Zpráva staršovstva o
životě a stavu ostravského
sboru za rok 2017
1. ÚVOD
Následující zprávu staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Ostravě předkládá s vědomím, že ostravský sbor je pestrým a živým
společenstvím a jeho cestu nelze plně vystihnout krátkým shrnutím a několika
statistickými daty. Je to ale také příležitost k ohlédnutí, zamyšlení a především
vděčnosti.

2. SPRÁVA SBORU
Sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru bylo svoláno dvakrát. 15.1. se
konalo mimořádné sborové shromáždění, na kterém byl výpomocným kazatelem
ostravského sboru povolán a doporučen k ordinaci Michael Waloschek. 12.3. se
konalo výroční sborové shromáždění, které projednalo řádné záležitosti (mj.
schválení zpráv, volba revizorů sborového hospodaření) a zvolilo nové staršovstvo
(na období 2017-2023) ve složení: Dita Bartolšicová, Jaroslava Drozdová, Jana
Grollová, Jana Hašková, Jarmila Cholevová, Libor Janča, Elvíra Krupová, Daniel Mach,
Marek Skotnica, Hana Vlčinská, Michael Waloschek. Virilními členy staršovstva byli:
Ewa Jelinek (první farářka), Pavel Šindler (druhý farář). Na místo náhradníků zvolení
byli: Zdeněk Krůta, Barbara Řimánková, Šárka Rajdusová a Miroslava Kuzníková.
Nové staršovstvo na své ustavující schůzi 19.4. zvolilo kurátorem sboru bratra
Michaela Waloschka a místokurátorem bratra Daniela Macha. Pověření nově
zvoleného staršovstva proběhlo v neděli 11.6.
Staršovstvo se scházelo k jednání pravidelně každou druhou středu v měsíci (s
výjimkou prázdnin) a 4x k mimořádné schůzi (průměrná účast včetně náhradníků
13). Věnovalo se záležitostem personálním, organizačním a hospodářským. Velká
témata byla: volby do nového staršovstva, sborový kantor, oprava podlahy
v sakristii kostela, hudební nástroje, práce s dětmi a mládeži, diakonie. O svých
jednáních staršovstvo členy sboru informovalo v usneseních, která vycházela ve
Zpravodaji.
Zaměstnanci sboru byli Hana Vlčinská (0,5 úvazku jako pokladní/hospodářka) a
Jana Krejčí (0,75 úvazku jako kostelnice).

Sborová správa byla vyřizována především ve farní kanceláři (každý pracovní den
9-12 hod, ve středy navíc 14-17 hod; o prázdninách jen v po a čt). Vedle farářů a Hany
Vlčinské se na ní podílela také Marie Václavíková. Faráři, kurátor a zaměstnankyně
sboru se scházeli k pravidelným poradám.
Stavební záležitosti zajištovali především Vladislav Rajdus (stavební dozor a
řemeslnické práce), Michael Waloschek (jednání s úřady) a Jaroslav Orawski
(stavební dozor, zplnomocněnec sboru v jednání s úřady, člen CB).
Sborový měsíčník Zpravodaj vyšel 11x (o prázdninách jako dvojčíslo). Sloužil
k informování členů. Redaktorem byl Michael Waloschek. V dubnu a prosinci byl
Zpravodaj rozesílán jako sborový dopis členům sboru (s hlasovacím právem).
Presbyteři do Zpravodaje sestavovali rubriky: biblický úvodník, usnesení ze schůzí
staršovstva, modlitební okénko a poděkování staršovstva. Byly v něm i příspěvky
ostatních členů sboru. V provozu byly také internetové stránky sboru
(ostrava.evangnet.cz a www.facebook.com/cceostrava), o které se starala
především Ewa Jelinek. Průměrná měsíční návštěvnost stránek byla 523 (2014: 563,
2015: 690, 2016: 713).
Pod odkazem goo.gl/pUhjDC byl k dispozici rozpis jednotlivých aktivit ve sboru.
O nástěnky v sále a kostele se starala Marie Václaviková, o vývěsku na sborovém
domě Elvíra Krupová. O počítač v kanceláři pečoval Josef Grendziok.
Ke dni 31.12.2017 uváděl sbor v celocírkevních přehledech 521 členů, z toho 122
s hlasovacím právem. Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva
považován člen sboru starší 18 let, kterého rodina (manžel, manželka, dítě do 26 let)
aspoň někdy v uplynulých 3 letech zaplatila salár nebo dala sboru dar. Salár v roce
2017 zaplatilo 77 rodin a jednotlivců.
Počet členů sboru
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Čtyři členové sboru zemřeli (jmenovitě budou zmínění níže). Členem sboru se stali:
Jiří Foltýn, Alžběta Machová, Tobiáš Czekaj, Patricie Solanská, Eliška Šlahařová,
Adam Lokajíček, Kateřina Pustková, Theodor Pustka, Bianca Pustková (křtem) a Dita
Bartolšicová, Lenka Foltýnová Glacová (stěhováním).
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3. Bohoslužebná shromáždění
Nedělní bohoslužby

