Příloha

Výroční sborové shromáždění 2019

Zpráva faráře
Díky! Těmi chci začít. Především díky Hospodinu za jeho posilu, blízkost a vedení. Díky
také za vaši práci pro sbor, čas, zájem, modlitby, peníze… Teď by měla následovat řada
jmen, komu všemu děkuji, ale já s dovolením jmenovat nebudu, protože bych mohl na
někoho zapomenout a to bych nerad.
Centrem života sboru jsou pro mne bohoslužby. Vyhovuje mi model, kdy se
v pravidelném rytmu se mnou v jejich vedení střídají naši výpomocní kazatelé, pozvaní
hosté a předčitatelé kázání. Jednak to bylo (a stále je) potřebné vzhledem k mým
povinnostem v okolních sborech, je pro mne však také důležité občas být posluchačem a
příjemcem zvěsti evangelia. Kladem tohoto modelu je i větší pestrost ve stylu, formulacích a
důrazech. Mám naději, že je to pro vás obohacující, vidím v tom cestu do budoucna.
K bohoslužbám patří liturgie. Začali jsme se jí podrobněji zabývat, nejen díky
podnětu synodní rady. Podstatný je pro mne posun celkového rázu bohoslužeb od
„přednášení ke slavení“. Dobře se ujalo slovo k dětem. Rozhovor o liturgické stránce
bohoslužeb nepovažuji za ukončený. Vnímám, že v něm potřebujeme pokračovat a jsem
přesvědčen, že postupně vykrystalizuje taková podoba bohoslužeb, která bude co
nejautentičtěji vyjadřovat důrazy našeho společenství i potřebu slavení. S bohoslužbami
úzce souvisí i prostor, ve kterém se konají. I o něm jsme v průběhu roku mluvili.
Rekonstrukce modlitebny nás čeká v příštím roce.
Teď k tomu dalšímu, čemu jsem se pracovně věnoval. Na náboženství chodí
pravidelně 4 děti. Konfirmandi se schází také 4 a těší mne, že se dobře začlenili do mládeže.
Mládež podá zprávu samostatně, stejně jako skupina rodičů s předškolními dětmi
(Mraveniště). Většiny setkání se účastním, průběžně připravuji některé programy. Co se
aktuálně daří méně jsou biblické hodiny. Účast kolísá v rozmezí 2-4, už se ale dokonce
stalo, že jsem s připraveným programem zůstal sám. Některé biblické hodiny byly
nahrazeny přednáškovým cyklem Starý zákon a výtvarné umění. Přicházelo 10-20 účastníků,
převážně mimosborových. Sbor jsem zastupoval na ekumenických setkáních opavských
duchovních. Je dobré, že se scházíme, víme o sobě, informujeme se o dění ve sborech a
v lednu pořádáme Alianční týden modliteb. Za důležité považuji udržení spolupráce
s katolíky v rámci Křesťanské akademie. Věnoval jsem se také kazatelské stanici v Sudicích,
považuji za důležité udržet její vazbu na sbor.
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Novým fenoménem se v loňském roce staly svatby z řad nečlenů sboru. Vedl jsem
celkem 4, s každým párem jsem se předtím osobně 3-5krát setkal. Na letošní rok jich mám
aktuálně před sebou již 8. Je to pro mne zajímavá a inspirativní zkušenost. Při všeobecně
rozšířené nedůvěře vůči církvím je potěšující se setkávat se zájmem veřejnosti o naši službu.
Je potřebné i tímto konkrétním způsobem budovat dobré povědomí o církvi. Je to i
příležitost přiblížit dnešnímu člověku křesťanskou víru. Svatby nejsou jedinými rituály,
které připravuji a konám, dalšími jsou pohřby a křty, ty se v loňském roce konaly 4 a 2.
