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Určeno pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Letovicích 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Otevřený a pokojný přístav                   pro všechny generace 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Web letovice.cb 
 
Pro webhosting sborových 
stránek a také ohledně souvi-
sející správy jsou roky využí-
vány služby Lukáše Pavelce, 
GLIPS, kterému děkujeme za 
odvedenou práci. Bylo roz-
hodnuto o přesunu web-
hostingu jinam, pravděpo-
dobně pod cb.cz, který je pro-
zatím zdarma. Diskutováno 
také o možné nové grafické 
podobě webu, zda změnu po-
třebujeme nebo si dále vysta-
číme s tou současnou. Je ně-
kolik variant, kterými se lze v 
tomto směru vydat. S tím 
souvisí také potřeba defino-
vat, na jakou cílovou skupinu 
má být web prim. orientován.  

 
Noví členové 
 
O přijetí za člena ve Sboru 
požádala Michaela Čtvrtníč-
ková. Staršovstvo s žádostí 
souhlasilo. 

 

Diakonie CB 
 
Sbírka na Diakonii Církev 
bratrské v závěru minulého 
roku vynesla v mateřské 
části Sboru částku 12.100 
Kč. Vedle toho stanice Leto-
vice „Dvojka“ přispěla na 
tento účel částkou 3.000 Kč 
a tyto částky byly za Sbor 
odeslány Diakonii CB. 

 
Nový účet u FIO 
banky 
 
Sbor má nový účet u FIO 
banky, na který můžete pře-
směrovat své příspěvky a dary 

Č.ú.:  2301927685/2010 

Výhodou jsou především 
prakticky nulové bankovní 
poplatky.  

Starý účet bude po nějakou 
dobu ještě také funkční. 

Děkujeme, že budete pamato-
vat na své pravidelné dary i 
po dobu stále trvajícího nuce-
ného omezení činnosti našeho 
Sboru. 

  

Co bude…  
Přenosy online boho-
služby v 9,00 hodin 
S omezenou možností 

fyzické účasti 
v modlitebně (domluvte 
se s br. kazatelem na tel. 

774 889 972 či staršími), 
od  11 h pak možnost 
setkání přes Google 
Meet. 

7.2.  17 h online na ka-

nálu CB Vys. Mýto – 
přednáška Pavla Rau-
se: Jak si vzájemně 

neubližovat: úcta 
v blízkých vztazích. 

4.3 Modlitebně-postní 
den, modlitební shro-
máždění. 
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Vytvoření fondu 
na budoucí po-
třeby 
 
Staršovstvo rozhodlo, že od 
počátku roku 2021 bude ve 
Sboru účetně vytvořen fond, 
na který bude každý měsíc 
odkládána částka 15 tisíc Kč. 
Tím by měla být vytvořena 
určitá rezerva na dobu úplné 
finanční odluky. V současné 
době ještě stále dostáváme od 
státu prostřednictvím Rady 
CB určitý příspěvek na provoz 
(mzdové náklady) a náhradu 
z „restitucí“. Tato souhrnná 
částka každoročně sice klesá, 
také se o ni dělíme se stanicí 
„Dvojkou“, ale pro příjmovou 
stránku sborových financí 
představuje „léta hojnosti“. 
Toho chceme využít pro dobu 
budoucí. Až se podaří na-
shromáždit větší částku, bude 
zvažován nějaký bezpečný 
způsob investice pro uchování 
hodnoty.  

Samotné budoucí využití mů-
že být jak na dokrytí mzdo-
vých nákladů na kazatele, 
pokud by nastaly nějaké eko-
nomické problémy, nebo byla 
potřeba nějaké větší investice 
do budovy, či jsme se popř. 
rozhodli rozvinout někde mi-
sijní práci a povolali k tomu 
dalšího pracovníka.  

Na jednu stranu si chceme 
počínat zodpovědně a jen ne-
čekat, že to v budoucnu „ně-
jak dopadne“. Na druhou 
stranu ale vnímáme, že sku-
tečným „bohatstvím“ našeho 
Sboru pro budoucnost nejsou 
finanční rezervy, investiční 
nástroje či budovy, ale přede-
vším lidé, kteří se modlí, 
v rámci možností slouží,  

štědře dávají nejen peníze, 
ale i své životy (1 Tes 2,8) a 
mezi kterými je zjevná víra, 
láska a naděje. Potom se o 
budoucnost našeho Sboru i 
při různých nejistých pod-
mínkách nemusíme bát.  

Pokud by naopak dlouho-
době převládla malověrnost, 
sváry a lhostejnost, pak nám 
ani statisíce na kontě a spla-
cené všechny dluhy nepo-
mohou.   

Návrhy kandi-
dátů na dovolbu 
Rady CB 
 
Návrhy na kandidáty za náš 
Sbor do RCB (dovolba 6 
členů) - za kazatele P. Dvo-
řáček, R. Toušek, M. Kušnír, 
J. Asszonyi, za nekazatele: 
P. Chráska. Předseda a 2 
místopředsedové již byli 
v předstihu zvolení v minu-
lém roce. 

 

Podpora (nejen) 
v době nouzo-
vého stavu 
 

Kazatel (tel. 774 889 972) a 

starší jsou připraveni 

k rozhovoru a modlitbám 

pro kohokoliv, kdo by měl 

zájem, na dálku i na blízko. 

Více terapeuticky zaměře-

nou podporu nabízí také 

Martina Tintěrová (tel. 

602 227 039).  

 

letovice.cb.cz 
facebook.com/CBLetovice 

Podpora práce 
Elimu v roce 21 
 
Staršovstvo rozhodlo nadále 
podporovat práci Elimu o.p.s. 
v roce 2021 a to částkou 
4.500 Kč / měsíčně. Výše 
podpory je stejná jako v roce 
2020.  

Co bylo…  
 

Svatba Michala Waňka a Evy 

Koudelkové 19.12. 

Vánoční stezka v okolí modli-

tebny v Letovicích (účast 18 

dětí věkem staršího i mladší-

ho dorostu) 20.12. 

 

Bohoslužba Boží hod, kdy se 

díky uvolnění opatření sešlo 

cca 40 lidí 25.12. 

Tři ekumenické diskusně-

modlitební večery on-line 

v rámci tradičního Aliančního 

modlitebního týdne a Týdne 

modliteb za jednotu křesťanů 

za účasti duchovních ČCE 

Boskovice a Vanovice, CASD 

Roubanina, ŘKC Letovice a 

CB Letovice (12.1., 19.1., 

26.1.2021).  