Průměrná účast na bohoslužbách
Nedělní a sváteční bohoslužby byly
77
74
72
69
63
61
59
hlavními událostmi sborového
života (57x, prům. 59); konaly se
obvykle: v letním období v 8:30
v kostele, v zimním období v 9:30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
v Třanovského sále.
Mimo farářů sboru Ewy Jelinek (25x) a Pavla Šindlera (30x), vedli nebo kázali na
nedělních a svátečních bohoslužbách také: výpomocní kazatelé Hana Vlčinská (2x)
a Michael Waloschek (3x, ordinován 26.2. v Krnově), dále: Pavel Taska, Tomáš
Pavelka, Marek Zikmund, Tomáš Novotný, Benjamin Roll, Ondřej Titěra a Joel Ruml.
Nedělním bohoslužbám předcházela modlitební setkání v sakristii nebo
presbyterně.
Presbyteři se na průběhu bohoslužeb podíleli vítáním příchozích a rozdáváním
bulletinů, čtením z Bible a vysluhováním večeří Páně.
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Sborová oznámení obvykle připravovali a přednášeli kurátor či Jana Hašková.
Na bohoslužby bezprostředně navazovalo posezení u kávy, čaje a drobného
občerstvení v Třanovského sále, které zajištovaly především Eliška Vlčinská, Marie
Sabóová a Jana Krejčí.
Zpravidla první neděli v měsíci se konaly bohoslužby rodinné, kterých se účastnily i
děti (10x). V ostatní neděle se pro děti konala Nedělní škola (33x, prům. 6). Zde děti
vedli katecheti: Jiří Friedrich (9x), Josef Grendziok (8x), Marta Machová (5x), Petra
Waloschková (5x), Jana Grollová (4x) a Ewa Jelinek (1x). Učitelé se také sešli ke
společným schůzkám (2x).

Sváteční bohoslužby
Kromě nedělních bohoslužeb se konaly také sváteční a jiná: na Nový rok (56), Zelený
čtvrtek (28), Velký pátek (jen dopoledne, 65), Štědrý večer (49, byla to neděle,
dopoledne se konaly k 4. neděli adventní), Boží hod vánoční (60) a Starý rok (56, byla
to neděle, odpoledne se bohoslužby nekonaly).
Účast na svátečních bohoslužbách
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Hudba
Při bohoslužebném zpěvu doprovázeli varhaníci Samuel Mach (19x), Michael
Skotnica (13x), Dita Bartolšicová (17x), Eliška Vlčinská (3x), Alena Skotnicová (1x), dále
také: Ladislav Moravetz a Jan Trusina (1x). Pěvecký sbor pod vedením Samuela
Macha se pravidelně scházel ke zkouškám (cca 26x, prům. 7), vystupoval při
bohoslužbách a také během Noci kostelů a v Domově pro seniory Kamenec. Při
bohoslužbách se občas zpívaly také písně s doprovodem jiných hudebních nástrojů.
Při jejich vedení pomáhali Samuel Mach a další. 9.4. byl Samuel Mach instalován na
sborového kantora.

Ostatní
Zvonění na zvony před bohoslužbami (v letním období) nikdo nezaštiťoval, nedaří
se najít dlouhodobé zvoníky. Ale když už, tak většinou to byl Jaroslav Nováček, Marie
Sabóová, Josef Grendziok a dokonce děti se svými rodiči. Pro bohoslužby byly
připravovány tištěné programy (bulletiny), k dispozici byla rovněž rozmnožená
kázání.
Některé bohoslužby měly zvláštní prvky: V lednu se konaly hudební. Na Zelený
čtvrtek se bohoslužby konaly v kruhu u stolu se čtením pašijí a večeří Páně.
V listopadu, v rámci Ostravského listopadání, se na bohoslužbách aktivně podílela
mládež. Na třetí adventní neděli nazkoušela skupina dětí, mládeže i dospělých
vánoční hru, kterou zpracovala a režírovala Marta Machová. V rámci těchto
bohoslužeb děti dostaly dárky, které připravila Jana Grollová. Na Starý rok rodiny
Krupových, Pražákových a Novotných spolu s Hankou Vlčinskou připravily sborové
verše ve formě záložek.

