
Zpráva o životě FS ČCE ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2017
pro výroční sborové shromáždění konané 25. března 2018

Základní statistické údaje o sboru

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem
Nám. Odboje 1128, 544 01 Dvůr Králové n. L.
IČ 43465013
Statutární zástupci: Farář Aleš Mostecký (na celý úvazek), kurátor Zdeněk Hojný.
 Počet členů sboru k 1. lednu 2017: 185 (slovy: jedno sto osmdesát pět)
 Počet členů sboru k 31. prosinci 2017: 182 (slovy: jedno sto osmdesát dva)
 Přírůstek: celkem 5 – z toho: křtem 2 (David Škodáček a Jakub Hospodka), přístupem 2

(Eliška a Filip Hospodkovi), stěhováním 1 (Margita Přikrylová – do Diakonie)
 Úbytek: celkem 8 – V roce 2017 zemřeli tito členové našeho sboru: Jaroslava Pavlíčková,

Jaromír  Kudrnovský  –  bývalý  presbyter  sboru,  Hana  Lhotská,  Ondřej  Huml,  Vladislav
Bujalský, Milan Moravec – bývalý presbyter sboru a člen dozorčí rady střediska Diakonie.
Další 2 členové ubyli na základě revize kartotéky.

 Počet členů sboru s právem hlasovacím: 48

Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění se konalo dne 19.3.2017 za účasti 26 členů sboru s hlasovacím
právem. Přítomni byl také tři hosté. Shromáždění zvolilo nové osmičlenné staršovstvo na období
2017 – 2023 ve složení: Zdeněk Hojný, Hana Pojezdná, Jitka Karásková, Pavla Pátá, Jiří Vávra,
Stanislav Štěpař, Miloš Vávra a Štěpán Vávra. Dále shromáždění zvolilo tři náhradníky, jimiž jsou:
Jan Fulík, Daniela Albrechtová a Zdeněk Pacák. Revizorkami účtů byly zvoleny Eva Vávrová st.
a Mirka Ondrušová, jejich náhradníky pak Alena Pourová a Petr Růžička. Zprávy o životě sboru,
o hospodaření  sboru  a  jeho  revizi  a  o  středisku  Diakonie  ČCE  ve  Dvoře  Králové  n.  L.  byly
schváleny  bez  připomínek.  Shromáždění  též  schválilo  rozpočet  a  způsob  zaúčtování  kladného
hospodářského výsledku z roku 2016.

Staršovstvo sboru

Staršovstvo sboru se na své schůzi  v  roce 2017 sešlo celkem 11x.  Na své ustavující  schůzi
v dubnu zvolilo staršovstvo kurátorem Zdeňka Hojného, předsedou staršovstva Aleše Mosteckého,
místopředsedou se stal dle řádů automaticky kurátor Zdeněk Hojný. Místokurátorkou byla zvolena
Hana Pojezdná, pokladníkem Jitka Karásková, účetním Stanislav Štěpař. Do hospodářské komise
byli zvoleni Jiří, Štěpán a Miloš Vávrovi.

Při  bohoslužbách 23.  dubna složilo  staršovstvo  i  jeho náhradníci  slib,  který  přijal  konsenior
Tomáš Molnár.

Z  větších  mimořádných  akcí  začalo  staršovstvo  řešit  umístění  krytého  stání  pro  dva  osobní
automobily a v souvislosti s tím odkup menšího pozemku (17 m2) od sousedky p. Rainové.

Bohoslužby

Bohoslužby se  konaly 56x za průměrné účasti 36 lidí, což je oproti předchozímu roku pokles
průměrně o jednoho člověka. Do toho počtu nejsou započítávány děti odcházející do nedělní školy.
Při bohoslužbách kázali faráři Aleš Mostecký 43x, Daniela Brodská 9x, Tomáš Molnár 2x. Čtené
bohoslužby  nebyly.  Za  to  patří  dík  sestře  farářce  Daniele  Brodské,  která  ochotně  kázáními
vypomáhala. Při dvou bohoslužbách namísto kázání měly hlavní slovo děti a mládež, a to při čtení
pašijí  na  Zelený  čtvrtek  a  při  dětské  vánoční  slavnosti  s  divadelní  hrou.  (Těchto  posledně
zmíněných bohoslužeb se zúčastnilo 110 osob!) Na varhany doprovázeli zpěv Jan Mostecký 30x,
Filip Mostecký 11x a Josef Kočnar 10x. Služby čtení z Písma a přímluvných modliteb se během
roku ujalo 8 osob.

