
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horních Dubenkách 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 

Matriční údaje: 

K 31. 12. 2012 má sbor 227 členů, z toho 75 těch, kteří zaplatili salár či věnovali peněžní dar. Pokřtěni byli: Anna Neradová      
z Prahy, Ingrid Uhrínová z Kališť a Filip Popelka ze Strmilova. Při pohřbu jsme se rozloučili se zemřelými: Jaromír Drápal            
z Janštejna, Vladimír Střelec z H. Vsi a Ladislav Jakš z H. Dubenek. Církevní sňatek uzavřeli v Turovce Ivana Plešáková a Michal 
Novotný. 

Bohoslužby:  

Konaly se 75x (57x v H. Dubenkách a 18x v Počátkách) s průměrnou účastí 43 (38 H. Dubenky a 5 Počátky). Při těchto 
bohoslužbách nám kromě f. T. Vítka posloužila celá řada ostatních kazatelů, presbyterů či pověřených laiků: M. Kořínek 4x,    
J. Tkadleček 4x, P. Kašpar 2x, J. Keřkovský, Š. Hájek, J. Krejčí, D. Matějka, J. Hruška a P. Haška. Díky! Hudební doprovod při 
bohoslužbách zajišťovali: Klára Šimková, Michal Kešner a Markéta Hávová. Díky! 

V Horních Dubenkách je již mnoho let možnost zdržet se po bohoslužbách u čaje, kávy a moučníku a popovídat si. V několika 
posledních letech se o službu pečení na neděli do kostela dělili pouze dva lidi. V uplynulém roce v tomto nastala změna. 
Děkuji všem, kteří jste se přidali a jste ochotni jednou za čas přinést s sebou do kostela i nějakou buchtu či bábovku. 

Katechetická shromáždění: 

10 dětí se celkem na 2 místech účastnilo výuky „náboženství“.  

Průměrně 10 dospělých se 12x na 6 místech účastnilo biblických hodin v období postu a adventu. Díky těm, kteří nás pustili 
do svých obýváků a připravili pro společný rozhovor nad biblickým textem milé a pohostinné prostředí. 

Nedělní školy se účastnilo od 2 do 5 dětí, 12 dětí (spolu s několika dospělými) nastudovalo pěkné vánoční divadlo.  

Tři mládežníci se setkávají s farářem jednou za 14 dní na tzv. "pátečních seancích". Účastníme se i víkendových výjezdních 
akcí, které společně organizuje několik sborů našeho seniorátu pro mládež v předkonfirmačním věku. 

Pro zájemce o křest probíhala individuální intenzivní předkřestní příprava, obdobné individuální přípravy se účastnili                 
i snoubenci. 

Školka pro dospělé – setkání s rozhovorem nad tématy křesťanské víry, kterých se účastnilo 11 lidí. V minulém roce jsme 
hovořili o: obraze Božím, tělu a duši, smrti a liturgii. Tento typ setkávání jsme před pěti lety začali pořádat se záměrem 
poskytnout "nízkoprahový" prostor i pro lidi na okraji církve. Tomu odpovídá formát setkání, který nemá bohoslužebný          
či jinak náboženský charakter, začínáme vždy společnou večeří. Postupem času se ze školky stal prostor pro "jádro" sboru, 
které má zájem o rozhovory o víře na hlubší rovině. 

Pastorace:  

Farář poskytoval pastorační rozhovory či návštěvy (až na výjimky) pouze na objednávku a pak v akutních případech (úmrtí      
v rodině, hospitalizace). Někteří členové sboru navštívili nemocné či dlouhodobě odloučené členy sboru. Tato křesťanská 
služba se děje v našem sboru doposud nekoordinovaně. Bude úkolem nového staršovstva zvážit, zda této službě dát nějaký 
jednoduchý funkční řád, který by pomohl cílit službu návštěv v nemoci či ve vysokém stáří na více potřebných lidí. 
Nezapomínali bychom tak na někoho, kdo na tuto službu čeká. A zároveň bychom měli lepší přehled o tom, kteří naši členové 
či členky jsou v obtížné životní situaci. 

Ostatní společenské či kulturní akce:  

Letní kulturní akce Parrésia (17. roč.): koncert a 3 divadelní představení, shromáždění u Studánky Páně (kázal f. Petr Melmuk, 
přednášel horácký senior f. Jan Keřkovský), loučení s létem otevřeným piknikem s grilováním (již popáté), velikonoční pěší 
výlet z Řásné do Telče, seniorátní den rodiny s programem pro všechny generace (75 účastníků + obsluha z našeho sboru), 
shromáždění na svátek M. J. Husa (na farním dvoře u stolu, účast 19), sborový autokarový výlet do divadla do Brna (37 
účastníků), adventní koncert jindřichohradeckého pěveckého sboru Jakoubek (35 účastníků - ukrutný mráz). 

Pracovní setkání: 

Pravidelně na jaře i na podzim, téměř každý týden (zpravidla ve čtvrtek, účast od 2 do 8) – výsledkem jsou nové odpady a dvě 
nové toalety na faře (1 ve sboru, 1 v bytě). Zahájili jsme též přípravné práce pro rekonstrukci kostela - zaměření stavby, sondy 
podloží a krovu, jednání s úřady a projektová příprava. 

Díky všem, kdo jste se v roce 2012 spolupodíleli na existenci a rozvoji našeho křesťanského společenství. Díky vám, kdo jste 
pamatovali na nemocné a osamocené a navštívili jste je. Díky těm, kteří se modlíte za druhé. Díky těm, kteří nesete 
odpovědnost za hmotné potřeby sboru. 

Hospodaření 2012:  

Náklady: 290 500 Kč (z toho 79 000 energie, 94 000 povinné odvody, 14 000 cestovné, 15 000 telekomunikace,  

88 500 ostatní služby, materiál a údržba)  

Výnosy: 317 000 Kč (z toho 104 000 kostelní i parrésiové sbírky, 90 000 účelové či jiné dary, 89 000 saláry, 34 000 nájem)  

Hospodářský výsledek: 26 500 Kč 

Na celocírkevní sbírky jsme vybrali: 15 640 Kč, na Jeronýmovu jednotu 14 900 Kč 