Svátosti
Při některých bohoslužbách (adventní neděle s výjimkou Vánoční hry, postní a
sváteční neděle, každá druhá neděle v měsíci, 1. neděle v říjnu jako neděle
díkůvzdání, 1. neděle v listopadu k výročí kostela) byla vysluhována večeře Páně
(25x, prům. 52). Vysluhována byla také během bohoslužeb v Domově pro seniory
Kamenec. Ve čtyřech případech vysluhovala Ewa Jelinek večeři Páně také
v rodinách.
V rámci bohoslužeb byli pokřtěni Jiří Foltýn, Alžběta Machová, Tobiáš Czekaj,
Patricie Solanská, Eliška Šlahařová, Adam Lokajíček, Kateřina Pustková, Theodor
Pustka, Bianca Pustková. Nikdo nebyl konfirmován.
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Služebnosti
Církevním sňatkem byli v našem sboru oddáni: Kryštof Mareček s Terezou Marii
Bužgovou a Adam Lokajíček s Adélou Holibkovou. Církevním pohřbem byli pohřbeni:
Eva Hirschová, Lubomír Haška, Miroslava Zajícová a Emilie Ocásková (pohřeb Marie
Balabánové se konal 2.1.2018). Zemřela také Jarmila Pechanová (bez církevního
pohřbu).

4. DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ A AKTIVITY
Katechetická shromáždění
Dorost (biblická hodina pro děti) se konal ve čtvrtky (36x, prům. 5). Při vedení s Ewou
Jelinek (31x) spolupracovali: Marta Bukáčková (16x), Jana Grollová (6x), Eliška
Vlčinská (10x), Anna Sabóová (3x) a Josef Grendziok (2x).
Jednou týdně se scházela mladší (středoškolská) mládež (29x, prům. 4; 3 účastnice
nepočítaje farářky), kterou vedla Ewa Jelinek, v přípravách programů se střídaly
všichni. Jednou týdně se pod vedením Ewy Jelinek scházela starší (vysokoškolská)
mládež (41x, prům. 6), která se také sama střídala ve vedení biblických programů.
Obě mládeže se účastnily soutěže „Mládežnická challenge 2016“ organizovanou
celocírkevním časopisem pro mládež „Nota nebe“, ve které šlo o splnění několika
úkolu pro sbor a pro sebe, a výhrou byla hra „Christivity“ (biblická verze „Aktivity“).
Mimo prázdniny se pod vedením Pavla Šindlera (31x) téměř každý týden konala
tradiční biblická hodina (39x, prům. 9). Vedli ji také Ewa Jelinek (4x), Hana Vlčinská
(1x) a praktikant Benjamin Roll (1x).
Jednou měsíčně se pod vedením Pavla Šindlera scházela se skupina střední
generace (8x, prům. cca 8) a v přípravách programů se střídali Jiří Groll, Hanka
Vlčinská a Pavel Šindler.
Jednou měsíčně se scházela skupina třicátníků, která přijala název Nokturno a
kterou vedl Michael Waloschek (9x, prům. 8). Předkřestní přípravu vedla Ewa Jelinek
s 6 lidmi a Pavel Šindler s 2.

Pravidelná shromáždění
Ostravské zvonky, které do června vedla Ewa Jelinek a od září Jana Grollová
(zkoušky: 24x, prům. 7) vystoupily 1x – na svém adventním koncertu (38 diváků a 12
účinkujících). Účastnily se jednoho víkendového soustředění (KS Lázy). Josef
Grendziok ukončil působení Farního kroužku informatiky (4x, prům. 2). Každé liché
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úterý dopoledne se konala kavárnička (cca 21x, prům. 7). Čas společných modliteb
byl stanoven na středy od 20 do 21 hod.

