FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V MĚLNÍKU

ZPRÁVY
PRO SBOROVÉ
SHROMÁŽDĚNÍ

4. BŘEZNA
2012
Milé sestry, milí bratři,
sborové shromáţdění svolává podle řádů naší církve
staršovstvo
nejméně
jednou
ročně.
Sborové
shromáţdění tvoří členové sboru s hlasovacím právem.
Sborové shromáţdění projednává zprávy staršovstva
o ţivotě, práci a stavu sboru, usnáší se o podaných
návrzích, jedná o hospodaření sboru, schvaluje účetní
závěrku a rozpočet sboru.
Sborové shromáţdění 4. března 2012 proběhne v rámci
nedělních bohosluţeb v Mělníku společně pro celý
sbor. Zveme na toto shromáţdění i členy sboru
z kazatelských stanic Vysoká a Štětí.
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Statistika
Náš sbor má podle starších údajů 558 členů (sborovou
kartotéku průběţně aktualizujeme)
V roce 2011 v našem sboru
byli pokřtěni: Jan Dědíček, Adriana Dědíčková (Praha)
konfirmována: Lalia Diopová (Mělník)
byli oddáni: Petra Petergáčová a Ján Breznanik (z Prahy), Jana
Smetanová a Martin Bačovský (Mělník), Denisa Melmuková
a Jaroslav Moravec (Krabčice)
do naší církve přistoupili: Jaromír Ambrus (Mělník)
zemřeli tito členové našeho sboru: Věra Tučková (Velký Borek),
Jiřina Karbusická (Mělník), Oldřich Rejchrt (Mělník), Anna
Tomanová (Mělník)
církevní pohřeb v našem sboru měli: Jiřina Karbusická (Mělník),
Oldřich Rejchrt (Mělník)

