
Zpráva faráře a kurátora o životě sboru v roce 2019
Úvod
Jsme moc vděční za celý minulý kalendářní rok. 
Farář ještě jednou moc děkuje celému staršovstvu za to, že 
podpořilo jeho tříměsíční studijní program a v jeho nepřítomnosti
převzalo řadu úkolů navíc.
Matriční údaje
K 31. 12. 2019 měl sbor 410 členů vč. dětí. Počet členů, kteří v 
loňském roce zaplatili salár je 134 (v předchozím roce to bylo 
144). Pokřtěni byli: Matěj Kadlec a Alžběta Renata Brábníková
Přistěhovali se a vstoupili do sboru Marian a Kristýna Jalakša se 
syny Samuelem a Áronem. O církevní svatbu požádali a oddáni 
byli: Pavel Pokorný a Alena Pánková, Ondřej Hajzler a Lenka 
Stejskalová, Martin Groulík a Marta Štefková. Zemřeli tito 
členové sboru: Lumír Dušek, Jaroslav Volos, Zdenka Marková, 
Jaroslava Šilarová, Miluše Šilarová, Marie Marková
Co se týká bohoslužeb
Každá neděle je nám svátkem, překvapením, novým darem od 
Boha. Velikonoční a vánoční období je nám vždy novou cestou k 
pramenům, ke světlu, k tichu, k radosti, k Boží blízkosti. Proto 
jsme vděčni za každé bohoslužby, které jsme tu v Čermné a v 
Třešňovci v loňském roce slavili. Již třetím rokem jsme v 
adventu připravili ranní bohoslužby s rorátními zpěvy. Možná 
bychom mohli slavit některé bohoslužby společně se sousedními 
sbory – zatím je to tak pouze o svátku Nanebevstoupení Páně. 
Jsme moc vděčni za nedělní školu pro děti. Děkujeme všem, kdo 
jí mají na starosti a na mysli. O NŠ uslyšíme více od Markéty 
Spáčilové. Jsme moc vděčni za hudební doprovod při 
bohoslužbách. Děkujeme našim stálým varhaníkům Danielovi, 
Věře, Veronice i příležitostným doprovázečům na různé nástroje. 
Někteří hosté k nám do kostela zavítají rádi právě kvůli hudbě a 
společnému zpěvu. Není se co divit. O hudbě a chrámovém sboru
uslyšíme více od Daniela Duška, kterého staršovstvo s radostí 
znovu pověřilo službou hudebního kantora.  Ke kráse bohoslužeb
mnohým z nás přispívá i krásná výzdoba s květinami, o kterou 
pečuje Marta Brábníková. Děkujeme. Při bohoslužbách nám 
kromě místního faráře slouží jednou měsíčně Michal Branda v 
rámci svého úvazku seniorátního jáhna, jako zástup seniora, dále 
zde sloužili i jiní kazatelé a pověření laici: Pavel Pokorný, 
Jaroslav Coufal, Václav Skalický, Gabriela Ďurašková, Petr Šilar,
Josef Suchý, Miloš Ferjenčik, Vladimír Zikmund, Ondřej Horký, 
Štěpán Brodský, Jiřina Kačenová. V Horním Třešňovci Věra 
Dadáková. Ke svátečním událostem patří i farní kavárna, kterou 
si užíváme díky šesti dvojicím služeb i dalších pomocníků – 
dělají to dobrovolně a rády a sponzorsky. Moc děkujeme. I 
zásoby kávy a čajů v kuchyňce jsou převážně darované. Naše 
drobné finanční příspěvky v kavárně pak zas pomáhají k jiným 
dalším službám - je fajn, když na ně nezapomínáme. 
Bohoslužbami jsme si v listopadu připomněli 30 svobodných let 
a to i společnou liturgií s ostatními  sbory ČCE. Na mimořádném 
sborovém shromáždění 6. října  jsme povolali jako výpomocnou 
kazatelku GD, k této službě by měla být ještě ordinována 
synodním seniorem – čekáme na termín ordinace, ke které 
budeme pozváni. 
katechetická setkání
Výuka náboženství probíhala ve škole – přihlásilo se 13 dětí, 
výuka byla ve dvou skupinách. Jednou měsíčně (od páteční 
večeře do sobotní snídaně) se scházela skupina těch, kdo se 
připravovali na křest a konfirmaci: Artur, Markéta, Markéta, 
Vendula, Adéla, Adéla a od září i Matouš. Čtyři čtvrteční hovory 
o víře pro dospělé jsme loni věnovali Návratu ztraceného syna – 
podle evangelia a podle Rembrandtova obrazu. Třicátnící se 
setkávali 7x v domácnostech (od září s tématem Modlitby Páně). 
