Zprávy ze staršovstva
PODZIM 2020
Určeno pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Letovicích

Malé zamyšlení br. kazatele ke starším sboru. Pokusím se
napsat pár myšlenek, které vychází z naší současné debaty o financích sboru a vůbec o sboru.
Jsem ve sboru už druhým rokem, a přesto je pořád dost věcí, které
nově poznávám a pozoruji, jak v CB Letovice, fungují. Přišel jsem
na místo, které má nějakou tradici, nějakou historii obecně, ale i
historii v osobních rovinách a předně, žije tak trochu ještě posttraumatickým syndromem z rozdělení. Ta historie má za sebou
zkušenosti ze společné služby, ze společných setkání, ale i ze společného budování. Ta vzájemnost má jistě chvíle krásné, společné,
ale taky složitější, rozdělující. Tak jako všude jinde, jsme společenstvím velmi různorodých osobností a povah a to se za ty roky projevuje v nastavených pozicích jeden k druhému. O někom se ví, že
dává důraz na jedno a o druhém se ví, že zase na jiné. Podobně
jsme každý citlivý na něco jiného, podobně se nás dotýká, když
neprosadíme svou, podobně občas kolem nás někteří chodí po
špičkách a nemají odvahu něco říct otevřeně, že se jim něco nelíbí.
Pak se ale zase my divíme, že jsme nezaregistrovali, že se něco
děje. Tak to život přináší a my s tím musíme počítat.
Pokračování na str. 2

První čtvrtek v
měsíci

Rádi bychom podpořili tradiční modlitebně-postní den
první čtvrtek v měsíci také
setkáním v CB Letovice vždy
v 18,30 h a povzbudili tak
k účasti na setkání. Tématem
modlitby se také bude zabývat
staršovstvo na svém dalším
setkání a na svých schůzkách
toto téma také promýšlí mládež. Pokud setkání nebudou
moci proběhnout v CB Letovice, uskutečňují se on-line.
Kódy pro připojení jsou na
webu sboru. Je také možné i
jen audio přes zavolání z běžného telefonu. S technickou
stránkou případně rádi pomůžeme, např. br. Komárek.

Novoroční
shromáždění
bude až 3.1

Novoroční bohoslužba bude
první lednovou neděli, tedy
3.1. s VP, na samotný Nový
rok setkání nebude. Samozřejmě za předpokladu, že
bude možné se v danou dobu scházet.

Svatba
Staršovstvo schválilo žádost
o církevní sňatek snoubenců
Evy Koudelkové a Michala
Waňka. Svatební obřad se
ale z důvodu Vládou nařízených omezení nakonec neuskutečnil a je odložen na
pozdější termín.

Podpora misijních a diakonických aktivit

Staršovstvo diskutovalo možný nový koncept podpory misijních a diakonických aktivit
ze strany našeho sboru (nad
rámec povinných odvodů,
např. na ETS, a sbírek, např.
na Diakonii CB). Prozatím bez
nějakého konkrétního závěru.
V současnosti je ze strany
Sboru pravidelná podpora
práce Elimu ve výši 4.500 Kč
každý měsíc. Byla také rozhodnuto o jednorázové podpoře organizace A ROCHA
(br.
kaz.
Světlík)
i
v návaznosti na sbírku 11.10.
ve výši 5.000 Kč.
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Křižánky
Již od začátku roku staršovstvo plánuje výjezdní setkání
se členy na Křižánkách
k řešení výhledu práce na této
stanici. S ohledem na jarní a
následně současnou vlnu rizika nákazy Covid-19 se toto
setkání neuskutečnilo a ani
není k tomuto stanoven nějaký termín. První okruh je podoba služby na stanici, zde jde
zejména o bohoslužebná setkání. V tomto byl dán příslib
br. J. Presislerem, že by jednou za měsíc mohl na stanici
posloužit slovem. Dále také
zjišťujeme možnosti případné
spolupráce s dalšími církvemi
v dané lokalitě.
Druhým okruhem, který potřebuje nějaké nové nastavení, je správa a využívání nemovitosti křižánecké modlitebny a její současný stav.
S ohledem na zde provozované činnosti jsou patrně určité
nedostatky po stránce právní,
tak stránce technické (např.
nefunkční WC v zimě) a bezpečnostní. Staršovstvo také
eviduje a děkuje za nabídku
ev. pomoci ze strany mž.
Soudkových.

