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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V MĚLNÍKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

sborové shromáždění svolává podle řádů naší církve 

staršovstvo nejméně jednou ročně. Sborové shromáždění 

tvoří členové sboru s hlasovacím právem. 

 

Sborové shromáždění projednává zprávy staršovstva o životě, 

práci a stavu sboru, usnáší se o podaných návrzích, jedná 

o hospodaření sboru, schvaluje účetní závěrku a rozpočet 

sboru, letos také volí nové staršovstvo. 

 

Sborové shromáždění 16. března 2014 proběhne v rámci 

nedělních bohoslužeb v Mělníku společně pro celý sbor. 

Zveme na toto shromáždění i členy sboru z kazatelských 

stanic Vysoká a Štětí. 

 

ZPRÁVY 
PRO SBOROVÉ 

SHROMÁŽDĚNÍ 

16. BŘEZNA 

2014 
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Statistika 
 

Náš sbor má 548 členů (sborovou kartotéku průběžně 

aktualizujeme) 
 

V roce 2013 v našem sboru  
 

byla pokřtěna: Kristina Šarounová (Mělník) 
 

konfirmace se nekonala 
 

byli oddáni: Ingrid Kochová a Daniel Hlinomaz (Mělník), Simona 

Švarcová a Ondřej Pospíšil (Mělník), Anna Dvořáková a Michal 

Horák (Mělník) 
 

do jiného sboru přestoupila: Johana Elisová s rodinou (do 

Krabčic) 
 

zemřeli tito členové našeho sboru: Vladimír Krolop (Počeplice), 

Jiří Erlebach (Čakovice), Růžena Erlebachová (Čakovice), Josef 

Gromes (Mělník), Miloslava Veselá (Mělník), František Černický 

(Mělník), Bohumil Krajník (Mělník)  
 

církevní pohřeb v našem sboru měli: Miloslava Veselá (Mělník), 

František Černický (Mělník), Václav Fryč (Mělník), Bohumil 

Krajník (Mělník) 

 

 

Zpráva o životě sboru v roce 2013 
 

1. Bohoslužby 
 

Nedělní bohoslužby se v Mělníku konaly v minulém roce 59krát 

(průměrná účast je 38 lidí, z toho průměrně 5 dětí, které po 

společném začátku odcházejí do nedělní školy). Po bohoslužbách 

se stále setkáváme v presbyterně k rozhovoru při kávě a čaji.  
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V kazatelské stanici Vysoká se k bohoslužbám scházíme druhou 

a čtvrtou neděli v měsíci, v roce 2013 celkem 19krát (přichází 

průměrně 3 lidé), malý počet často podpoří jeden či dva účastníci 

z Mělníka. Scházíme se nadále v modlitebně na faře. Kostel téměř 

nevyužijeme, pouze výjimečně jednou ročně při bohoslužbách ve 

Vysoké pro celý sbor nebo při koncertu. 

 

Ve Štětí se bohoslužby konají každou třetí neděli, vždy 

s vysluhováním svaté Večeře Páně, vloni 11krát (8 lidí). V letním 

období se scházíme v kapličce, v zimě u manželů Ďabolkových, 

Schwarzbachových nebo u sestry Ludmily Bohatcové. Děkujeme 

jim za to, že nám otevírají svoje domovy. Také shromáždění ve 

Štětí často posílí dvě nebo tři sestry z Mělníka. 

 

Od listopadu 2012 se každou třetí neděli v měsíci v šest hodin 

konají večerní bohoslužby v kostele. Pozvání je uveřejněno 

v Mělnické radnici. Přichází kolem osmi lidí, někteří lidé z města 

opakovaně. Děkujeme Janu Karnoltovi, který při bohoslužbách 

doprovází na kytaru. 

 

Večeři Páně jsme slavili během roku v Mělníku 18krát, na Vysoké 

2krát, ve Štětí 11krát.  

Děti jsou v kruhu při Večeři Páně s námi, přijímají od farářky 

požehnání, podle usnesení staršovstva z ledna 2012 se mohou 

rodiče rozdělit s dětmi o chléb, který sami přijali. S farářkou 

vysluhují také kurátorka Jana Jahodová nebo místokurátor Jan 

Karnolt. 

Večeři Páně jsme slavili také při velikonočních bohoslužbách 

v Centru seniorů Ludmila.  