Pátečníci se setkali 4x u Hany Šilarové. Mládež se setkala 7x, 
mimo jiné i k přípravě programu na Zbytov. V létě se pestrá 
skupina mládeže pod vedením Matyáše Kellera vydala na řeku 
Dunajec. Pobyt s dětmi na Zbytově s programem podle knížky 
Harry Potter pro 45 účastníků vedli Kellerovi spolu s Terezou 

Pokornou a týmem mládežníků. Radomil Jindra s Jakubem 
Kellerem občas připravují tzv „otevřená setkání na faře“ - v 
loňském roce dvě: s Michaelou Kroulíkovou (Čalntika – 
Bangladéž), a s Jaroslavem Hubeným (autorské čtení). Nově 
jsme začali s nabídkou úterní kavárničky pro seniory (2x v 
listopadu a 1x v prosinci).
Ostatní 
Lednovou charitní tříkrálovou sbírku v Horní Čermné organizuje 
T. Kellerová s mnoha dobrovolníky dospělých, mladých a dětí. 
Děkujeme. Při Dni otevřených setkání na konci prázdnin byli 
našimi hosty muzikant Jarda Svoboda, farář Štěpán Brodský (o 
spirituální péči v sociálních službách), vypravěčky Markéta a 
Dominika (storytelling). Loni jsme připravili 6 koncertů v kostele
a jeden v sokolovně: Slávek Klecandr a Jiří Smrž, Duo Kerberos, 
varhany MHF, Missa Laetare a Sopotnická filharmonie na 
svatodušní neděli, Zuš Lanškroun, Jarda Svoboda, Quartet 
Družecky. Vánoční besídku s dětmi z Dětského domova Horní 
Čermná zaštiťovala Lenka Brábníková a mnozí z vás jste se 
připojili přípravou dárků. Děkujeme. V adventu nabízíme prodej 
zboží z obchůdku Fair Trade a z Rolničky. Již potřetí jsme měli 
červnovou farní cukrárnu – výborné občerstvení, milá příležitost 
k posezení, výdělek pro dobré činnosti jiných jinde. Děkujeme. 
V létě 2019 byl druhý díl putování po stopách čermenských 
exulantů Gerlachsheim – Berlín. 
Ze staršovstva 
Staršovstvo se v loňském roce zabývalo například tím, jak si 
rozdělí některé služby během tříměsíční nepřítomnosti faráře, 
dále plánovanou stavbou chodníku pod kostelem, vitrážemi do 
modlitebny. Vedli jsme celou řadu rozhovorů nad nově 
připravovanou agendou, o tématu bohoslužeb a významu 
jednotlivých částí bohoslužebného pořadu. Farář vedl osobní 
rozhovory se všemi členy stašovstva jednotlivě – nad otázkou, do
kdy potrvá jeho povolání za faráře v Čermné. V říjnu pak JK 
staršovstvu sdělil, že by byl vděčný za možnost kandidovat ještě 
na další 3 roky. Staršovstvo vyjádřilo vděčný souhlas s další 
možnou volbou, kterou připravíme na březen 2021 s platností od 
září 2021. Staršovstvo dále jednalo o smlouvě s Lesním klubem 
březinka a o užívání prostor modlitebny v HT. Smlouva byla 
podepsána na 5 let. Dětský klub Serafínek ukončil využívání 
prostor modlitebny v HT z důvodu rozrůstání aktivit a možnosti 
využívání jiných vhodnějších prostor. Staršovstvo rozhodlo o 
povolání Daniela Duška ke službě kantora na dalších 5 let. 
Mluvili jsme o tom, že některé neděle v roce bychom rádi 
umožnili dětem z nedělní školy, aby se mohly vrátit do kostela ke
slavení Večeře Páně. Mluvili jsme o synodem navržených 
změnách znění Modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry. 
Rozhodli jsme o tom, že nové znění apoštolského vyznání 
budeme ve shromáždění nabízet až s novým zpěvníkem.  
Staršovstvo rozhodlo o opravě střechy na faře, protože v březnu 
začalo zatékat do farářkého bytu a vyhlásilo sbírku na tento účel. 
V Horním Třešňovci jsme nechali opravit elektroinstalaci a 
kanalizaci. 
Děkujeme Janu Hlávkovi za kostelnictví při mimořádných 
situacích, bohoslužbách a při koncertech.
Děkujeme Martě Hejlové za vedení účetnictví a praní špinavého 
prádla. 
Děkujeme Karlu Balcarovi za službu pokladníka. Děkujeme 
Petrovi Šilarovi za péči o kostelní hodiny a jejich chod. 
Děkujeme Lukášovi Brábníkovi za správu webových stránek. 
Děkujeme Janu Cardovi a Miloši Hajzlerovi za starost o lesy, 
které jsou v majetku sboru. Děkujeme čtyřem dvojicím z řad 
mládeže, které se brigádně starají o úklid sborových prostor.  
Děkujeme Radomilu Jindrovi za péči o archiv a historické 
dokumenty sboru. Děkujeme třem zástupcům našeho sboru na 
konventu – Janu Cardovi, Martinu Brábníkovi a Radomilu 
Jindrovi. A děkujeme Mirkovi Šilarovi, který byl mnoho let 
členem staršovstva, a kterému dnes toto povolání končí. 

Jakub Keller a Jan Carda (13.9.2020)


