
  Výroční dopis 2008 
členům a příznivcům Farního sboru  
Českobratrské církve evangelické v Třebenicích 
 
Vážení přátelé farního sboru ČCE v Třebenicích, letos 
náš sbor oslavil 80. narozeniny. Což je dobrá 
příležitost pro tento dopis. V souvislosti s tím Vás 

chceme pozdravit slovy biblického žalmu:  
 
"Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva! 
Mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy." 
 

 Výroční rozvažování 
Slavit narozeniny je príma věc. To budete 

znát ze svého života také. Kdo by nerad 
dostával dárky, připomínal si všechny události, 
které zůstaly za ním, zvlášť ty radostné. Kdo by se 
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nechtěl čas od času, k dobré příležitosti, sejít 
 přáteli a podělit se s nimi o radost i starost života. To je oslava, na to se 
ěšíváme a můžeme to tak zažívat na svém životě jednou za rok. 

Mnozí lidé oslavují svoje jubileum nejen s těmi nejbližšími, kteří je 
bklopují a mají je rádi, ale také směřují svou radost a vděčnost někam 
ýš, zvlášť když jim v jejich žití přibývá let. Je to právě vděčnost Bohu, 
terou chceme ve sboru oslavit, za to, že se toto společenství dožilo 
akového výročí. Vždyť právě tohle je jeho účelem. Oslavujeme vlastně 
ořád. Každé nedělní shromáždění je nám především oslavou toho, co do 
ašeho života dostáváme. Ono to není tak úplně samo od sebe, a není to 
ni od nás, že se smíme scházet a sdílet naději, která umí člověka (a také 
elé společenství) povznést nad starosti a strasti, 
teré člověk musí zažívat. Není to samozřejmé a 
oho jsme si vědomi. Tohle společenství se snaží 
dílet slovo o radosti a pokoji a povzbuzovat se jím 
dykoli. Jak ve chvílích radosti, tak ve chvílích 
mutku. V tomto společenství smíme sdílet Boží 
ary lásky a naděje, které nemůže v životě nic 
ahradit. Proto se toto společenství za tyto Boží 
ary přimlouvá nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří je 
bklopují a nemohou, nebo třeba i nechtějí, do něj 
avítat. Chválí Boha za šanci pro život. Zpívají mu 
almy a snaží se potěšit své srdce Boží dobrou 
právou pro tento svět.  



Pamatujeme i na předávání Božího 
poselství a to nejen na bohoslužbách. 
Scházíme se i jindy, abychom předávali 
informace o síle, která člověka může 
pozdvihnout. Snažíme se scházet s dětmi, 
s mládeží, s dospělými a jim přístupnými 
způsoby svědčit o tom, co sami zažíváme. 
Dát jim do života nějakou investici, kterou 

sice nejde uložit na dobrý úrok do banky, ale v životě ji lze zúročit dost 
dobře. Do tohoto společenství zveme pak všechny, kteří o takové slovo 
stojí, kteří ho hledají. Zde není třeba platit vstupné, zde je zapotřebí jen vzít 
v úvahu vděčnost, která pro nás z toho pramení a vyjádřit ji podle toho, 
jak nám samým bylo dáno. 

Až budete vy sami slavit své jubileum, vzpomeňte i na toho, který i do 
vašeho života vkládá dary, které rozhodně stojí za to, převyšují každé 
lidské pomyšlení a stávají se skutečným vkladem, který má člověka vést k 
vděčnosti.                                              Štěpán Brodský 

 
Mnozí z vás jsou zvyklí, že 

dopis v tuto roční dobu je 
doprovázen prosbou a žádostí o 
udělení příspěvku, tak zvaného 
saláru, na život a práci sboru. Ne 
jinak je tomu i letos. V této věci 
bych rád nejdříve vzpomenul 
jeden biblický text, který si 
můžete přečíst vedle v rámečku. 
Salár jsou peníze, které se stávají 
hlavním zdrojem financování 
života našeho sboru. Abychom se 
mohli scházet, abychom měli 

z čeho zpívat, co číst, abychom mohli 
hospodařit jako rodina, vždy s rozmyslem, 
co je důležité a potřebné, co je nutné a 
prospěšné. Abychom mohli připravovat 
setkání. Abychom mohli mít svého faráře, 
na kterého klademe mnohé úkoly. 
Abychom se mohli postarat o majetek, který společně spravujeme. Pro to slouží 
dary členů sboru. A já vás s ohledem na výročí sboru prosím, abyste tentokrát 
pamatovali na sbor s obzvláštní štědrostí. Není totiž dar jako dar, jak ukazuje 
onen biblický text. Není totiž investice jako investice a peníze investované do 

Dar Vdovy 

Sedl si naproti chrámové pokladnici a 
díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A 
mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také 
jedna chudá vdova a vhodila dvě 
drobné mince, dohromady čtyrák. 
Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, 
pravím vám, tato chudá vdova dala 
víc, než všichni ostatní, kteří dávali do 
pokladnice. Všichni totiž dávali ze 
svého nadbytku, ona však ze svého 
nedostatku: dala, co měla, všechno, z 
čeho měla být živa." 
(Markovo evangelium 12, 41-44) 



křesťanského společenství nemají sice vysoký úrok, ale mohou pomoci podpořit 
výnos, který do lidského života žádný finanční obnos, ani ten nejlépe úročený, 
přinést nemůže. 