Rád připomenu také slavnost, při které jsme si za přítomnosti synodního seniora
Daniela Ženatého a bývalých farářů, případně jejich potomků, připomněli 70. výročí
založení sboru. Jsem velmi rád, že jsme propracovali a vylepšili naše sborové internetové
stránky, založili facebookový profil sboru a vytvořili pěkný informační leták. Za známku
zdravého života sboru považuji, že mnohé další funguje, aniž bych se o to nějak více staral
– pěvecký sbor, tábor, víkendovky, nedělní škola, sborový zpravodaj, webové stránky,
stavební komise, brigády při úpravě dvora, organizace sborového zájezdu a další. Obdivuji
naši sborovou pokladní, s jakou trpělivostí koná svou službu. Základní informace o tom
všem i o tom, co jsem zapomněl zmínit, ještě zazní v dalších zprávách.
Hodně zajímavou oblastí mé práce zůstává kaplanská služba ve věznici. Vidím v ní
smysl, vnímám své místo tam a velký přínos kontaktu s lidmi na okraji společnosti.
Obohacuje mne to, že mohu spolupracovat s několika dalšími zaměstnanci, zažívat
bezprostřední zpětnou vazbu a kolegiální podporu.
Před dvěma lety jsem při výročním shromáždění nastínil svou osobní vizi: „Sám
pro sebe jsem si zformuloval následující vizi – chci napomáhat tomu, aby opavský
evangelický sbor byl otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních
lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejících tak zázemí pro všechny, kteří
stojí o stejné hodnoty.“ Nemám potřebu na tom po 2 letech cokoli měnit. To podstatné
zůstává. Mějme oči otevřené i pro své různé chyby a selhání, mluvme o nich svobodně,
buďme také schopni vidět i úspěchy a malá vítězství. Ty by se nestaly, kdybychom se neměli
navzájem. Zkoušejme čelit únavě a rezignaci, jít neprošlapanými cestami a začínat nové
věci. Je v tom naděje a radost, jak nás Bůh znovu staví na nohy. Hledejme konkrétní cesty
k tomu, jak nebýt sborem uzavřeným do sebe, ale společenstvím pro ty, kteří se ptají po
smyslu života a hledají jeho přesah. Pořádejme akce pro veřejnost, zvěme zajímavé hosty,
vytvářejme prostředí, do kterého rádi pozveme své přátele a známé.
Na závěr ještě poznámka k místu, kde se naše setkání konají, k našemu sborovému
domu a zahradě. Velmi si přeji, aby to byl čistý, nápaditý a opravdu duchovní prostor ke
slavení bohoslužeb, ke vzájemným rozhovorům a dalším akcím. Věřím, že se nám to
společnými silami podaří.
Pavel Janošík
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Zpráva kurátora sboru na VSS 2019
Milé sestry, milí bratři,
loňský rok byl pro naši církev v připomenutí jubilea výjimečný. Připomínali jsme si sto let
od založení Českobratrské církve evangelické. Je to úžasný čas, před sto lety se spojili
evangelíci, založili církev a ono to funguje. Sbory vznikaly jen a jen díky obětavosti jejich
členů, stavěly se modlitebny, hradily se platy kazatelů, přispívalo se ještě na různé fondy. Co
se za 100 let změnilo? Díky laskavému Hospodinu zní stále osvobozující evangelium v naší
zemi. Pravda, sborů i evangelíků statisticky ubývá, ale ještě jsme pořád tady. A na nás
samotných záleží, zda naše církev bude pokračovat dále, zda i v Opavě bude nadále místo,
kde bude prostor pro setkání, zvěst a společenství a kde budeme mít kazatele.
Dnes si vyslechneme nejrůznější zprávy o aktivitách našeho sboru, díky za to. Jen si kladu
otázku, zda to nejsou aktivity jen jednotlivců, za což jim patří veliký dík, zda to plně
oceňujeme, zda jsme za jejich službu vděčni a zda je také podporujeme. A podporu každý z
nás potřebuje!
Ať chceme nebo nechceme, musíme se aspoň trochu přizpůsobit tomuto světu a k tomu
patří tak zvané PR, tedy vztahy s veřejností. I to je důležité, aby veřejnost věděla, že tady
existuje českobratrský sbor, který myslí nejen na sebe. Jsem rád, že existují aktuální webové
stránky, a to díky manželům Jančářovým, a facebook, který si vzal na starost Petr Wolf.