Z rozhodnutí staršovstva se nekonaly bohoslužby v kapli ve Starobuckém Debrném. Důvodem je
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velmi nízký počet účastníků, přičemž převažují ti, kdo přijíždějí ze Dvora, nad místními.

Svátosti

Večeře Páně byla vysluhována při jedenácti příležitostech, průměrná účast při vysluhování byla
29 přistupujících a přijímajících. Dvakrát bylo poslouženo svátostí křtu (viz. přírůstky členů sboru).

Služebnosti

V roce 2017 proběhla jedna církevní svatba. Oddáni byli Anežka Pojezdná a Tomáš Fabián.
Konaly se tři církevní pohřby a jedno uložení urny s účastí faráře.

Děti a rodiny s dětmi

Pro děti se v rámci bohoslužeb koná s výjimkou letních prázdnin nedělní škola. V roce 2017 byla
38x za průměrné účasti 6 dětí. Výrazný pokles průměrné účasti je způsoben tím, že konfirmandi již
zůstávají  přítomni  po  celou  dobu  na  bohoslužbách  v  kostele.  Obsahem  NŠ  byly  starozákonní
a evangelijní příběhy v rámci celocírkevního cyklu „Dál přece nejdeme sami.‟ Na vedení se podíleli
Zdeněk a Karolína Hojní, Eva Vávrová ml., Hana Pojezdná, Alena Mostecká a Daniela Brodská. 

V týdnu se děti pravidelně scházejí na faře na náboženství, kterého se účastní 7 dětí. Vloni se
uskutečnilo  náboženství  pro  děti  24x.  Do  prázdnin  jsme  probírali,  co  to  je  následování,  hřích
a modlitba, po prázdninách příběhy praotců podle knihy Genesis.

O jarních prázdninách (6.3.) vyrazily rodiny s dětmi na výlet do polského Karpacze. Zúčastnilo
se jej  16 osob.  Táborák na  zahradě  za farou se uskutečnil  dvakrát.  23.  června s  programem o
Martinu Lutherovi a pak 8. září. V létě se děti účastnily tábora v Tisu „Izrael za doby soudců“, na
jehož vedení se tradičně podílel Zdeněk Hojný. Na konci prázdnin jsme pak měli u nás „Tábor v
týpí na farní zahradě“ 27.8. – 1.9. (10 účastníků).  Pro rodiny s dětmi se konal výlet do Bílého
Potoka 28.4. – 1.5. (22 účastníků), oprava lodí a splutí Labe 26. – 28.5. (25 účastníků), voda na
Orlicích (28 účastníků). Dále jsme se účastnili seniorátních akcí pro rodiny a děti: Jarního setkání
14.5. v Jičíně (Hojní, Mostečtí, Pecnovi) a podzimního víkendu v Bělči 6. – 8.10. (Albrechtovi,
Hojní, Mostečtí, Kratochvílovi, Pecnovi). Při bohoslužbách na 4. neděli adventní sehráli hru „Na
pivo  chodim  s Martinem‟  inspirovanou  některými  životními  epizodami  dr.  Luthera.  Hře
předcházely 4 zkoušky.

Konfirmandi a mládež

Po celý rok pokračovalo setkávání konfirmandů (Anna Albrechtová, Jan Pacák, Matouš Hojný,
Antonín a Filip Mostečtí, plus Eliška Pecnová z CŘK). Proběhlo 27x.

Také pokračujeme v setkávání mládeže, ačkoli s volnými termíny pro tuto aktivitu je to často
nesmírně  těžké.  Sešli  jsme  se  11x  s  průměrnou  účastí  7  osob,  několikrát  jsme  byli  společně
s trutnovskými mládežníky, ať u nás ve Dvoře nebo v Trutnově. Na podzimním seniorátním setkání
mládeže byli zvoleni na dvouleté období do SOMu Vojtěch Hojný a Jan Mostecký a jako náhradník
Filip Mostecký. Konfirmandi a mládež se účastnili i dalších seniorátních akcí pořádaných SOMem
a Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Jablonci nad Nisou.