Zpráva o ţivotě sboru v roce 2011
Středem ţivota sboru jsou nedělní bohosluţby.
V Mělníku se konaly v minulém roce 59krát (průměrná účast je
38 lidí, z toho průměrně 6 dětí, které po společném začátku
bohosluţeb odcházejí do nedělní školy). Po bohosluţbách podle
svých moţností rádi zůstaneme v presbyterně při pohoštění
a rozhovoru se známými i nově příchozími.
V kazatelské stanici Vysoká se k bohosluţbám scházíme druhou
a čtvrtou neděli v měsíci, celkem 21krát (přichází průměrně
4 lidé, z Mělníka jezdí spolu se s. farářkou sestra Miluška
Vyhlasová, aby posílila shromáţdění), v létě se scházíme
v kostele, v zimě na faře.
V obvodu kazatelské stanice Liběchov se bohosluţby konají
kaţdou třetí neděli, vţdy s vysluhováním svaté Večeře Páně,
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vloni 12krát (6 lidí). V letním období se scházíme ve Štětí
v kapličce, v zimě ve Štětí u manţelů Ďabolkových nebo u sestry
Ludmily Bohatcové. Děkujeme jim za to, ţe nám otevírají svoje
domovy. Společenství ve Štětí je radostné a milé a patří k němu
i rozhovory a pohoštění po bohosluţbách.
Večeři Páně jsme slavili během roku v Mělníku 22krát, na Vysoké
5krát, ve Štětí 12krát.
Děti jsou v kruhu při Večeři Páně s námi, přijímají od farářky
poţehnání.
Večeři Páně vysluhujeme příleţitostně také v rodinách či
domovech seniorů a léčebnách. Tak jsme slavili Večeři Páně při
velikonočních bohosluţbách v Centru seniorů Ludmila a na přání
také ve dvou rodinách.
Na naší kazatelně slouţili kromě sestry farářky Hany Pfannové
také bratři faráři Josef Kejř, Miroslav Pfann z Libiše, Jan
Opočenský z Teplic, Jiří Nekvasil z Prahy. Děkujeme
presbyterům a presbyterkám, ţe jsou ochotni slouţit čtenými
bohosluţbami – loni sestry Jana Jahodová, Jiřina Kasáčková
a Lenka Pašková Špeciánová, bratři Jan Karnolt a Jan Petrţelka.
Bratr farář Josef Kejř zastupoval farářku Hanu Pfannovou
v době, kdy nebyla přítomna ve sboru, také při bohosluţbách
nebo biblických hodinách. Děkujeme mu velice za tuto pomoc!
Před křty a svatbami vede farářka rozhovory se snoubenci nebo
s rodiči křtěného dítěte.
Vloni byly v našem sboru pokřtěny děti manţelů Dědíčkových,
Adriana a Jan. Křest vykonal na přání rodičů bratr farář Jan
Opočenský z Teplic. Od listopadu se ke křestní katechezi
setkáváme s paní Soňou Svobodovou z Březinky, která projevila
touhu po křtu v našem sboru.
Na podzim a v zimě jsme se radovali z narození tří holčiček
v našem sboru – Kristýnky Ambrusové, Lucinky Russové a Adélky
Charyparové.
K předsvatebním rozhovorům se sejdeme obvykle několikrát,
hovoříme nad biblickými texty o smyslu manţelství, o víře,
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o ţivotě. Vloni jsme se takto setkávali se třemi páry. S Janou
Smetanovou a Martinem Bačovským šestkrát, s Petrou
Petergáčovou a Jánem Breznanikem jednou, a od podzimu
probíhá předsvatební příprava s Barborou Večlovou a Tomášem
Bartuškem. Stává se stále častěji, ţe o církevní sňatek poţádají
lidé, kteří neţijí v ţádném sboru církve. Pokud se v rozhovoru
ukáţe, ţe jejich rozhodnutí pro církevní sňatek je promyšlené
a váţné, není důvod jim přípravou a sňatkem neposlouţit.
Vloni se konal jeden pohřeb v našem kostele a jedno rozloučení
s uloţením urny na hřbitově. Někdy se o úmrtí člena sboru
dozvíme se zpoţděním, pokud se koná civilní pohřeb, rozloučení
v rodinném kruhu nebo rozloučení není. Zemřelé sestry a bratry
si připomínáme při bohosluţbách na poslední neděli církevního
roku.
Děti se setkávají v nedělní škole. (Více ve zprávě sestry Martiny
Karnoltové). Děkujeme učitelkám nedělní školy, ţe se dětem
vynalézavě a s ochotou věnují! Byly to sestry Johana Elisová,
Jana Jahodová, Silva Jahodová, Martina Karnoltová a Martina
Pospíšilová. Na začátku školního roku se sešly k poradě
s farářkou.
Sestry Johana Elisová a Martina Pospíšilová poţádaly na podzim,
aby byly této sluţby učitelek nedělní školy pro jiné své
povinnosti na čas zproštěny. Johance i Martině děkujeme za
jejich péči o sborové děti, kterých stále přibývá!
Kaţdou čtvrtou neděli v měsíci jsou bohosluţby společné pro
děti a dospělé, vloni celkem 8krát. Kázání je přizpůsobeno
dětem, pouţíváme flanelograf. Při těchto bohosluţbách
spolupracuje mládeţ, pod vedením Jana Karnolta zpívají a hrají
Zuzka Karnoltová, Anetka Pospíšilová a František Pfann.
Na varhany při bohosluţbách doprovázejí nadále sestry Marie
Kejřová a Lenka Pašková Špeciánová. Jsme si vědomi toho, jak je
jejich sluţba potřebná a ţe pro ně znamená také pravidelný
závazek. Děkujeme oběma sestrám za tuto věrnou sluţbu!
Zvonění na zvony před bohosluţbami v půl deváté obstarává
zvoník Jiří Malecký a jeho přátelé. Zvonění těsně před
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bohosluţbami a po bohosluţbách mají na starosti bratři z našeho
sboru.
Biblické hodiny pro dospělé jsou ve středu, přichází průměrně
sedm lidí. Vloni jsme četli knihu Kazatel a od podzimu knihu
Zjevení Janovo. Hodně v biblických hodinách hovoříme, na
základě textu se pravidelně dostaneme k aktuálním otázkám
současnosti. Jsme rádi, kdyţ naše řady rozšíří nový pravidelný
účastník, jako se stalo loni.
V týdnu scházejí dvě skupinky dětí - své biblické hodiny pro
děti mají starší (8 - 11 let, aţ 7 dětí) a mladší děti (4 - 7 let, aţ
6 dětí). Více o dětech najdete ve zprávě Martiny Karnoltové.
Vloni přibyly dvě děti mimo náš sbor, které projevily zájem
o biblické hodiny, občas děti přivedou kamaráda, to nás těší.
Ke konfirmaci se od podzimu 2010 připravovala Lalia Diopová.
Sešly jsme se vloni ještě 18krát k radostným a intenzivním
rozhovorům nad základními otázkami víry. Příprava vyvrcholila
v říjnu konfirmací.
Pokračujeme se schůzkami mládeţe. Naše mládeţ (Aneta,
Zuzka a František) se setkávali společně s libišskou mládeţí (čtyři
chlapci) ve čtvrtek v Libiši (libišští jsou závislí na dopravě
vlakem), někdy také v Mělníku (prodlouţené setkání), celkem
23krát. Těší nás, ţe se k vlastním výkladům biblických oddílů
odhodlali také naši mladí, četli jsme na pokračování evangelium
podle Marka a knihu Ester. Na dalších programech se tvůrčím
způsobem podílejí střídavě všichni účastníci. Navštívili jsme
filmový festival Jeden svět v Mělníku a ve Stavovském divadle
v Praze jsme shlédli působivé představení hry Mikve autorky
Hadar Galron. Je radost pracovat s aktivními a přemýšlivými
mladými lidmi.
Vánoční slavnost pro děti a dospělé s vystoupením malých dětí
a hrou starších dětí a mládeţe chystáme vţdy společně
i s dalšími spřátelenými dětmi a mladými lidmi, kteří nejsou
přímo členy našeho sboru. Letos se příprav vánočních her
účastnilo 24 dětí a mladých lidí, buď hraním samotným, nebo
spoluprací při přípravách.
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Střední generace měla své společné večery vţdy třetí úterý
v měsíci, bývalo nás průměrně kolem pěti účastníků. Témata
loňských setkání: „Zamyšlení nad vztahem křesťanství a islámu“
(Martina Karnoltová), promítání dokumentu z cyklu Zapomenuté
transporty (Hana Pfannová), „Hněv a jeho smysl“ (Johana
Elisová), „Hranice“ (Hana Pfannová), „Komunální politika
(Ondřej Tichota). Od podzimu jsme scházení střední generace
přerušili.
Modlitební večer podle komunity v Taizé se konal jen jednou.
Hudební doprovod měl na starosti bratr Jan Karnolt, děkujeme
mu za to.
V čase původních večerů střední generace se od podzimu
scházíme jednou měsíčně ke chvíli pro modlitbu. Toto setkání
je otevřené všem generacím. Umoţňuje ve vzájemné důvěře
hovořit o tom, co nám leţí na srdci, společně nést bolesti
druhých, modlit se za ně, zpívat.
Odpolední čtvrteční Kavárnička pro starší generaci se koná
jednou za měsíc, sejde se aţ 25 lidí, také z jiných církví či
prostě z města. V roce 2011 jsme se sešli desetkrát. Našimi
„hosty“ byli Fridtjof Nansen, Jeroným Praţský, Hebe Kohlbrugge,
Viktor Dyk (připravil František Čanda). Sestra Jiřina Kasáčková
vyprávěla o své cestě do Izraele. V prosinci jsme si povídali
o proţívání Vánoc dříve a dnes. Dvakrát vystoupil mělnický
literární klub Pegas s autorským čtením a dvakrát jsme vyslechli
hudebně poetická pásma, která připravuje paní Blanka
Štráchalová se svými přáteli. Kavárnička je stále otevřená dalším
účinkujícím i návštěvníkům.
Bohosluţby v Centru seniorů Ludmila se konají vţdy dvakrát do
měsíce vţdy v pátek, loni celkem 19krát za účasti průměrně
4 sester, které bydlí v penzionu a v domově Ludmila. Na Velký
pátek jsme společně slavily bohosluţby s Večeří Páně.
Staršovstvo má svoje schůze jednou měsíčně, v loňském roce se
sešlo 10krát. Jednotliví členové staršovstva mají rozdělenu
odpovědnost za různé úseky sborové práce, připravují také
úvodní poboţnosti. Schůze připravují a vedou střídavě sestra
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kurátorka Jana Jahodová a sestra farářka Hana Pfannová. Obě se
také scházejí čtrnáctidenně k pravidelným poradám. Děkujeme
všem členům staršovstva za jejich práci pro náš sbor!
Účetnictví našeho sboru stále vykonává sestra Lenka Ondřejová.
Pokladnu má na starosti sestra Jiřina Kasáčková. Díky oběma je
naše účetnictví v naprostém pořádku. Jsme vděčni Jiřince
i Lence za jejich pečlivou, rychlou a přesnou práci!
Sestry Jiřina Kasáčková a Milena Vyhlasová nadále pečují
o sborový archiv. Děkujeme jim za jejich trpělivou práci při
pořádání archivu!
Pokračuje činnost křesťanské sluţby. Víc najdete v samostatné
zprávě sestry Martiny Pospíšilové. Z přání k narozeninám mají
radost zvláště sestry a bratři, kteří ţijí dál od centra sboru
a nemohou přicházet do shromáţdění. Děkujeme Martině za milá
osobní slova a přání i návštěvy!
Farářka Hana Pfannová navštěvuje členy našeho sboru v Mělníku
i v kazatelských stanicích. Navštívila loni přibliţně sto sester,
bratří nebo celých rodin, starší a nemocné členy sboru
opakovaně. Další část pastorační péče se děje na faře, kdy si
lidé (často také vzdálenější členové sboru nebo jiní lidé) domluví
rozhovor s farářkou. S dalšími členy sboru, kteří se z různých
důvodů neúčastní ţivota sboru v Mělníku, má farářka také