Pravidelně vychází Zpravodaj sboru. Jen krátká poznámka ke Zpravodaji: vždy s napětím
očekávám, zda se nám podaří dát dohromady další číslo, a ono to vyjde, a to díky vám všem
dopisovatelům. Všem vám moc děkuji.
Ve sdělovacích prostředcích a z úst politiků zaznívá kouzelné slovo restituce církevního
majetku. Asi jste to zaznamenali, nakonec vyjádření synodního seniora vyšlo i v našem
Zpravodaji. Nechci opakovat stejné věci, jen snad důležitou myšlenku, že církev nestojí na
zdanění nebo nezdanění. To je ryze politická věc, kdy po návrhu strany, která zabavila
církevní majetek, tomu přikyvují další, kteří jsou závislí na moci. A vcelku je všem jedno, že
otcové těchto stran mají na rukou nevinnou krev mnoha obětí.
Českobratrská církev má vypracovanou finanční koncepci, která vychází z reálných
požadavků. Máme investiční komisi, která peníze investuje, aby v budoucnu přinášely zisk.
Ale vždy bude záležet na obětavosti jednotlivých členů.
Zdánlivě pozitivně vychází finanční situace v našem sboru. Ale možná trochu zapomínáme,
že díky hornobenešovské modlitebně, která nám byla zabavena, máme úlevu v platbě
personálního fondu. Pokud bychom ho platili, měli bychom peněz výrazně méně.
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Staršovstvo se snaží hospodařit s našimi prostředky co nejlépe, ale je to náročné, máme
dost velký objekt, který potřebuje finanční prostředky. Ze zprávy stavební komise uslyšíme
pozitivní informace o brigádě na zpevnění ploch na dvoře, dobře se to podařilo. Přispěla
nejen k úpravě dvora, ale také k upevnění společenství.
Nyní nás čekají zdánlivě "drobné" opravy v prvním patře a nejen tam, z rozpočtu jsme
vyčlenili 100 000 Kč, což není malá částka. Jedná se o výmalbu, opravu dveří a další
zdánlivé drobnosti. A věřím, že podstatná část proběhne svépomocí.
Nezapomeňme, prosím, na obětavost. Podle vyjádření synodní rady církev očekává od
každého svého člena s vlastním příjmem platbu saláru ve výši 5% jeho celkových ročních
čistých příjmů. Darů v této výši ale zřejmě není mnoho a tak potřebné peníze uhradíme z
několika darů členů sboru, kteří své členství berou opravdu vážně.
Skončím u financí. Probíhají nedělní sbírky, dary, saláry, máme vyhlášenou sbírku na
rekonstrukci modlitebny, tedy přízemí, která může přijít až na 250 000 Kč. Samozřejmě se
pokusíme žádat o příspěvek z celocírkevních zdrojů, pokusíme se požádat i Magistrát města
Opavy, ale hlavní tíha bude na nás, na našich darech. Mysleme na to.
Závěrem bych chtěl jako kurátor sboru poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispívají na chod sboru, je jich opravdu mnoho, díky vám milé sestry a milí bratři.
Tonda Plachý kurátor sboru

Zpráva za nedělní školu
V nedělní škole se s dětmi scházíme během celého školního roku. Velmi oceňujeme, že
počátkem školního roku nám bratr farář a bratr kurátor udělují zmocnění a požehnání
k naší službě. Je to pro nás radostný okamžik připomenutí si důležitosti naší práce s dětmi.
Mladší skupinku dětí vedou sestry Helena Domesová, Danka Klímková a Renáta Bílovská.
Do této skupinky chodí pravidelně 5-7 dětí ve věku od 1 do 8 let. Starší skupinku tvoří 5-8
dětí ve věku 9-15 let, vedou ji Kateřina Pavlíčková, Iva Tramplerová a Simona Kopecká a
během roku dle svých možností a potřeby vypomáhá Zdenka Jančářová a Hedvika
Janošíková. Inspiraci pro práci čerpáme z katechetické příručky „Dál přece nejdeme sami“,
kterou vydává Synodní rada ČCE. První neděli v měsíci jsou rodinné bohoslužby s večeří
Páně, kdy starší děti s námi zůstávají v kostele celé bohoslužby.
