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Milí členové a přátelé
farního sboru v Třebenicích,
tentokrát vám nabízíme ve Velikonočním
dopisu nejen pozdrav k tomuto
křesťanskému svátku, ale především
informaci o životě sboru jako pozvání
k účastni na něm.

velikonoční pozdrav a zamyšlení
Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: "Jistě i ty jsi jeden z
nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!" Tu se začal zaklínat a zapřísahat:
"Neznám toho člověka." V tom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na
slova, která mu Ježíš řekl: `Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.´
Vyšel ven a hořce se rozplakal.
(Matoušovo evangelium 26,73-75)

Ten příběh o Petrovi, který zapřel
svého Pána, známe. Hned vedle
Jidáše se tak Petr zařadil mezi
křiváky. Sliboval věrnost, chtěl
nasadit svůj život a nakonec
zapřel a hned třikrát. Měl obavu
víc sám o sebe, než o věc svého
Pána, za kterou ještě před
nedávnem sliboval nasadit vlastní
krk.
Dříve než kohout zakokrhá,
třikrát mě zapřeš.´ Vyšel ven a
hořce
se
rozplakal.
Možná
bychom ho měli vzít na milost.
Věděl o svém zapření, věděl o své
chybě, věděl, že selhal, ale ještě

nevěděl,
že
nadcházející
velikonoční svátky otevřou nové
cesty, kterými do lidského života,
plného zklamání, křivd, vin a
těžkého svědomí, bude vstupovat
milosrdenství a potěšení.
Když mu Ježíš oznamoval, že
ho zapře, nechtěl mu otloukat o
hlavu jeho lidskou slabost. Jen mu
naznačoval, že ji dobře zná a že ví
o něčem, co za člověkem
přichází, aby ho podepřelo a
povzbudilo. A o tom jsou
Velikonoce po křesťansku.
Tak ať je pro vás tento čas
povzbuzením a milostí.

Jak bylo 2OO9
Sborová statistika
Na konci roku 2009 čítal sbor 192 členů,
z nich 91 je přiznalo k aktivnímu členství
při revizi kartotéky. Ostatní členové jsou
z rodin, které historicky ke sboru patří,
ale aktivně se života sboru neúčastní.
Ve
sboru
se
konalo
121
bohoslužebných setkání (v Třebenicích,
Lovosicích a Libochovicích). Večeři
páně jsme slavili 6x v Třebenicích a 5x v
Lovosicích. Jednou také křest a konaly
se dva církevní pohřby. Tento stav je
setrvalý posledním pěti letem.
Bohoslužby
Bohoslužeb se účastní v Třebenicích
průměrně 27 lidí, v Lovosicích 6 a
v Libochovicích 5. Bohoslužby jsou
příležitostí setkat se ve sboru napříč
generacemi. Je to hlavní místo, kde se
děje práce sboru: sídlení a hlásání
toho, co Bůh pro lidi nachystal. Každou
první neděli v měsíci je v Třebenicích
po bohoslužbách káva a čaj, tedy
příležitost k setkání a rozhovoru.
Nedělní škola
V minulém roce 2009, se nedělní škola
scházela celkem pravidelně.
Dětí se scházelo většinou tři až pět.
Druhá společně zpívaná píseň tady při
bohoslužbách,
patřila k našemu
vyprávění v nedělní škole. Vyprávěli
jsme si biblické příběhy podle příručky
pro nedělní školy nazvané: Dokud se
zpívá.
Hráli jsem si také loutkové divadlo,
hrané
divadlo,
malovali,
modelovali, hráli hry,…
Od podzimu se do vyučování nedělní
školy zapojila rodina Klineckých. Jsem
moc ráda, že se můžeme střídat ve
vyučování, hovořit o tématech a i
spoluutvářet průběh a podobu nedělní
školy. (Jana Zalabáková)

Program v týdnu
V týdnu se pravidelně schází 8 členů
sboru na tzv. biblické hodině, což jsou
rozhovory nad biblí a dalšími tématy.
Schází se i malá skupinka dětí (5), která
je částečně tvořena z dětí nečlenů
sboru. Pro tyto děti je připraven
program, který je seznamuje se základy
křesťanství jim přijatelnou formou.
Schází se tak i skupina hráčů na
dechové
plechové
nástroje
(Consonare) na konci roku nás bylo
díky dvěma novým přírůstkům 6.
Správa sboru
Staršovstvo se schází na dvou řádných
schůzkách a jinak se radí na setkáních
po bohoslužbách nebo na biblické
hodině.
Setkávání mládeže
V průběhu roku 2009 jsme se setkávali
ve čtrnáctidenních cyklech. Setkání
probíhala ve farním sboru Litoměřice.
Průměrná účast se pohybovala kolem
sedmi lidí. Tématy našich schůzek
v tomto
roce
byla
křesťanská
abeceda. Například téma písmene F:
funus, facebook nebo farář jsme
doplňovali o hry, zpífání, pofídání a jiná
nečekaná pfekfapení. A protože náš
roční běh probíhá od prázdnin do
prázdnin, pokračujeme v křesťanské
abecedě dál. (Luděk Elis)
Ekonomika a účetnictví
Řečí čísel hovoří o hospodaření sboru
ekonomický výkaz přiložený ke zprávě.
Rok 2009 jsme začínali s hotovostí cca
114 tisíc korun. Pravidelné odvody
sboru (za faráře: 67 000,- Kč; tzv.
repartice = podíl sboru na hospodaření
vyšších správních celků: 10 900,- Kč;
příspěvek na seniorátního faráře 3 000,Kč) jsme odvedli hned z počátku roku.
Loňské březnové sborové shromáždění
také rozhodlo o výměně oken

