SBOROVÝ DOPIS ČLENŮM A PŘÁTELŮM
SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Milí bratři, milé sestry, milí přátelé našeho sboru,
téma tohoto dopisu není čistě duchovního rázu a přece patří
k životu víry, církve, každé rodiny i jednotlivce. Rádi bychom Vás totiž
informovali a hospodaření sboru. Pokud máte nějaké otázky, zdá se Vám,
že náš sbor hospodaří neúčelně, pak vězte, že jsme vedeni snahou šetřit
na straně jedné a podnikavostí na straně druhé. Členové staršovstva Vás
rádi informují důkladněji i zodpoví Vaše dotazy. Osobní kontakt a
komunikace je také nejjednodušší cestou, jak se ujistit, že se Vámi
svěřené prostředky dostaly tam, kam jste je věnovali nebo navrhnout
staršovstvu sboru možné cesty, jak finance získávat či vydávat.
Zároveň Vás chceme pozvat k chystaným shromážděním.
Přejeme Vám krásný začátek jara, v němž Vás zasáhne jedinečná
velikonoční zpráva o Ježíši Kristu, který se za nás obětoval a pro nás byl
vzkříšen.
Z Husova domu Vás jménem staršovstva zdraví
Dana Konvalinková
kurátorka

Markéta Slámová
farářka

Křesťanství nestaví proti sobě věci hmotné a věci duchovní (ač
v životě církve byla období, kdy se tento dualismus zdůrazňoval).
Vyznáváme Boha Stvořitele, který v Ježíši Kristu přijal za svůj život
lidský, tedy pozemský – se vším, co k tomu patří. Věříme ve vtělení
Slova a vanutí Ducha do našeho všednodenního života. Apoštol Jakub
nám to ve svém listu připomíná docela jasně: víra se projevuje
praktickou hmotnou odpovědností. Pokud ne, je jenom iluzí. K naší víře
patří i odpovědnost za hospodaření sboru. Naši pradědové/dědové
postavili krásný Husův dům z vybraných peněz a díky podnikavosti,
když hledali cesty, koho o finanční pomoc žádat. Věděli o rizicích, které
stavba sborového domu přinese, a přesto do stavby s odvahou šli. Jen
někteří „malomyslní“, jak je ve sborové kronice nazývá br. farář
Závodský, se stavby zalekli a nechtěli přispět. Když pak Husův dům
stál, dovedli se z něj radovat a přijali jej za svůj. V tomto smyslu je nám
jejich odkaz velkou inspirací.
Náš sbor čítá k 1. 1. letošního roku 208 členů. Hospodaříme
z peněz, které vybereme ze saláru a darů jednotlivců, z příspěvku na
bydlení od farářské rodiny, ze sbírek (pokud nevybíráme na jiný účel).
Žádáme taky o sponzorské dary a čerpáme granty.
Sbor peníze potřebuje především na provozní výdaje, mezi něž
patří uhrazení nákladů za dodávky energií v Husově domě, proplácení
cestného, pořízení kancelářských potřeb, poštovné. Dále na odvod do
personálního fondu (nyní je stanoven 100.000,- na kazatele), z něhož
se hradí platy kazatelů (prozatím částečně). Peníze také povinně
odvádíme na provoz seniorátní a celocírkevní kanceláře (tzv.
repartice). Jejich výše je stanovena podle počtu členů sboru. Výraznou
položku tvoří také náklady na údržbu budovy (v loňském roce navíc
opravy a úpravy farářského bytu). Křesťanské společenství v našich
sborech není myslitelné bez solidarity a pomoci těm druhým, proto
mají v hospodaření sboru legitimní místo i sbírka Jeronýmovy jednoty
a příležitostné sbírky pro nejrůznější účely uvnitř církve i mimo na
(sociální fond, bohoslovci, tisk, evangelická akademie atd.).
Staršovstvo sboru se snaží hospodařit účelně. Je otázkou kudy
vede cesta k dobrému hospodaření. Zda především cestou úspor nebo

naopak cestou podnikavosti. Obojí v extrému má své úskalí (přílišná
šetrnost sbor uzavírá; nadbytečná štědrost pak nebývá ukotvena
v realitě a vede k plýtvání prostředky).
Chceme, aby se náš sbor neuzavíral. Přejeme si, aby se v Husově
domě konaly nejen vnitrosborové aktivity, ale také nadále akce pro
veřejnost - večery s hostem, koncerty, příležitostné akce - dětská či jiná
benefice, svátkování, Noc kostelů… Zároveň nechceme plýtvat, a
proto šetříme (netopíme a nesvítíme zbytečně), staršovstvo zvažuje
pečlivě každé vydání. Začínáme s žádostmi o sponzorské dary (loňský
tábor, letošní Noc kostelů) a pokračujeme v žádostech o granty (večer
s hostem, hudební nástroje).

Co nám říká o příjmech a obětavosti Církevní zřízení
1. Hospodaření církve spočívá na dobrovolné obětavosti jejich členů.
Jejich ochota pečovat o hmotné potřeby církve je jedním z projevů živé
víry a vztahu ke sboru a církvi.
2. Vlastní příjmy sboru jsou: salár, sbírky při shromáždění, účelové
sbírky a dary.
3. Salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého svého
člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních
čistých příjmů. Salár se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu
sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Salár se
neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu.

