Výroční sborové shromáždění 2020
Sestry a bratří, každý rok ve všech sborech naší Českobratrské církve evangelické se musí do
konce března konat výroční sborové shromáždění, kde se mluví o stavu sboru, o hospodaření
sboru za uplynulý rok a o rozpočtu na daný rok. Účast na takovém shromáždění je
dobrovolná, tak jako všechno ostatní je v naší církvi dobrovolné. Ale kdo skutečně stojí o
sbor, komu jde o jeho existenci, pak účast na výročním shromáždění bere jako svoji
povinnost.
K víře patří naděje. Věřící člověk, podle mě, nemůže být nikdy žádným pesimistou a
zatrpklým člověkem. Proč? Protože má přeci výhled Království nebeského, má přeci víru ve
vzkříšení. Křesťan věří, že má smysl nejenom věřit v Boha a doma se modlit, ale je důležité
být součástí sboru, být součástí širšího společenství a nést zodpovědnost za sbor a za církev.
Nikdo jiný to za vás neudělá, ani farářka nebo farář si bez aktivních lidí, kterým záleží i na
sboru v Kyjově a na jeho kazatelských stanicích ve Bzenci a ve Veselí nad Moravou neporadí.
Tak jako farářka, farář neumí proměnit vodu ve víno, tak žádná farářka, žádný farář
bez vaší aktivní účasti na životě našeho sboru neudrží Kyjovský sbor při životě do
budoucnosti.
Výroční sborové shromáždění se bude konat 29. března 2020 od 9.30 v Kyjově
v modlitebně, začneme bohoslužbou a bude pokračovat zprávami o stavu sboru a
hospodařením sboru. Také připomeneme akci naší církve „5 % A HLAVU VHŮRU“. Asi
víte, že už třicet let jsme svobodni a už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme
získávat finance. Je to na nás. Proto pro udržitelnost existence naší církve našich sborů musí
každý z nás, dospělý pokřtěný člen, převzít i finanční zodpovědnost za svůj sbor. Nestačí si
říci, já přeci věřím v Boha, doma se modlím a jsem dobrým člověkem. S tímto přístupem
můžeme do několika let zavřít i modlitebnu v Kyjově. Ale zas tak beznadějné to není, asi
bude ještě fungovat třeba sbor v Uherském Hradišti, kam se dá pravidelně dojíždět na
bohoslužby.
Sestry a bratří, je postní období, nechci končit tento sborový dopis pesimisticky, tak
připomínám, že Ježíš Kristus zemřel za nás, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný.
Dan Petříček
evangelický farář a člen FS ČCE v Kyjově

Věřím, pomoz mé nedověře.
(Marek 9, 24b)

Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
1.Korintským 13,6

