NOUZOVÝ LIST číslo 2
Jarovského evangelického sboru
25. března 2020
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v
Hospodina! (Žalm 27,13-14)

Milé sestry, milí bratři,
stále se máme osobně setkávat co nejméně. Nepodávat si ruce, držet od sebe bezpečnou vzdálenost.
Místo obličejů lidí venku vidíme přehlídku různých roušek, kreativitě se meze nekladou. Sledujeme
zprávy, moc nevíme, co bude a kdy se vrátíme do normální situace.
Nescházíme se ani ve sboru. Myslíme na sebe, telefonujeme si. Modlíme se.
Pokud byste se dostali do jakýchkoli problémů, neváhejte se obrátit na Lenku Ridzoňovou,
kurátora Jana Fencla nebo další členy staršovstva, pokusíme se danou situaci vyřešit.
Pomoc nabízí také mládež – zvláště seniorům, např. s nákupem, cestou na poštu apod.
Kontakt zprostředkujeme! A Petra Černá nabízí roušky.
Nedělní bohoslužby si můžeme dělat sami doma, „jarovské bohoslužby“ jsou k dispozici na
stránkách našeho sboru, případně Vám je doručíme vytištěné. Také se můžete k bohoslužbám
připojit poslechem v rozhlase nebo sledováním na internetu. V neděli od 10 hodin vysílá
bohoslužby také ČT 2, tuto neděli 29.3. je bude sloužit synodní senior Daniel Ženatý.
Každý den se na stránkách naší církve objevuje k vyslechnutí nová biblická úvaha:
https://soundcloud.com/user-41012488
Rozcestník dalších možností je:
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm

Staršovstvo se bude snažit Vás informovat průběžně o tom, co se děje.
Přejeme Vám posilu, pokoj a požehnání od Pána Boha. Pro něj není karanténa na překážku.
Jan Fencl, Lenka Ridzoňová

Jan Fencl (jan.fencl@quick.cz; tel. 721 877 920)
Lenka Ridzoňová (lenka.ridzonova@email.cz; tel. 605 081 279)

Nabídka pomoci z Diakonie:
V provozu je bezplatná krizová linka SOS Centra Diakonie (800 567 567), kterou můžete nabízet
lidem ve svém okolí, kteří by nyní potřebovali psychickou podporu na dálku. Linka je v provozu
každý den včetně víkendu od 9 do 20 hodin.
Dále je k dispozici všeobecná infolinka Diakonie s číslem 24 24 878 24 – sem se mohou obracet
potřební lidé z celé ČR a my se je pokusíme účinně propojovat s nabídkami pomoci z celé ČR.
Linka funguje od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
Informace jsou také na webu: jsmesvami.diakonie.cz

