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Velikonoční dopis a VSS 2022
Pozdrav staršovstva
Milí členové sboru a přátelé,
nabízíme Vám k přečtení i sdílení sborový dopis našeho evangelického sboru v Třebíči.
Na prahu začínajícího postního období Vám chceme předložit zprávu o životě sboru
v uplynulém roce 2021. Jsme si plně vědomi, že tento rok nebyl vůbec jednoduchý, protože
celou zem sužovala pandemie Covid-19. Bytostně jsme si mohli uvědomit, jak tato nemoc
může během chvíle proměnit naše jistoty i plány. Zažili jsme opět různá omezení a
mimořádná opatření. S obavami a úzkostí jsme sledovali, když někdo blízký, či známý
onemocněl a průběh nemoci byl těžký. Vděčně jsme si uvědomili, jak mocná je síla modlitby
a vzájemného nesení těžkých chvil a ztrát. Nelze nevzpomenout úmrtí dvou významných
postav a dlouholetých opor našeho sboru, faráře Jana Trusiny a kurátora Juraje Németha.
Vděčně vzpomínáme na jejich neúnavný optimismus i snahu řešit všechny konflikty a
neshody pokojnou cestou. Děkujeme Pánu Bohu za jejich životy i možnost jít s nimi kus
společné cesty.
Loňský rok byl pro náš sbor i znamením další zkoušky. Vedle pandemie jsme celý rok
prožili bez vlastního faráře. Věříme, že jsme v tom obstáli a těšíme se, že si při letošním
výročním sborovém shromáždění zvolíme faráře nového.
Ani začátek letošního roku není úplně v klidu. Všichni se zděšením sledujeme tragickou
situaci v nedaleké Ukrajině. Hrůzou jsme oněměli, co si dovoluje Rusko proti svému
sousedu. Děkujeme všem za vaše modlitby, finanční i materiální pomoc.
V závěru tohoto dopisu naleznete pořad shromáždění v postním a velikonočním období.
Na všechna shromáždění Vás srdečně zveme a těšíme se na společně prožitý čas.
Za staršovstvo sboru
Petr Haška, kurátor

Jan Jun, administrátor

Aktuální sborové informace
➢ Administrátor sboru
- do 30. 4. 2022 administruje náš sbor hornovilémovický farář, bratr Jan JUN.
Kontakt: H. Vilémovice 31, telefon: 723 724 694 nebo e-mail: jan.jun@evangnet.cz
- od 1.5.do31.8.2022 bude náš sbor administrovat jihlavský farář, br. Jan KEŘKOVSKÝ.
Kontakt: Vrchlického 1, Jihlava, tel: 739 244 603, e-mail:jan.kerkovsky@evangnet.cz
➢ Nová místokurátorka sboru
- od září r. 2021 má náš sbor novou místokurátorku. Po zesnulém br. J. Némethovi
staršovstvo zvolilo ses. Ivu Malou (kontakt: mobil: 722 269 144)

➢ Generální rekonstrukce fary
stavební práce spějí k dokončení. Máme ohromnou radost, že brzy bude tato veliká
akce u konce. Děkujeme všem, kdo se na této aktivitě jakýmkoliv způsobem podíleli.
Jsme si vědomi, že to vůbec není samozřejmé, když někdo daruje své peníze, čas, znalosti
a dovednosti. Moc si toho vážíme a radujeme se z díla, které společně podporujeme a
neseme.

Velikonoční zamyšlení bratra faráře Filipa Boháče
„A já. Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě“

Jan 12,32

Vážení přátelé, sestry a bratři… opět vstupujeme do okruhu Velikonočních svátků. Někdy to
může vypadat, že největším svátkem jsou Vánoce, ona připomínka Ježíšova narození. Ale na
čem celá křesťanská víra stojí a padá, je skutečnost, kterou si připomínáme právě o
Velikonocích.
Situace je taková: Bůh chtěl mít někoho s kým by sdílel radost a lásku. Vytvořil nejdřív jakési
životní prostředí, kterému říkáme vesmír. Do něho potom postavil nás lidi. A rád by, abychom
mu byli podobní, abychom byli „jeho obrazem.“ No, jenže Bůh taky chce, abychom si to přáli
i my sami, proto nám dal svobodnou vůli. A lidé se rozhodli to zkusit nějak jinak, vybrali si
něco jiného, než co jim Bůh přichystal. A to byla VELKÁ RÁNA! Tímto oddělením od
našeho prvotního nasměrování jsme si zvolili život mimo původní Boží plán. Tak se do světa
dostala smrt a různé špatnosti. Bohu je to moc líto, ale zavázal se respektovat naše rozhodnutí
– Bůh nikdy nechce člověkem manipulovat. Kdybychom se pro něj nemohli rozhodnout,
byli bychom jako naprogramovaní roboti, a potom by zmizela možnost mít s Bohem vztah.
Apoštol Pavel píše ve svém prvním dopisu do Korintského sboru: „Není-li zmrtvýchvstání,
pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a
klamná je i vaše víra.“1
Zní to docela tvrdě, ale je to pravda. Bohu bylo moc líto že jsme si své žití takhle
zkomplikovali. A tak se rozhodl vykonat pro nás „Veeelkou službu.“