Biblické hodiny a další akce pro dospělé

Biblická hodina se konala ve středisku Diakonie 18x. Po celý rok jsme dále postupně pročítali
příběhy praotců z knihy Genesis.

I nadále probíhají setkání střední generace ve Dvoře a na Mostku. Ve Dvoře jsme se sešli za
uplynulý rok 15x s průměrnou účastí 5. Na Mostku jsme se sešli 16x s průměrnou účastí 12. Na
obou  místech  jsme  probírali  z  katechismu  Jiřího  Grubera  „Otázky  a  odpovědi“  pracovní  listy
s otázkami, nad kterými jsme pak vedli rozhovory.

25. března se mnozí členové našeho sboru zúčastnili seniorátního setkání, které se konalo u nás
ve Dvoře a  jehož hosty byli  bývalý synodní  senior  Joel  Ruml a  náš  senior  Michal  Kitta,  kteří
hovořili na téma „Jak vidím ČCE.“ 18. listopadu se seniorátního setkání v Náchodě s hostem Janem
Háblem, pedagogem a komeniologem, zúčastnili manželé Pojezdní.
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Ke konci roku se uskutečnila dvě sborová setkání pro všechny generace: Před začátkem adventu
1.12. v sále se zpěvem písní ze Svítá a s AZ kvízem, 31.12. nejprve v kostele u stromečku se
zpěvem vánočních písní a koled a poté na faře s volnou zábavou. Při obou setkáních nechybělo
bohaté a rozmanité občerstvení.

Návštěvy a křesťanská služba

Návštěvy jsou zaměřeny především na obyvatele střediska Diakonie ve Dvoře. Pravidelně je
vykonává  Lidmila  Hojná.  Po  delší  přestávce  opět  započala  doprava  zájemců  z  řad  obyvatel
střediska Diakonie na bohoslužby do kostela v případě, že jim to zdravotní stav a celková situace
dovolí. Tuto službu zajišťují Dana Albrechtová a Tomáš Růžička.

Spolupráce s Diakonií ČCE – (nejen se) střediskem ve Dvoře Králové n. L.

Členové sboru se nadále podílí na práci dozorčí rady střediska, věnují se i další dobrovolnické
práci, navštěvujeme obyvatele střediska. V prostorách střediska se konaly biblické hodiny a v kapli
bohoslužby,  v  loňském  roce  4x  sloužené  naším  farářem.  Další  bohoslužby  se  uskutečnily  ve
společenské místnosti,  a to se čtením pašijí na Zelený čtvrtek a vánoční bohoslužby na Štěpána
s vysluhováním Večeře Páně. Při Noci kostelů a při adventním koncertu mělo středisko v kostele
svůj propagační stánek s výrobky. Středisku byl věnován výtěžek z adventního koncertu ve výši
4.521,- Kč. V sále naší fary proběhlo několik školení Diakonie.

Zapojili jsme se do postní sbírky organizované Diakonií na pomoc uprchlíkům v Barmě. Vybrali
jsme  společně  ve  sboru  a  ve  středisku  Diakonie  7.350,-  Kč.  Vykonali  jsme  a  odvedli  také
celocírkevní sbírky,  které mají  za úkol podporovat  diakonickou a humanitární práci:  svatodušní
sbírku na Diakonii ve výši 1.960,- Kč, sbírku na fond sociální a charitativní pomoci ve výši 4.300,-
Kč  při  Díkčinění,  na  dobrovolnou  sbírku  na  pomoc  ženám  postiženým  násilím  ve  válce
v Demokratickém Kongu 3.200,- Kč. Objednáním výrobků jsme podpořili kampaň ČCERolniČCE.