Děkuji Vám tedy předem, že myslíte na potřeby sboru se zvláštní štědrostí. 
Jak už je zvykem, své dary můžete poukázat přiloženou složenkou, nebo 
vkladem či převodem na účet sboru 1002726379/0800, nebo paní účetní 
Hartové v Sulejovicích osobně, nebo na faře v Třebenicích. Na požádání 
dostanete potvrzení a na konci roku také souhrnné potvrzení sloužící k odpočtu 
daru z daňového základu. 

 
Má 80. let 

Má 80. let a doufám, že mu život ještě nepomačkal 
tváře. Dne 10.1.1928 oficiálně oznámilo ústředí 
Českobratrské církve evangelické v Praze vznik 
nového sboru v Třebenicích. To však neznamená, že 
se něco zrodilo z nuly. Už od poloviny předchozího 
století se v Třebenicích a jiných obcích kolem 
scházeli lidé do křesťanského shromáždění. 
Základem tomu byla práce krabčických kazatelů, 
z níž vyrostly sbory v Lounech a Trnovanech. Další 
prací vznikly kazatelské stanice v Lovosicích, 
v Libochovicích a právě v Třebenicích roku 1870. Byl 
to pan Václav Řezníček, který přesídlil r. 1890 
z Trnovan do Třebenice, a který život křesťanů 

v tomto kraji velmi ovlivnil. První vlnou rozvoje byl rok 1918 a četné přístupy, 
druhou pak rok 1924, kdy do zdejšího kraje 
přišlo mnoho reemigrantů. Vznikla 
kazatelská stanice v Sulejovicích. V letech 
1924-1927 zde pracoval diakon Jan Oliva a 
tato oblast zahrnovala 72 měst a obcí. Tím 
dozrála situace k novému řešení a už 
zmíněného roku 1928 byl ustaven 
v Třebenicích samostatný sbor. Prvním 
kurátorem se stal F. M. Mašek. Ačkoli sbor již 
existoval svého prvního faráře ustanovil až 
v roce 1933. Byl jím Josef Beneš, který tu již 
dva roky pracoval jako vikář. V roce 1931 
zakoupil sbor malý domek a přestavěl ho na faru, v roce 1939 byla přistavena i 
modlitebna. Čas kolem druhé světové války byl velmi napjatý, sbor utrpěl 
mnohé ztráty zabráním Sudet (zbyly z něj jen Třebenice, Libochovice, Budyňsko 
a něco kolem Terezína a Bohušovic). Roku 1940 odchází br. f. Beneš a ve sboru 
krátce působí br. vikář Chlebníček, ve letech 1941-44 farář Jiří Širůček, v r. 1944 
diakon J. Průša. Po druhé světové válce se osamostatnil sbor v Litoměřicích a 
encovansko se připojilo k Chotiněvsi. Od 1945-1948 v Třebenicích pracoval 
farář Antonín Stanislav. R. 1949 pak Jan Mikulecký, kterého v roce 1960 vystřídal 



Zdeněk Borecký. V roce 1986 na sbor nastoupil Jan Keřkovský a s maličkou 
pauzou, kdy absolvoval povinnou vojenskou službu, zde působil až do roku 
2001. Od té doby zde působí Štěpán Brodský. Na místě kurátorském se za celou 
dobu existence sboru vystřídali: F. M. Mašek, F. Hamoun. L. Drahoš, A. Provinský, 
M. Selnerová, R. Šmidt a J. Křivohlavý. 
 V době nástupu br. Mikuleckého měl sbor 1345 členů. K 1.1.2008 jich měl 
200. Nicméně bohoslužby se konají každou neděli v Třebenicích i Lovosicích, 

první neděli v měsíci i v Libochovicích, 
k biblické hodině se scházíme pravidelně 
jednou týdně v Třebenicích, mládež se 
zhruba dvakrát měsíčně schází společně 
s mládeží z okolních sborů, příležitostně se 
scházejí i děti, máme také příležitostný 
pěvecký sbor v Třebenicích a pravidelně 
se schází i pozounový sbor. Z mimořádných 
akcí lze zmínit prázdninové pobyty pro děti 
a mládež, vánoční divadlo, občas nějaký 
ten koncert.  

 K 80. výročí vzniku sboru je připravena malá výstava, kterou si je možné 
prohlédnout v třebenickém kostele (otevřeno je v neděli v čase bohoslužeb, 
nebo na požádání na faře; tam najdete i popisky k většině fotografií). 
Infomace o aktuálním životě sboru a doufáme, že na podzim i internetovou 
verzi celé výstavy z dějin sboru, můžete najít na http://trebenice.evangnet.cz.  

Kontakty  
FS ČCE v Třebenicích  
farář: Štěpán Brodský 

Sokolská 89, 411 13 Třebenice  
IČO: 46768882  

tel.: 416 594 106, 604 927 175  
trebenice@evangnet.cz 

http://trebenice.evangnet.cz 
číslo účtu: 1002726379/0800 

Bohoslužby:  
Třebenice 8:30 
Lovosice 10:15 

- Dovoz na bohoslužby na požádání na faře 
rádi zajistíme. 

- Program v týdnu bude znám v září 

 
 
 

Zvláštní pozvání na koncert: 
13.9. 

v rámci třebenického hudebního léta 
pozval farní sbor ČCE 

České klarinetové kvarteto 
V muzeu Českého granátu 

sledujte plakáty 