1

1 Kor 15, 13-14

Bůh viděl, že to sami nezvládneme, že jsme se natolik zamotali v těch chaotických vodách
toho světa „po našem“, že nám musí pomoci.
A tak se rozhodl vstoupit do tohoto světa tak jako my – jako postava, kterou známe pod
jménem Ježíš Kristus. To je Bůh s námi! O Vánocích si připomínáme právě tuto část Boží
návštěvy na zemi. O Velikonocích si zase připomínáme, kam to všechno vedlo.
Ježíšova smrt na kříži není nezdarem – je vítězstvím! Bůh z lásky stvořil svět, jen z lásky
se narodil do tohoto světa jako člověk, jen z lásky na sebe vzal naše padlé lidství a přijal je za
vlastní. Z lásky se ztotožnil se všemi našimi bolestmi. Z lásky přinesl sám sebe jako oběť,
když se v Getsemanské zahradě dobrovolně rozhodl pro smrt na kříži. Je to láska, která trpí,
překonává nepravosti, překonává smrt!
Neměli bychom říkat, že Kristus trpěl „místo nás“, ale radši, že trpěl „v našem zájmu.“ Syn
Boží trpěl „až k smrti.“ To neznamená, že my teď můžeme být osvobozeni od utrpení, ale že
naše utrpení může být spojeno s jeho utrpením. Kristus nám nenabízí cestu, jak se utrpení
vyhnout, nýbrž cestu skrze jeho utrpení… Tímto činem pro nás Bůh otevřel bránu
k našemu původnímu určení – být obrazem Božím. Ze smrti udělal bránu do života „tak
jak byl v jeho plánu zamýšlen.“ Vítězství kříže je potvrzeno; láska je silnější než nenávist,
život je silnější než smrt. Bůh sám zemřel a vstal z mrtvých, smrt ztratila svou sílu, i smrt
je naplněna Bohem!
On sám řekl – A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě! Když se podíváte na
obrázek , uvidíte, jak Ježíš drží za ruce dvě postavy. Postava vlevo je Adam, a vpravo je Eva
= Bůh VŠECHNY přitáhne k sobě! Tato ikona zobrazuje radostnou zprávu, že Bůh vytahuje
člověka z temnot. Adam a Eva jsou tu jako symboly lidstva! První muž a první žena, stejně
jako já, vy, my a mnozí další… jsme pozváni k obnovení naděje v dobro! K radostnému
žití, k výhledu, že po naší smrti – v Kristu – se podobně jako on, dočkáme vzkříšení a
dostaneme se k Bohu. Do prostředí plného lásky, radosti, naděje, kde bude každá slza setřena,
a už nebude smutku a žalu… Oujé!
V tomto duchu uvažuji o Velikonocích, a jsem rád že to Pán Bůh takhle šikovně zařídil.
S nejhlubší úctou Vám přeji klidné a naplněné prožití Velikonočních svátků – Požehnej Vás
všemohoucí Bůh Otec, Syn i Duch svatý, a těším se na další setkání s Vámi ☺
AMEN
Filip Boháč

Shromáždění v postním období a na Velikonoce

➢ První (6. 3.) až šestá (10. 4.) postní neděle
Třebíč
- 08.30 bohoslužby (6. 3. s VP)
Moravské Budějovice - 09.00 bohoslužby (13. 3. s VP)
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby (6. 3. s VP)
- na třetí postní neděli 20. 3. bude v rámci bohoslužeb Výroční sborové shromáždění
- na čtvrtou postní neděli 27. 3. od 14:00 budeme pořádat Presbyterní konferenci
s instalací nového seniorátního kurátora a besedou o novém evangelickém zpěvníku
➢ Velikonoční prozpěvování
- v sobotu 9. 4. v 15:30 ve stř. Diakonie a kaz. stanici Myslibořice
- na květnou neděli 10. 4. v 15:30 v třebíčském kostele ČCE
➢ Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 – pašijová čtení
Třebíč
- 17:30
Myslibořice
- 15.30
Mor. Budějovice
- 18:00
➢ Velký pátek 15. 4. 2022
Třebíč
- 08.30 bohoslužby s VP
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s VP
Moravské Budějovice - 14.30 bohoslužby s VP
➢ Neděle velikonoční 17. 4. 2022
Třebíč
- 08.30 bohoslužby s VP
Myslibořice
- 10.30 bohoslužby s VP
Moravské Budějovice - 14.30 bohoslužby s VP
➢ Pondělí velikonoční 18.4. 2022
Myslibořice
- 15:30 bohoslužby
Těšíme se, že letos budou setkání již bez žádných rušení a omezení

