Sborový dopis
Podzim 2014
Členům a přátelům
sboru ČCE v Třebenicích

Občerstvení po dovolené
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.
Jeremiáš 31,25
Občerstvení a posila přicházejí od Boha. Zní to docela troufale po
období dovolených, po kterém nám peněženky zejí prázdnotou.
Občerstvení a posilu přece nikdo nedá jen tak zadarmo. Bůh však
není člověk, naštěstí. Co říká, to platí. Občerství a ukojí. A rodinný
rozpočet přitom nezatíží.
Podzim bývá náročné a únavné období. Na polích a zahradách je
spousta práce. V zaměstnáních, snad kromě stavařů, definitivně
skončil čas dovolených a jede se opět naplno. Začal nový školní
rok a dětem i rodinám tak začal pravidelný rytmus. I v našem
sboru se po letních prázdninách opět rozjíždí pravidelný program.
Není snadné naskočit „do procesu“ a podle potřeby zvyšovat
obrátky. V létě nastřádaná energie se snadno vyčerpá. Mám pocit,
že klopýtám čím dál víc, až se nezřídka cítím jako špatně
namazané kolečko ve stroji řítícím se kamsi vpřed. A k tomu
přichází chlad a tma a topná sezona.
Do té únavy zní slovo Boží. Do tmy svítí Světlo. Nejsme sami, je tu
ještě někdo, od koho smíme čerpat řádnou dovolenou i v období
pracovního zápřahu. Bůh dává občerstvení našim duším i během
pracovního a školního roku. Občerstvuje duši znavenou.
Tak přeji do tohoto pracovního času všem občerstvení a posilu a
Boží požehnání. A kdyby vás napadlo, že za chvíli budou vánoce a
že to bude běs, tak na to nemyslete. Podzim je přece nakonec
docela fajn.
Filip Ženatý, farář

Vzpomínka na Blanku Šefflovou
Na začátku září zemřela sestra Blanka Šefflová. V posledních
letech jsme ji již nevídali, protože bydlela v domově seniorů Kréta
v Terezíně. Kontakt s ní zprostředkovávala hlavně Petra
Eisenhammerová a později i Filip Ženatý. Pamatují si jí ovšem
velmi dobře.
Obdivovával jsem na ní dvě věci. Její ostře nabroušený jazyk. Jistě
si s ním nadělala i nepřátele. Ale člověk díky němu dobře věděl, na
čem je. Nebyla v něm žádná zloba ani přetvářka. Pamatuji si, jak
mě velmi potěšilo, když mi po několika letech pochválila mé čtené
kázání. Uvědomil jsem si, že taková pochvala už má svojí váhu.
Druhá obdivuhodná věc byla práce, dnes by se asi řeklo „ve
veřejném prostoru“, prostě práce na něčem, co člověk dělá
k radosti svého okolí bez nároku na odměnu a poděkování.
A ještě jednou věcí byla pro mne výjimečná. Po našich
bohoslužbách šla na bohoslužby ke katolíkům. Nehledala zřejmě
ani tak tu správnou církev jako spíše Boha. Budiž jí země lehká.
Jan Zalabák

Ohlédnutí za létem

Pravidelný sborový program měl jako v jiných sborech v létě
pauzu. Máme však radost ze dvou událostí, které se povedly
uspořádat.
V neděli 6. 7. nás v rámci svého výletu navštívil pěvecký sbor
z evangelického luterského sboru z německého Coswigu. Při
společných bohoslužbách v Lovosicích zazpívali několik písní ze
svého repertoáru. Jelikož datum zvalo k připomínce Mistra Jana
Husa, zpívali jsme všichni společně česky píseň z jeho pera
Navštiv nás, Kriste žádoucí (EZ 259). Po bohoslužbách pak
pěvecký sbor zapěl ještě na ulici před kostelem, až se to odráželo
od panelových domů nedělně ospalých Lovosic. Po březnové
návštěvě trubačů to byla již druhá návštěva z Německa. Nyní je
řada na nás. Na jaře 2015 jsme zváni do Coswigu.

Od neděle 6. 7. do soboty 12. 7. se uskutečnil letní dětský tábor.
Společně s dětmi ze sboru v Chotiněvsi odjelo sedm dětí z našeho
sboru a jejich přátel. Pobývali jsme na evangelické faře
v Jáchymově. Chodili jsme na výlety, hráli hry, malovali a zpívali.
Celým táborem nás provázel příběh o praotci Jákobovi a jeho
zápasem o boží požehnání. .
Filip Ženatý

O dětském letním táboře
Líbil se ti tábor?
Matouš: Jó, líbil.
Šimon: Jo.
Mia: Supér.
Kryšpín: Dobrý.
Co bys chtěl, aby bylo příště? Líbilo se ti tam něco?
Matouš: Mně se nejvíc líbily výlety do kopců.
Šimon: Nevim.
Mia: Nevim.
Kryšpín: Nevím.

