Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Matriční údaje
K 31. 12. 2015 má sbor 176 členů. Přírůstek 1 (přístupem). Úbytek 8 (4
úmrtím, 4 odstěhováním). Při církevním pohřbu jsme se rozloučili se
zemřelými: Marie Slavíková z H. Cerekve, Anna Krásná (ŘKC) z Janštejna, Jaroslava Košinová, Helena Nováková z Batelova. Církevní sňatek
uzavřeli na území našeho sboru Veronika Čechová a Kamil Rozsypal.
Bohoslužby
Konaly se 55x (v Počátkách 4x) s průměrnou účastí 40. Při bohoslužbách
v H. Dubenkách nám kromě f. T. Vítka (26x) posloužila řada dalších
kazatelů, presbyterů či pověřených laiků: P. Hanych 5x, J. Tkadleček 4x,
M. Kalábová 3x, Š. Hájek 3x, H. Tkadleček 2x, J. Keřkovský 2x,
D. Balcar, J. Blažek, J. Bušta, D. Frühbauer, J. Hojný, J. Krejčí, J. Kvapil,
D. Matějka, B. Nová, P. Pokorný. Hudební doprovod při bohoslužbách
zajišťovali Klára Šimková, Markéta a Honza Patákovi, Michal Kešner,
Ondřej Hájek, Marie Chadimová, Ladislav Moravetz. Další se podělili
o křesťanskou službu pohoštění po nedělních bohoslužbách.
V neděli 3. května jsme uspořádali sborový den – Den zpěvu –
s rodinnými bohoslužbami, přednáškou br. Ladislava Moravetze o připravovaném církevním zpěvníku, programem pro děti v tělocvičně ZŠ a
společným obědem (50 účastníků).
Před Velikonocemi a před Vánoci nacvičila skupinka zpěváků pod
vedením Kláry Šimkové několik písní na sváteční bohoslužby a učinili je
tak ještě o kus svátečnějšími.
V neděli 27. září byly rozlučkové bohoslužby s odcházejícím farářem
Tomášem Vítkem, jeho manželkou Martinou a dětmi Albertinou a
Evaldem. Bohoslužbám předsedal a kázáním posloužil horácký senior Jan
Keřkovský.

Katechetická shromáždění
8 dětí se účastnilo výuky „náboženství“ v ZŠ v Horních Dubenkách.
Nedělní školy se nepravidelně účastnilo od 2 do 5 dětí. 11 dětí (spolu
s několika dospělými) nastudovalo vánoční divadlo, které předvedlo na
4. adventní neděli v kostele.
Odchodem Tomáše Vítka byla dočasně přerušena práce s dětmi ve
škole. Začít by měla opět s příchodem nového faráře.
Ve dnech 7. - 16. 8. jsme byli s dětmi na táboře u Lovětína (25 dětí +
7 dospělých). Dětské bohoslužby v kostele na závěr tábora bývají
v posledních letech nedělí s největší návštěvností (letos 102).
Průměrně 12 dospělých se (9x) na 4 místech scházelo při biblických
hodinách v období postu a adventu.
Školky pro dospělé (večerní setkání s večeří a rozhovorem nad
různými tématy) se účastnilo 8 lidí. V minulém roce jsme po 5 večerů
hovořili o nemoci z nejrůznějších úhlů.
Jednou jsme se sešli na faře k promítání dokumentárního filmu (Jízda
na hraně) a jednou k přednášce Nikol Chadimové o její studijní cestě po
Mexiku, Guatemale a Kostarice – přednáška byla zakončena společným
pohoštěním v pálivém mexickém stylu.
Ostatní společenské či kulturní aktivity
Letní festival Parrésia v roce 2015 obnášel 1 taneční program afrických
studentů (110 návštěvníků) a 2 divadla (dohromady 195). Konalo se
shromáždění u Studánky Páně (kázal f. Tomáš Vítek, přednášela farářka
Saša Hauserová z Brna II, 90). Již osmé loučení s létem – piknik
s grilováním na farním dvoře – byl tentokrát i loučením s léty... (účast 70).
Staršovstvo
Staršovstvo se ke svým jednáním pravidelně. Významnými věcmi
k projednávání byly pokračující obnova kostela, odchod f. Tomáše Vítka
k 30. 9. 2015 a jednání s potencionálními kandidáty na místo faráře. Po
jednání s kandidáty se staršovstvo rozhodlo povolat jako kazatele sboru
faráře Hynka Tkadlečka z Volyně (na jaro 2016 se připravuje volba).

Valná část starostí ležela po odchodu faráře zejména na kurátorovi
Pavlu Šimkovi, jemuž patří velký dík za veškerou práci a péči o sbor.
Pracovní setkání a obnova kostela
Pracovní setkání členů sboru v roce 2015 nepolevila, protože projekt
"Obnova evangelického kostela v Horních Dubenkách" přešel do další,
čtvrté, části realizace. Téměř každý týden (vyjma července) se scházela
skupina dobrovolníků (od 2 do 12 lidí) a věnovala se přípravám kostela na
odbornou obnovu vnitřních omítek a souvisejícího nebo pokračovala
v dodělávkách terénních úprav kolem kostela. Prostředí kolem vchodu do
kostela i na protější straně za kostelem prodělalo výrazné změny. Vnitřek
kostela byl v polovině září hotov – tj. včetně výmalby, dále se pokračuje
při opravách poškozených lavic. Odborné práce na omítkách, vnitřním
odvětrávacím kanálku a výmalbách stály 296 tisíc Kč – 150 tisíc pokryla
dotace z MK ČR, 30 tisíc JJ, 116 tisíc dary členů. Děkujeme!
Díky vám, kdo jste v roce 2015 potřebovali druhé – k tomu, abyste sdíleli
své radosti a svá trápení, nebo se prostě jenom sešli a debatujíce, zpívajíce,
naslouchajíce či modlíce se byli spolu. K životu našeho sboru (významně
nutně) patřila i spousta malých setkání, věciček, starostí – které kdosi z nás
vzal na sebe a udělal – pomohl – dal – domyslel... Byli to např. tací, kteří
navštívili nemocné, modlili se za druhé, přišli se rozloučit a zazpívat na
pohřeb, uklidili po druhých lidech, přinesli cosi, co druzí užívají apod.
Těchto skoro neviditelných věciček a službiček je potřeba stejně jako
bohoslužeb a stejně jako peněz (nejspíš i víc než jich). Díky za to!
Pozn.: Tuto zprávu z velké části připravil bývalý farář sboru Tomáš Vítek
a doplnili ji kurátor Pavel Šimek a administrátor Jan Keřkovský.