 

Při bohoslužbách na velikonoční neděli byla pokřtěna Kristina 

Šarounová, která našla cestu do našeho sboru v roce 2012. Jejímu 

křtu předcházela křestní příprava.  
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Na kazatelně zastoupili farářku v uplynulém roce kurátorka Jana 

Jahodová a místokurátor Jan Karnolt čtenými bohoslužbami, 

ordinovaný presbyter Miroslav Zelinka z Kovánce a faráři Josef 

Kejř a Miroslav Pfann. Všem děkujeme, zvláště když byli ochotni 

narychlo nahradit nemocnou farářku. Kázala také vikářka Martina 

Lukešová v rámci svého vikariátu. 

Bratru faráři Josefu Kejřovi děkujeme i za to, že farářku 

příležitostně zastoupil i při biblické hodině a při bohoslužbách 

v Centru seniorů. 

 

Od října 2012 v našem sboru absolvovala svůj roční vikariát 

Martina Lukešová z Varnsdorfu, rozloučila se s námi v říjnu 

2013 a nyní pracuje jako seniorátní farářka pro mládež v Praze. 

Jsme vděčni za rozhovory a setkání s ní i za podněty, které přinesla 

do našeho sboru. Rádi jsme ji podpořili svou účastí při její ordinaci 

v kostele u Salvátora v Praze. 

 

Děti se scházejí ke svým bohoslužbám v nedělní škole. Děkujeme 

učitelkám nedělní školy Janě Jahodové, Silvě Jahodové, Martině 

Karnoltové a Zuzaně Karnoltové, že se dětem věnují! S dětmi 

probíraly příběhy ze Starého zákona podle materiálů Tim 2,2 

a později Desatero podle katechetické příručky vydané poradním 

odborem při práci s dětmi při synodní radě.  

 

Jednou za tři měsíce jsou bohoslužby společné pro děti 

a dospělé, v roce 2013 se konaly celkem 5krát. Doprovod písní při 

těchto bohoslužbách zajišťuje vedle našich varhanic také Jan 

Karnolt, případně s pomocí Zuzany Karnoltové, Anety 

Pospíšilové, Ondřeje Strádala a mladých lidí z TenSingu. 

Odpoledne jsme dvakrát vyšli na společný výlet. 

 

Vánoční hru pro děti a dospělé O tom pravém, opravdickém 

Betlémě na motivy povídky Otfrieda Preusslera nacvičily mladší 

i starší děti dohromady. Děkujeme všem, kdo s náročnou přípravou 

pomáhali a zaskakovali při zkouškách za nepřítomné děti – přitom 
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vzešla myšlenka, že by jednou mohli nastudovat vánoční hru místo 

dětí dospělí …  

 

Zpěv při bohoslužbách doprovázejí nadále na varhany Marie 

Kejřová a Lenka Pašková Špeciánová, příležitostně také Zuzana 

Ambrusová, na klavír Aneta Pospíšilová a Ondřej Strádal z Prahy, 

na kytaru Jan Karnolt. Děkujeme všem za jejich službu!  

 

Svatební bohoslužby se konaly v rámci našeho sboru třikrát, 

v Kokořínském údolí byli oddáni Ingrid Kochová a Daniel 

Hlinomaz z Mělníka, v kostele v Mělníku oddal farář z Vrchlabí 

Petr Chlápek Simonu Švarcovou a Ondřeje Pospíšila z Mělníka 

a Annu Dvořáková a Michala Horáka, také z Mělníka. 

Svatbám předchází vždy předsvatební příprava (průměrně šest 

setkání), farářka zůstává s manželi v přátelském kontaktu i po 

svatbě. 

 

Vloni se konaly čtyři pohřby v kostele v Mělníku. Často se 

o úmrtí člena sboru dozvíme se zpožděním, pokud se koná civilní 

pohřeb, rozloučení v rodinném kruhu nebo rozloučení není. 

Zemřelé sestry a bratry si připomínáme při bohoslužbách na 

poslední neděli církevního roku. 

 

Bohoslužby v Centru seniorů Ludmila se konají vždy dvakrát do 

měsíce vždy v pátek, loni celkem 22krát za účasti průměrně 

5 sester, které bydlí v penzionu a v domově Ludmila. Na Velký 

pátek jsme společně slavily bohoslužby s Večeří Páně. 

S TenSingem jsme navštívili Centrum seniorů na začátku ledna. 

 

 

2. Biblické hodiny a další katechetická setkání 
 

Biblické hodiny pro dospělé jsou ve středu, přichází průměrně 

sedm lidí, sešli jsme se 32krát. Po čtení náročného Zjevení Janova 
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v roce 2013 jsme probrali knihu Rut a Pláč Jeremiášův a začali 

jsme vykládat Evangelium podle Jana.  