kontakt telefonní nebo e-mailový.
Také vy, členové sboru, se navzájem navštěvujete a slouţíte si
praktickou pomocí i modlitbou. Vy, kdo nemůţete pro věk nebo
nemoc pomáhat prakticky, myslíte na ostatní ve svých
modlitbách. Bratr Jiří Pavlíček se rozhodl k dobrovolnické práci
mezi starými, osamělými nebo nemocnými lidmi ve městě.
Svědčí tak o tom, ţe jsme posláni také k lidem vně sboru.
Děkujeme jemu i Vám ostatním, kdo kdekoli podle svých
moţností pomáháte druhým!
V kazatelské stanici Vysoká se konají dvakrát měsíčně
bohosluţby. 19. června se konaly bohosluţby pouze ve Vysoké.
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Přijeli jsme z Mělníka, a dál byli ozvání především členové sboru
z Vysoké a okolí, přišlo jich čtrnáct, to nás potěšilo.
V září v kostele vystoupili soubor Intermezzo ze Mšena a dětský
pěvecký sbor Červánek ZUŠ Mělník, účast byla asi 75 lidí.
Koncerty pořádáme ve spolupráci s obcí Vysoká, těší nás, ţe tato
spolupráce probíhá dobře.
Děkujeme manţelům Vančurovým, ţe pečují o faru a kostel!
V květnu jsme uţ po čtvrté společně s libišskými sestrami
a bratry proţili společný víkend pro všechny generace v Táboře
J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Bylo nás celkem 53 od
miminek po nejstarší.
Na svatodušní neděli jsme pozvali sestry a bratry, kteří byli
v našem sboru konfirmováni v letech 1954-1959. Rozeslali jsme
přes padesát pozvání, přišlo deset lidí a měli ze setkání někdy po
mnoha letech radost.
Při bohosluţbách na začátku července jsme si připomněli 110.
výročí zaloţení mělnického sboru.
25. září jsme proţili sborový den s Janem a Danou
Opočenskými, odpoledne byl rozhovor s nimi o jejich působení
v různých sborech naší církve, následovalo divadelní představení
na motivy knihy Malý princ, které připravila mládeţ z Teplic,
nakonec jsme ještě poseděli na zahradě pod třešní.
Čtyřikrát do roka posíláme všem členům sboru sborové dopisy,
tiskneme jich asi 270. Děkujeme Vám, kdo pomáháte dopisy
připravovat a roznášet, především sestře Milušce Vyhlasové!
Letní pobyty:
Týden od 25. do 31. července sborový pobyt v Huslenkách–
Kychové, celkem 38 dětí a dospělých z mělnického a libišského
sboru, věkové rozpětí 92 let!
Další týden se dvacet pět mladých lidí z Pardubic a Mělníka (od
nás a z okolí 6 lidí) sešlo při šesté společné brigádě a pracovalo
na evangelické faře v Huslenkách.
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V týdnu od 7. do 14. srpna skupina třiceti mladých lidí z Libiše,
Mělníka, Teplic (od nás a z okolí 13) a z Českomoravské vysočiny
sjíţděla řeku Ohři.
Jsme rádi, ţe můţeme být dohromady - malé děti, mladí i starší,
ţe pomůţeme s prací, ţe se mladí lidé učí přebírat odpovědnost
za společný čas.
Při sborovém výletě společně s libišskými bratry a sestrami
v září jsme navštívili Pardubice a Kunětickou horu, jelo nás 35.
Náš sbor zase navštívili sestry a bratři z Kolína a s bratrem
farářem Václavem Hurtem sestry z mladoboleslavské „veselé
středy“.
Naše kontakty s partnerským sborem v Delftu v Holandsku se
loni odehrávaly písemnou formou. Bratr farář Hein Vaartjes se
loučil se svou aktivní prací ve svém sboru, při té příleţitosti jsme
mu poslali fotokoláţ z návštěvy delfských u nás v roce 2010
(připravila Martina Pospíšilová) a dopis s mnoha podpisy.
Děti a mládeţ ze sboru z Prahy a Mělníka strávila v Husově domě
jeden říjnový víkend pod vedením sestry Marty Jahodové
a dalších vedoucích. TenSing měl svoje soustředění v HD třikrát,
zpíval také při bohosluţbách.
O činnosti TenSingu více ve zprávě sestry Evy Šestákové.
Popáté proběhlo v Husově domě „Adventní tvoření“ za
spolupráce YMCA a našeho sboru. Děkujeme zvláště sestrám
Johance Elisové, Monice Jahodové a Evě Šestákové, které velkou
část příprav vzaly na sebe. Účastníků bylo se všemi
spolupracujícími aţ k sedmdesáti.
Přednášky, besedy apod.: vernisáţ výstavy Tomáše Alferyho
v Husově domě, beseda o Izraeli sestry Jiřiny Kasáčkové, beseda
s paní Olgou Vilímkovou z nadace Inka.
Udrţujeme ekumenické vztahy se sestrami a bratry z katolické
farnosti. V lednu jsme se sešli ke společné biblické hodině na
katolické faře.
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Pracujeme při brigádách – v dubnu jsme uklidili kostel
a zahradu, v říjnu jsme uklízeli zahradu a Husův dům před zimní
sezónou. Brigád se účastní 14 aţ 18 dětí, mládeţe (i z TenSingu)
a dospělých. Děkujeme všem, kdo pomáháte při jednotlivých
drobných pracích či větších opravách nebo úklidu!
Zahrada kolem kostela je otevřená pro nejrůznější setkání dětí,
i dospělých, hry dětí a mládeţe, TenSingu, pro posezení po
bohosluţbách. Hřiště na zahradě oţívá při hrách dětí a mládeţe,
i při volejbale, ke kterému jsme se po mnohém domlouvání
přece jen jedno nedělní odpoledne dostali.
Kostelnické práce vykonávají uţ třetí rok Adéla a Pavel
Charyparovi. Brzy se budou stěhovat do nového bydliště, a tak
jim děkujeme za starost o naše sborové prostory a přejeme jim
všechno dobré do dalšího ţivotního období!
Adéla Charyparová připravila ve spolupráci s YMCA výtvarné
tvoření a přednášky z vybraných kapitol z dějin umění.
O hroby Rosalie Titěrové a Marie Köhlerové na mělnickém
hřbitově po dvacet let pečovali Olga a Vlastimil Týmovi. Vloni
tuto sluţbu ukončili. Děkujeme jim za jejich dlouholetou
pečlivou práci! O hrob Františka Ţilky se stará sestra Miluška
Vyhlasová. Také jí děkujeme!
Koncerty: v květnu TenSing v Husově domě, v červnu koncert
Kláry Lepíkové a Zdeňka Tošnara, v červenci koncert TenSingů
z celé republiky, v září v kostele na Vysoké Intermezzo
a Červánek.
Štědrý večer zakončilo tradiční „půlnoční zpívání“ TenSingu
v kostele.
Spolupracujeme se sborem v Libiši – společně organizujeme
pobyty pro děti, mládeţ i dospělé. Kromě toho jsme byli
pozváni: na besedu o Nizozemí s Lubošem Renkou, o kávě
s Michalem Prasličkou, na setkání u ohně v červnu, v listopadu
na rozhovor s manţeli Karlou a Jakubem Trojanovými, v prosinci
na koncert Petry Kunfrontové.
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Aktuální informace a pozvání atd. najdete na internetových
stránkách našeho sboru. Stále častěji se stává, ţe nás někdo
vyhledá osobně či přes e-mail právě díky našim webovým
stránkám. Děkujeme Petru Elisovi za péči o ně! Adresa:
http://melnik.evangnet.cz
Na půdě našeho sboru se konají i další setkávání: biblické hodiny
sdruţení adventistů, akce YMCA (více ve zprávě E. Šestákové),
dvojí cvičení ţen, angličtina, kterou vede sestra Věra Linkešová.
K rekreačním pobytům pronajímáme hostinský pokoj na faře,
někteří hosté přijíţdějí opakovaně.
Ţijeme v seniorátu:
v září se v Mělníku konala pastorální konference farářů seniorátu
(hostem byl klavírista Radoslav Kvapil), seniorátní setkání dětí
a dospělých na jaře v Nymburce, presbyterní konference (nejen
pro presbytery) o kolektivizaci v Polabí v Chlebích.
Seniorátní dny mládeţe, pokud se konají jinde neţ v Mělníku,
naše mládeţ zatím nenavštěvuje.
Kurátoři a kurátorky seniorátu měli svoje setkání v březnu.
Seniorátní Jeronymova jednota se setkává pravidelně v červnu,
náš sbor tam zastupuje bratr Jan Petrţelka, náhradnicí je sestra
Eva Šestáková.
Skončilo seniorátní vzdělávání laiků, kterého se z našeho sboru
tři roky účastnily sestry Jana Jahodová, Jiřina Kasáčková
a Milena Vyhlasová. Vytvořilo se pěkné společenství, které
přesahuje hranice sborů v seniorátu. Těšíme se toho, ţe získané
vzdělání přinášejí také k nám.
Seniorátní výbor provedl v březnu vizitaci našeho sboru. Citát
ze zprávy sestry Dagmar Férové o vizitaci: „Mělnický sbor na nás
působil jako velmi aktivní, ţivý a nadějný. Při vizitační návštěvě
staršovstvo většinu času vyprávělo o ţivotě sboru – o tom, co je
těší, z čeho mají radost, o hospodářských tématech se mluvilo
spíš okrajově. V mnohých sborech to bývá naopak – ţivot sboru je
minimální a veškerou energii spotřebovávají hospodářské
starosti…“
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Důleţité informace o ţivotě celé Českobratrské církve
evangelické můţete najít na internetových stránkách církve
www.e-cirkev.cz
Spolupracujeme s různými institucemi ve městě:
s památkovým odborem, s Probační a mediační sluţbou (výkon
obecně prospěšných prací odsouzenými u nás na zahradě), se
sociálním odborem (výkon veřejně prospěšných prací
nezaměstnanými). V Mělnické radnici vycházejí třetí rok krátká
zamyšlení s. farářky. Ţáci a studenti různých škol navštíví občas
v rámci výuky evangelický kostel, je to dobrá příleţitost ukázat
jim ţivot sboru a promluvit k nim o víře.
Pomáháme také penězi – kromě nedělních pravidelných sbírek
pro sbor nebo sbírek na konkrétní účely stanovených synodem
jsme se přidali k mimořádné sbírce pro děti z Ukrajiny na úhradu
jejich pobytu v Bělči.
Po několikaletém uvaţování o nějaké podobě adopce na dálku
jsme se rozhodli pro kmotrovství chlapce z Peru. Více je ve
zprávě sestry Johany Elisové. Jsme rádi, ţe můţeme pomoci
konkrétnímu dítěti tam, kde jsou na tom lidé mnohem hůře neţ
my, a ţe naše sborové děti přijaly Joseho za svého vzdáleného
kamaráda.
Děkujeme Vám všem, kdo se různým způsobem podílíte na
ţivotě sboru. Kaţdý podle svých sil a moţností tvoříte naše
společenství, pomáháte si, sdílíte spolu dobré i těţké věci. Není
nic samozřejmého, ţe na sebe berete různé dlouhodobé úkoly,
ţe pomáháte při organizaci setkání, při přípravě pohoštění
a v kuchyňce při všech obvyklých i mimořádných příleţitostech
(zvláštní poděkování tady patří sestrám Miluškám Vyhlasové
a Vodičkové!), pomáháte finančně i fyzickou prací, posilujete
náš sbor svými modlitbami.
Uvědomujeme si, kolika různými úkoly v rodině, v práci,
v dalších dobrovolných činnostech jste mnozí z Vás zavaleni. Jak
je těţké volit, čemu dáte přednost. Také tušíme, ţe Vaše síly
nejsou nekonečné, ţe se hlásí nemoci i stáří. O to víc se
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radujeme z toho, kdyţ svůj čas věnujete sborovým
shromáţděním i osobním setkáním.
Děkujeme Vám za všechno, čím svůj sbor podporujete!
17. února 2012
Jana Jahodová, kurátorka, Hana Pfannová, farářka