Staršovstvo FS ČCE v Třebíči svolává na neděli 20. března 2022

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
v třebíčském evangelickém kostele – v rámci bohoslužeb
• Zprávy, popisující život sboru za rok 2021 jsou součástí tohoto sborového dopisu
• Výroční sborové shromáždění (dále VSS), předem podle řádů církve ohlášené, činí platná
usnesení za jakéhokoli počtu přítomných členů.
• Seznam členů s právem hlasovným bude vystaven 14 dní před konáním VSS (námitky či
doplnění seznamu přijímá staršovstvo do 6 dnů před konáním VSS).
• VSS projednává předložené zprávy, připomínky ke zprávám, k životu sboru a také podněty,
vzešlé z diskuse. Po rozpravě je schválí, nebo vezme na vědomí.
NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍHO SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ:
1) Zahájení
2) Prezence – podle seznamu členů s hlasovacím právem
3) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů, sčitatelů a revizorů účtů
4) Schválení programu výročního sborového shromáždění
5) Volba nového faráře sboru
6) Dílčí zprávy:
a) zpráva o životě sboru (P. Haška)
b) zpráva o dětských shromážděních (A. Pořízová)
c) zpráva o kaz. stanici Myslibořice (P. Haška)
d) zpráva o kaz. stanici Mor. Budějovice (Y. Švaříčková)
e) zpráva hospodářská (J. Chlupáček a V. Prudík)
f) zpráva finanční za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 (V. Slámová)
g) zpráva revizní (M. Prudíková a I. Malá)
h) zpráva o středisku Diakonie v Myslibořicích (správní rada střediska)
7) Různé, diskuse
8) Schvalování zpráv
9) Závěr sborového shromáždění

SRDEČNĚ ZVEME A TEŠÍME SE NA VÁS.
UPOZORŇUJEME, ŽE MÁME OD LOŇSKA NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET
U FIO BANKA TŘEBÍČ – 5500000616 / 2010
DĚKUJEME, ŽE PAMATUJETE NA POTŘEBY NAŠEHO SBORU.
Za vaše dary vám rádi vystavíme potvrzení, které můžete použít pro snížení daňového
základu v rámci daňového přiznání.
ZALOŽTE SI PROSÍM ZE SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU
TRVALÝ MĚSÍČNÍ PŘÍKAZ - DAR PRO NÁŠ SBOR.
Děkujeme všem, kdo takto již našemu sboru přispívá. Rádi poradíme všem,
kdo by se založením trvalého příkazu potřeboval pomoci.