 

V týdnu scházejí dvě skupinky dětí. Své biblické hodiny pro děti 

mají starší (9 - 13 let, 5 dětí, 30krát) a mladší děti (5 - 9 let, až 

7 dětí, 17krát). Probíráme s dětmi příběhy z Ježíšova života podle 

evangelií (používáme materiály Tim 2,2), zpíváme, povídáme si 

o životě, o víře, tvoříme, modlíme se spolu. Zvláště rozhovory 

s dětmi ve starší skupině jsou velmi podnětné a jejich otázky ne 

vždy snadno zodpověditelné. Díky za to! 

 

Ke konfirmaci se v roce 2013 začala připravovat Miriam 

Diopová, na dálku také Zuzana a Jonáš Jandovi ze Sušice. 

 

K individuální katechezi a rozhovorům o víře přicházela Lucie 

Fryčová. 

 

Mělnická mládež se schází ve čtvrtek (5-6 mladých lidí, 30krát). 

Na výkladech biblických textů se podílejí střídavě všichni 

účastníci. I další programy vytvářejí všichni. 

 

Čtvrteční Kavárnička pro starší generaci se koná třetí čtvrtek 

v měsíci. Přichází až 25 lidí. V roce 2013 jsme se sešli osmkrát. 

V Kavárničce jsme dvakrát shlédli promítání diapozitivů fotografa 

Ladislava Záruby (Kouzlo hořínského parku, Houby), dvakrát 

vystoupil s autorským čtením literární klub Pegas a dvakrát jsme 

vyslechli poetická pásma v podání Blanky Štráchalové a Jaroslava 

Mědílka s klavírním doprovodem Miroslava Krause. Jana 

Jahodová vyprávěla o svém pobytu v Thajsku a před Vánoci jsme 

shlédli film Doteky. Kavárnička je stále otevřená dalším 

účinkujícím i návštěvníkům.  

 

V lednu jsme se v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sešli 

k ekumenické biblické hodině na katolické faře.  
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3. Pastorace  
 

Pokračuje činnost křesťanské služby, skupinu těch, kdo píší přání 

k narozeninám, případně navštěvují jubilanty nebo nemocné, tvoří 

Zuzana Ambrusová, Jiřina Kasáčková, Jaroslava Rejchrtová 

a Milena Vyhlasová. Jednou měsíčně se setkávají k poradě 

a plánování. 

 

Farářka Hana Pfannová navštěvuje členy našeho sboru v Mělníku 

i v kazatelských stanicích, starší a nemocné sestry a bratry, u nich 

doma i v Centru seniorů, opakovaně. Některé návštěvy konala 

společně s vikářkou Martinou Lukešovou, některé vikářka 

samostatně.  

Často farářku vyhledají lidé na faře. Stále platí, že se fara stala 

v povědomí části lidí místem, kde je možné hovořit o věcech 

spojených s těžkými životními situacemi (složité vztahy, nemoc, 

umírání, smrt). Jsme rádi, když na faru najdou cestu lidé, kteří 

s evangelickým sborem nemají nic společného. S některými členy 

sboru, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit života sboru 

v Mělníku, má farářka kontakt telefonní nebo e-mailový.  

 

Také vy, členové sboru, se navzájem navštěvujete, pomáháte si, 

sdílíte spolu svoje životy a myslíte na druhé v modlitbách.  

Děkujeme Vám všem, kdo jste podle svých možností nablízku 

druhým! 

 

 

4. Správa sboru 
 

Staršovstvo má svoje schůze jednou měsíčně, v loňském roce se 

sešlo 10krát k pravidelné a 1krát k mimořádné schůzi (při 

povodních), v lednu pozvala farářka staršovstvo k přátelské 

návštěvě k sobě domů. Jednotliví členové staršovstva mají 

rozdělenu odpovědnost za různé úseky sborové práce, připravují 

také úvodní pobožnosti. Schůze připravují a vedou střídavě 

kurátorka Jana Jahodová a farářka Hana Pfannová. Obě se také 
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scházejí k pravidelným poradám. Letos končí volební období 

stávajícího staršovstva a budeme volit nové staršovstvo. 

Děkujeme všem členům staršovstva za jejich práci pro náš 

sbor! 

Farářka Hana Pfannová v listopadu oznámila svoje rozhodnutí 

ukončit práci v mělnickém sboru v létě 2015, tedy po deseti letech 

působení. Nové staršovstvo bude mít za úkol najít nového faráře či 

farářku.  

 

Účetnictví našeho sboru vede dál sestra Lenka Ondřejová. 

Pokladnu má na starosti sestra Jiřina Kasáčková. Naše účetnictví 

je díky pečlivosti obou v naprostém pořádku. Děkujeme oběma 

sestrám za jejich práci! 

