
Zpráva o životě FS ČCE ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2020 
 
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: Faráři Daniela Brodská (1. 1. – 30. 11. 2020, úvazek 0,6), Michal Chalupski 
(od 1. 12. 2020, celý úvazek), kurátor Zdeněk Hojný. 
 Počet členů sboru k 1. lednu 2020: 177 
 Počet členů sboru k 31. prosinci 2020: 179 
 Přírůstek: celkem  3–z toho: křtem 1 (Elena Hospodková), stěhováním 2 (Michal Chalupski, 

Daniela Brodská) 
 Úbytek: celkem  1–v roce 2020 zemřela členka našeho sboru Julie Růžena Svobodová  
 Počet členů sboru s právem hlasovacím: 46 
 
Výroční sborové shromáždění 
Výroční sborové shromáždění se konalo dne 15. března 2020 za účasti 16 členů sboru 
s hlasovacím právem. Přítomni byli také 2 hosté. Účastníci byli seznámeni se zprávami o životě 
sboru, o hospodaření sboru v r. 2019 a jeho revizi a se zprávou o středisku Diakonie ČCE ve 
Dvoře Králové n. L. Ke zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky a byly jednomyslně 
schváleny. Jednomyslně byl schválen také návrh rozpočtu na r. 2020 a způsob zaúčtování 
kladného hospodářského výsledku z r. 2019. 
Revizorkami účetnictví byly zvoleny sestry Eva Vávrová st. a Miroslava Ondrušová, jejich 
náhradnicemi byly zvoleny sestry Alena Pourová a Eva Vávrová ml. 
 
Život sboru 
Rok 2020 byl výjimečný kvůli šíření covidu-19. I život sboru byl zasažen důsledky pandemie. 
Bohoslužby se konaly 42x za průměrné účasti 30 osob. V roce 2019 byla průměrná účast 33 
osob. Večeře Páně byla vysluhována 6x za průměrné účasti 22 účastníků. Konaly se jedny 
dětské bohoslužby. Bohoslužby vedli Daniela Brodská (23x), Hana Pojezdná (6x), Zdeněk 
Hojný (5x), Jordan Tomeš (1x), Michal Chalupski (6x). Na varhany doprovázeli Filip Mostecký 
(22x) a Jan Mostecký (2x). Do přednesu prvního biblického čtení a přímluvné modlitby se 
zapojilo 12 osob. Byl vykonán jeden křest a jeden pohřeb. Biblická hodina se konala 12x (10x 
ve středisku Diakonie, 2x na faře), konfirmační cvičení se uskutečnilo 5x za průměrné účasti 3 
konfirmandů, mládež se sešla jednou. Vyučování náboženství se konalo 19x s průměrnou účastí 
4. Proběhla jedna předkřestní příprava. 
Do nedělní školy jsou děti vysílány z nedělních bohoslužeb ve školním roce. Na jaře i na 
podzim bylo konání bohoslužeb a tedy i nedělní školy zakázané. Proto se děti sešly pouze 23x 
v průměrném počtu 4. Staralo se o ně 5 „učitelů“, kteří pracovali podle katechetických příruček 
vydaných Synodní radou ČCE. V I. pololetí se probírala Modlitba Páně a Apoštolské vyznání 
víry a od září církevní rok. Na začátku školního a pracovního roku se konaly dětské bohoslužby. 
Ke konci roku děti začaly nacvičovat vánoční hru. Protože se ale epidemiologická situace stále 
zhoršovala, hra se na 4. adventní neděli nekonala. Věřili jsme, že ji děti předvedou třeba na Tři 
krále. Ani to však nebylo možné. Po dlouhé době to bylo poprvé, že nezazněla vánoční zvěst 
z úst dětí. 
Uskutečnily se jedny ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, 3 
ekumenické bohoslužby v domově důchodců i bohoslužby ve středisku Diakonie ČCE. 
V našem kostele se odehrála také ordinace výpomocných kazatelů spolu s instalací laických 
členů seniorátního výboru. 



Dále se konaly novoroční sborový oběd a novoroční vycházka, vycházka po Mostku a okolí, 
společný výlet s trutnovským sborem, výlet na Zvičinu, víkend v Herlíkovicích, sborová voda 
a sborová kola. Uskutečnil se rovněž ekumenický ples. Odehrály se také dva sborové obědy u 
příležitosti návštěv vikářů. 
Na seniorátní úrovni se angažovali sestra Hana Pojezdná jako seniorátní kurátorka a dále Jan 
Mostecký (předseda seniorátního odboru mládeže), Filip Mostecký a Matouš Hojný (členové 
tohoto odboru). 
Od 1. prosince 2020 má sbor nového faráře. 
 
Staršovstvo sboru 
Staršovstvo sboru se na své schůzi v roce 2020 sešlo celkem 11x. Předsedou je farář(ka), 
místopředsedou kurátor sboru. 
 
Návštěvy a křesťanská služba 
Návštěvy jsou zaměřeny především na obyvatele střediska Diakonie ve Dvoře Králové. 
Vykonávala je Lidmila Hojná. Zájemce z řad klientů střediska Diakonie na bohoslužby do 
kostela vozili Tomáš Růžička a Dana Albrechtová. 
 
Spolupráce s Diakonií ČCE – (nejen se) střediskem ve Dvoře Králové n. L. 
Několik členů sboru se podílí na fungování místního střediska Diakonie ČCE jako zaměstnanci 
i dobrovolníci. 
 
Hospodářské záležitosti 
Celý rok byl ovlivněn covidem a zároveň tím, že jsme fungovali v režimu vybírání a shánění 
nového faráře. 
Od března byl zákaz shromažďování a proto se s pracemi v kostele (byla tam částečně otevřená 
podlaha) začalo na začátku května. V jarních měsících se pouze stihlo prostříhat stromy v 
přední části zahrady a odvézt odpad do sběrného dvora. Bratr Miroslav Vávra částečně s Janem 
Vávrou předělali elektřinu v kostele. V květnu byla zakryta podlaha a udělalo se odvětrání do 
původního komína. Starší členové sboru se během celého roku starali o údržbu zahrady a 
záhonů. 
Od listopadu se pracovalo na rekonstrukci farářského bytu. Zde se podílela velká část všech 
schopných členů sboru na opravě a nátěru parket, zdí, kuchyňské linky, koupelny a vůbec 
celého bytu od vstupu a v 1. patře. Během těchto oprav byla také provedena výměna plynové 
karmy v kuchyňce v sále za elektrický průtokový ohřívač. Zároveň byly provedeny všechny 
pravidelné revize – komín, kontrola a servis plynových spotřebičů. 
 
 


