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Postní čas L.P. 2022 
Sestry a bratři v Ježíši Kristu, 
 
žijeme v čase, který není lidsky snadný. Máme kolem sebe a mnozí i u sebe uprchlíky, žasneme nad 
schopností pomoci tak ohromnému množství lidí. Je to možné jen díky společným silám státní 
správy, samospráv, církví, neziskových organizací a všech lidí dobré vůle. Naše náboženská obec 
posílá pomoc přímo na Ukrajinu (především zdravotnický materiál a potraviny) a přispívá Husitské 
diakonii (www.husitskadiakonie.cz). Finanční pomoc lze stále posílat na transparentní sbírkový účet 
Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500. I náš sbor A. Schweitzera shromažďuje 
finanční prostředky a zatím jsme vybrali 42 075 Kč (včetně sbírky při koncertu Nuselští).  
Nerozumíme, proč ruský prezident rozpoutal válku, ničí ukrajinskou zemi a zabíjí tak nejen vojáky 
obou armád, ale také civilní obyvatelstvo. Mnozí se obávají, že rozpínavost a touha  ruské moci 
panovat neskončí snahou dobýt Ukrajinu. I my máme své bolestné zkušenosti. Proto se snažíme 
nezištně pomáhat potřebným, modlíme se a posilujeme se tak navzájem. 
 
V této době je potřeba svolat výroční shromáždění náboženské obce, k jejímž členům patříte, 
abychom složili účty za službu a činnost v minulém roce a poradili se o dalším směřování v roce 
2022. Rada starších jej svolává na 

 

 neděli 10. dubna od 11:30 – 13:30 hodin. 
 

Prožijeme společně bohoslužbu od 10 hodin a poté zahájíme výroční shromáždění, při kterém 
vyslechneme zprávy o činnosti náboženské obce v minulém roce, o finanční situaci, o plánech v roce 
2022; tedy to, čím se snažíme přispívat a pomáhat druhým a sobě navzájem. Samozřejmě bude 
připraveno občerstvení.  

 
Návrh programu: 

 Zpráva o činnosti rady starších v r. 2021 

 Zpráva farářky Evy Mikulecké 

 Zpráva o sociální činnosti 

 Zpráva o Domově na půl cesty Maják a rozšíření kapacity v DPC Koruna 

 Zpráva o výsledku hospodaření a roční účetní závěrce za uplynulý rok 2021 

 Návrh rozpočtu na r. 2022  

 Plány pro nastávající období 

 Pomoc Ukrajině a uprchlíkům 
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Výroční shromáždění je nejvyšším rozhodujícím orgánem náboženské obce. Každý člen, který 
projeví svou účastí zájem se na činnosti náboženské obce podílet, je vítán. 

Přijměte také pozvání na slavení a duchovní prožití velikonočních svátků: 

 
Květná neděle, 10. dubna, 10 hodin – bohoslužby s večeří Páně 

Zelený čtvrtek, 14. dubna, 18 hodin – pobožnost s večeří Páně 

Velký pátek, 15. dubna, 18 hodin – čtení Pašijí (posledních chvil Ježíšova života na zemi) 

Hod Boží velikonoční, neděle 17. dubna, 10 hodin – bohoslužby s večeří Páně 

 

 
 
Bohoslužby však konáme každou neděli v 10 hodin, první neděli v měsíci také večer v 19 hodin. 
Každou druhou neděli v měsíci nabízíme souběžně s bohoslužbami program pro děti. 
Hodiny pro veřejnost jsou na faře v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin.  
Děti se scházejí ve čtvrtek od 16 hodin. Pro osobní setkání s farářkou je vhodné domluvit si 
telefonicky termín mimo úřední hodiny. Ke společnému setkávání nad Biblí a různými tématy se 
scházíme v úterý v 18 hodin. Potravinovou pomoc a sociální podporu můžete čerpat v pátek od 
15:30 – 16:30 hodin. Ve stejný čas probíhají aktivity s dětmi „Dokážu to sám“. Můžete také přihlásit 
děti na tábor, který se uskuteční od 2. – 16. 7. v Borovnici u Vlašimi (informace jsou na webových 
stránkách www.ccshmichle.cz, v záložce jiné odkazy).  
Kontakty všech pracovníků jsou uvedeny také na webových stránkách včetně všech našich aktivit, 
nově i měsíční Zpravodaj. 

 
Rada starších, která společně řídí náboženskou obec, děkuje všem dárcům za rostoucí finanční 
příspěvky, ať jde o členský církevní příspěvek ale také o mimořádné dary. Právě při výročním 
shromáždění podáváme celkovou zprávu, jak je s Vašimi dary naloženo. Jsme Vám vděčni za 
pokračující podporu.  
Náš účet máme u Komerční banky č. 35-7932390207/0100.  

                                                                                                         DĚKUJEME VÁM! 

 
Za radu starších se na Vás těší       

 
 
 

 
    předsedkyně        finanční zpravodajka          farářka 
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