Děti v mělnickém sboru ČCE v roce 2011
Máme velkou radost, ţe děti v našem mělnickém sboru přibývají,
přichází v nich nová generace, která bude jednou budoucností
našeho sboru. Proto je pro nás důleţité, aby do sboru chodily
rády, aby se jim u nás líbilo a i v dospělosti jim zůstala naše
církev domovem a doprovázela je na cestě ţivotem.
Proto pro ně sestra farářka a obětaví členové sboru připravovali
po celý rok zajímavé programy.
Kaţdou 4. neděli v měsíci měly děti bohosluţby společně
s dospělými, výklad byl pomocí flanelografu a prostého výkladu
přizpůsoben dětem, i hudební doprovod s kytarou byl vedený
bratrem Janem Karnoltem a zpívající mládeţí.
O nedělích, kdy byly bohosluţby pro dospělé, se děti v počtu od
tří do dvanácti scházely v nedělní škole. Vedly ji střídavě
ochotné sestry Jana Jahodová, Martina Pospíšilová, Johana
Elisová, Silva Jahodová, Martina Karnoltová, jednou zastoupil
i Petr Elis. Probíraly s dětmi Nový zákon podle Biblických
domalovánek od Michaela Langdrafa, od září 1. knihu Mojţíšovu
podle materiálů z Tim 2,2 (to je mezidenominační nezisková
organizace, která slouţí především dětem, rodičům a sborům
v celé ČR).
Děti se setkávají také v týdnu při biblické hodině pro děti. Pro
starší děti, kterých chodí sedm, byla ve středu od 16 hodin, pro
mladší děti v počtu aţ šesti ve čtvrtek od 15 hodin. Sestra
farářka s nimi probírala od ledna do června 2. knihu Mojţíšovu –
Exodus dle Biblických domalovánek, od září do prosince
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Matoušovo evangelium podle pracovních materiálů Objevujme
Bibli od Tim 2,2.
Děti se v hojném počtu účastnily i mnohých akcí pořádaných
sborem, jako je výtvarné tvoření před velikonoci a před vánoci,
brigády na farské zahradě i v kostele, setkání u ohně a buřtíku
na sborové zahradě 30. dubna, či 8. května (setkání připravené
YMCA a rodinným centrem Kašpárek), sborový výlet v Bělči nad
Orlicí o víkendu 13. - 15. května, seniorátní setkání dětí
a rodičů v Nymburce 29. května, beseda o ţivotě dětí v Peru
s paní Olgou Vilímkovou 9. října (kde byl dětmi vybrán také
kamarád Jose), či tradiční vánoční hra 17. prosince, kde se
zúčastnilo dvacet dětí s divadelními výstupy a písničkami,
spontánně pak vystoupily i další přítomné děti. Děti dostaly
krásné dárky a velkou radost nám všem udělala Klárka Jahodová,
která s paní farářkou pro všechny připravila malovanou záloţku
do kníţky s biblickým textem.
Těšíme se na další úspěšnou a podněcující práci s našimi dětmi
i v následujícím roce.
17. února 2011