S Bohem v kuchyni?
Toto Slovo na dnešní den zaznělo 23.3.2020 z úst ostravské farářky Ewy Jelinek.
(https://soundcloud.com/user-41012488 )
Milí posluchači, přejí Vám dobrý den.
Zdraví Vás Ewa Jelinek, evangelická farářka z Ostravy, přímo ze své kuchyně.
Zákaz volného pohybu lidí zajistil to, že jsme doma. Ale také zavřel naše kostely a modlitebny pro
bohoslužebná shromáždění, takže teď děláme i církev doma.
Doma. Je to zajímavý prostor. Asi už mnohým leze na nervy. Ale co se tak ne něj podívat
z jiné perspektivy. Vsadím se totiž, že jste si to před tím, tak jako já, vůbec ani neuvědomovali.
Takže. Doma máme povětšinou vstupní dveře, chodbu, obyvák, ložnici, koupelnu, jídelnu a
kuchyň, popřípadě kuchyňský kout. A návštěvy zveme jen do některých místnosti, těch
reprezentativnějších. U mě doma těch není mnoho. Ale hlavně to není kuchyň. Mám naštěstí tu
výhodu, že když přijdou hosté, například na oběd, tak „jídelnu“ aktivuji v obyváku, a ne v kuchyni.
V mé kuchyni je totiž… vždy něco špinavého. Neumyté nádobí, neutřený stůl. A když už umyji
nádobí (nebo ho prostě naskládám do myčky) tak se za chvílí u dřezu stejně objeví nějaký použitý
hrnek :/ Teď když sedím stále doma, tak si toho všímám mnohem víc.
Znáte to?
Ano, občas mě přepadne potřeba vydrhnout všechno, včetně kuchyňské linky či sporáku, ale
stačí, že otevřu… třeba skříň s hrnci (kde je to věčně neuspořádané), a hned vyjde najevo, že moje
kuchyň je prostě… moje největší můra na uklízení. Navíc je to pro mě místo namáhavé, otrocké, a
často neoceněné práce. Místo, kam nerada zvu návštěvy. A když už ano, tak se celou dobu hodně
stydím za tento prostor.
Ani Pána Ježíše bych do takovéto kuchyně nerada pozvala. Však to by se o mě dozvěděl až
moc. A pak by bylo nepříjemně. Uviděl by věci, kterých se stydím; návyky, kterých se neumím (a
často ani nechci) zbavit. To, co mám v kuchyni, bych nikdy nezveřejnila ani na sociálních sítích
(vždyť tam musí být všechno tak dokonalé)!
Takže i Pána Ježíše bych samozřejmě pozvala jen do obývacího pokoje. Tam je všechno
krásně uklízeno, tam nepocítím stud, neklid či strach, tam si udržím odstup (samozřejmě 4 metry).
Tam bych si s Ním ráda popovídala o obecných věcech, řekla bych Mu své problémy s jinými lidmi
nebo s mým zdravím, a pak? A pak zhasla světlo a šla spát. Nebo bychom si dali spolu jídlo (teda
nejdřív Mu za ně poděkuji), pak Ho vyprovodím a půjdu do kuchyně uklízet. Nebo možná ani
neuklízet. Tam to přece nikdo neuvidí… nějakou dobu to špinavé vydrží.
To také znáte? Máte to stejně? Možná ano, ale třeba s nějakou jinou místnosti.

Pán Ježíš Kristus to takhle nemá, a přece o tom našem rozdělení místnosti ví. A tak nám říká
skrze Matouše, v 6. kapitole, verších 5. a 6, tuto dobrou zprávu: A když se modlíte, nebuďte jako
pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím
vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli
se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Náš nebeský Otec tedy chce, abychom Ho pozvali nejen do obyváku, kde se umíme hezky
přetvařovat. Ale i do našeho pokojíku, do takové té kuchyně, kde jsme sami sebou. Do naši
každodennosti. Do nitra našeho duchovního života. Nebo dokonce do vyčleněného a zakázaného
území, kam nezveme nikoho.
Náš všemocný Bůh se pohybuje i po naší kuchyni; i mezi hrnci, neumytým nádobím či
neroztříděným kořením v šuplíku.
Jemu to vůbec nevadí.
Ano, řekne nám, že se mu to a tamto nelíbí. Ale ocení fakt, že jsme Ho pozvali na místo, kde
jsme nejvíc sami sebou. Ocení to, že hledáme osobní, nepokrytecký a opravdový vztah s Ním.
A co pak?
A pak můžeme spolu s Ním zasednout ke stolu, klidně už v jídelně. To, co jsme spolu
uvařili, můžeme si s Ním teď dát. A udělat z toho opravdovou večeří Páně. Doma. Však na Pána
Ježíše se žádný zákaz volného pohybu nevztahuje.
Modleme se.
Dobrotivý Bože, vyznáváme, že jsme často jako pokrytci. Že jsme ti slušní a dobří křesťané,
když jsme venku, kde si toho jiní mohou všimnout, a nás pochválit. Ale doma jsme často unavení,
nepříjemní a naštvaní.
Díky, že se nad námi slitováváš. Že stále trpělivě čekáš před dveřmi naší kuchyně, nebo
pokojíku. Díky, že si přeješ být s námi i tam. Že i tam máš nás rád.
Přimlouváme se za ty, kteří Tě tam mermomocí nechtějí pustit. Ani do kuchyně, dokonce ani
do obyváku.
Přimlouváme se za rodiny, které jsou teď stále doma, aby uměly spolu vycházet.
Přimlouváme se za ty, kteří jsou sami doma, a nikdo je teď ani nemůže navštívit.
Přimlouváme se za ty, kteří by byli rádi doma, ale musí být v nemocnici, v práci, nebo pod
mostem.
Prosíme, buď s námi všemi. Amen.

Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2019
(Zpráva byla připravena pro výroční sborové shromáždění, které se mělo konat v neděli 29.3. a bylo
prozatím odloženo.)
Milé sestry, milí bratři,
předkládáme Vám přehled toho, co se za uplynulý rok v našem sboru událo a co chystáme na rok
2020.
Loňský rok byl velmi specifický svým rozdělením na dvě poloviny.
V první, kdy Elen končila svoji službu v našem sboru a zároveň probíhala živá diskuse o
nových kandidátech, kteří se nám v lednu představili na kazatelně a následujících rozhovorech. Pro
staršovstvo to byla zajímavá zkušenost a zároveň nelehké rozhodování, když kandidáti měli ve
sboru i staršovstvu téměř stejnou podporu. Ukázalo se, že se na Jarov podařilo pozvat kandidáty,
kteří by pro sbor byli přínosem. Na druhou stranu, nesetkali jsme se s názorem, že by volba jiného
kandidáta, než koho jste preferovali byla pro někoho problémem. Staršovstvo rozhodlo volit Lenku
Ridzoňovou i s vědomím, že si na ni budeme muset rok počkat. Na podzim při mimořádném
sborovém shromáždění jsme Lenku jednoznačně zvolili. Věci se samozřejmě někdy dějí jinak, než

předpokládáme, a tak byla Lenka jmenována naší administrátorkou a může se tak více seznamovat
s naším sborem a jeho specifiky.
Mám zpětnou vazbu od manželů Ondrových (neúspěšných kandidátů), že i přes neúspěch si
cení, jak s nimi jarovský sbor jednal, vstřícně, na rovinu.
V druhé polovině roku, po odstěhování Elen, si většinu jejích úkolů rozdělili členové
sboru. Pravidelná setkávání v týdnu zaštiťují Věra Lukášová (pamětníci, kavárnička, biblická pro
dospělé), Šárka Grauová (biblická pro dospělé), Tabita Landová (setkání dětí v pátek), Lenka
Ridzoňová (setkání dětí v pátek, patronát nad mládeží) a nad mládeží drží částečně patronát i
seniorátní farář pro mládež Karel Mϋller. Zajišťování kazatelů má na starosti Jan Fencl. Využíváme
více „našich“ kazatelů – Tabitu Landovou, Šárku Grauovou, Jiřího Nečase a Vladimíra Černého a
střídají se nám na kazatelně hosté (faráři důchodci, výpomocní kazatelé, učitelé teologické fakulty).
Využíváme kontakty na přátele sboru, využíváme osobní kontakty a zatím se daří bohoslužby
obsazovat – nemuseli jsme zatím sáhnout ke čteným bohoslužbám.
Kromě Elen, Lenky a výše jmenovaných jsme na kazatelně loni přivítali Libuši Roytovou,
Blahoslava Hájka, Zdeňka Susu, Magdalenu Trgalovou, Ladislava Heryána, Olgu Mrázkovou,
Elišku Havelkovou, Pavla Dvořáčka, Martina Hrubeše a Tomáše Bízka.
Služby při bohoslužbách si rozdělují členové staršovstva, jednou měli v loňském roce
službu i Věra Lukášová a Vladimír Černý.
Stejně tak hudební doprovod bohoslužeb domlouváme s našimi varhaníky – Danielou
Hrušovou, Terezou Pudlovskou, Karolínou Urbánkovou, Michalem Sojkou, a jednou měsíčně
pravidelně hraje mládež jako celek. Jako samozřejmost bereme pravidelný houslový doprovod
varhan v podání Jana Jiřičky.
Nedělní školu si pod patronát vzala Barbora Úlehlová, domluvila se s učiteli, udělala
kalendář a přiřadila k jednotlivým nedělím texty, které se v nedělce vykládají. O naše děti se kromě
Barbory starají Mirka Tupá, Milena Šoltészová, Dora Úlehlová, Lucie Hlinková, Vojta Úlehla,
Kryštof Sojka, Jana Gregarová a do svého odchodu do Taize Matěj Šulc.
Život sboru ale nestojí jen na pravidelných shromážděních. Probíhaly i další sborové akce, aktivity,
shromáždění a slavnosti (viz tabulka níže).
DATUM

AKCE

30.1. 5.6.
7.8., 30.10.
12.1.
20.1.
27.1.
17.2.
16.3.
17.3.
29.3.
31.3.
18.4.
21.4.
3.5.

Vaření pro bezdomovce

6. – 8.5.
19.5.