DÍLČÍ ZPRÁVY PRO VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
a) ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU
V roce 2021 pokračovala celosvětová pandemie COVID-19. Průběh onemocnění však nebyl
už tak dramatický jako v předešlém roce, pravděpodobně také díky možnosti očkování
zejména rizikových skupin obyvatelstva. Sborový život byl přesto, zejména v první polovině
roku, hodně omezen. Do května se konaly pouze nedělní bohoslužby, a to pro nejstarší
generaci sboru, protože jsme museli dodržovat maximální účast max. do 10 % kapacity
kostela (tato skutečnost výrazně ovlivnila statistiku průměrné návštěvnosti bohoslužeb).
V neděli a o svátcích se konalo celkem 56 bohoslužebných shromáždění (14x s
vysluhováním Večeře Páně).
Biblických hodin bylo na faře pouze 12 a Náboženství pro děti byla 10krát. Setkání
konfirmandů a kavárnička pro seniory se v loňském roce nekonala, stejně jako „Setkání
nejen maminek s dětmi“. V roce 2021 byly vykonány dva křty dětí, církevní sňatek byl
jeden a o církevní pohřeb bylo požádáno celkem 2krát.
V měsíci lednu jsme spolu s dalšími křesťanskými církvemi v Třebíči uspořádali dvě
ekumenická setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, z nich jedno se konalo
v našem evangelickém kostele. K naší lítosti jsme ale museli kvůli Covidu zrušit Velikonoční
i Adventní prozpěvování a také Noc kostelů. V omezené míře jsme v adventu stihli
uspořádat Adventní jarmark.
K významné události loňského roku jistě patřila dvakrát odložená Oslava 100 let od
založení našeho sboru. Po tři dny jsme na společných akcích děkovali Pánu Bohu za jeho
milosrdenství a lásku. V pátek 1. října jsme v kostele se zaujetím slyšeli Pásmo o Janu Ámosi
Komenském. V sobotu jsme pak uspořádali Pochod do Horních Vilémovic a připomněli si
tím naše předky, když pravidelně putovali do svého sboru na bohoslužby. Starší generace
přijela auty a společně s místními jsme prožili nádherný den na farské zahradě i okolí. Bratr
farář Jun nám v kostele připomněl historii tolerančního sboru v HV. Oslavy jsme završili v
neděli 3. 10. Slavnostními bohoslužbami, které vedl synodní senior br. f. Daniel Ženatý a
hudební doprovod zajistil celocírkevní kantor br. Ladislav Moravetz. Odpoledne jsme oslavu
zakončili dětskou hrou, povídáním o novém evangelickém zpěvníku a vzpomínkami
pamětníků.
Celý loňský rok byl náš sbor bez vlastního faráře. Jsme vděčni a děkujeme administrátorovi,
bratru faráři Janu Junovi za jeho pomoc, zejména za vedení bohoslužeb, zajištění vyučování
náboženství, biblické hodiny pro dospělé a pastoraci zvláště nemocných a osamělých členů
sboru. Děkujeme zároveň všem, kdo jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci našemu sboru
(např. vedení bohoslužeb, zajištění doprovodu zpěvu, vyučování dětí v NŠ, úklid kostela a
sborových prostor, vedení účetnictví, zajištění technických a hospodářských záležitostí sboru,
odborný dozor stavby i všelijaké další práce a služby…)
Od února roku 2021 opravujeme bytové prostory na faře. O této veliké akci se více dočtete
ve: c) Zprávě hospodářské.
V roce 2021 si povolal náš Pán do svého království emeritního faráře Jana Trusinu a bývalého
kurátora bratra Juraje Németha. Bohoslužebná shromáždění a rozloučení s nimi, byla
příležitostí poděkovat Pánu Bohu za jejich životy a bohatou službu pro náš sbor. Vděčně
vzpomínáme, že jsme s nimi mohli jít kus společné cesty.
předkládá kurátor sboru Petr Haška

b) ZPRÁVA O DĚTSKÝCH SHROMÁŽDĚNÍCH
Dětská shromáždění se nekonala od počátku roku do konce dubna kvůli pandemickým
omezením. V Třebíči v uplynulém roce proběhlo 27 dětských bohoslužebných shromáždění
s průměrnou účastí 6 dětí. Učitelky: E. Koncová, E. Mrózková, A. Pořízová, E. Pořízová, M.
Prudíková, K. Svobodová, B. Štěpková.
.
Program: Děti jsou vždy přítomné na začátku bohoslužeb (introit, píseň, modlitba, čtení z
Písma) a po druhé písni odcházejí na samostatný výklad na faru. Společně probíráme biblické
osobnosti, poté následuje přímluvná modlitba, ohlášky a požehnání.
.
Od záři se obnovilo pondělní vyučování náboženství na faře s průměrnou účastí 5 dětí. Děti
se znovu zapojily do projektu Krabice od bot a nachystaly 23 dárků pro děti z dětských
domovů. Také se podařilo připravit pohoštění na adventním jarmarku a vybrat příspěvek pro
adopci na dálku ve výši 3 700 Kč.
Mladší mládež se 2x zúčastnila seniorátního sejití konfirmandů a také pomáhala s programem
pro děti v Horních Vilémovicích při setkání všech generací.
Děkujeme všem, kteří podporují práci s dětmi v našem sboru.
předkládá Anna Pořízová
c) ZPRÁVA O KAZATELSKÉ STANICI MYSLIBOŘICE
Kazatelská stanice v Myslibořicích působí ve středisku Diakonie ČCE. Zde má k dispozici
zámeckou kapli, kde se konají bohoslužebná shromáždění. Ta v loňském roce mohli díky
covidové epidemii navštěvovat pouze zaměstnanci a obyvatelé střediska. Byli to věřící napříč
denominacemi a tvořili tak tradiční ekumenická společenství. Kromě měsíce ledna vedení
střediska Diakonie umožnilo vstup do budovy kazatelům, kteří přijížděli vykonat nedělní
bohoslužby. Kromě toho velkou pomocí a podporou byla přítomnost pastorační pracovnice
sestry Yvony Švaříčkové. Velmi jí za to děkujeme a těší nás její zájem a ochota pomoci.
Bohoslužby se konaly každou neděli pravidelně celý rok. Pouze v období od 4.1 do 5.2. byly
přenášeny z kaple do pokojů místním rozhlasem. Bohoslužby konal nejčastěji kurátor a
vojenský kaplan br. Petr Haška–19x, administrátor našeho sboru br. f. Jan Jun–10x, emeritní
farář Ludvík Klobása-3x, br. f. Tomáš Trusina–2x, br. f. Filip Boháč–1x a ses. jáhenka Hana
Najbrtová–1x. Z velké části byly bohoslužby čtené. Sloužily: pastorační pracovnice Yvona
Švaříčková-12x, Hana Čajkovská–5x a Iva Malá–1x.
Průměrná účast na bohoslužbách byla 15 osob.
Večeře Páně byla kromě ledna vysluhována 1x za měsíc.
Biblické hodiny se v loňském roce konaly v pondělky a pátky. Zajišťovaly je zejména sestry
Švaříčková a Najbrtová. Vypomáhal také emeritní farář br. Klobása, zejména když nastaly
jakékoliv komplikace.
V kapli se také konaly římskokatolické mše a krátce zde také probíhala shromáždění s farářem
církve husitské.
Hospodaření KS má na starosti sestra Hana Čajkovská. Vyúčtování je součástí hospodaření
celého sboru, do jehož pokladny jsou odváděny veškeré finance.
předkládá Petr Haška