Martina Karnoltová, učitelka nedělní školy

Kmotrovství
Na loňském sborovém shromáţdění vyslovili členové sboru
souhlas s kmotrovstvím dítěte v zahraničí, a tak jsme se v říjnu
rozrostli o osmiletého Joseho Raula Ccallo Ccalloconda z horské
vesnice Hampatura v Peru.
Na besedě 9. října jsme se dozvěděli od paní Olgy Vilímkové
z Nadace Inka (www.inkaperu) spoustu zajímavých podrobností
o ţivotě tamních lidí a dětí. Náš sbor se zavázal kaţdoročně
podpořit v docházce do základní školy Joseho částkou 6 000 Kč,
splatnou vţdy k 1. únoru kaţdého roku po dobu jeho studií.
Z těchto peněz se hradí nejen školní pomůcky, ale také výuka
španělštiny, kterou se mluví ve škole. Rodná řeč Joseho je totiţ
jazyk kečua. Potřebná částka na školní rok 2012 jiţ byla odeslána
na konto nadace.
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Krátce před úvodní besedou s paní Vilímkovou děti a jejich
rodiny pohotově vyrobily za krátkou dobu mnoţství dárkových
předmětů, na informační besedě je prodávaly (a průběţně budou
dál prodávat) a podařilo se jim tak pro Joseho „vydělat“ prvních
a neuvěřitelných 2481 Kč, tj. víc jak třetinu potřebné roční
částky! Do 6. 12. se pak sešlo celkem uţ 8 042 Kč, takţe máme
jiţ základ příspěvku na další školní rok! Děkujeme všem, kdo jste
přispěli – dětem, dospělým i YMCA.
Děti ve sboru s paní farářkou jiţ sestavily Josemu pestrý dopis
s fotografiemi dětí, pozdravy a vzkazy. Dopis byl odeslán
a 15. prosince putoval přes oceán.
Těším se, ţe se díky adopci Joseho obohatíme o mnoho nového
v průběhu let i my.
26. ledna 2012

