
Letní dopis        2oo9 
 
 

 
 
farního sboru 
Českobratrské církve evangelické 
v Třebenicích 

 
 
 
 
 
 

 
Milí členové a přátelé 

 farního sboru v Třebenicích,  
zdravím Vás se začátkem nového školního 
roku dopisem, který vás chce informovat o 

tom, co se děje ve sboru a především pozvat. 
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motto 

Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá 
oc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, 

křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 

skonání tohoto věku." 
(Matoušovo evangelium 28,18-20) 

promluva 
 

mottu, které čtete nad touto 
omluvou, vyzývá Ježíš své 
edníky, aby nemlčeli o tom, co 
ím zažívají a nesli tyto zkušenosti 

ezi ostatní. To je také poslání 

církve a každého sboru, tedy i 
toho našeho v Třebenicích a okolí. 
I my jsme zváni, abychom se 
podělili o zážitky a zkušenosti 
s Božím jednání v našem životě a 



řekli o něm druhým, od těch 
nejbližších počínaje až k těm, 
které potkáváme třebas 
náhodou. Není to vždycky 
jednoduché mluvit o něčem, co 
považujeme za osobní a niterné, 
ale některé věci se prostě jinak 

než „svědectvím“ 
předat nedají. 
Chceme-li, aby 
naše děti také 
zažili a nesli kus 
přítomnosti Boží 
v jejich životě, 

musíme je k tomu zvát, ukazovat 
jim příklady… oni pak najdou 
vlastní cestu, a budou vědět 
k čemu vlastně. I my sami, ač 

dospělí a už vyučení se 
shromažďujeme a dál 
vzděláváme, sdílíme a posilujeme.  

Ne nadarmo se takové 
předávání charakterizuje učením 
a křtem. Učit se musíme i ve víře, 
musíme se učit o tom, co to život 
víry znamená a jak ho zvládat. 
Křest je pak takové znamení na 
počátku nebo v průběhu této 
cesty, ale to je na jiné a delší 
povídání.  

Tento dopis Vás chce pozvat 
k akcím, které sbor koná, protože 
právě v nich naplňuje jádro svého 
poslání. 

 

 
Týden ve sboru 
Bohoslužby – každou neděli jsou 
centrem dění sboru a pravidelně 
se při nich schází všechny 
generace sboru. Pro děti je 
nachystán zvláštní program tzv. 
nedělní škola a každou první 
neděli v měsíci jste v Třebenicích 
zváni na kávu a čaj. Je to tedy 
nejen liturgické společenství, ale 
také společenství lidské. 
biblická hodina – setkání 
dospělých při povídání nejen nad 
biblí. Trocha vzdělání, nového 
poznání a výměny zkušeností nad 
životem víry. Každé úterý od 19:00 
(v zimě od 18:00) 
křesťanství pro děti – setkání 
plné vyprávění, písniček a her, ve  
 

 
kterém se děti mohou vzdělávat 
a seznámit s tím, v co věříme a 
čím žijeme. 
Consonare – setkání pozounistů, 
koná se nepravidelně většinou ve 
čtvrtek nebo pátek. Kdo hrajete 
na plechový dechový nástroj, je 
to příležitost pro vás! 
Mládež -  setkání mladých jednou 
za čtrnáct dnů (koná se v pátek). 
S mladými rozmlouváme o víře a 
životě člověka, přemýšlíme o 
slovech bible, jim přístupnou 
formou se pokoušíme představit a 
prožít víru. 

K tomu všemu je zván každý, 
kdo má zájem a je srdečně vítán i 
příležitostně. Přijďte, potěšíte nás 
svou přítomností a možná sami 
sebe i nás obohatíte. Opravdu 
všechny srdečně zvu.  



  
 

salár 
Tohle slovo neznamená nic k jídlu 
ani na sebe. Jedná se o peníze. 
Tedy o příspěvek na provoz sboru. 
Pro vaši představu provoz sboru 
s obsazeným místem faráře na 
100% úvazek stojí cca 200 000,- Kč 
ročně a všechny tyto peníze 
musíme vybrat mezi sebou. Mnozí 
z vás to moc dobře vědí a štědře 
sbor podporují, za to jim chci 
moc poděkovat. Všechny bych 
rád i letos poprosil, pokud to ještě 
neudělali, aby pamatovali na 
potřeby našeho sboru podle 
svých možností. Za každou částku 
jsme srdečně vděčni a snažíme se 
jí maximálně využít.  

Na své 
dary můžete 

použít 
přiloženou 

složenku, nebo 
poukázat na 

účet (na poslední straně dopisu), 
nebo složit přímo na faře 
v Třebenicích, nebo u sestry 
pokladní Mirony Hartové 
v Sulejovicích. Každý dar je 
evidován a na vaše přání je vám 
vydáno potvrzení k odečtu darů 
pro daňové účely.  

Každý člen sboru má právo 
se seznámit s hospodařením 
sboru, které se také vždy probírá 
v březnu na výročním sborovém 
shromáždění. . 

 
 

okno 
Občas se o lidech říká, že mají 
pěkný okno. Na faře v Třebenicích 
teď máme spoustu pěkných oken 
(naštěstí jen ve zdi). Těsně před 
prázdninami proběhla výměna 

všech oken ve farním objektu (mimo 
kostel). Nová dřevěná eurookna 
nahradila změť po našich předcích.  

Celá akce (i s výměnou farních 
garážových vrat) stála necelých 
190 000,- Kč. Chtěl bych poděkovat 
firmě Jivas Bořislav za výrobu a 
usazení oken, firmě Renesance 
Jaromíra Křivohlavého za stavební 
úpravy, ale především všem 
dárcům, kteří na okna zvlášť 
přispěli. Mezi členy sboru se vybralo 
mimořádných 67 700,- Kč na tento 
účel. Významně přispěla firma Insky 
sponzorským darem 25 000,- Kč, 
něco jsme měli naspořeno, stavební 
fondy ČCE nám půjčili zbytek. Znovu 
děkuji všem dárcům a pomocníkům 
při této rekonstrukci.  

 
 
 
 

 



 
sborové ozvěny 

 
 

Pravidelný program sboru
• Bohoslužby:  

• Třebenice 8:30, Lovosice 10:15 
• 1. a 5 neděli DD Libochovice 15:00 

• S dospělými nad biblí: úterý 19:00 
• S dětmi o křesťanství: bude 

dohodnuto 
• Consonare – pozouny: čtvrtek 18:00 
• S mládeží: pátek 19:00 (Ltm) 
 
Dovoz na bohoslužby na požádání na 
faře rádi zajistíme. Všechny setkání jsou 
otevřena jakémukoli zájemci. 

 
 

pozvání na koncert
 
17.10. kytarový recitál Slávka 
Klecandra 
• 19:30 muzeum Českého granátu 

(Třebenice) 

zvláštní bohoslužby
 
4.10. bohoslužby díkčinění 
• 8:30 Třebenice – bohoslužby 

s vysluhováním Večeře Páně a 
díkůvzdáním za dary, které 
dostáváme. 

• 10:15 v Lovosicích Kontakty  
FS ČCE v Třebenicích  
farář: Štěpán Brodský 

Sokolská 89, 411 13 Třebenice  
IČO: 46768882  

tel.: 414 120 026, 604 927 175  
trebenice@evangnet.cz 

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

 

nové telefonní číslo
Od června máme na faře 

v Třebenicích  
nové telefonní číslo: 

414 120 026  
 