d) ZPRÁVA O KAZATELSKÉ STANICI MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Bohoslužby v KS Moravské Budějovice se konaly každou neděli pravidelně od 2. dubna
2021, tedy po uvolnění protipandemických opatření. Nekonaly se pouze 2x, a to 20. 6. 2021,
kdy členové KS byli účastni bohoslužeb a výročního sborového shromáždění v Třebíči, a také
3. 10. 2021, kdy byly bohoslužby společné v třebíčském kostele při příležitosti oslavy 100
(+1) roku založení sboru.
Bohoslužby konal nejčastěji kurátor Petr Haška–14x, administrátor našeho sboru Jan Jun–1x,
Tomáš Trusina–2x. Z větší části byly bohoslužby čtené. Sloužily: Yvona Švaříčková–11x,
Pavla Suchánková-8x, Iva Malá–2x, Vlasta Slámová–2x, Hana Čajkovská–1x.
Průměrná účast na bohoslužbách byla 9. Večeře Páně byla od dubna vysluhována 1x za měsíc.
Dne 30. října 2021 se konala svatba manželů Vítězslavy a Karla Šulistových.
Zúčastnili jsme se také oslav založení sboru ve dnech 1. – 3. 10. 2021.
Nedělní škola ani náboženství se v Moravských Budějovicích v roce 2021 nekonaly. Ale
máme naději, že by se v roce následujícím, alespoň občas, mohlo sejít 2–5 dětí předškolního
věku.
Biblické hodiny – 3 členové KS občas jezdili na biblické hodiny do Třebíče.
Od tohoto roku se nekonají v prostorách KS bohoslužby Církve československé husitské.
Od října 2021 se u nás schází skupinka žen Církve bratrské, podílí se na provozních nákladech
formou daru.
Hospodaření KS má na starosti Yvona Švaříčková. Vyúčtování je součástí hospodaření
celého sboru, do jehož pokladny jsou odváděny veškeré zůstatky. Ze sborových peněz je
potom financován provoz KS /zejména výdaje na energie a vodu, příp. opravy/.
předkládá Yvona Švaříčková
e) ZPRÁVA HOSPODÁŘSKÁ
Hlavní investiční akcí loňského a letošního roku je generální rekonstrukce bytů na faře. Jedná
se o byt faráře, kostelníka a hostinské pokoje v mezipatře. Předmětem rekonstrukce jsou
zejména dispoziční změny bytů pro lepší využití prostor a z pokojů v mezipatře se staršovstvo
rozhodlo udělat malou garsonku. Nově bude provedena vodoinstalace, elektroinstalace,
instalace ústředního topení včetně nového kotle, dále zateplení stropů v bytě faráře a byly
vyměněny původní dřevěná okna za nová plastová. Zateplení objektu se z finančních důvodů
nebude zatím realizovat. Od architektonické kanceláře máme zpracovaný kompletní projekt
na realizaci a vybraná stavební firma HABE s.r.o. z Jihlavy začala v polovině února minulého
roku bourací práce. Předpokládané dokončení rekonstrukce je naplánováno na polovinu
dubna 2022. Následně budou probíhat výmalby a zařizování nutného vybavení jako je např.
kuchyně.
Po loňské zimě a rychlém nástupu jara spadla část kamenné zdi na farní zahradě. Zeď byla
již dlouhá léta ve špatném stavu. Geotechnikem bylo provedeno technické posouzení zbylé
části kamenného zdiva s následným návrhem řešení. Hledáme možnosti financování pro
opravu opěrné zdi.
Všechny tyto finančně nákladné stavební práce se neobejdou bez obětavosti členů sboru, jak
finanční, tak osobní při společných brigádách.
předkládá Josef Chlupáček a Vladimír Prudík