Johana Elisová

Křesťanská sluţba NEJEN…
v mělnickém evangelickém sboru
Jak píše sestra Hudcová v textu na evangnetu, význam
křesťanské sluţby tkví především v kontaktu se členy sboru, kteří
jsou staří, osamocení, či s těmi, kteří se ocitli na okraji sboru,
ať uţ z důvodu nezájmu anebo z důvodu nemoci
a nemohoucnosti.
Já se ale snaţím být nablízku i těm, kterým z nějakého důvodu
chybí jen více kontakt s někým blízkým, třeba jen k rozhovorům.
Stejně tak ale i lidem mimo sbor, jelikoţ se domnívám, ţe jistá
forma evangelizace patří do sluţby bliţnímu. Při své profesi se
setkávám s lidmi, kteří hledají pomoc nejen k uzdravení těla, ale
především duše, chcete-li ducha.
Přesto ale nejčastěji nabízíme sluţbu a pomoc ve sboru.
Především u příleţitosti narozenin jim přinášíme gratulace
a sborové dopisy, a tím jim dáváme najevo, ţe o nich sbor ví, ţe
má o ně zájem. Upozorňujeme také na to, ţe tu sbor existuje,
ţe tito členové sboru mají moţnost přijít, jsou zváni, pokud mají
zájem o bohosluţby či o jiná sborová setkání. Z takových návštěv
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potom někdy vzejdou další úkoly křesťanské sluţby: objeví se
potřební, jimţ můţeme zajistit dovoz na bohosluţby, nebo
domluvíme návštěvu sestry farářky. Jedná se vţdy o sluţbu
dobrovolnou a bez nároku na odměnu a pro takovou se stále
hledají ochotné ruce. Je třeba pamatovat, ţe křesťanská sluţba
není pečovatelská sluţba. Jedná-li se tedy o potřeby pomoci ve
větším rozsahu, kontaktujeme po dohodě sluţby Českého
červeného kříţe, Charity nebo Diakonie.
V našem sboru se ochota pomáhat bliţnímu úţasně šíří. Sluţba
bliţnímu se stává posláním bratru Jiřímu Pavlíčkovi, sestrám
Milušce Vyhlasové, Jiřince Kasáčkové… Patří jim obrovský DÍK!
Stejně děkuji i mému manţelovi Tomášovi, ţe i při své pracovní
vytíţenosti a vytrvalé péči o naši rodinu si vţdy najde čas a chuť
bliţního vyslechnout, pomoci, přivézt, odvézt… váţíme si toho.
Poděkování patří ale i všem ostatním ve sboru, kterým není
bliţní lhostejný. I nepatrná maličkost směrovaná správným cílem
má pro druhého obrovský význam. Děkuji vám všem za pozornost
k druhým.
Sluţba bliţnímu je ale posilou i „vykonavateli“. Mám obrovskou
radost, kdyţ cítím důvěru, se kterou se na mne lidé obrací
o pomoc nebo blízkost.
Myslím, ţe i tato sborová činnost má čas od času obměnit
„vedení“, a tak jsem poţádala sestru Miladu Procházkovou, aby
si organizaci vzala za své. Věřím, ţe za podpory starších. Sestra
Milada se od března stává kostelnicí ve sboru, současně
s pobytem na faře. Těší se na všechny, kdo potřebují jakoukoli
pomoc, těší se na rozhovory, těší se na pozvání k návštěvě
u nemocných, těší se setkání u příleţitosti narozenin… Přejme jí
spoustu sil, radosti a potěšení v této dobrovolné sluţbě.
Zůstávám v týmu i já a také jsem tu pro VÁS.
17. února 2012
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za křesťanskou sluţbu Martina Pospíšilová

Hospodářská zpráva za rok 2011
Běţná údrţba, opravy, rekonstrukce, drobné stavební úpravy,
revize:











Vymalování stěn v sále, chodbě, WC v Husově domě.
Zasklení 2 skel v oknech kostela v Mělníku.
Provedení revize komínů, hasicích přístrojů v Husově domě
a na faře Vysoká.
Zajištění povolení k pokácení stromu (pajasan v rohu
zahrady) na Mělníku (lze provést nejpozději do 31. 3. 2012).
Provedení preventivní poţární prohlídky budov (farní budovy
v Mělníku a Vysoké), dodání chybějících hasicích přístrojů,
označení únikových cest).
Provedení nátěru brány do dvora, vrat do garáţe, vyčištění
a vybílení sklepa v rámci zajištění obecně prospěšných prací.
Na základě reklamace u dodavatele byla provedena oprava
hlavice sloupu u brány plotu evangelického kostela na
Mělníku.
Oprava římsy včetně venkovní omítky fary Vysoká vedle
pozemku školy. Padající omítka ohroţovala bezpečnost dětí.
Zajištěna oprava chodníku před Husovým domem.
Výměna spadlých šablon na kostele v Mělníku

Dlouhodobé, náročné akce, které je nutno postupně
zajišťovat:
 Oprava střechy kostela v Mělníku (práce tesařské,
pokrývačské, klempířské).
 Výměna oken a zateplení fasády, sklepa a půdy v Husově
domě.
 Obnova celé fasády fary Vysoká.
 Úprava přízemí fary, vestavba sociálního zařízení v bytě –
Vysoká.
3. 2. 2012
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Eduard Hanuš, hospodář sboru