 

V seznamu členů s hlasovacím právem jsme v roce 2013 

evidovali 142 členů sboru. V tomto seznamu jsou vedeni ti, kdo 

platí salár a/nebo kdo se účastní života sboru.  

 

Salár (dobrovolný příspěvek) věnovalo v roce 2013 sboru celkem 

87 členů sboru. V roce 2013 salár dosáhl výše 188 197 Kč (v roce 

2012 183 011 Kč, v roce 2011 166 560 Kč). Přitom je dobré vědět, 

že platby 14 lidí (z 87 salárníků), kteří sboru přispívají částkou 

5 000 a více Kč ročně (jejich salár tvoří celkem 128 050 Kč), tvoří 

68% celkového saláru.  

 

Kostelnické práce vykonává od března 2012 sestra Milada 

Procházková. Děkujeme jí za její práci. 

 

Na faře ve Vysoké od listopadu 2012 žijí manželé Anna a Bohdan 

Tyukhovi se dvěma dětmi a vzali na sebe nejen kostelnické práce, 

ale pan Tyukh provádí sám velmi pečlivě různé nutné úpravy 

a opravy na faře. Jsme za nové obyvatele fary vděčni a také jim 

děkujeme.    
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Čtyřikrát do roka posíláme všem členům sboru sborové dopisy, 

tiskneme jich asi 260. Děkujeme Vám, kdo pomáháte dopisy 

připravovat a roznášet, především sestře Milušce Vyhlasové! 

 

V prosinci proběhl po bohoslužbách rozhovor o současnosti 

a budoucnosti sboru na základě materiálů, které jsme dostali 

z ústředí církve. Výstup z tohoto rozhovoru v plénu a z následného 

zpracování výsledků staršovstvem najdete ve zprávě Jana 

Karnolta. 

 

 

5. Jiná setkání a akce  
 

Koncerty: 27. dubna vystoupil v Husově domě se svým 

koncertem mělnický TenSing, 8. května se v kostele konal koncert 

Lenky Filipové, 18. května koncert Slávka Klecandra.  

 

TenSing měl svoje víkendová soustředění v HD, doprovázel také 

při bohoslužbách. Na Štědrý večer proběhlo tradiční „půlnoční 

zpívání“ TenSingu v kostele.  

 

V květnu jsme už po šesté společně s libišskými sestrami a bratry 

prožili společný víkend pro všechny generace v Táboře 

J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.  

 

Společný sborový výlet do Předhradí a Kolína na řepařskou 

drážku připravili na 16. června libišští. 

 

Letní pobyty: na přelomu července a srpna sborový pobyt 

(46 dospělých a dětí z Mělníka a Libiše) na Šumavě v Hojsově 

Stráži a v srpnu týdenní cesta na kánoích s mládeží po polské řece 

Kwise.  

 

24. května jsme se podruhé připojili k celostátní akci Noc kostelů. 

Děkujeme Jiřině Kasáčkové a Janu Karnoltovi i dalším za přípravu 



10 

 

a úspěšné provedení programu! Pestrý program navštívilo celkem 

150 lidí. 

 

Každý rok v září je náš kostel přístupný v rámci Dnů evropského 

dědictví. 

  

Zahrada kolem kostela je otevřená pro setkání dětí i dospělých, 

TenSingu, pro posezení po bohoslužbách. V pondělí 30. dubna se 

na zahradě konalo odpoledne pro děti a večer u ohně. Jednu 

květnovou neděli uspořádalo na zahradě odpoledne pro děti 

Rodinné centrum Kašpárek Mělník. 

 

Brigády: v dubnu úklid kostela, 1. května tradiční brigáda na 

zahradě, v říjnu v Husově domě a na zahradě. Brigád se účastní 15 

až 30 dětí, mládeže (i z TenSingu) a dospělých. 

 

Potřetí, opět na Květnou neděli, proběhlo v Husově domě 

„velikonoční tvoření“ pod vedením Evy Šestákové.  

 

Na velikonoční tvoření navázal „bazárek pro Joseho“, při kterém 

děti i dospělí prodávali svoje výrobky. Veselá přípravná „šicí 

sobota“ se konala 16. března.  

 

Výtěžek prodeje výrobků na bazárku byl určen na podporu 

našeho kmotřence v Peru, Joseho Raula Ccallo Ccalloconda. 

V dubnu se Johana a Petr Elisovi a Hana Pfannová zúčastnili 

setkání kmotrů peruánských dětí v Praze, (více o kmotrovství na 

http://www.inkaperu.cz/).  

Jose nám pravidelně píše krásné dopisy a maluje obrázky a děkuje 

nám za pomoc, díky níž může chodit do školy. Ročně mu přes 

nadaci Inka pošleme 6 000 Kč. Letos bude Josemu už jedenáct let, 

podporujeme ho od roku 2011. 