Ostatní akce
Marta Machová a Pavla Machová připravily karneval pro děti (27).
V říjnu se pod vedením Ewy Jelinek pro děti konala Strašidelná noc (11 dětí, 3
vedoucí).
Na táborových schůzkách (6x, prům. 8) byl připravován tábor pro děti. Ten se konal
ve Stříteži nad Bečvou pod vedením Jany Grollové a dalších spolupracovníků. Z řad
vedoucích to byli: Marta Bukáčková, Ewa Jelinek, Martin Maděra, Hanka Maděrová a
Michael Skotnica. Instruktory byli: Tomáš Halmazňa, Daniel Kubaň, Ondřej Martinák
a Eliška Vlčinská. Tábora se zúčastnilo 25 dětí.
Konaly se sborové dny. V lednu byl Tříkrálový koncert pod vedením Jany Grollové.
V únoru jsme hráli hru „Christivity“. V dubnu Ladislav Moravetz měl besedu o novém
zpěvníku. V květnu mluvil na téma „Církev u Kalvína“ Tomáš Pavelka. V červnu
mluvil Michael Waloschek o výletu do Izraele. V září povídali o prázdninových akcích
jejich vedoucí a účastníci. V říjnu Ondřej Titěra mluvil o budoucnosti církve a přiblížil
postup práce nad novým zpěvníkem. V listopadu na společné besedě se SCEAV a
korejským sborem mluvil Ji Yun Jang na téma "Korea, Čína a Japonsko, jak se liší?".
Týden poté v rámci Ostravského listopadání jsme hostili Joele Rumla, který se s námi
podělil informacemi o životě emeritního synodního seniora a seniorátního faráře
Ústeckého seniorátu. Besedy byly většinou spojeny se společným obědem. Na
přípravě jídla se podíleli členové sboru nebo byly zajištěny z externích zdrojů.
23.4. se konal varhanní recitál Samuela Macha s duchovní promluvou Michaela
Waloschka (21).
Jana Grollová připravila dvoudenní sborový výlet (29-30.4., Herrnhut, Německo; 17
účastníků). V červnu se konalo opékání na farní zahradě (33).
Mládežníci pod vedením Benjamína Grolla, Ewy Jelinek, Ester Pražákové a
s podporou Elvíry Krupové a Jany Grollové připravili výroční 25. Ostravské
listopadání. Na programu byly: koncerty, které se konaly v Klubu Parník (6x, prům.
64), PUB v klubovně pod farou, hudební dílna pod vedením Ladislava Moravetze (25)
a nedělní mládežnické bohoslužby (107), na kterých kázal Joel Ruml.
Vánoční zpívání a muzicírování připravily Elvíra Krupová a Jana Grollová (26).

5. PASTORACE
Pastoraci (návštěvy a osobní setkání se členy sboru) konali kromě farářů i další
pomocníci z řad presbyterů i členů sboru.
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Na sborové nástěnce a ve Zpravodaji byly uveřejňovány narozeniny členů sboru.

6. ČINNOST SBORU NAVENEK
Ostravské středisko Diakonie ČCE
Za ostravský sbor členy Dozorčí rady byli: Jiří Groll (předseda), Libor Janča, Jiří
Friedrich a Marek Skotnica (náhradník). V prosinci byla zvolena nová Dozorčí rada
střediska (na čtyřleté období) ve složení: za sbor ČCE Ostrava: Jiří Groll, Jiří Friedrich,
Libor Janča; za sbor BJB: Daniel Erlich; za odbornou veřejnost: Michaela Sikorová; za
zaměstnance střediska: Marcela Choronží a jako náhradník za sbor ČCE Ostrava:
Marek Skotnica.
Pavel Šindler navštěvoval jednou ob týden klienty zařízení Domovinka (cca 27x). Na
programu byl zpěv, biblický program a nějaké čtení na pokračování či jiné téma,
povídání si a modlitba. V Domě pro matky s dětmi Debora (cca 6x) měl Pavel Šindler
biblický program jen pro zaměstnance zařízení, a to dle přání vedoucí a jen na
pozvání vedení.

Charita a pastorace navenek
V období Vánoc jsme organizovali odvoz cukroví a ovoce pro klienty Azylového
domu.
Pavel Šindler jednou měsíčně docházeli do Domova pro seniory Kamenec, kde vedl
biblickou hodinu nebo bohoslužby (cca 11x, prům. 3).
Staršovstvo sboru pověřilo pastorací osob s homosexuální orientací Pavla Šindlera.
Spolupracoval se společenstvím Logos Ostrava, kterého pravidelná setkání se
konaly ve farní kanceláří (4x, prům. cca 6) a římskokatolické faře v OstravěTřebovicích. Náplň těchto programů tvořilo čtení z Bible, výklad, zpěv písní, nějaké
téma a modlitba.