Hospodářské záležitosti
Probíhala setkání hospodářské rady, členové se setkali
s arch.
Ing.
Chloupkem
ohledně opravy rozpadající se
terasy. Bylo zjištěno, že terasa
není provedena dle projektu,
oprava se bude realizovat na
jaře 2021, rozpočet opravy
zatím není zpracován.
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Z provedených prací je dokončena oprava kuchyně,
nejsou dokončené práce ve
sklepě. Byla započata rekonstrukce
koupelny
v kazatelském bytě. Vznesen
požadavek na naladění piana a potřeby budoucího
vhodného
nastavení
(ne)prodeje
cukrovinek
v rámci „kavárny“.

Malé zamyšlení
…Pokračování ze str. 1
Naši různorodost musíme
respektovat, ale sami bychom měli být ochotni u
sebe počítat s proměnou.
Být na proměny myšlení
připraveni a ochotni je konat. Hodně, jako křesťané o
proměně mluvíme, věříme,
že existuje ta možnost, ale
jako kazatel mohu prohlásit, že za posledních 17 let
jsem skutečných proměn
moc neviděl. Nedávno jsem
v kázání zmínil, že bychom
neměli o sobě říkat větu:
„Já už jiný nebudu, tak se
s tím smiřte.“ Na jednu
stranu je tedy naše různorodost darem, který umožňuje pestrost a kreativitu,
zároveň je také zkouškou
naší pokory a ochoty pokusit se sbor vidět očima Boha, spolusestry a spolubratra, ne jen svým přáním.
Každý jsme tak trochu
(možná dost) ovlivněni tradicí a prostředím, kde jsme
prožili svou duchovní konverzi nebo nejsilnější duchovní prožitky. To je silná
identita, ze které vycházíme. Co je pro jednoho duchovně důležité, je pro

druhého třeba spíš na okraji.
To je taky realita našich duchovních důrazů. Respekt
k různorodosti znamená také
pozorné naslouchání jeden
druhému a snahu porozumět.
Na jedné straně, pokud mi o
něco jde, musím umět své
myšlenky srozumitelně vyjádřit a případně obhájit, na
straně druhé musím také pozorně naslouchat argumentaci druhých. A to se mi zdá,
že se potřebujeme hodně učit.
Jak ve staršovstvu, tak ve
sboru. Hodně spolu mluvíme,
ale málo spolu rozmlouváme.
Myslím tím to, že je málo
skutečných rozhovorů, kde
mi jde o porozumění druhému. Většinou nám jde o vyjádření vlastního názoru. Tedy,
ctíme svobodu slova, ale odpovědnost naslouchat, zanedbáváme.
Pak mám na mysli ještě respekt k Božím plánům. Sbor
není předně místem, kde se
naplňují naše představy, ale
kde klíčí a roste Boží království. Někdy mi přijde, že slyšíme a sami máme mnoho:
„Chtěl bych, chtěli bychom,
udělejte…“, ale co chce Pán
Bůh, po tom moc nepátráme.
Možná proto, že jsme přesvědčeni, že Bůh chce to, co
říkám já. Slovy dopisu do
Korintu, odvoláváme se na
to, že jeden je Pavlův, jeden
Apolův atd., a Boží plán nám
tak může unikat.
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Jak vlastně funguje ekonomika
ve Sboru?