 

Posedmé se konalo „adventní tvoření“ před první adventní nedělí 

za spolupráce YMCA a našeho sboru. Děkujeme zvláště Johaně 

http://www.inkaperu.cz/
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Elisové, Monice Jahodové a Evě Šestákové, které tvoření 

připravovaly. Účastníků bylo se všemi spolupracujícími 

kolem šedesáti. 

 

Na půdě našeho sboru se konají i další setkávání: biblické hodiny 

sdružení adventistů, akce YMCA, dvojí cvičení žen, angličtina, 

kterou vede sestra Věra Linkešová.  

 

Informace a pozvání atd. zpravidla najdete na internetových 

stránkách našeho sboru. Hledáme ale stále někoho, kdo by byl 

ochoten pečovat o jejich průběžnou aktualizaci. 

 

Naše kontakty s partnerským sborem v Delftu v Holandsku 

nadále probíhají pouze prostřednictvím dopisů.  

 

Pomáháme také penězi – kromě nedělních pravidelných sbírek 

pro sbor nebo sbírek na konkrétní účely stanovených synodem 

jsme se přidali k mimořádné sbírce pro uprchlíky v Sýrii a k postní 

sbírce pro ženy v Etiopii, kterou organizuje Středisko humanitární 

pomoci Diakonie ČCE. 

 

Záplavy: v červnu postihla Mělník a okolí po deseti letech opět 

povodeň. Diakonie ČCE zřídila okamžitě několik humanitárních 

základen, jedna z nich byla u nás v Husově domě. Komunikaci 

s ústředím Diakonie a koordinaci práce dobrovolníků na 

základnách v Libiši a v Mělníku měl na starost Miroslav Pfann.  

V Husově domě zpočátku našli nocleh záchranáři, kteří 

spolupracovali s Červeným křížem. Další dva týdny zde přebývali 

dobrovolníci, první skupina pod vedením faráře Jaromíra Strádala. 

O organizaci jídla v Husově domě pečovala Martina Lukešová. 

O dezinfekci oblečení dobrovolníků se starala Martina Pospíšilová. 

Manželé Tichých z vyplavených Dolních Beřkovic našli útočiště 

ve farním bytě u Pfannových. Olinka Tichá neúnavně 

prostředkovala konkrétní pomoc.  
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Synodní rada ČCE uvolnila okamžitě na pomoc zaplaveným 

700 000 Kč a vyhlásila sbírku na doplnění Fondu solidarity a na 

pomoc zaplaveným. Staršovstvo přijalo návrh vikářky 

shromažďovat peníze na tuto sbírku také prodejem kávy 

a pohoštění při bohoslužbách – tak vznikla tzv. „láskavárna“.  

Mnozí z Vás jste během povodní přispěli jídlem, penězi či 

osobním nasazením při pomoci zaplaveným a péči o dobrovolníky, 

děkujeme Vám za to!  

Také dobrovolníci vyjadřovali velikou vděčnost a radost z přijetí, 

jakého se jim u nás dostalo.  

 

Spolupracujeme se sborem v Libiši – společně organizujeme 

pobyty pro děti, mládež i dospělé. Do Libiše jsme pravidelně 

zváni na adventní a jiné koncerty i na různá setkání s hosty. 

 

Žijeme v poděbradském seniorátu:  

kurátoři a kurátorky seniorátu měli svoje setkání v březnu, 

presbyterní konference se konala v Nymburce v dubnu. Dubnové 

seniorátní dny mládeže jsme hostili opět u nás v Mělníku. 

Seniorátní setkání dětí a rodin v červnu v Kolíně navštívily i děti 

z našeho sboru. Seniorátní Jeronymova jednota se setkává 

pravidelně v červnu, náš sbor tam zastupuje bratr Jan Petrželka, 

náhradnicí je sestra Eva Šestáková. V září jsme zváni na 

seniorátní pouť do Poděbrad. Pastorální konference v prosinci 

se konala v Mělníku. 

 

Děkujeme Vám všem, kdo se různým způsobem podílíte na 

životě sboru. Děkujeme za Váš čas, energii, nápady, ochotu, 

pomoc praktickou i finanční, trpělivost, modlitby, vlídné slovo…   

Děkujeme Vám za všechno, čím svůj sbor podporujete! 

 

7. března 2014  

Hana Pfannová, farářka 
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K rozhovoru o budoucnosti sboru 
 

Milé sestry, vážení bratři, hosté, kteří jste se dnes shromáždili 

proto, že Vám není budoucnost tohoto sboru lhostejná, vyslechněte 

prosím stručnou, ale z pohledu naší budoucnosti zásadní zprávu. 