Poslední rozloučení s Marií Lindnerovou
Představení Lenky Ridzoňové
Představení manželů Ondrových, kázala Magdalena Ondrová
Kázání Lukáše Ondry
Poslední rozloučení s Bohuslavou Bradbrookovou
Výroční sborové shromáždění
Otevřená mládež – host Pavel Kočnar, vězeňský kaplan
Křest Silvie Čierné
Předvelikonoční čtení pašijového příběhu
Křest Lii Ruthové o neděli Velikonoční
Beseda s malířkou Hanou Lisou Omer, jejíž obrazy jsme ve sborových prostorách
vystavovali od Noci kostelů do konce prázdnin
Výjezd Elen s konfirmandy do Chrástu u Plzně
Rodinná neděle, host Ladislav Heryán

24.5.
9.6.
27.6.
21.7.
léto
9. – 11.8.
18.-23.8.
srpen
5.9.
3.10.
Od 3.10. do
vánoc
6.10.
12.10.
3.11.
9.11.
30.11.
15.12.
21.12.
22.12.
prosinec

Noc kostelů
Konfirmace Lucie hlinková, Agáty Fenclové a křest Matyáše Pudlovského
Zahradní slavnost, loučili jsme se s Elen
Křest Vlasty Váňové
Pobyt čínských křesťanek Liny a Mii ve sborových prostorách
Sborová voda
Pobyt mládeže v Křížlicích – opět točili film
Stěhování Elen
Oficiální předání sboru mezi Elen a Lenkou
Revize sborového účetnictví ze strany seniorátních revizorů
Pobyt Michel Afana ve sborových prostorách
Instalace Elen v Jimramově, hudební doprovod naše mládež
Setkání kurátorů pražského seniorátu na Jarově
Slavnost díkčinění, hosté Zdeněk Susa, Tomáš Najbrt, oslava devadesátin Věry
Lukášové a poděkování Daniele Hrušové za 30 let doprovázení na varhany
Brigáda – úklid sborového domu a příprava slavnosti
Jarovský jarmark – výtěžek pravidelně slouží jako sociální fond pro lidi sboru, kteří
se dostanou do finanční tísně
Adventní zpívání
Brigáda- příprava adventní slavnosti a vyklízení sklepa
Adventní slavnost, hra dětí, hra kavárničky, film mládeže, sbírka na podporu
Rozárky Mošovské
Vyšla příručka „Na každý den“, kterou redigovala Elen, s příspěvky řady členů
našeho sboru

Působení Elen v našem sboru se uzavřelo v srpnu, ale již při zahradní slavnosti jsme se s ní
rozloučili a důstojně poděkovali za její dlouholetou službu v našem sboru. Vykonali jsme sbírku,
kterou jsme jí předali a zároveň jsme předali i album s věnováním od členů sboru na památku.
V srpnu jsme jí pomohli se stěhováním do jejího nového působiště v Jimramově a účastnili jsme její
instalace v tomto sboru. Mám-li hodnotit její působení na Jarově, musím konstatovat, že jsme měli
štěstí, že u nás byla. Byla dobrou pastýřkou našeho malého stáda, brala na sebe úkoly i ty, které by
dělat nemusela, a nebyla ráda, když něco nedodělala. V posledním období vzala na sebe přípravu
příručky „Na každý den“, měla s tím neuvěřitelně práce a výsledek můžeme dnes a denně číst po
celý rok. I když jí občas sklátila nemoc, i tak vždy chtěla zajistit chod sborových shromáždění, což
jsem jí občas nedovolil. Byla výbornou kazatelkou, ženou vstřícnou a empatickou a zároveň duší
křehkou, leč ve svých názorech pevnou.
S Elen jsme se rozloučili a vyhlížíme a těšíme se na Lenku. Za to krátké období, co
spolupracujeme, a i z jejích textů, které jsem četl, jsem Lenku poznal jako kazatelku velmi
pracovitou, věnující se práci na úrovni celocírkevní, skvělou kazatelku pro děti a mládež
(samozřejmě i pro dospělé), farářku s hlubokou vnitřní vírou, vírou hledající, vírou inspirující.
Zatím se na práci u nás těší a my se těšíme na její působení u nás. Zatím se o nás stará jako
administrátorka, řešíme s ní věci ohledně rekonstrukce farářského bytu a postupně se seznamuje
s problémy i radostmi našeho sboru.