Misijní aktivity
Kromě několika už zmíněných akcí, které v sobě mají misijní prvky, je možno zmínit,
že za velkého zájmu návštěvníků proběhla Noc kostelů (765 návštěvníku, 79
účinkujících a pořadatelů), kterou za náš sbor organizoval Josef Grendziok.
V rámci projektu „Otevřené chrámy“, který s finanční podporou
Moravskoslezského kraje organizovala Diecéze ostravsko-opavská, byl kostel o
víkendech (v hodinách 14-18) od začátku července do konce října zpřístupněn pro
turisty (34x, celkem 1103 návštěvníků). Průvodci byli: Pavel Šindler (40 hod), Jarmila
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Grollová (32 hod), Jana Grollová (32 hod), Hana Vlčinská (28 hod). Tato služba byla
proplacena diecézi na základě dohody o provedení práce.
V lednu vystoupila Ewa Jelinek v pořadu České televize „Sváteční slovo“.
V říjnu se konal benefiční koncert na pořízení kalicha k večeři Páně, organizaci se
ujal Josef Grendziok.
V listopadu po inscenaci muzikálu „Jesus Christ Superstar“ a spolu s představiteli
hlavních rolí, režisérem inscenace Jiřím Nekvasilem, branickým farářem Jaroslavem
Pecharem a pomocným biskupem DOO Martinem Davidem se Ewa Jelinek
zúčastnila besedy na téma „Divadlo a kostel“, která se konala na půdě Národního
divadla moravskoslezského v rámci „Noci divadel“.

Ekumena
Pokračovala ekumenická spolupráce s Farním sborem Slezské církve
evangelické a. v.: společnými bohoslužbami s večeří Páně na Nový rok a k výročí
otevření kostela (navíc spolu s Korejským sborem). 26.3. jsme přijali pozvání
na bohoslužby SCEAV k výročí Reformace a během Ostravského Listopadání se se
svolením SCEAV konaly naše bohoslužby v 10 hod v kostele s přítomností členů
sboru SCEAV). Korejský sbor bezúplatně využíval Třanovského sál ke svým
nedělním bohoslužbám (během naší kavárny, kterou jsme tehdy měli
v presbyterně) a přispěl na Ostravské listopadání.
Statutární zástupci ČCE a SCEAV se scházeli ke společným schůzkám, na nichž řešili
mnoho věcí společného zájmu. V dubnu a říjnu se konaly brigády na úklid kostela.
Zúčastnilo se jich několik dobrovolníků z řad členů obou sborů. V Domově pro
seniory Kamenec se konaly: v druhou středu biblické hodiny a v čtvrtou středu
v měsíci bohoslužby s večeří Páně. Na vedení těchto shromáždění se Pavel Šindler
podílel s kazateli SCEAV. V režii obou sborů byla akce Noc kostelů, zaštiťoval ji v
2017 náš sbor.
V únoru se konala společná zimní víkendovka s dorostem CB Ostrava, se kterým se
podobná víkendovka pořádala již podruhé. Této akce se účastní i děti, které nechodí
pravidelně do dorostu a víkend strávený ve větším počtu děti (i z jiné církve) baví
účastníky a vedoucí ještě víc.
Ostravští kazatelé se scházeli ke společným schůzkám 4x za rok v různých sborech.
V lednu se sbor zapojil do Aliančního týdne modliteb (ve sboru kázal Tomáš Daněk
z KS Ostrava, Ewa Jelinek kázala v CB Ostrava). 28.5. se Ewa Jelinek účastnila
Biskupského svěcení pomocného biskupa Martina Davida v katedrále a 9.9. se Pavel
Šindler účastnil slavnostní mše svaté v rámci oslav 750. výročí Ostravy na náměstí
v centru města.
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Partnerství
Sbor má partnerské vztahy se sbory v německých městech Dessau a Speyer,
americkém Hartfordu a anglickém Purley. V lednu se konala partnerská neděle (text
kázání pro všechny sbory napsala Ewa Jelinek) a v září partnerské modlitby za pokoj
a mír ve světě (připravil Marek Skotnica).