Ekumenická spolupráce

V  neděli  22.  ledna  se  v  rámci  Týdne  modliteb  za  jednotu  křesťanů  konaly  ekumenické
bohoslužby v kostele Církve římskokatolické, kázal při nich Aleš Mostecký. V sobotu 11. února se
v Dolní Brusnici uskutečnil šestý Ekumenický ples. A za týden v neděli 19. února odpoledne se
v sále naší fary konal dětský „Pohádkový karneval‟ pořádaný sestrami z Kongregace sester Matky
Božího milosrdenství. 30. března proběhla na katolické faře Modlitba Taizé.

Společně s římskokatolickou farností a s náboženskou obcí CČSH jsme se 9. června zapojili do
akce  Noc  kostelů.  Hlavními  body  našeho  programu  bylo  představení  studentů  Mezinárodní
konzervatoře Praha „Růže a veslo – Legenda o sv. Vojtěchu“ a koncert skupiny Augenblick. Dále
jsme  měli  nainstalovanou  výstavu  k  500.  výročí  reformace,  krátkou  přednášku  o  principech
reformace. Na kruchtě u varhan byla kavárnička a čajovna s ochutnávkou fairtadových pochutin
a s obchůdkem.

Nadále se u nás v sále první sobotu v měsíci scházeli ke svým shromážděním členové CASD.

Další aktivity na půdě sboru

Během roku proběhly v našem kostele tři další koncerty: V neděli 8. ledna to byl Tříkrálový
koncert, na kterém vystoupili žáci dechového oddělení ZUŠ R.A. Dvorského. V neděli 5. listopadu
jsme si  připomněli  500.  výročí  reformace  koncertem tria  Principals.  A druhý adventní  koncert
10. prosince s názvem „Dostaveníčko v baroku“ obstaralo dechové trio v obsazení fagot, hoboj,
příčná flétna.

V roce 2017 se u nás konaly dvě seniorátní akce: Již zmiňované seniorátní setkání 25.3. (40
účastníků) a 11.11. konvent našeho seniorátu (50 účastníků). Na obě akce jsme chystali občerstvení
a oběd a díky aktivitě našich členů jsme to vždy zvládli se ctí.

V neděli 21.5. nás navštívil sborový zájezd z Chrudimi.
V rámci projektu společnosti Člověk v tísni nazvaného "Promítej i ty!" jsme na podzim promítali

čtyři filmy: 24.10. dokument „Dil Lejlá“ o postavení kurdské menšiny v Turecku, 7.11. „Vyrob si
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svůj  stát“  o  konfliktu  na  ukrajinském  Donbasu,  21.11.  „Zlatý  úsvit  –  jak  to  vidím  já“
o nacionalistickém hnutí  v  Řecku  a  5.12.  „Hooligan Sparrow“ o  čínské  lidskoprávní  aktivistce
Chaj-jen.

Hospodářské záležitosti

Sbor získal dva granty z celocírkevních grantových prostředků: 20.000,- Kč na honoráře pro
účinkující  na  koncertech,  10.800,-  Kč  na  zakoupení  nové  plachty  na  týpí  pro  naše  sborové
a seniorátní vodácké akce.

Z větších oprav byla provedena zatím provizorní oprava podlahy v zádveří kostela. Na jaře 2018
bude provedena oprava zásadní a pak bude v zádvěří položen již zakoupený nový koberec.

Byla zakoupena nová benzínová sekačka.
Staršovstvo projednávalo a uzavřelo s farářem Alešem Mosteckým novou nájemní smlouvu na

byt pro faráře. Nájemné, které bude měsíčně hrazeno, bylo stanoveno podle směrnice synodní rady
na 2.500,- Kč, smlouva vstupuje v platnost od 1.1. 2018.

Běžný úklid sborových prostor i údržba zahrady a dvora se nadále provádí dobrovolnicky. Díky
patří všem, kdo tuto službu konali.

Děkujeme všem, kdo jste se v roce 2017 podíleli na sborovém životě, a to především na
utváření společenství sboru a účastí na různých akcích, dále dobrovolnou prací, peněžními
dary i jinak.

Poděkování  za  nachystání  statistických  údajů  pro  tuto  zprávu  patří  jako  každoročně  Jitce
Karáskové.

Zpráva byla projednána na schůzi staršovstva 7. března 2018.

Zdeněk Hojný, kurátor Aleš Mostecký, farář
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