V loňském roce jsme se rozloučili se dvěma dlouholetými členkami sboru, Marií
Lindnerovou a Bohuslavou Bradbookovou. Na obě sestry vzpomínáme s láskou a vděčností,
protože pro jarovský sbor hodně znamenaly. Obě rozloučení vedla Elen.
Radostnými událostmi byly křty a konfirmace. Pokřtěni byli Silvie Čierná, Lia Ruthová,
Vlasta Váňová a Matyáš Pudlovský, konfirmovány byly Lucie Hlinková a Agáta Fenclová. Zvláště
při konfirmaci „praskal kostel ve švech“, napočítali jsme 143 účastníků této slavnosti.
Dále do sboru přistoupili Jakub Krynský, Adam Titěra a manželé Švarcovi s dcerou. Do sboru
v Modřanech přestoupila Iva Jindrová
Snažíme se informovat o dění ve sboru a seniorátu v infolistech, základní informace jsou na
webových stránkách, nástěnkách, příležitostně informujeme hromadným mailem.
Začátkem října proběhla revize sborového účetnictví ze strany seniorátu. Trochu jsme se
divili tomuto datu, když dlouholetá farářka odešla a administrátorka ještě o sboru toho moc není, ale
díky Idě Píchové a Věře Štulcové vše proběhlo bez problémů. Závěrem zprávy pak bylo
konstatování: Revizoři konstatují, že hospodaření věnuje staršovstvo farního sboru systematickou
pozornost. Revizní komise nezjistila žádné závažné nedostatky.
A doporučení? Vypracovat Hospodářskou směrnici sboru, zabývat se ochranou osobních
údajů, schvalovat na sborovém shromáždění účetní uzávěrku a do harmonogramu technických
revizí doplit kontrolu přenosných elektrospotřebičů a prodlužovacích kabelů.
Po odstěhování Elen jsme začali s úpravami prvního patra. Je jasné, že po více než
dvacetiletém bydlení Plzákových je nutná rekonstrukce bytu. S Ridzoňovými jsme se dohodli, že
jim bude stačit byt menší a první patro jsme opět rozdělili na byt „farářský“ a „kostelnický“
V bytech provádíme úpravy především vlastními silami (poděkování směřuje hlavně Jiřímu
Píchovi, Jiřímu Pytlovi, Janě Gregarové, Barboře Úlehlové a dalším, kteří na bytech pracují).
Některé věci si ovšem vyžádají finanční náklady (nová kuchyňská linka, nové dveře apod.).
Rozšíření sborových prostor po letech příprav konečně dostalo závěrečný impuls a staví
se.
Jako sbor se podílíme na činnosti obchůdku Jednoho světa, pravidelně tam docházejí Věra
Lukášová a Věra Smolíková, Ida Píchová je členkou dozorčí rady a každý rok přispíváme finančně
na práci této fair trade organizace.
Jsou ale i věci, které ve sborovém životě nejsou pozitivní. Řešíme, že se v prostorách
sborového domu ztrácejí věci (již 4 případy). Zatím jsme nepřišli na nic lepšího než na Vás
apelovat, aby se při sborovém provozu dům uzamykal a kontrolovalo se, kdo do něj vstupuje. Také
prosíme, abyste si na své cennosti dávali pozor a měli je pod dohledem.
Nejen vlastními problémy živ je náš sbor, jsme členy seniorátu, církve, společenství lidí
tohoto světa. A tak jsem ve sborových prostorách přivítali kurátory pražského seniorátu na jejich
pravidelném shromáždění.