Podíl sboru na činnosti ČCE
Seniorátní sbor
Členy konventu byli Ewa Jelinek, Pavel Šindler, Michael Waloschek, Hana Vlčinská a
Jana Grollová. Jitka Vlčinská a Karolina Sikorová byly náhradními
členkami Seniorátního odboru mládeže (2015-2017). V novém volebním období
(2017-2019) do téhož orgánu byla zvolena Karolina Sikorová (řádná členka) a Eliška
Vlčinská (náhradnice).
Aleš Wrana byl členem seniorátní pastýřské rady (2017-2022). Jiří Groll a Jaroslava
Drozdová byli seniorátními revizory (2013-2017). Na konventu byli zvolení noví
seniorátní revizoři a mezi nimi byli: Jaroslava Drozdová, Jiří Groll a Hana Vlčinská
(2017-2021). Jaroslava Drozdová a Libor Janča byli členy seniorátního shromáždění
Jeronýmovy jednoty (2015-2018). Jana Grollová byla členkou seniorátního
Poradního odboru pro práci s dětmi (2011-2015, 2016-2020), 1. náhradníkem v
předsednictvu konventu (2015-2019) a členkou synodu (2015-2018). Ewa Jelinek
byla členkou pastorálkové komise (od 2016).
Ve sborových prostorách se konaly i mimosborové akce, např. seniorátní setkání
učitelů nedělních škol (1.4.).

Povšechný sbor
Ewa Jelinek byla členkou Celocírkevního odboru mládeže (2013-2015, 2015-2017) a
celocírkevního Poradního odboru ekumenického (od 2016). Benjamín Groll byl
místopředsedou Moravskoslezského Sdružení Evangelické Mládeže v ČR (20152017) a místopředsedou (celorepublikového) SEM v ČR (2015-2017). Jiří Groll byl
zvolen náhradníkem do Dozorčí rady Diakonie ČCE (2017-2021). V září byla Ewa
Jelinek mentorkou studenta bohosloví Benjamina Rolla z Prahy v jeho dvoutýdenní
praxi.
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7. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Uplynulý rok nabízí mnoho důvodů k vděčnosti. Počet členů, byť nepatrně, stoupl.
Křest přijalo 9 bratrů a sester. Zvolili jsme nové staršovstvo. A nově máme i
sborového kantora, který se mnoha způsoby stará o pozvednutí úrovně hudební
stránky našich bohoslužeb. V rámci projektu Otevřené chrámy do našeho kostela
zavítalo přes 1000 návštěvníků. Také na dotacích jsme obdrželi 81 tis. na Ostravské
listopadání (od Synodní rady a Ministerstva kultury) a 167 tis. na opravy v kostele
(od Magistrátu města Ostravy).
Na druhé straně je zjevné, že slábne nejstarší generace (nad 66), která je v našem
sboru nejpočetnější, čímž lze zjevně vysvětlit mírný pokles v návštěvnosti
bohoslužeb a také v počtu plátců saláru (o 18). Na loňský rozpočtový cíl vybrat na
saláru 320 tis. jsme nedosáhli (chybělo necelých 20 tis.). A proto by mírný
optimismus minulých zpráv měla nahradit naléhavá výzva letošního sborového
verše: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Děkujme Bohu za
každého nového jednotlivce, který našel cestu do společenství církve a hledejme
způsoby, jak je zapojit do sborového života a služby. A prosme Boha, aby nám
ukázal svou cestu a způsoby, jak oslovit okolní svět jeho slovem a jak být
věrohodným ztělesněním onoho slova.

400 000,00 Kč

300 000,00 Kč

dary 2016:
zahrnuté jsou i účelové dary
200 000,00 Kč

100 000,00 Kč

- Kč

saláry
2011

2012
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2014
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8. ZÁVĚR
Jde jen o shrnutí, takže zde nejsou vyjmenováni všichni, kteří měli podíl na životě a
stavu sboru. Velký dík tak patří nejen těm, kteří zmíněni byli, ale také těm, kteří
podporují život sboru svými modlitbami, vytvářením přátelské a otevřené
atmosféry. Za všechnu zde uvedenou a neuvedenou angažovanost ve prospěch
sboru je staršovstvo členům i přátelům vděčno. V případě, že máte zájem o
podrobnější informace, není lepší příležitosti než se zúčastnit sborového
shromáždění. V průběhu roku se pak můžete obracet se svými dotazy, názory,
náměty a připomínkami ohledně sborového života na kteréhokoli z presbyterů.
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