SBOROVÝ DOPIS - DUBEN 2016
Českobratrský evangelický sbor ve Volyni
Milé sestry, milí bratři,
po delším čase vás oslovujeme prostřednictvím sborového dopisu.
Vede nás k tomu několik skutečností a v následujícím textu máte možnost
nahlédnout do tří z nich.
Pokud se pravidelně nezúčastňujete programů, které zajišťuje a
nabízí Českobratrský evangelický sbor ve Volyni – máte možnost získat
informace na webových stránkách sboru http://volyne.evangnet.cz nebo i
na facebook-ovém profilu sboru https://www.facebook.com/ČCE-Volyně927896870597448/
1) SLOVO KAZATELE HYNKA TKADLEČKA
Předkládáme vám výňatek ze zprávy současného kazatele sboru
Hynka Tkadlečka, tak jak zazněla na výročním sborovém shromáždění
dne 20. března 2016:
Neubránil jsem se tomu, abych v ohlédnutí za uplynulým rokem
zároveň nějak nerekapituloval své působení od r. 2007 zde ve Volyni a
před tím 3 léta ve Strakonicích. Přišel jsem k vám se svojí ženou Evou,
po létě odejdeme spolu s třemi dětmi, které se nám tu narodily. Citát
„Rodina je základ státu“ jde, tuším za T.G. Masarykem; pro mne se
rodina stala základnou sboru, jak v práci s dětmi na biblických hodinách,
tak i v aktivitách o.s. Ratejna, působícím při sboru. Dobře se na ní staví a
zároveň nachází spočinutí.
Druhý významný otisk, který si po desetiletí na jihu Čech odnáším,
je vedle nedělního sborového společenství, přátelství. Přátelství s těmi,
kteří nerozšířili členskou základnu sboru, ale kteří vnímají, co děláme a
podporují nás svým zájmem a účastí v nabídce mé činnosti cílenou na
širší veřejnost. Vážím si skutečnosti, že k nám našli cestu, že jim nedělá
potíže překračovat církevní práh, že je to o bezprostřednosti, otevřenosti,

spontaneitě a důvěře. Je to takový paradox: jsou desítky lidí, kteří souzní
s činností sboru, ale nemají potřebu přijít, resp. být členy sboru. Na
druhou stranu - mezi členy sboru jsou jednotlivci, kteří s činností sboru
nějak nesouzněli a měli potřebu odejít. I tuto svobodu k volbě
společenství máme a jsem rád, že si ji vzájemně můžeme přát a
respektovat ji.
K rekonstrukci domu: Když se staršovstvo někdy před deseti lety
rozhodlo opravit a otevřít dům široké veřejnosti, jsem rád, že v tuto chvíli
mohu říct ANO, podařilo se nám to. Podařilo se to nám všem. Zaplať Pán
Bůh. Ten účet zatáhl On. A kolik stál, co jsme v něm prožili se všemi, kteří
pomáhali – to se vypsat stejně nedá, to lze právě jen prožít.
Dále jsem se v tom ohlédnutí vypořádával se skutečností, že počet
návštěvníků bohoslužeb – srovnám-li dobu našeho příchodu se
současností – nikterak závratně nenarostl. On tedy narostl, kdyby se tu
najednou sešli Šálkovi z Prahy, Vankovi z Dolních Chrášťan, Kotoučkovi z
Tábora, Sládkovi z Budějovic, všichni chalupáři atd. - ani bychom se sem
nevlezli. Ale realita nezná kdyby. Tížilo mne to, dlouho, jakkoli zastávám
a zdůrazňuji, že Pán Bůh zachraňuje tento svět „po jednom“ a jakkoli
zde neplatí přímá souvislost, že ten zachráněný musí nutně spočinout na
naší kostelní židli. Hodně mi pomohlo slovo současného presbytera
sboru: „Ovce rodí ovce, nikoli pastýř…“. A tak tomu času tady ve Volyni
rozumím jako období setby. Setby Slova.
Přece jen v tom uplynulém roce je toho rozsévání konečně trochu
víc. Vnímám ten rok jako hledání cest k možnostem této setby – ve školách
a v oslovování těch, co stojí geograficky na okraji sboru. Paleta aktivit
tohoto sboru je široká (projekt Adopce na blízko, volnočasové aktivity,
sociáloní a komunitní práce apod.) - nepodařilo se nám je všechny
propojit se základnou sboru.
Od září 2016 jsem přijal místo kazatele ve sborovém společenství
v Horních Dubenkách na Vysočině.
2) HLEDÁNÍ NOVÉHO KAZATELE
V současné době staršovstvo hledá nového kazatele volyňského
sboru s možným nástupem od září 2016. Zvací dopis byl rozeslán 28
vybraným kandidátům včetně nových vikářů. Do poloviny března
odpovědělo devět z nich. V odpovědích se shodují v oceňování toho, co se