V létě přes prázdniny jsme ve sborových prostorách ubytovali dvě čínské křesťanky, kterým
v jejich vlasti hrozilo pronásledování. Obě se pravidelně účastnily bohoslužeb navzdory jazykové
bariéře.
A na podzim u dveří fary zazvonila Michel. Opět se potvrdilo, že přes poměrně dlouhou
dobu pobytu v české republice není schopná se v krizové situaci o sebe postarat a v krizi si
vzpomenula na nás. Bydlela zde do Vánoc a je zásluhou především Jany Gregarové a Jiřího Pytla,
že Michel opět má práci a ubytování.
Petr Štulc se podílel jako konzultant na přípravě Strategického plánu ČCE.
Kryštof Sojka je místopředsedou a Karolína Urbánková členkou pražského SOMu
(seniorátní odbor mládeže).
Hodně se v církvi mluví o samofinancování, o tom, že se některé sbory budou muset
slučovat. Odvody na Personální fond mají velmi progresivně růst, hodně lidí si dává otázku, jak se
podaří církev, sbor financovat. I my jako staršovstvo se nad tím zamýšlíme (více o tom zpráva o
hospodaření) a znovu na Vás apelujeme, abyste při sestavování rodinného rozpočtu mysleli i na
svůj sbor a svoji církev a pokusili se zvýšit svůj salár či příspěvky na sbírky a dary.
Staršovstvo tento rok pracovalo ve složení B. Blažková, J. Fencl, Š. Grauová, J.
Gregarová, Z. Pavelka, I. Píchová, J. Pytel, K. Sojková, P. Štulc, a J. Urbánek. Scházelo se
pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin a také k několika mimořádným schůzím, především
v době výběru kandidátů na pozici našeho pastýře.
Kromě výše uvedených aktivit se věnovalo praktickým otázkám chodu sboru – ceny energií,
prodej auta po Elen, zrušení pevné telefonní linky, umožnění využití sborových prostor jako
zkušebny pro hudebníky a spoustu dalších méně či více významných věcí.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo pro tento sbor pracují, kdo ho podporují
modlitbou, financemi, komu prostě není jedno, jak toto společenství vypadá a pracuje.
Letos budeme volit staršovstvo nové. Navrhujeme Vám kandidáty, o kterých
předpokládáme, že budou práci pro sbor vykonávat svědomitě a obětavě, budou partnerem a
podporou Lence Ridzoňové v jejím působení na Jarově a podporou i Vám ve Vašich problémech,
radostech i starostech.

Výhled na rok 2020:
(pokud do něj ještě nezasáhnou změny a omezení spojená s epidemií koronaviru)
Přestavba sborových prostor a rekonstrukce farářského bytu (březen-červen) – byla
vyhlášena sbírka na tento účel, více ve zprávě o hospodaření
Tábor dětí první týden v srpnu
Instalace Lenky Ridzoňové naší farářkou (termín jsme zatím nediskutovali – cca září/řijen)
Na závěr mi dovolte pár postřehů k práci právě končícího staršovstva.
Před šesti lety, kdy staršovstvo dostalo od Vás mandát, byli členy ještě Arnošt Balcar a Jan Šulc,
kteří postupně z osobních důvodů rezignovali. Do nového staršovstva již nekandidují Bonďa
Blažková a Zdeněk Pavelka. Bylo to dělné staršovstvo, jak přicházely úkoly, vždy se jich někdo
chopil a staral se, aby byly splněny. Chtěl bych všem členům staršovstva poděkovat za jejich práci.

Co se za těch šest let událo (jen v bodech):
Po celou dobu






Vaříme pro bezdomovce 4-5 ročně
Účastníme se noci kostelů
Pořádáme adventní jarmark
Podílíme se na činnosti obchůdku Jednoho světa
Podpořili jsme finančně řadu projektů (200.000 Kč Malešice, pravidelně příspěvek
obchůdku Jednoho světa), nepožadovali jsme příspěvek Škvorce za administraci, s podporou
Konta bariéry a příspěvků bratrů Lukášových jsme financovali schodišťovou sedačku,
přesto jsme se nikdy nedostali s hospodařením do větší finanční ztráty.

2014





byli jsme vizitováni seniorátním výborem – vizitaci provedl Tomáš Trusina
hostili jsme setkání kurátorů
účastnili jsme se setkání Taize
vybudovali jsme schodišťovou sedačku

2015




přišla Michel
rezignoval Jan Šulc na členství ve staršovstvu
výlet do Žitavy

2016




oslava výročí Jeronýma Pražského
Kavárnička zahájila činnost
Spaní dětí v kostele

2017





Koncert pro Milíčovu modlitebnu
Byly odcizeny kalichy
Úklid provádí externí firma
Vikariát Alžběty Hanychové (do září 2018)

2018






Vrátili jsme faru v Křížlicích místnímu sboru
Zmizela kasička z Kavárničky
Výlet Kavárničky do Vídně
Elen oznámila, že na Jarově skončí
Rezignoval Arnošt Balcar na členství ve staršovstvu

Za staršovstvo zpracoval kurátor Jan Fencl