f) ZPRÁVA FINANČNÍ ZA ROK 2021 A ROZPOČET NA ROK 2022
Přehled o hospodaření sboru za rok 2021 a návrh rozpočtu hospodaření na rok 2022 je vložen
za touto finanční zprávou. Tabulka bude také k dispozici na VSS ve větším formátu.
Salár v roce 2021 činil 484 393 Kč, což je o 17 793 Kč více oproti roku 2020.
Celkově bylo vybráno na darech 963 006 Kč, z toho 66 744 Kč na potřeby sboru a částka
896 262 Kč byla zaúčtována jako dary na opravu fary. Z této částky náš sbor obdržel dar na
opravu fary od Města Třebíč ve výši 100 000 Kč.
Sborové sbírky činily 165 765 Kč, což je o 59 079 Kč více než v roce 2020.

Hospodářský výsledek v roce 2021 činí 238 142 Kč.
Sbor disponuje k 31. 12. 2021 finančními prostředky v celkové výši 1 342 977 Kč.
Sbor má půjčky ve výši 1 600 000 Kč.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
fary: „Výroční sborové shromáždění souhlasí, aby byl zisk z roku 2021 ve výši 238 142 Kč
přeúčtován na účet 911700 fond – oprava majetku“.
Informace o financování církve – sborů
Doporučený příspěvek na potřeby církve pro každého člena s vlastním příjmem je stanoven
ve výši 5 % čistého příjmu.
Nejjednodušším způsobem placení příspěvku (saláru) je zasílání této částky měsíčně a
sborový účet 5500000616 / 2010 s uvedením údajů o plátci na příkazu v kolonce „zpráva pro
příjemce“ – to znamená jméno a příjmení, adresa, případně rok narození.
Bližší informace o financování církve: https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/
Děkujeme všem členům za jejich velkou obětavost. Děkujeme za finanční dary a za
pravidelné příspěvky na činnost sboru.
Nadále prosíme členy sboru, aby pamatovali na sbor svými finančními příspěvky a dary.
Půjčku na rekonstrukci fary bude sbor splácet po dobu příštích 10 let.
předkládá Vlasta Slámová
g) ZPRÁVA REVIZNÍ (M. Prudíková a I. Malá)
(bude předložena na výročním sborovém shromáždění)

Výkaz hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
Náklady
účet
N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží
501
N.2 Spotřeba energie
502 503
N.3 Prodané zboží
504
N.4 Běžná údržba
511
N.5 Cestovné
512
N.6 Prezentace - dary kř.sl. a sbor.pohošt.
513
N.7 Telekomunikace
518
N.8 Placené nájemné
518
N.9 Spotřeba ostatních služeb
518
N.10 Mzdové náklady vč. pojištění
521,524,525,527,528
N.11 Daně a poplatky
531 532 538
N.12 Poskytnuté dary
546
N.13 Odvod repartic seniorátních
581
N.14 Odvod repartic celocírkevních
581
N.15 Odvod do PF
581
N.16 Odvod do PF administrátora
581
N.17 Odvod za pastoračního pracovníka
581
N.18 Odpisy, prodaný majetek
551-559
N.19 Ostatní náklady(kromě546)
541-549
N.20 Daň z příjmu
591 595
Náklady celkem
Výnosy
účet
V.22 Sborové sbírky
682
V.40 Dary účelové
648, 682
V.23 Dary tuzemské neúčelové
682
V.24 Dary zahraniční neúčelové
682
V.25 Salár
682
V.26 Příjmy z hosp. činnosti
601-604
V.27 Ostatní sbor. příjmy
641-649
V.28 Tržby z prodeje majetku
652-659
V.29 Přijaté příspěvky
681
V.30 Provozní dotace
691
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
W.33 Investiční výdaje
W.34 Příjem půjčky/úvěru
W.35 Splátka půjčky/úvěru
W.36 Příjem invest. dotace, grantu, darů
W.40 Daňový základ pro DPPO

rozp. 2021
25 000
180 000
35 000
400 000
10 000
10 000
6 000
50 000
30 000
3 000
10 000
17 905
50 752
0
52 187
85 000
24 000
10 000
998 844
rozp. 2021
150 000
173 844
50 000

skut. 2021
86 656
122 134
54 991
105 430
21 928
12 772
3 852
0
27 735
25 506
783
7 000
17 906
50 752

rozp. 2022
50 000
180 000
40 000
300 000
22 000
10 000
3 500
0
28 000
30 000
2 000
10 000
18 070
51 219