Jedná se o odpověď dnes odstupujícího staršovstva na dotaz 

synodní rady: „Jak vidí Váš sbor svoji vlastní budoucnost?“ Na 

podkladě této odpovědi zpracované po celosborové rozpravě (a na 

základě odpovědí ostatních staršovstev) se bude ve věcech 

a rozhodovacích procesech odluky církve od státu orientovat celá 

ČCE. 

 

Stručná charakteristika sboru: 
 

Mělnický sbor působí v centru okresního města více než 100let 

a historickými kotrmelci se stal středem evangelického církevního 

života okresní diaspory. Za jeho zásadní přednosti lze jednoznačně 

považovat, to, že: 

Společenství tvoří všechny věkové kategorie, je otevřené směrem 

„ven“, vstřícné ke spolupráci, přívětivé i ke „složitým 

osobnostem“. Bohoslužby jsou vykonávány řádně a zodpovědně 

zejména ze síly paní farářky, s  přispěním staršovstva i dalších 

členů, dle obdarování (hudební doprovod, nedělní škola, 

organizace „souvisejících“ aktivit). Sbor udržuje živý kontakt se 

svým okolím na úrovni „oficielní“ (město, okres, veřejné 

organizace) i neoficielní (diaspora, mezidenominační akce). Práce 

farářky ani staršovstva nebývá předmětem zásadní kritiky členů 

sboru. Finanční obětavost ve sboru se „drží“ na úrovni 

„zachování“, přičemž nejsou jakkoli zanedbávány ani řádné 

celocírkevní ani mimořádné sbírky.  

Dlouhodobě pociťujeme určitou „vlastní neobratnost“ 

v oslovení/evangelizaci lidí z našeho okolí. S tím mohou souviset 

potíže v oblasti financování sboru/církve a od toho se odvíjející 

nedostatek financí pro rozšíření „provozu“/sborového programu. 

Na 2. stranu si uvědomujeme cesty k nápravě. V uvedeném smyslu 
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musíme řádně, zodpovědně - tedy moudře a v podřízení se Boží 

vůli zvolit staršovstvo i zajistit faráře na nadcházející funkční 

období (všichni jsou „v demisi“….;-). Stávající staršovstvo vidí 

také doposud nevyužitou cestu v modernizaci komunikace -> 

elektronická média! Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 

však nevidíme naši vlastní perspektivu černě, ale naopak se 

chceme připravovat na pomoc okolní „skomírající“ diaspoře i 

slabším sborům!!! 

 

H) Plán našeho sboru – odpověď na konkrétní otázky 

SyRady: 

 
? 1. Jakému níže jmenovanému sborovému uspořádání (model 

1-11) bychom se chtěli v příštích 10 letech blížit? 

 

M1: Samostatný sbor s kazatelem povolaným na plný úvazek 

+ příp. přibrat pastoračního pracovníka 

 

? 2. Co uděláme sami pro vybranou variantu letos, příští rok, 

v dalších letech? 

 

a) LETOS zvolíme pracovité staršovstvo a rozšíříme zapojení jeho 

členů do řízení více oblastí sborového života 

 

b) Příští rok povoláme faráře/ku, který/á bude ochoten/a pomáhat 

budovat sbor ve výše vymezeném rozsahu a vytvoříme mu/jí 

k tomu odpovídající podmínky  

 

??? V čem očekáváme pomoc seniorátu a ústředí církve? 

 

- požadavek na ústředí, aby vytvářelo patřičný „politický“ tlak na 

změny daňové legislativy v oblasti vlivu daňových poplatníků na 

přerozdělování daní => dílem odvádět církvi 

- nedostatečná prezentace pozitivního vlivu křesťanství v médiích 

obecně, ale naší církve navazující na Husovskou tradici 



15 

 

(významnou část historie celé země) zejména!!! -> vyzýváme tedy 

ne jen ústředí, ale i ostatní sbory k diskusi a následným 

krokům, které povedou k systematicky organizované mediální 

podpoře změny negativního obrazu církve ve společnosti! 

 

Otázky „dovnitř“ sboru:  

 
a. Jak by se sbor choval v případě vývoje Personálního fondu 

podle základních typů scénářů B, C, D případně E? (jedná se 

o sestupné setřídění od nejoptimističtějších po nejpesimističtější 

scénáře): 

 

U TYPU „B“ (tedy z pohledu SAMOUFINANCOVÁNÍ 

nejoptimističtějšího! a námi upřednostňovaného) - musíme hledat 

zdroje samofinancování všude, kde se dá…. 