Loni proběhla dětská slavnost při příležitosti 70. výročí našeho sboru, v červnu výlet do
Slavkova s hledáním pokladu (s velkou účastí dětí i rodičů), dále jsme slavili konec školního
roku a na podzim proběhla drakiáda. Za organizaci všech těchto akcí patří velký dík Dance
Klímkové, která si je vzala na starost.
Tábor i víkendovky byly v režii mládeže, tábor zorganizoval Tomáš Domes a děkujeme
celému jeho týmu za realizaci tábora. Loňský tábor byl poznamenán malou účastí dětí a
nemocí vedoucí. Organizační nesrovnalosti pomáhali řešit Eliška a Dan Zmrzlíkovi a
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Hanka Plachá. Toto je sice zpráva za uplynulý rok, ale já bych ráda využila příležitosti a
apeluji na rodiče, aby se k plánování léta postavili zodpovědně a možnosti sborového
tábora využili. V našem sboru měly k sobě děti vždy blízko a ti odrostlí mi určitě dají za
pravdu, že tábory s Danem Tramplerem nebo pobyty v Huslenkách nebo na Melečku se
nezapomenutelně vryly do našeho života.
Pravidelně se před začátkem adventu a Velikonoc konají výtvarné dílny, výtěžek z těchto
dílen je pak použit na zaplacení adopce na dálku, dále na potřeby nedělní školy a také se
snažíme s dětmi účastnit se účelových sbírek na opravy naší modlitebny, neboť s tímto
cílem jsme dílny před lety začali organizovat. Snažíme se, aby si děti uvědomovaly i svou
vlastní finanční odpovědnost za sbor, a jejich nadšení, volný čas a vyrábění je to, čím
mohou pomoci, vytvořit něco potřebného a ještě udělat radost. Jsme moc rádi, že se nám
na vánoční dílně podařilo zapojit i naše nejmenší a už se na ně těšíme letos o velikonoční
dílně.
I loni se před Vánocemi konaly bohoslužby s vánoční hrou, kdy nám k připomenutí
vánoční zvěsti posloužila divadelní hra Tichá noc a bílý den aneb příběh tří písní. Velmi
oceňujeme, že se na vánoční slavnosti podílejí všechny věkové generace včetně pěveckého
sboru.
Na závěr chci říct, že vnímáme aktivitu synodní rady vzhledem k našim dětem a mládeži.
Strategický plán naší církve se k tomu také vyjadřuje a podpora dětí, mládeže a rodin
obecně by měla být na prvním místě naší práce v nedělní škole.
Simona Kopecká

ZPRÁVA – MRAVENIŠTĚ
Jedná se o scházení předškolních dětí a jejich rodičů na faře. V roce 2018 jsme se
během školního roku scházeli střídavě ve čtvrtek, pak v úterý a poté zase ve čtvrtek co 14
dní odpoledne. Abychom však našli den, který vyhovuje všem, potřebovali bychom osmý
den v týdnu.
Tento školní rok od září probíráme s dětmi „stvoření světa“. Takzvaný vážný program
spojený s pohybem, všestranným rozvojem předškolních dovedností a schopností,
s rozvojem grafomotoriky i zpěv písní z křesťanských zpěvníků vedu já. Výtvarné činnosti
inspirované konkrétním duchovním programem pečlivě připravuje ses. Daniela Klímková.
Společně se s námi modlí br. farář Pavel Janošík, který také připravuje program pro nás
dospělé. Letos věnujeme více pozornosti dětem. Ke konci Mraveniště si děti volně hrají.
Často využívají ke hrám dřevěné kostky i stavebnice a to nejen v Mraveništi, ale také po
nedělní škole. Uvítáme další stavebnice, pokud třeba někdo máte doma nějaké navíc.