Chybělo ti tam něco? Co bys tam příště nechtěl?
Matouš: No, že by tam někdo nemusel uklízet. Že by nebyly ty
služby a tak.
Šimon: Prase.
Mia: Nevim.
Kryšpín: Ne.
Co se ti nelíbilo.
Matouš: No, mně nejvíc vadilo, když jsme tam byli v tom jezeru,
tak mně nejvíc vadily ty řasy.
Co se ti líbilo nejvíc?
Matouš: Mně se nejvíc líbilo na tom táboře, jak jsme byli na tom
jezeru, a tam jsme sbírali ty borůvky.
Šimon: Nevim.
Mia: Všechno.
Kryšpín: Všechno.
Ptala se Anička Zalabáková

Hospodaření sboru
Stavební práce na faře
Dovolte mi nejprve hrubý technický výčet, co se na naší
faře událo za posledních pár měsíců. Rekonstrukce WC je
v podstatě hotova. Vlečou se samozřejmě drobné dodělávky, jako
zhotovit skříň na uklízecí prostředky, repasovat a přimontovat
svítidla, dokončit v několika místech elektroinstalaci, nakoupit na
WC odpadkové koše, držáky na mýdla, ručníky atp. Dále bude
třeba zhotovit madla na schodiště.
Čeká nás pokračování prací v nové místnosti pro děti. Štěpán Elis
připravuje prosklenou stěnu. Na podlahu položíme koberec.
Některý nábytek přestěhujeme ze stávající společenské místnosti.
Někdy v budoucnu, až bude trocha peněz, bychom rádi za
prosklenou stěnou vpravo umístili malé piano a ve stávající
místnosti pořídíme malý kuchyňský kout.
To, co není vidět je, že pokračujeme v zateplování stropů budovy.
Rozšiřujeme taky regulaci topení na jednotlivé místnosti. Nad
plán a na své výdaje nechal Jaromír Křivohlavý opravit soklu
z jihu budovy a zrealizoval přesunutí vstupu do zahrady. Je to
spousta drobností a vznikají pomalu, takže si možná ani nikdo
nevšimne, co se všechno změnilo. Je toho ale hodně.
Všem zúčastněným děkuji za podporu ať už finanční, fyzickou či
morální.
Stav sborových financí
Co se peněz týká, máme teď přesně tolik peněz, které
potřebujeme k zaplacení druhé splátky příspěvku na plat faráře
(cca 86.000). Dlužíme cca 24.000 do církevního fondu oprav na
poslední splátce za okna. U této platby požádáme zřejmě církev o
odklad na příští rok. Ostatní pohledávky máme vyrovnané. Jako
obvykle jsou velkou částkou v nákladech sboru energie. Pro
zajímavost, za minulou sezonu jsme protopili podobně jako
minulé sezony 56.000,-. Je tomu tak díky realizovanému zateplení
místností v bytě. Další peníze budeme potřebovat hned na

začátku příštího roku k zaplacení další splátky příspěvku na plat
faráře. Kdo tedy chce ještě zaplatit salár, nechť tak učiní na náš
účet 243684830 /0300, nebo osobně paní Hartové.
Výhled do budoucna
Co nás čeká dál, mimo dotáhnutí rekonstrukce WC a místnosti
pro děti? Zadali jsme k rekonstrukci webové stránky. Staré
stránky již nešli aktualizovat.
Zatím jsme odložili nápisy, znak a cedule na fasádu fary, ale
musíme se k tomu vrátit. Naše hrubá představa zatím je taková,
že na fasádě bude mimo cedule, že jde o evangelický sbor, i plakát
na Diakonii, Fairtrade a Jeden svět. Na staršovstvu jsme se zatím
předběžně dohodli, že ukradený znak nad modlitebnou nahradíme
znakem namalovaným na fasádu.
Z velkých věcí na příští rok nic neplánujeme. Jde o to spíše
dotáhnout miliony drobností a zvládnout běžnou údržbu. Nepůjde
ani tak o peníze jako spíše o osobní nasazení. V budoucnu
plánujeme finančně náročnou výměnu vstupních dveří na faru a
musíme se pomalu připravovat a šetřit peníze na výměnu kotle a
úpravy v systému topení.
Poslední roky jsme investovali do potenciálu sboru. Máme funkční
prostory, faráře. Naším úkolem je teď proměnit tento potenciál
v akci.
Jan Zalabák, kurátor sboru

Připravujeme

Pravidelný sborový program
Neděle

8:30 Bohoslužby v Třebenicích, v sále ČCE
11:15 Bohoslužby v Lovosicích, v Mírovém kostele v ulici Karla
Maličkého
8:30 Rodinné bohoslužby – kostel pro velké i malé.
Každou první neděli v lichý měsíc, tzn 7. Září, 2. Listopadu, 4.
Ledna, 1. Března, 3. Května

Pondělí

15:00 Setkání dětí – biblické příběhy a hry pro děti od 6 let. Na
faře.

Úterý

17h Biblická hodina – Setkání s Biblí pro dospělé. Na faře.
17h Biblická hodina i pro rodiny s dětmi– Pro děti je zajištěn
program. Jednou za dva měsíce, po dohodě.

Srdečně vás zveme na všechna setkání

Kontakt
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Třebenice
adresa:
Sokolská 89, 411 13 Třebenice
telefon:
411 130 103, 776 067 465
email:
trebenice@evangnet.cz
web:
http://trebenice.evangnet.cz/
číslo účtu:
243684830 / 0300