Může nás těšit, že našemu sboru prozatím neklesá členská
základna, znamená to však také závazek v podobě odvodů repartic a
personálního fondu za jednoho člena. Pro Vaši představu tabulka (čísla
jsou v Kč) :
Odvod za:
člena sboru (včetně člena sboru
pokřtěných dětí)
s povinností platit
salár
seniorátní repartice 35
45
celocírkevní
71
90
repartice
personální fond
357
613
Celkem odvody
463
748
mimo sbor

Naše doporučení
Doporučujeme Vám zadat platbu trvalým měsíčním převodem z
vlastního účtu. Uděláte-li to, nemusíte už na platby myslet. Platba se
vám také rozloží na celý rok a na konci roku se pak nedostanete do
obtížné situace. Sbor pak bude mít trvalý příjem, který umožní lepší
plánování. Doporučujeme též každý rok v lednu upravovat výši saláru,
neboť odvody každoročně stoupají. Salár převodem lze samozřejmě
platit i jednorázově.
Nemáte-li vlastní účet, můžete salár platit průběžně každý měsíc
v kostele. Bratr pokladník L. Smejkal, farářka nebo presbyter od Vás
peníze převezme a vystaví Vám příjmový doklad.
Nadto jistě můžete sboru přispět darem. V naší církvi nejsou
služebnosti (křest, konfirmace, svatba, pohřeb) zpoplatněny. Je však
obvyklé, že členové sboru při vědomí darovanosti života, projevují při
těchto mimořádných situacích svou vděčnost darem sboru, který
pokrývá i náklady s nimi spojené.
Všechny příspěvky sboru lze odečíst od daně z příjmu.
Platí-li salár jeden z manželů, automaticky v salární knize částku
rozepisujeme mezi oba manžele. Proto je dobré, aby společná částka
nebyla nižší než jsou odvody za dva členy sboru.

Je také třeba říct, že nebýt darů nebo vysokého saláru
některých členů sboru, nebyl by sbor schopen udržet ani běžný
provoz. Někteří členové s povinností platit salár nepřispívají. Pokud je
jejich členství pouze formální a nepřispívají vůbec nebo nižší částkou
než Kč 748,- ročně na dospělou osobu (= na člena s povinností platit
salár), doplácejí na ně pak ostatní. Nemluvě o tom, že tím vlastně
fakticky na vlastní činnost sboru nepřispívají.

Přispívat k životu sboru můžete nejen finančně
Život sboru ani jeho hospodaření není jenom otázkou finančních
příspěvků. Je věcí aktivní účasti všech členů sboru. Každý z nás něco
umí a může přispět právě tím. Apoštol Pavel připomíná často ve svých
listech, že sbor žije sdílením jednotlivých obdarování a že každé má pro
celek svoji hodnotu. Co uděláme sami, není třeba platit a pokud mezi
námi zdomácní vědomí, že ve vztahu ke sboru nejsme jenom
spotřebiteli, nebudou pro nás finance takovou zátěží. Docela
konkrétně jsme to zažili při opravách a úpravách farářského bytu a
ušetřilo se tak dost peněz.
Možností, jak se aktivně podílet na životě sboru, je mnoho:
- zapojit se do práce při sborových brigádách
- podílet se na pohoštění při sborových akcích
- připravit kávu po bohoslužbách
- ujmout se biblického čtení
- učit děti v nedělní škole
- pomoci s roznášením sborových dopisů
- zapojit se do pravidelného úklidu Husova domu
- spoluvytvářet sborovou kroniku
- zjišťovat a zpracovávat grantové možnosti pro sbor, hledat tipy na
sponzory
- navštěvovat nemocné členy sboru (sami nebo spolu s farářkou)
- zprostředkovat kontakt s farářkou člověku, který by stál o rozhovor,
návštěvu
- pomoci s propagací sborových akcí (pozváním v rozhovoru, plakáty)
- pečovat o webové stránky sboru
- podílet se na přípravě akcí pro děti
- připojit se k nácviku písní v pěveckém sboru
- pečovat o sborovou nástěnku
Není třeba pouštět se hned do velkých věcí. Stačí se připojit. Na
čtení a přípravu kávy jsou rozpisy, kam se lze zapsat. Můžete přijít na
brigádu, když bude svolána. Jen je třeba začít. A pokud nevíte, jak do
toho, je možné se obrátit na presbytery nebo farářku.

Srdečně Vás zveme k těmto shromážděním a akcím:
4. 4. 17.30 Večer s hostem Janem Peňázem
9. 4. 9h Květná neděle - host na kazatelně: Filip Boháč, vikář
sázavského sboru
13. 4. 18h Zelený čtvrtek – čtení pašijí
14. 4. 9h Velkopáteční bohoslužby s vysluhováním sv. VP
16. 4. 9h Boží hod velikonoční - bohoslužby s vysluhováním sv. VP
22. 4. 19h Setkání třicátníků s Rumlovými
23. 4. 2017 Sborový den, host Joel a Lýdie Rumlovi, koncert In pace
18. 5. - 22. 5. 2017 Návštěva holandského Baarnu
24. 5. 18h Večer s hostem Janem Sokolem
9. 6. 18h Noc kostelů loutkové divadlo Jana Hrubce a další
9. 6. - 11.6. Svátkování s dětmi
11. 6. 9h Trojiční neděle - host na kazatelně: Joel Ruml
15. 7. - 22. 7. česko-holandský tábor v Daňkovicích
Na webových stránkách najdete aktualizované informace.
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