52 188
85 000
23 783
42 400
0
740 816
skut. 2021
165 765
134 576
32 168
0
484 393

64 718
77 880
0
40 000

85 000

85 000

927 387
rozp. 2022
170 000
35 000
35 000
0
500 000
69 507
40 000
0
77 880

998 844
0
3 854 732
1 600 000
100 000

978 958
238 142
2 808 760
1 600 000
0
996 262
0

927 387
0
1 700 000
0
200 000
500 000
0

AKTIVA
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM
A.II. Dlouhodobý finanční majetek
A.III. Oprávky
Aktiva A-dlouhodobý majetek
B.I. Zásoby
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)
Aktiva B-krátkodobý majetek
Aktiva celkem

k 1.1.2021
14 419 709
1 203 010
-633 580
14 989 139
10 234
113 205
302 140
4 828
430 407
15 419 546

k 31.12.2021
17 228 469
0
-657 363
16 571 106
10 234
93 210
1 372 535
44 828
1 520 807
18 091 913

PASIVA
A.I. Vlastní jmění
A.II. Fondy
A.V. VH ve schv.řízení
A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta
Pasiva A-vlastní zdroje
B.I. Rezervy

k 1.1.2021
13 787 191
732 598
39 048
769 661
15 328 498

k 31.12.2021
13 787 191
1 626 861
238 142
769 661
16 421 855

500 000
0
40 000

0

77 056

B.II. Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
Pasiva B-cizí zdroje
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva celkem
CC SBÍRKY POVINNÉ 2021
P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost
P.2 HDL Jeronymovy jednoty
P.3 pro Diakonii
P.4 solidarity sborů
P.5 pro KS
P.6 pro sociální a charitativní pomoc
P.7 JTD
P.8 pro bohoslovce a vikariát
P.9 pro Evangelickou akademii
CC Sbírky povinné CELKEM
D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem)
D.2 Sbírka darů Jeronymovy jednoty
D.3 Seniorátní sbírka
D.4 Sbírky pro jiné účely celkem
Sbírky na jiné účely CELKEM
Sbírky celkem

0
-3 405
-3 405
94 453
94 453
15 419 546
vybráno
2 500
9 840
2 800
3 895
1 660
3 880
3 240
8 760
5 420
41 995
0
40 998
0
36 240
77 238
119 233

1 600 000
10 058
1 610 058
60 000
60 000
18 091 913
odvedeno
2 500
9 840
2 800
3 895
1 660
3 880
3 240
8 760
5 420
41 995
0
40 998
0
36 240
77 238
119 233

h) ZPRÁVA O STŘEDISKU DIAKONIE V MYSLIBOŘICÍCH
Poskytované služby a naši obyvatelé
V roce 2021 jsme poskytovali 3 pobytové sociální služby a 1 terénní pečovatelskou službu.
Bohužel i rok 2021 byl rokem pokračující epidemie onemocnění Covid-19, nesl se ale už
v duchu naděje. K dispozici již byla vakcína, které jsme využili, co nejdříve to bylo možné.
Velká skupina našich klientů a pracovníků v přímé péči byla naočkována hned v lednu.
V průběhu roku jsme se ale díky epidemii chvíli potýkali s pro nás nezvyklou skutečností.
Přestože jsme evidovali téměř 150 žádostí, mnoho žadatelů odmítalo nastoupit. Během roku
2021 k nám přišlo 64 klientů, 58 jich zemřelo. V pečovatelské službě jsme během roku
pečovali o 35 klientů. Průměrný věk našich obyvatel je 81 let.
Bohužel i v tomto roce byly velmi omezeny hromadné akce, zaměřili jsme se spíše na menší
akce bez účasti veřejnosti. Zejména jsme se vrátili k hromadným oslavám narozenin klientů,
naše klientky jsme také potěšili výstavou „Panenky jako živé“. Na konci roku samozřejmě
nechyběla Mikulášská nadílka a mnoho dárků od Ježíškových vnoučat.
Ekonomika
Rok 2021 byl, co se týká ekonomiky, trošku „dobrodružný“. Provozní dotace MPSV a Kraje
Vysočina byly na počátku roku velmi nízké, nedosahovaly ani úrovně roku předešlého. V této
situaci jsme museli zavést pro všechny nepříjemná, ale nutná úsporná opatření. Jednalo se o
omezení oprav, nákupů, ale také např. zrušení benefitů pro zaměstnance. Současně jsme
zahájili jednání s Krajem Vysočina o možnosti navýšení dotace. V podstatě celý rok 2021
jsme prožili v relativní nejistotě, přestože nám Kraj přislíbil pomoc. Jistotu navýšení objemu
fin. prostředků jsme měli ale až téměř na konci roku. Díky tomu jsme nakonec mohli vyplatit
za listopad i prosinec mimořádné prémie všem zaměstnancům a doplatit benefity zpětně za
celý rok. Celkový obrat střediska nakonec činil 76,5 mil. Kč. Hospodaření střediska také
velmi podpořila činnost našich pracovnic FR, které získaly na darech 1,8 mil. Kč a v rámci
nejrůznějších malých i větších projektů asi 1,4 mil. Kč. Tyto prostředky nebyly ale použity
na provoz, nýbrž na potřebné opravy nebo pořízení vybavení pro klienty.