Finanční zpráva za rok 2011
Váţení členové našeho sboru,
dovolte, abych Vám poděkovala jménem staršovstva za Vaši
obětavost v uplynulém roce. Situace ve sboru je po finanční
stránce víceméně stejná – stále je za co platit a to můţeme jen
díky Vašim penězům.
Plánovitě se nedějí ţádné velké opravy – Vámi darované
prostředky spotřebujeme na výdaje jako plyn, elektřina a voda,
dále na nejnutnější materiál k práci a údrţbě fary a kostela, na
zajištění nejnutnějších sluţeb (pojištění, poštovné) a na církevní
povinné platby (celocírkevní a seniorátní repartice a personální
fond).
Ovšem neplánovitě nás kaţdoročně překvapí naše krásné, staré
kostely nebo fary, ať uţ na Mělníku, nebo na Vysoké. Tak tomu
bylo i loni, nutná oprava fasády na faře na Vysoké stála
77 330,00 Kč a uhradili jsme ji z půjčky ve výši 70 0000,00 Kč od
Jeronymovy jednoty. (Římsa byla v havarijním stavu, oprava byla
nutná). Dalším nečekaným výdajem bylo zakoupení kotle na faru
ve Vysoké za 31 020,00 Kč (zaplaceno z naší rezervy 30 000,00
Kč; snaţíme se ji došetřit zpět, aktuálně k 10. 2. 2012 máme
zpět 16 356,00 Kč).
Jsme vděčni, ţe řada z Vás i přes na kaţdoroční zdraţování
zvýšila své saláry a dary. Ve sbírce na výše uvedené splacení
půjčky na Vysokou jste v uplynulém období darovali 15 000,00
Kč. Z dalších salárů a sbírek jsme uhradili k 31. 12. 2011 první
splátku celkem ve výši 25 554,54 Kč, v lednu jsme splatili dalších
12 000,00 Kč a aktuálně ke dni 10. 2. 2012 nám zbývá uhradit 32
445,46 Kč.
Našim dalším nově vzniklým závazkem je adopce na dálku, kdy
se snaţíme částkou 6 000,00 Kč ročně pomoci peruánskému
chlapci Jose Raulovi. Tato částka jde přes nadaci Inka do
základní školy, kterou Jose Raul navštěvuje a prostředky slouţí
k úhradě nákladům spojeným s touto výukou.
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V pokladně Kč bylo k 31. 12. 2011 1397,00 Kč (na drobné nákupy
s. farářky).
Na běţném účtu bylo 1 507,82 Kč (z tohoto účtu platíme vše
potřebné). Na vkladovém účtu bylo 124 756,59 Kč, přičemţ
prostředky na tomto účtu jsou účelové a členěné takto:
 80 000,00 Kč na opravy interiéru fary na Vysoké (dar od
Jeronymovy jednoty z r. 2008)
 9 583,00 Kč byla naše rezerva (z původní rezervy 30 000,00
Kč, viz výše)
 11 691,00 Kč bylo na fondu „oprav a údrţby“ – na opravy
 7 000,00 Kč na fondu „Vysoká“ - na splacení půjčky na opravu
fasády na Vysoké
 4,59 Kč byly úroky z vkladového účtu (za prosinec) – na provoz
 2 500,00 Kč byly zálohy na vodu od Charyparových
 2 181,00 Kč byl fond „adopce (Jose Raul)“ - část na roční
příspěvek na r. 2013
 11 797,00 Kč na fondu „děti“ - na pracovní materiály
v nedělní škole a další akce dětí
Níţe uvedená
a výnosy 2011:

výsledovka

Spotřební a kancel. materiál
Spotřeba energií (po odečtu
příspěvků od s. farářky a FS
Libiše)
Prodané zboţí (časopisy,
kalendáře, CD atd.)
Běţná údrţba a opravy
Cestovné
Prezentace - dary křesť.sluţby
a sbor. pohoštění (potraviny)
Telekomunikace (po odečtu
příspěvků s. farářky, FS Libiše
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zahrnuje

501.1

jednotlivé

náklady

23 424,00 Kč
84 652,81 Kč

502,503
501.2
511
512
513
518

9 296,00 Kč
83 793,00 Kč
5 553,00 Kč
6 014,00 Kč
9 395,00 Kč

a od Charyparových)
Placené nájemné (kaple Štětí)
Spotřeba ostatních sluţeb
(poštovné)
Poskytnuté dary (dětem na
Vánoce)
Odvod repartic seniorátních (na
chod seniorátu)
Odvod repartic celocírkevních
(na chod ústředí církve)
Odvod do personálního fondu
(na mzdy farářů, rezervy na
mzdy)
Účetní odpisy majetku
Ostatní náklady (dopravné,
pojištění, bankovní poplatky,
poplatky za odpady,
kopírování)

518

Náklady celkem

ÚT5

415
Kč

682

77 201,00 Kč

682

42 478,00 Kč

682

572,01 Kč

682

166 560,00 Kč

Sborové sbírky (z nedělních
bohosluţeb)
Dary tuzemské (od členů a
firem - Církve adventistů a
dalších osob)
Dary zahraniční
Salár (dobrovolný povinný
příspěvek; doporučená roční
výše je 5 % čistých ročních
příjmů člena; za salárníka se
povaţuje zletilá osoba
s jakýmikoliv vlastními příjmy)
Příjmy z nájmů (nájem YMCA,
za cvičení, z hostinského
pokoje, za pozemek
v Liběchově, a fary ve Vysoké)
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518
546
581
581

100,00 Kč
4 475,00 Kč
5 591,00 Kč
6 500,00 Kč
23 922,00 Kč
71 000,00 Kč

581
551-559
541-549
(kromě546)

43 914,00 Kč
37 734,62 Kč
364,43

53 638,87 Kč
601-604

Ostatní sbor. příjmy (úroky,
vstupné na akce, zúčtování
fondů-účelových darů,)
Trţby z prodeje časopisů,
kalendářů, CD, knih
Provozní dotace (na pojištění
práce osob vykonávající VPP a
OPP)
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
10. února 2012