V Mraveništi se schází skupinka pěti maminek a osmi dětí. Občas nás navštíví i někdo
další. Někdy se sejdeme jen dvě nebo musíme Mraveniště zrušit z důvodu dětských nemocí.
Jsem vděčná, že je Mraveniště součástí dětských aktivit ve sboru, že se děti i rodiče
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potkávají v neděli při bohoslužbách a v nedělní škole, že se potkávají na akcích pro děti,
výletech, na výtvarných dílnách, že rodiče mezi sebou neformálně komunikují a sdělují si
své úspěchy i starosti s dětmi. Je skvělé, že kromě lidových písní si děti pobroukávají i písně
křesťanské, že si hledají kamarády také ve sboru a v církvi, že si formují základy víry a
vytváří si svůj první vztah s Bohem. Také chci poděkovat Dehnerům a Pavlovi Janošíkovi
za pravidelné vytápění prostor a všem nám, kterým stojí za to sbalit dětem věci a přijít i
v pracovním týdnu do společenství sboru.
Zdenka Jančářová

Zpráva za mládež
Naše mládež z opavského sboru ČCE se setkává téměř pravidelně každý pátek v 18 hodin.
Obyčejně se účastní přibližně 6-8 lidí, ale míváme i setkání o větších počtech, když přijdou i
starší mládežníci. Věk účastníků se pohybuje okolo 14 až 21 let. V poslední době se k nám
přidalo pár nových tváří, 4 konfirmandi a 2 dívky z oblasti mimo naši církev.
Náplní mládeže bývá postupně zpívání, program k zamyšlení, modlitba a volná zábava.
Častokrát chodíme po mládeži spolu do města na jídlo či do zdejšího klubu. Zmíněný
program k zamyšlení chystají účastníci, naší oporou je bratr farář, který nám s chystáním
pomáhá a občas si také něco zajímavého připraví, pokud nikdo zrovna nemá čas. Mluvíme
o víře, církvi či o životě, součástí programů také bývají pro zpestření různé dokumenty a
videa. Pro představu, jakými tématy se zabýváme, jmenuji: prokrastinace, bohoslužby,
historie ČCE, misie, hladovka ukrajinského režiséra Olega Sencova a oběť Jana Palacha,
která mě osobně velice oslovila.
Snažíme se být aktivní v církevním prostředí. Účastníme se nedělních bohoslužeb a snažíme
se hudebně přispívat, jak hrou na hudební nástroje, tak zpěvem. Nepravidelně pořádáme
různé akce, jako je například filmový večer nebo oslavy narozenin mládežníků. Také se
pokoušíme trávit čas s dětmi pořádáním letního tábora a občasných víkendových pobytů.
Pomáháme členům sboru s organizací dalších akcí pro děti jako je vánoční a velikonoční
dílna. Pomáhali jsme také při dláždění farní zahrady. Někteří mládežníci se účastní sborové
dovolené.
Pravidelně navštěvujeme tradiční akce SEMu a SOMu jako je LST (letní seniorátní týden),
KKN (kudy Komenský nechodil) a další. Jezdíme také na celostátní srazy mládeže, letos
jsem se z našich řad bohužel zúčastnil pouze já. Rádi také jezdíme na Travnou, kde se
potkáváme s dalšími mládežníky nejen z našeho seniorátu.
I nadále se budeme snažit angažovat ve sborovém životě a doufáme, že nás bude jen
přibývat. Věříme, že nás sbor i v budoucnu bude přijímat přívětivě, tak jako dosud.
Vojtěch Janošík
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ZPRÁVA STAVEBNÍ KOMISE
Dobrý den,
stavební komise ve svém původním složení Michal Jančář, Ivan Domes a Radek Dehner
v roce 2018 pracovala zejména na vyhodnocení a přípravě akce odvodnění a zpevnění
ploch farní zahrady. Dále pak na odstranění zvlhlé omítky ve sklepech. Mimo to byla
vypracována také zpráva o stavebně technickém stavu sborového domu a garáže pro
potřeby Jeronýmovy jednoty.