Zaměstnanci
K poslednímu dni loňského roku byl stav našich zaměstnanců 120 úvazků, z toho 5 žen na
mateřské dovolené.
Během roku jsme uzavřeli 35 DPP a 7 DPČ. Z velké části se jednalo o zástupy za nemoc.
Celkem jsme v roce 2021 měli 138 pracovních neschopností.
V přímé péči v r.2021 pracovalo 83 zaměstnanců, z toho 71 pracovníků v sociálních
službách, 9 zdravotních sester a 3 sociální pracovnice. I přes naše nemalé úsilí přetrvává
nedostatek zdravotních sester, současně chybí 4 úvazky. Tato situace už začíná být kritická,
od 1.3.2022 nebudeme schopni zajistit noční službu od 22 do 6 hodin ráno.
Dobrovolnictví
V roce 2021 působilo v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích 18 dobrovolníků a
odpracovali celkem 1575 hodin. V prvních třech měsících roku byla ještě dobrovolnická
činnost velmi ovlivněna nemocí Covid–19. Dobrovolníci komunikovali s našimi seniory
především prostřednictvím telefonátů, videohovorů nebo dopisů. Na jaře a v létě, když již
byly alespoň v částečném režimu návštěvy povoleny, chodili naši dobrovolníci s klienty
hlavně do parku a na vycházky po vesnici. Velice často, hlavně v předvánočním období,
přicházeli na návštěvu s různými dobrotami, přáníčky či drobnými dárky pro potěšení.
Investice, opravy, vybavení
I přes úsporná opatření se nám podařilo realizovat některé opravy a nakoupit vybavení pro
klienty, zejména s podporou Kraje, nadačních fondů, ale i soukromých a firemních dárců.
Jedná se např. o opravu části historického schodiště, koupelny na odd. Slunečnice, nákup
zástěn, koupacího křesla nebo elektrických otvíračů dveří.
Řídící a kontrolní činnost
Dozorčí rada střediska zasedala v loňském roce celkem čtyřikrát, vždy ve středisku Diakonie
v Myslibořicích. V roce 2021 jsme prožili velkou ztrátu, když zemřel dlouholetý člen br. Juraj
Németh.
Správní rada střediska se loni sešla 11 x. Obsahem setkání byla informovanost o aktuálních
otázkách, problémech a potřebách na všech úsecích Domova a také schvalování všech
závazných dokumentů a rozhodnutí. Současně během roku plnila také svou kontrolní funkci
na všech úsecích střediska.
V roce 2021 jsme absolvovali tři náročné kontroly, dvě dokonce v jednom týdnu. Jedna byly
plánovaná z Kraje Vysočina na hospodaření s dotacemi, druhá přepadová z Diakonie a třetí
také přepadová, pro změnu z MPSV, obě se týkaly kvality služeb. Všechny tři kontroly
proběhly bez problémů.
Spolupráce s farním sborem Třebíč
Rok 2021 probíhal bohužel v obdobném duchu jako rok předchozí, tj. většina tradičních
společných akcí se nekonala. Velmi dobře se zapracovala nová pastorační pracovnice ses.
Yvona Švaříčková. Kromě biblických hodin a návštěv klientů se v tomto složitém roce ujala
např. také kroužku „Vzpomínání“ nebo přípravy vzpomínkových tabulí v parku k 30. výročí
obnovení činnosti Diakonie v Myslibořicích. Na zajištění biblických hodin se také v tomto
roce podíleli kromě br. Klobásy a ses. jáhenky Hany Najbrtové i členové staršovstva.
Bohoslužby v Myslibořicích sloužili také far. Kovář a omezenou dobu far. Sladký. Všem
tímto moc děkujeme! Pěveckému sboru děkujeme také za navození vánoční atmosféry
krásnými koledami. S velkou lítostí zde musím zmínit další velkou ztrátu tohoto roku, a to
úmrtí br. Jana Trusiny. Spolu s br. Némethem nám velmi chybí.
Předložená zpráva byla projednána s dozorčí radou střediska a schválena správní radou
střediska.
předkládá správní rada střediska

