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VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013
Milí bratři a sestry,
předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013.

BOHOSLUŽBY
FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské stanice Hanušovice, Rýmařov a Staré Město čítá
podle statistiky k prosinci 2013 406 členů.
Centrem sborového života jsou nedělní bohoslužby, ty jsme v roce 2013 v Šumperku
slavili 56 x. Průměrná účast je 55 lidí. Jednou měsíčně vysluhujeme Večeři Páně.
Dvakrát do měsíce je po bohoslužbách otevřena naše Kafárna, kde spolu můžeme
posedět a popovídat u kávy a čaje. Děkuji s. Janě Harmuthové, která má za Kafárnu hlavní
zodpovědnost. A děkuji všem, kdo si berete na danou neděli službu a připravujete
občerstvení.
V KS Rýmařov se bohoslužby konají každou neděli, z toho vždy 4. neděli v měsíci
společně s členy sboru Československé církve husitské. Scházíme se v kostele ČSCH a v zimě
v zasedací místnosti v Diakonii Rýmařov. Bohoslužby v Rýmařově připravují laici z Rýmařova
nebo Šumperka. Já zde vedu bohoslužby jednou měsíčně s vysluhováním večeře Páně.
V Rýmařově se schází průměrně 10 lidí. V Rýmařově mají správu stanice na starosti b. Pavel
Raška st. a ml. Oběma tímto za obětavou službu děkuji.
V Hanušovicích se k bohoslužbám scházíme vždy první neděli v měsíci v obřadní
místnosti Obecního úřadu Hanušovice. Průměrná účast bývá 14 lidí. Zde za správu stanice
děkuji s. Sylvě Miklasové.
Po vzájemných rozhovorech jsme obnovili bohoslužby (asi po 20 letech) ve Starém
Městě. Poprvé jsme se sešli v říjnu, bylo nás 14, mezi zúčastněnými bylo i několik členů
Církve adventistů sedmého dne. Vytvořilo se tak pěkné ekumenické společenství. Bohoslužby
ve Starém Městě se konají první neděli v měsíci v Domě kultury. V této záležitosti se velmi
angažoval b. Jan Doubrava, kterému děkuji.
Čtené bohoslužby v Šumperku a Rýmařově v loňském roce připravili: J. Bednár,
J. Doubrava, V. Gregar, Z. Sedláčková, M. Sléhová, V. Stanzel, L. Špániková. Všem za jejich
službu děkuji.
Hosty na kazatelně byli faráři a farářky: Petr Brodský, Jan Hudec, Ewa Jelinek, Mária
Jenčová, Jan Keller, Petr Maláč, Jaroslav Ondra, Eva Urbanová, Aleš Wrana. Děkuji kolegům.
V doprovodu při bohoslužbách se pravidelně střídají: J. Doubrava, M. Doubravová,
V. Nedbalová, J. Pospíšil, E. Rulíšková. V Rýmařově doprováz J. Bednár, příležitostně
V. Stanzel a o svátcích M. Doubravová. Děkujeme všem za doprovod o nedělích, při pohřbech
a svatbách.
Krásnou událostí pro náš sbor bylo několik křtů. Pokřtěni v dospělosti byli p. Alena
Flašarová a Jaroslav Rulíšek (křtil b. f. Petr Maláč). Dále byly pokřtěny děti: Roberto Hiroki
Bando, Petr Damiančík a Tomáš Rybnikár. Kéž tito všichni v našem sboru najdou svůj domov.