 

V PŘÍPADĚ CELOCÍRKEVNÍHO VÝVOJE DLE JINÝCH 

TYPŮ holt přebytky vytvořené naším chováním v duchu typu „b“ 

uložíme do sborové pokladny…;-))) 

 

b. Jakou z naznačených cest B, C nebo D by Váš sbor 

preferoval a proč?  

 

B, PROTOŽE CÍRKEV NEMŮŽE BÝT ZÁVISLÁ 

„NA SVĚTU“, JEJÍ BUDOUCNOST ZÁVISÍ 

VÝHRADNĚ NA MILOSTI BOŽÍ!!! 

 
26. února 2014  

Jan Karnolt 
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Hospodářská zpráva za rok 2013 
 

Byla prováděna běžná údržba, opravy, rekonstrukce a drobné 

stavební úpravy: 

 vyčištění ucpaného okapu na východní straně Husova domu 

 jarní brigáda na úklid kostela a zahrady v Mělníku, při ní 

rekonstrukce (přeložení dlažby) chodníku u fary 

 zprovoznění varhan v kostele 

 provedení nutných oprav svépomocí manžely Tyukhovými na 

faře ve Vysoké (vnitřní omítky, malby, zateplení stropu 

v bytě) 

 oprava kotle ve farářském bytě v Mělníku 

 vyčištění splachovacích nádržek na WC v Husově domě 

(protékání, výměna zlomeného vahadla) 

 oprava zavírání dveří v chodbičce Husova domu (upevnění 

klik, doplnění šroubů u zámků) 

 oprava terasy Husova domu a úžlabí (omítka, oplechování, 

podkladní beton v rohu střechy a pod střechou, vodotěsná 

izolace (nová) proti zatékání) 

 výměna spadlé krytiny (eternit, prejzy) na kostele v Mělníku 

a Vysoké 

 brigáda na úklid Husova domu (před zimou) a zazimování  

zahrady 

 výměna ukradeného svodu na dvoře Husova domu 

Závěr: 

Z dlouhodobých náročných úkolů se nám podařilo zajistit 

zateplení vchodových dveří ve farářském bytě v Mělníku a provést 

výměnu poškozené krytiny na kostele v Mělníku a Vysoké po 

silném větru. 
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Celkové opravy obou kostelů by si vyžádaly cca 3 mil. Kč. Proto 

musíme postupovat pomaleji a dát přednost havarijním případům. 

 

7. ledna 2014 

Eduard Hanuš 

    

 

Zpráva o provedení a výsledku revize hospodaření 

a vedení účetnictví FS ČCE v Mělníku za 2013 

 

Revize hospodaření a vedení účetnictví sboru Církve českobratrské 

evangelické v Mělníku byla provedena ve dnech 7. - 9. 2. 2014. 

K revizi byly účetní sestrou Ondřejovou předloženy 2 kancelářské 

šanony obsahující kompletní účetní evidenci sboru. 

 

1. šanon obsahoval tyto dokumenty: 

Výkaz hospodaření 2013 – rozpočet 2014 

Výsledovka analytická 2013 

Rozvaha analytická 2013 

Inventarizační zápis s přílohami k 31. 12. 2013 

Účetní deník 2013 

Hlavní účetní kniha – po položkách 

Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 

10. 1. 2014 

Soupisy majetku sboru  

Přiznání k dani darovací 

Přiznání k dědické dani dle odkazu s. Anny Jansové 

Identifikace ekonomického subjektu, Pojistná smlouva 

Upomínka na neuhrazenou fakturu za pronájem sálu (bylo 

s. Ondřejovou koncem roku úspěšně vyřízeno) 

Kompletní evidence pokladny sboru vedené s. Kasáčkovou. 

Celkový počet pokladních dokladů činí 569. Z toho 351 

příjmových dokladů a 218 výdajových dokladů. U výdajových 
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dokladů tvoří významnou část doklady, které zachycují odvody 

hotovosti na bankovní účet.  

 

2. šanon obsahoval: 

Chronologicky seřazené bankovní výpisy z vkladového účtu 

vedeného u České spořitelny, a.s. s konečným zůstatkem 

k 31. 12. 2013 ve výši 431 506,76 Kč 

Chronologicky seřazené bankovní výpisy z běžného účtu 

vedeného u České spořitelny, a.s. s konečným zůstatkem 

k 31. 12. 2013 ve výši 6 705,45 Kč. 

Oba výše uvedené zůstatky na bankovních účtech odpovídají 

zůstatkům uvedeným v účetní rozvaze k 31. 12. 2013. 