nám všem podařilo – rekonstrukce a obnova sborových prostor, obnova
sborového života, práce mimo sbor, projekty sboru, finanční obětavost
apod. S povděkem také přijímají pravdivé líčení personální, sociální a
finanční situace ve sboru. Od dubna budeme moci na volyňské kazatelně
potkávat různé kazatelky či kazatele ČCE, kteří projeví zájem se se
sborem setkat.
S radostí vás zveme ke sborovému bohoslužebnému
shromáždění v neděli 17. dubna, kdy zde bude kázat sestra farářka
Daniela Zapletalová-Grollová ze Kdyně, která projevila zájem o náš
sbor. Počítáme se společným rozhovorem po bohoslužbách, ke
kterému jste také zváni.
3) MIMOŘÁDNÉ VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Oslovujeme vás ve věci svolání mimořádného sborového
shromáždění, které se uskuteční 24. dubna po bohoslužbách.
Důvodem je skutečnost, že výroční sborové shromáždění 20. března
zrušilo lednové rozhodnutí staršovstva o poskytnutí sborových prostor
škole Volyňce a vrátilo žádost o pronájem prostor k opětovnému
projednání. Zároveň se ze strany žadatelů změnily požadavky na časový
provoz školy, resp, zábor sborových prostor. V příloze máte k dispozici
základní informace týkající se školy, jejíž zřizovatelé se na nás s žádostí o
prostory obrátili.
Dalším bodem programu bude volba člena staršovstva a volba
náhradníka člena staršovstva. Volyňský sbor má sedmi členné staršovstvo
(1 kazatel (příp.administrátor) + 6 presbyterů). V dubnu jeden presbyter
rezignoval na svou funkci a tak je třeba za něj nalézt náhradu. Prosíme,
promyslete si jména kandidátů a předem si zjistěte jejich ochotu funkci
přijmout. Děkujeme.
Na posledním sborovém shromáždění nás překvapila nízká účast.
To, že můžeme o věcech našeho sborového života svobodně hovořit a
rozhodovat sami, vnímejme ne jako těžkost, ale jako privilegium.

ZVEME VÁS K PRAVIDELNÝM SETKÁVÁNÍM VE SBORU:
neděle
10,00 BOHOSLUŽBY úplně pro každého :-)
od května do září po bohoslužbách jste zváni také k rozhovorům při
kávě, čaji a koláčích
16,00 BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
(1x za měsíc)
úterý
8,00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY pro děti z mateřské školy Čkyně (cca 1x za měsíc)
14,00 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY pro děti ze Základní školy v Dubu
středa
9,00
16,00
17,00
18,30
18,30

SETKÁVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY – pro děti od cca 1. až 5. třídy
ABECEDA ŽIVOTA - biblické hodiny pro starší děti cca od 6. třídy
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ - pro dospělé (1x za 14 dnů)
ZPĚVEM K SRDCI - setkávání dříve narozených (1x za 14 dnů)

O dalších událostech a akcích ve sboru či v seniorátě se můžete dočíst na
webových stránkách sboru – namátkou například:
8. až 10. dubna
10. dubna
17. dubna
24. dubna
8. května
14. května
16. až 18. května
10. června

Seniorátní dny mládeže v Českých Budějovicích
Seniorátní vzdělávání laiků – Základy křesťanství
Základní škola Volyňka – info setkání a beseda
Mimořádné sborové shromáždění ve Volyni
Seniorátní vzdělávání laiků – Základy křesťanství
Férová snídaně ve Volyni
Setkání pastoračních pracovníků ve Volyni - Spiritualita
Noc kostelů

Těšíme se na setkání s vámi, za staršovstvo sboru
Ing. Petr Kučera, kurátor

Mgr. Hynek Tkadleček, kazatel