35 283,00 Kč
641-649
652-659

8 749,00 Kč
688,00 Kč

691
ÚT 6
=ř. 29 – ř.20

385
Kč
-30
Kč

169,88
194,55

Lenka Ondřejová, účetní

Zpráva o provedení a výsledku revize hospodaření
a vedení účetnictví FS ČCE v Mělníku za 2011
Účetnictví sboru bylo předloţeno s. Lenkou Ondřejovou ve dvou
kancelářských šanonech. Obsah je tvořen:
Účetní deník 2011
Výkaz FS ČCE Mělník 2011
Výsledovka analytická 2011
Rozvaha analytická 2011
Inventarizace majetku sboru k 31. 12. 2011 včetně seznamu
majetku podle jednotlivých míst
Dokladová inventarizace k 31. 12. 2011
Vnitřní směrnice k účetnictví sboru, k inventarizaci
Inventarizační zápis
Přiznání k dani darovací za rok 2011
Pokladní knihy spolu s pokladními doklady
Výpisy z bankovního účtu vedeného u ČS a.s. spolu s fakturami
a dobropisy – účet běţný a účet vkladový.
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12.2011 zjištěny takto:
účet běţný
1 507,82 Kč
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účet vkladový
stav pokladny v Kč
stav pokladny EUE

124 756,59 Kč
1 397,- Kč
24,87 EUR

Veškerá účetní a pokladní evidence je vedena řádně a přehledně
a věrně zobrazuje pohyb finančních prostředků sboru. Pokladní
doklady jsou navázány na pokladní knihu, jsou přehledně
nalepeny na volné listy a řazeny podle čísel dokladů. Pokladní
doklady a pokladní kniha jsou uloţeny v samostatném
kancelářském šanonu. Počínaje měsícem červnem nejsou
podepsány
pokladníkem
výdajové
doklady
s úhradami
s. Pfannové. Dále nebyl pokladníkem podepsán výdajový doklad
č. 44, 26. U výdajových dokladů je vhodné přesněji uvádět účel
výplaty, např. výdajový doklad č. 493 – b. Pospíšil – částka 1000,Kč – účel platby: ţelezář „Pospíšil“ = jedná se o neurčitý účel.
Výpisy z bankovního účtu jsou vedeny v samostatném
kancelářském šanonu a jsou doplněny doklady, které dokladují
příjmy a výdaje přímo související s účtem, tj. především faktury,
dobropisy (plnění od pojišťovny apod.) Všechny doklady jsou
řádně vyplněny a opatřeny odkazy na zaúčtování v hlavní účetní
knize.
Výstupní výkazy, tj. výsledovka, rozvaha, účetní deník jsou
produktem počítačového programu a vycházejí tudíţ z podkladů
účetnictví.
Revizní komise konstatuje, ţe účetnictví sboru je vedeno řádně
a věrně s maximální odpovědností jak sestry pokladní, tak sestry
účetní.
Dne: 5. února 2012
Revizi provedli: Ing. Jan Petrţelka, PharmDr. Eva Ducháčková

Výroční zpráva YMCA Mělník za rok 2011
Celoroční náplň činnosti YMCA Mělník spočívá především
v podporování smysluplného trávení volného času mělnické
mládeţe formou TenSingu.
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„TenSingáři“ se scházejí kaţdou sobotu odpoledne v zadní části
kostela. Zde nacvičují a zkoušejí své nové programy – písně,
taneční vystoupení. Dále se také zamýšlejí nad lidskými vztahy
a způsobem proţívání ţivotních situací. Tato zamyšlení pak
vyjadřují v divadelních vystoupeních. Kromě těchto setkání
pravidelných se uskutečnilo několik „víkendových soustředění“,
na kterých probíhala příprava programu na koncerty.
Další pravidelná setkání pro členy YMCA i pro další zájemce se
konají kaţdé pondělí. Jsou to cvičení na míčích pro ţeny
a angličtina. V březnu se konaly dvě výtvarné dílny - vytváření
masopustních masek a výroba Benátských masek. Od března do
května se pod hlavičkou YMCA tančila Zumba. V dubnu se
uskutečnily tři přednášky z vybraných kapitol dějin umění (raně
křesťanské, předrománské a románské umění). 16. dubna se
uskutečnilo pracovní zahradničení a 17. dubna poprvé konané
velikonoční tvoření a na závěr měsíce jiţ tradiční „Čarovné
setkání“ na zahradě.
V květnu byly čtyři přednášky o románském umění v Německu,
v Itálii, v Čechách a o klasické gotice ve Francii. Prvního května
se členové YMCA spolu se členy sboru zúčastnili pracovního
svátku – jarních úprav na zahradě. Sedmého května se konal
koncert pod názvem „Modrá je dobrá“, osmého dětské
odpoledne a 21. koncertní setkání TenSing – stará garda. Toto
setkání bylo anoncováno ve Zpravodaji rady města Mělník Mělnická radnice.
Sobotu před první adventní nedělí spolupořádala YMCA akci
s názvem „Adventní tvoření“.
Prosinec proběhl ve znamení předvánočního setkání TS skupin
s koncertem „Gospel Night“, zpívání při tradiční vánoční hře
a tradičně pořádaný „Půlnoční koncert“ o jedenácté
v evangelickém kostele.
Občanské sdruţení YMCA Mělník má uzavřenou smlouvu se
sborem ČCE a za vyuţívání prostor kostela a Husova domu
přispělo částkou téměř 30 000 Kč do rozpočtu sboru. Přispělo
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malými částkami také na pořádání letních aktivit sboru pro děti.
Finanční plnění dohody nám umoţňují příjmy za pořádané
pravidelné cvičení, příspěvky získané za propůjčování nástrojů
a prostory ke zkoušení kapel. YMCA naplňuje své poslání tím, ţe
poskytuje moţnost a prostory pro činnost mělnické mládeţe.
Děkujeme členům sboru za poskytnutí prostorů pro naši činnost.
YMCA Mělník se chce podílet na ţivotě sboru v Mělníku a pomocí
s i rozšířením různorodé činnosti v Mělníku, případně i ve
Vysoké.
18. února 2010
Za YMCA Mělník Ing. Eva Šestáková

Pane, děkuji,
ţe smíme alespoň občas mít hlad a strach,
a tak si být vědomi svých mezí.
Děkuji, ţe cítíme soucit a tíhu svého svědomí,
děkuji za vše, co nás upomíná na nouzi druhých.
Děkuji, ţe jsi nás obdařil citlivostí,
ačkoli tolikrát pociťujeme svou bezmoc,
uvnitř sevřeni a v pláči.
Děkuji, Pane, ţe nás spojuješ s vesmírem,
se vší jeho krásou i bolestí.
Děkuji, ţe kdyţ Tvůj Duch zavane,
všechno oţívá nadějí.

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
24