Kopie upomínky za neuhrazenou fakturu za pronájem sálu při 

koncertě zpěvačky Lenky Filipové 

Faktury došlé (dodavatelské) – celkem 104 faktur 

 

Zjištění:  

Kontrolou pokladních dokladů nebyly zjištěny žádné významné 

nedostatky. Pouze založený doklad č. 111 za nájem YMCA za 

měsíce 1. - 4. 2013 na částku 10.000,- Kč je doklad vystavený jako 

výdajový doklad nájemce (YMCA) a pokladní sboru jej pojala 

jako příjmový. Správně by měl být vystaven příjmový doklad 

sboru, jehož přílohou by byl tento výdajový doklad.  

Při kontrole nebyly zaznamenány nedostatky v podobě chybějících 

podpisů oprávněných osob sboru. Všechny doklady obsahují 

podpis (parafu) kurátorky sboru Ing. Jany Jahodové. 

Všechny výdaje z pokladny lze označit za hospodárné 

a ekonomicky odůvodněné potřebami sboru.  

Stejné hodnocení přísluší i výdajům uskutečněným na základě 

dodavatelských faktur hrazených z běžného účtu sboru.   

 

Dle výsledovky za rok 2013 vyplývá, že významnými 

nákladovými – výdajovými položkami byly: 

spotřeba plynu  83 194,90 Kč 

spotřeba elektřiny  26 783,00 
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spotřeba vody   23 406,00 

Spotřeba energií celkem 133 384,00 

Celková spotřeba energií je ponížena o platby s. farářky za použití 

farářského bytu, avšak přesto vykazuje značné hodnoty, které jsou 

z větší části zaviněny nedostatečným zateplením objektů sboru, 

netěsnícími okny apod.  

 

Odvody provedené sborem v roce 2013: 

seniorátní repartice      7 000,00 

celocírkevní repartice  29 441,00 

personální fond  78 500,00 

 

Zbývající náklady - výdaje sboru představují standardní výdajové 

položky jako spotřeba materiálu, materiál určený k prodeji, opravy 

a udržování, cestovné, náklady na reprezentaci, telekomunikační 

poplatky, ostatní služby (poštovné), dary (adopce, děti), vyřazený 

majetek, pojištění, ostatní náklady, odpisy. Tyto položky celkem 

činí 196 089,-Kč, což představuje z celkových nákladů ve výši 

444 414,- Kč pouze 44%. 

 

Výsledek hospodaření sboru za rok 2013 

Sbor v roce 2013 dosáhl kladného hospodářského výsledku (zisku) 

ve výši 115 734,56 Kč. Tento výsledek byl dosažen přijetím daru 

ze synodní rady, který souvisel s prodejem domu pana Šípka, který 

jej odkázal církvi. Jednalo se o 112 000 Kč.  Skutečný zisk pak 

představuje pouze cca 3 000 Kč. 

Sboru se za rok 2013 podařilo splatit z půjčky od Jeronymovy 

jednoty poskytnuté ve výši 200 000 na výměnu oken ve farářském 

bytě (provedeno v roce 2012) 65 320,-Kč, takže zbývá ještě 

uhradit částku ve výši 134 680,-Kč. 

Revizní komise konstatuje, že účetnictví sboru je vedeno řádně 

a věrně s maximální odpovědností jak sestry pokladní, tak sestry 

účetní. 

9. února 2014   

Revizi provedli: Ing. Jan Petrželka, PharmDr. Eva Ducháčková 
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ŽÍT DNES,  

NE VČERA,  

ANI ZÍTRA 
 
TOTO PRAVÍ HOSPODIN:  

„NEVZPOMÍNEJTE NA VĚCI MINULÉ, NEDBEJTE 

NA TO, CO SE DÁVNO STALO!  

HLE ČINÍM VĚCI NOVÉ, TEĎ JIŽ VZCHÁZEJÍ, COŽ 

TO NEPOZNÁVÁTE?“  
              Izajáš 43, 18 -19 

 
Pro ty, které stále tísní a pronásleduje něco z minulosti, 

přinášejí tato slova povzbuzení a osvobození.  

Pro ty, kteří se stále vracejí ke „šťastným včerejškům“, 

může být toto slovo naopak Božím napomenutím.  

Vždyť minulost - ať už dobrá či horší - nám může sloužit 

k povzbuzení nebo poučení, ale nemá nám bránit žít dnes 

a dívat se do zítřka.  
 

 

 

 

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mělníku 

Krombholcova 548, 276 01 Mělník, tel. 315 622 482, 

bankovní spojení: 460846349/0800, 

e-mail: melnik@evangnet.cz, www.melnik.evangnet.cz 
 

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