Jak víte, akci na farní zahradě se nám povedlo uskutečnit převážně svépomocí díky velkému
množství dobrovolníků a příznivému počasí. Je zde nová zpevněná plocha pro příjezd aut a
pod ní je osazena drenáž pro odvod dešťových vod do nové jímky.
Ze své funkce letos odstoupil Ivan Domes. Děkujeme mu tímto za jeho činnost, přínos a
velmi konstruktivní a přátelskou spolupráci. Stavební komisi tak letos doplnili Jaroslav
Kynčl a Daniel Zmrzlík.
Letos stavební komise dostala za úkol vyhodnotit stav II.NP – výmalbu, stav dveří a
zárubní, podlahových krytin. Komise doporučila výmalbu těchto prostor včetně oprav
zjištěných prasklin omítek. Dále bylo doporučeno provést opravu poškozených dveří a
zárubní, která zahrnuje kromě nátěru také opravu všech prasklin a poškození. U podlah
bylo doporučeno jejich zachování s drobnými svépomocnými úpravami (přechodové lišty,
částečná výměna lemovacích lišt u zdí).
Další úkoly stavební komise vyplývají z aktuálních potřeb sboru a samozřejmě je možné
provést i posouzení na základě vašich návrhů.
Michal Jančář

ZPRÁVA K WEBOVÝM STRÁNKÁM
V loňském roce byly zřízeny nové webové stránky sboru. Postupem času se ustálila jejich
struktura a doplnila fotogalerie. Podrobné informace byly již zveřejněny ve sborovém
zpravodaji. Přesto alespoň pro připomenutí: stránky jsou nejvíce navštěvovány v pondělí.
Nejvíce přístupů je přímým zadáním adres, zbývající část je ze stránky evangnet.cz a nyní i
z facebooku. Měsíčně stránky registrují 1000 návštěv. Za rok 2018 to bylo 13 000 návštěv
stránek.
Michal Jančář
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Zpráva pokladní
Stav aktiv k 31.12. 2018:
pokladna
FIO
fond oprav
celkem aktiva

3 050,00 Kč
319 263,88 Kč
451 530,00 Kč
773 843,88 Kč

Z toho na účelové sbírce na podlahy je na běžném účtu FIO: 59 343 Kč.
V loňském roce jsme měli příjmy 524 624 Kč , výdaje činily 365 688,36 Kč.
Celkově jsme tedy navýšili díky naší obětavosti aktiva o 158 935 Kč.
V roce 2018 jsme čerpali seniorátní mikrogrant ve výši 7 000 Kč, za něj jsme pořídili
pamětní listy k 70. výročí založení opavského sboru, letáky o opavském sboru a flipchart,
v celkové výši 9 914,90 Kč.
Na podzim jsme se z větší části svépomocí pustili do plánované opravy příjezdové cesty ke
garážím a stání pro automobily na dvoře, která nás stála 50 182 Kč.
Dále nám byl odsouhlasen seniorátní mikrogrant ve výši 9 000 Kč na rozšíření sborové
knihovny.
Na rekonstrukci modlitebny bychom rádi požádali o dar Jeronýmovou jednotu, případně
Magistrát města Opavy. K rekonstrukci bychom chtěli přistoupit koncepčně. Ve spolupráci
se sestrou Veselou bychom rádi kromě nezbytné výměny podlah a řešení stolu Páně do
prací zahrnuli i osvětlení modlitebny a řešení prostoru výklenku. Z tohoto důvodu
navrhujeme, aby se pro tuto akci zřídil Fond na rekonstrukci modlitebny, na který
mohou členové a přátelé sboru posílat svoje dary. Pro snadnější rozlišení na účtu jsme se
rozhodli evidovat dary pod variabilním symbolem 20 (v roce 2020 plánujeme začíst
s rekonstrukcí). Na tento fond převedeme prostředky z účelové sbírky na podlahy ve výši
59 343 Kč a část hospodářského výsledku ve výši 58 935,64 Kč, pokud to výroční
shromáždění odsouhlasí. Rozpočet na tuto akci zatím nemáme, ale odhadujeme, že
předpokládané náklady budou přibližně 250 000 Kč.
Milena Grufíková
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