
   
 

      

 
 

 

 

Milé sestry a bratři, vážení členové a členky naší náboženské obce! 

Blíží se 100. výročí založení Církve československé husitské – 8. ledna 1920. Přídomek husitská jsme 

si zvolili až na sněmu v roce 1971, také jsme zažili v době protektorátu Čechy a Morava přikázanou 

změnu názvu na Církev českomoravská. Mnoho dalšího ze života své církve si chceme v tomto a 

příštím roce připomínat; k tomu jsme zvolili toto logo. 

 

 

 

 

V současnosti, kdy se zdá, že církev zdaleka nemá takový význam a důležitost pro společnost jako 

měla v minulosti, je dobře si uvědomovat, že i prvotní církev prožívala údobí růstu i pronásledování, 

věrnosti i slabosti. Na čem záleží ve všech dobách je, aby v církvi Pán Bůh nacházel věrné služebníky 

a služebnice, dobré, poctivé a věrné křesťany, sestry a bratry, kteří se snaží vést život podle Božích 

přikázání. Chceme k nim patřit i v naší náboženské obci a věříme, že toto svědectví víry se projevuje 

stále větší pomocí a službou lidem kolem nás. Chcete-li i Vy přispívat k dobru, přihlaste se, přijďte se 

podívat do sboru, sledujte webové stránky (www.ccshmichle.cz), upozorněte nás, jestli Vám osobně 

můžeme pomoci. Jsme tu pro Vás. 

Nejsou snadná a rychlá řešení nápravy neuspokojivého stavu v naší církvi ani ve společnosti. Nejvíce 

záleží na naší opravdovosti, na zájmu o druhé lidi, kteří potřebují službu, podporu a pomoc. Snažíme 

se o to. Jak jsme v minulém roce uspěli, budeme společně posuzovat na setkání, ke kterému zveme 

všechny sestry a bratry patřící k náboženské obci. 

Rada starších proto svolává výroční shromáždění na neděli, 17. března,  

po bohoslužbách v 11:15 hodin. 

(Shromáždění se bude konat v zasedací místnosti v přízemí fary. Po něm pak bude připraven 

společný oběd.) 

Výroční shromáždění je nejvyšším rozhodujícím orgánem náboženské obce. Každý člen náboženské 

obce má závazek a právo spolurozhodovat, navrhovat a doporučovat podněty takovým způsobem, 

aby činnost náboženské obce pomáhala plnit poslání církve a přispívala k dobru všech členů 

náboženské obce i ostatních obyvatel v její působnosti. Náboženská obec je řízena radou starších, 
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která se skládá z aktivních členů samotné obce. Především oni přispívají také zvýšenými a často 

pravidelnými finančními dary. Děkujeme jim i touto cestou. 

 

Návrh programu pro setkání, který se před samotným jednáním případně upravuje a následně 

schvaluje všemi přítomnými.  

• Zpráva o činnosti rady starších v r. 2018  

• Zpráva farářky o duchovenské službě, sociální a pastorační činnosti 

• Zpráva o činnosti Domova na půl cesty Maják  

• Zpráva o počtu členů náboženské obce  

• Zpráva o výsledku hospodaření a roční účetní závěrce za uplynulý rok  

• Návrh rozpočtu na rok 2019  

• Plány pro další činnost a službu 

 

Další zprávy a informace: 

K bohoslužbám se scházíme pravidelně každou neděli od 10 hodin, každou první neděli v měsíci 

také od 19 hodin. Vždy druhou neděli v měsíci se během bohoslužeb koná program pro děti. 

Sledujte naše webové stránky na www.ccshmichle.cz. Jsou tam uveřejňována i nedělní čtení z Bible 

a kázání.  

Znovu se scházíme ve všední den ke čtení z Bible, společným rozhovorům nad nimi. Každý je zván, 

kdo se chce o něco ze své víry a života podělit, nebo má otázky, na které si neumí sám odpovědět. 

Setkání jsou vždy oznámena na webových stránkách a na vývěsce před naším sborem. Scházíme se 

jedenkrát v měsíci, v úterý od 18 hodin. Tentokrát výjimečně 19. března již ve 14 hodin ve sboru na 

Vinohradech, kde bude Prezentace knihy o našich sborech. Budete si ji moci také hned zakoupit. 

Děkujeme Vám, kdo přispíváte finančně na činnost náboženské obce (mimo jiné podporujeme dvě 

rodiny se dvěma malými dětmi, Domov na půl cesty Maják, který je v sousedství našeho sboru, 

týdenní potravinovou pomoc pro sociálně slabé – rodiny i jednotlivce, samoživitele s dětmi apod.) a 

také na samotný provoz celého sboru, a to ročním církevním příspěvkem (400 Kč) a dalšími 

peněžními dary v průběhu celého roku a sbírkami při bohoslužbách. Prosíme Vás ostatní, kteří jste 

dosud nepřispívali, abyste se o to pokusili. Každá částka od Vás pomůže. Pro Vás, kdo platíte na 

poště, je určena složenka. Výhodnější pro Vás však je posílat příspěvky bankovním převodem na 

účet náboženské obce č. 35-7932390207/0100, nebo přijít osobně na faru. Neváhejte nás 

kontaktovat také telefonicky s jakýmkoli dotazem či prosbou o návštěvu (mobil 728 047 030). Rádi 

vyhovíme. 

Za radu starších Vás pozdravují a těší se na setkání 

http://www.ccshmichle.cz/


                                                           

             předsedkyně                                                    farářka                                               finanční zpravodajka 