Základní shrnutí ohledně
příjmů a výdajů, ze kterého
pak vychází jakékoliv další
rozhodování o financích…
Sbor je mimo své duchovní
úkoly také ekonomickou jednotkou. Máme nějaké příjmy,
sbírky, dary, dotace z ústředí
atd. A máme nějaké náklady,
fixní náklady energií, potřeby
oprav a renovací, máme tu
otázku platu kazatele, odvodů
do ústředí atd.
To vše, na rozdíl od podnikání, má za úkol pomoci naplňovat naše poslání jako církve. Sbor potřebuje ekonomiku pro naplnění
evangelijních cílů. Z toho
bychom měli vycházet.
Věříme, že to byl také důvod
nedávné přístavby modlitebny. Dělalo se to, abychom
měli zázemí pro činnosti související s naším posláním.
Přehled toho, jak jsou tvořeny
příjmy a výdaje našeho sboru
v hrubých kategoriích:
Příjmy:
1. Dotace z ústředí 2x ročně
Jde jednak o příspěvek na provoz, který každoročně klesá, až
zmizí úplně (úplná odluka od
státu), pak ještě náhrada
z restitucí, která bude vyplácena
ještě několik let, ale reálně se
také spíše zmenšuje (roste počet
sborů CB, mezi které se dělí
apod.)

2. Sbírky a dary
a. sbírky nedělní
b. třetí neděle na splátku dluhu
c. sbírky formou přímého příspěvku na účet
d. mimořádné dary
e. účelové mimořádné sbírky
vyhlášené pro CB (např. 22.11
na Diakonii)
f. účelové mimořádné sbírky
vyhlášené sborem
Žádnou ekonomickou aktivitu,
která by generovala další zisk
pro podporu činnost, sbor nemá - možná k zamyšlení, jestli
by něco nemohlo existovat
(příklad od A. Krupa z Chile,
kde má sbor e-shop a díky
zisku z něj může financovat
mzdy pěti pastorů ve sboru).
Výdaje
1. Splátka dluhu – zůstatek
vůči Waderově nadaci
2. Odvody do RCB na plat kazatele
3. Odvody 10% ze všech sbírek
do ústředí - počítá se
z průměrné sbírky/darů za
celou CB – průměrná obětavost v celé CB na 1 člena (tedy
včetně členů bez vlastního
příjmu) činí za rok přes 13
tisíc Kč, v našem sboru je
průměrná finanční obětavost
o něco nižší, přes 12 tisíc Kč na
1 člena za rok.
4. Povinný odvod na časopis
Brána
5. Povinný odvod na ETS (teologický seminář)
6. Běžná režie provozu kanceláře
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7. Náklady na energie (nedávné
dlouhodobé porovnání například ukázalo, že rozdíly nákladů
na energie během roku, pokud je
budova využívána v i týdnu,
oproti stavu, kdy se využívá
minimálně, jsou poměrně malé).
8. Podpora Elimu a dalších
9. Odvod povinných sbírek
(např. 7000 Kč na Diakonii CB
v roce 2019)

Děkujeme, že budete pamatovat na své pravidelné dary i
po dobu nuceného omezení
činnosti našeho sboru.
číslo účtu CB Letovice:
4200128875/6800
provoz sboru - VS: 111
splacení dluhu - VS: 222
služba na Křižánkách – VS: 444

Co bylo… než se
zase všechno zavřelo
Odpolední členské setkání se
společným obědem 13.9
Od září obnovené setkání dorostu a přespávačka dorostu ve
dnech 18. – 19. září
Večer chval 26.9
Služba br. kaz. David Beňa 4.10
Sborový den s br. kaz. P. Světlíkem 11.10

Co bude…
On-line bohoslužby od 8. listopadu v 9 hodin (možnost
připojení od 8,55), od 11 h pak
setkání přes Google Meet.
Ohledně
dalšího
sledujte
webové stránky sboru

Strana 3

