrámovými sbírkami: Většina sbírek je určena 
pro potřeby vlastního sboru. Několikrát do roka 
se  konají  celocírkevní  sbírky  vyhlašované 
synodem  pro  určité  úseky  církevní  práce – 
na tisk pro Diakonii, na stavební účely (Hlavní 
dar  lásky).  Konáme  také  sbírku  solidarity 
na pomoc  sborům,  které  nemohou  plně  hradit 
svůj  odvod do personálního fondu,  sbírku  pro 
evangelickou akademii, pro křesťanskou službu, 
pro  sociální  a  charitativní  pomoc,  sbírku 
na Jubilejní toleranční dar (JTD) na dlouhodobé 
financování  stavebních  akcí  a  sbírku 
na bohoslovce a vikariát.

Mimo  řádnými dary  : Při jubileích a významných 
rodinných  událostech,  na  konkrétní  potřeby 
sboru,  např. na  opravu  kostela,  na  vybavení 
sborových  prostor  nebo  pro  oběti  přírodních 
katastrof.

Několik rad a doporučení pro dárce: předem si 
připravte  obnos,  který  chcete  darovat  a  buďte 
štědří.  Při  každé  sbírce  ve  shromáždění  by 
staršovstvo  mělo  ohlašovat,  jaký  je  její  účel. 
O účasti na sbírce se rozhoduje každý sám podle 
účelu sbírky a svých priorit. 

Salár:  neodkládejte  placení  saláru na poslední 
chvíli na konci roku, kdy míváte velké finanční 
výdaje.  Nejlepším  řešením  je  trvalý  příkaz 
k úhradě  z vašeho  bankovního  účtu.  Tak 
nepocítíte velké jednorázové výdaje a sbor bude 
mít pravidelný příjem během celého roku.

Učiňme  dary  naší  církvi  pravidelnou  součástí 
našeho rodinného rozpočtu!

 Uvádíme příklad:

1 dar v ceně
1 rohlíku denně 2,50 × 365 = 912 Kč/rok
5 Kč denně 5,00 × 365 = 1 825 Kč/rok
10 Kč denně 10,00 × 365 = 3 650 Kč/rok
20 Kč denně 20,00 × 365 = 7 300 Kč/rok

Vyžádejte  si  od  sboru  potvrzení  o  všech 
evidovaných darech, které jste během roku dali 
církvi. V daňovém přiznání si pak všechny dary 
můžete odečíst od základu daně z příjmu. 

Váš dar bude vždy přijat s vděčností. 

Číslo účtu:   190 304 741 / 0300  

Adresa sboru: 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Hranicích, Farní 43, 753 01 Hranice
tel. 581 603 537, mob. 604 813 291 farářka

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO SBORU A CÍRKVE: 
www.ccehranice.estranky.cz
www.e-cirkev.cz

JUBILANTI V ZÁŘÍ A ŘÍJNU

13. 9. Anna Mücková                            82 let
15.3. Eva Krcháková                             61 let
16. 9. Lydie Vilišová                             80 let
17.9. Jan Kadlec                                    61 let
17. 9. Dobromila Pupíková                   83 let
22. 9. Josef Pánek                                  89 let
28. 9. MUDr. Libuše Tesaříková           94 let
 3.10. Anna Czerweková                       77 let
 6.10. Božena Fibichová                        68 let
 8.10. Antonín Mikulenčák                    71 let

http://www.ccehranice.estranky.cz/
http://www.e-cirkev.cz/


CO MNE V POSLEDNÍ DOBĚ OSLOVILO?
Třeba tato Modlitba (Hana a Petr Ulrichovi)
možná někdy zazní i v kostele...

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list,
prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech 
číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu 
rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat 

pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu 
nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi 
dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.

A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit 
nemám sil, odvahu to nač stačím, na tomhle světě 
pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky 
správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit 
dá. 
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