v budově fary. Tyto práce zvedly
rozpočet sboru o cca 192 tisíc Kč. Na
ně jsme vybrali především mezi sebou
díky vám, štědrým dárcům. Dary přišly i
od jiných subjektů (soukromé firmy a
Jeronýmova jednota). Z celocírkevní
Jeronýmovy jednoty jsme si zapůjčili
120 000,- Kč, které budeme splácet
v letech 2010 – 2014 (ročně 24 000,Kč). Jinak zůstává, že ve sboru
vybereme na salárech a darech
zhruba 120 tisíc Kč ročně a na sbírkách,
které zůstávají ve sboru, vybereme cca
55 tisíc korun ročně. Další peníze
proházejí sborem na jiné účely
(celocírkevní sbírky). Těchto zhruba 180
tisíc korun tak akorát pokryje roční
pravidelné výdaje sboru, ke kterým je
mimo v úvodu odstavce jmenovaným
pravidelným odvodům ještě nutno
připočítat výdaje na faru a kostel
(spotřeba energií 64 452,- Kč; kancelář:
cca 8 000,- Kč; cestovní náhrady 7
883,-; a další jako daň z nemovitosti,
telekomunikace apod.). Tedy pokud se
neprovádí nějaký významnější zásah
do údržby nemovitosti sbor hospodaří
s mírným přebytkem. Rok 2009 byl
ovšem rok velké opravy, takže účetní
vyjádření
hospodaření
znamenalo
ztrátu 69 734,33 Kč, která je účetně
pokryta kumulací předchozích zisků.
Především se sluší poděkovat za
obětavost členů sboru, za jejich dary.
Sestře Hartové za vedení účetnictví.
(M. Hartová a ŠB)
Zpráva kurátora:
Milé sestry a bratři, jsem rád, že se
scházíme, tvoříme společenství, ve
kterém doufám že nejen mě je dobře.
A tak můžeme s důvěrou a radostí
věřit, že kde se dva neb tři a i našich
dvacet sejde, Pán Bůh je uprostřed
nás.
Přiznám se, že jsem na svůj sbor
pyšný. Obětavost členů je taková, že
se podařilo vybrat peníze na výměnu
oken a garážových vrat v hodnotě

170.000, zaplatit repartice, personální
fond a přitom netrpět finanční bídou.
Letos nepočítáme s tak velkými
finančními vydáními jako minulý rok a
budeme se snažit co nejdříve splatit
dluhy Jeronýmově jednotě. Ty jsou
rozpočítány na pět let. Z oprav nám
zbývá jen provést izolaci stropu na faře.
To provedeme svépomocí a nebude
to finančně náročné.
Čekají nás další drobnější úkoly.
Nová nástěnka, případně i identifikační
popis fary. Začali jsme uvažovat o
novém
vymalování
modlitebny
s případným
obnovením
obrazu
v apsidě. Také stupínek pod stolem
Páně začíná dosluhovat. V budoucnu
bude potřeba naplánovat zateplení
fary. Zatím se budeme věnovat
přípravám, jako je zaměření fary a
příprava projektu. Je to poměrně
časově náročná činnost. Budeme tak
připraveni na případ, že se naskytne
možnost státní podpory.
Chtěl bych poděkovat vám
všem, kteří jste se jakkoli podíleli na
chodu našeho sboru. Uklízeli kostel,
připravovávali
občerstvení a
jinak
pomáhali.
Protože jsme v minulém roce
nezvládli velký úklid modlitebny,
podlaha a okna už se na nás těší, až se
domluvíme a přijdeme je omýt.
Jsem rád, že náš sbor žije, že zde
může probíhat nedělní škola, setkávání
dětí, biblická hodina, Consonare,
bohoslužby
v domově
důchodců
Libochovice, ale i výjimečné činnosti
jako vánoční divadelní hra nebo
divadelní představení na začátku
ledna.
Dařilo
se
ale
hlavně
to
nejdůležitější, kázat v tomto domě Boží
slovo. Za to patří dík našemu bratru
faráři Štěpánovi Brodskému. (Jan
Zalabák)

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: středa 14:30
Consonare – pozouny: pátek 17:00
S mládeží: pátek 19:00 (Ltm)

Dovoz na bohoslužby na požádání na
faře rádi zajistíme. Všechny setkání jsou
otevřena jakémukoli zájemci.

Vánoční program ve sboru
2.4. Velký Pátek
• 17:00 čtení pašijí (Třebenice)
4.4. Velikonoční neděle
• 8:30 bohoslužby s večeří Páně
Třebenice
• 10.15 bohoslužby s večeří Páně
Lovosice

Pozvání
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

K životu ve sboru bychom rádi
pozvali všechny zájemce. Rádi
bychom vyzvali „okrajové“ členy
sboru, aby se ke členství ve
sboru aktivně přihlásili, pokud
mohou.
Pozvání platí také pro ty, kteří
mají o život ve sboru zájem,
zájem o Boží slovo, které může
promluvit i do jejich života. Sbor,
to je prostor, ve kterém smíme
zkušenost s Božím slovem
v našem životě sdílet.