Strana 1

Církevní pohřeb měli v roce 2013 tito bratři a sestry: Miroslav Drozd st., Milada
Marta Kovalská, Marie Mezenská, Vladimír Šír. Zarmouceným rodinám vyprošujeme Boží
blízkost a potěšení.
Církevní sňatek uzavřeli snoubenci: Jan Okoun a Ingrid Růžičková, Petr Komenda
a Renáta Svobodvá. Požehnání manželského svazku bylo uděleno manželům Ondřejovi
a Daně Nimmerrichterovým. Přejeme manželům hodně Božího požehnání.
BIBLICKÁ HODINA
Biblické hodiny se konaly jednou týdně, společně jsme probírali Janovo Zjevení. Tak
jako kniha sama, byla i naše setkání napínavá a pestrá. Průměrná účast je 5 lidí.
Jednou měsíčně se konají biblické hodiny v Rýmařově. Scházíme se u Bednárů nebo u b.
Jiřího Strakoše. Oběma děkujeme za poskytnutí „přístřeší“ i za pohostinnost.
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Setkání dětí se koná každý pátek ve 14 hodin na faře v Klubovně. Dětí se schází 5‐8.
Dokončili jsme příběhy z Lukášova evangelia a od září jsme začali probírat příběhy z Genese
od stvoření světa. Děti jsou živé, ptají se, spolupracují, někdy se zvěstí příběhu nesouhlasí,
provokuje je. ‐ A to všechno je dobře.
Mládež se schází také jednou týdně. Zatím jsem setkání připravovala já, je ale na
čase, aby se do přípravy zapojili i sami mladí. Jednou za měsíc jsme se sešli ve „filmovém
klubu“, koukali na film a diskutovali. Ostatní setkání byla věnována biblickým tématům.
S mládeží jsme také jeli společně na Sjezd evangelické mládeže do Jindřichova
Hradce. Mladí se sami účastnili některých seniorátních akcí.
Trochu rozpaků mám nad Rodinnými bohoslužbami. Přestože byly vždy dopředu
naplánovány s ohledem na školní rok a ohlášeny, nakonec jsme je museli 2x den před jejich
konáním zrušit. Děti oznámily, že v neděli nepřijdou. Čím to je? Není o tuto formu práce
s dětmi takový zájem jako na začátku, nebaví děti rodinné bohoslužby nebo to prostě
v loňském roce „shodou okolností“ takto vyšlo? Nevím. Každopádně budu ráda za jakoukoli
zpětnou vazbu i za nové podněty.
Děti a mládež mají v našem sboru své místo. Jsem za to vděčná Pánu Bohu, že sám
děti povolává a vede. Rodičům, kteří děti do společenství přivádí. Bratřím a sestrám ve
sboru, kteří dětem vytváří otevřenou duchovní rodinu. A také učitelům nedělní školy, že se
dětem věnují nejen o nedělích, ale že pro ně připravují další zajímavé programy. Mysleme
stále na děti a mládež ve svých modlitbách.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji celému staršovstvu za zodpovědný přístup k správě sboru, za aktivní službu,
otevřenou komunikaci a dobrou týmovou práci.
Děkuji s. Janě Koutecké za vedení sborového účetnictví. Tuto práci vykonávala Jana
celých 15 let a nyní ji předává s. Aleně Flašarové.
Dále děkuji s. Vandě Nedbalové za vedení sborové pokladny. S. Evě Doubravové za
péči o sborovou poštu a sborové dokumenty. A s. Libuši Lacinové za péči o církevní tiskoviny.
Zvláštní dík patří našemu kostelníkovi Mirku Drozdovi a jeho přítelkyni Evě Krobotové
za práce na faře, v kostele i na zahradě.
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MIMOSBOROVÉ AKTIVITY
V únoru 2013 jsem se zúčastnila dvoutýdenního semináře pro faráře v Pullachu
u Mnichova v Německu. Tématem semináře bylo: Naděje na život po smrti.
V rámci Celocírkevního odboru pro mládež (COM) jsem se loni účastnila jako
organizátor Kempu mládeže Pod jednou střechou ve Strmilově a Sjezdu evangelické
mládeže. V říjnu 2013 jsem po 4 letech svou práci v COMu ukončila. Za zkušenost v COMu
jsem moc ráda, práce bavila a obohatila.
Na úrovni seniorátu spolupracuji s Poradním odborem pro vzdělávání laiků v MSS.
Loni jsme opět připravili víkendové duchovní cvičení (exercicie).
V průběhu roku se 1x měsíčně účastním Pastorálních konferencí MSS.
Hana Ducho, farářka

ZPRÁVA KURÁTORKY ZA ROK 2013
Vy však hledejte Boží království a to ostatní vám bude přidáno.
Luk. 12,31
Bratři a sestry, začínám svou zprávu veršem z Bible, a sice veršem, který byl vybrán
staršovstvem pro umístění na naše webové stránky. Díky finančnímu daru manželů
Duchových mohly být webové stránky v minulém roce obnoveny, tudíž fungují, jsou
pravidelně doplňovány a slouží tak k informování široké veřejnosti o aktivitách v našem
sboru. Máme z toho radost, za dar děkujeme.
V průběhu uplynulého roku se staršovstvo sešlo 12x ke své pravidelné schůzi,
v červnu se konalo již tradiční výjezdní zasedání v Rýmařově. Na staršovstvu jsme
rozhodovali, plánovali, hodnotili, hlasovali. Rok utekl jako voda, mnohé se podařilo, některé
úkoly zůstaly nesplněny. V prosinci rezignoval na svou funkci staršího Radek Daněk, řádným
členem staršovstva se stal Jakub Jirgl. Všem bratřím a sestrám starším bych chtěla moc
poděkovat za celoroční spolupráci, za všechny dobré nápady, za všechny překonané
překážky, splněné úkoly, za čas věnovaný sborové práci. Snad mohu říct, že jsme dobrý
pracovní tým, že můžeme spoléhat jeden na druhého, ale především spoléháme na Boží
vedení a děkujeme za každodenní ochranu každého z nás, ale i celého našeho sboru.
Nezbytnou součástí sborového života se stala pravidelná Kafárna, která se koná 2x
měsíčně po bohoslužbách. V lednu se konala v rámci Kafárny přednáška a poté beseda
s „potulným kazatelem“ br. farářem Petrem Brodským o jeho působení v českých sborech
v jihovýchodní Evropě. V březnu se konala beseda se sestrou farářkou Ewou Jelinek o Zelově.
Účast hostů na kazatelně a ev. beseda jsou vítaným zpestřením sborového života.
V únoru byl zahájen Kurz pro přípravu ordinovaných presbyterů MS seniorátu, do
něhož se přihlásili tito bratři a sestra: Petr Maláč, Jaroslav Rulíšek, Marie Sléhová. Kurz
potrvá 2,5 roku, může být zakončen zkouškou před synodní radou, výuka probíhá 1x měsíčně
v sobotu v některém ze sborů MS seniorátu.
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V měsíci březnu – květnu probíhal akreditovaný výcvik Člověku člověkem pod
vedením pana Vítězslava Vursta, kazatele Církve ASD a paní PhDr. Evy Biedermannové.
Výcvik byl určen pro všechny, kteří se chtějí stát vnímavějšími a citlivějšími k sobě a ke svému
okolí, probíhal na naší faře a účastnilo se jej 22 členů nejen z našeho sboru, ale i z Církve
ASD, BJB, Ř‐K.
Myslím, že nejčastěji zmiňovaným tématem v uplynulém roce byly církevní restituce
a postupné směřování k samofinancování církve, k tomuto tématu byl vydán v květnu dopis
pro informování členů našeho sboru. I když se může zdát přechod k samofinancování ještě
hodně vzdálen, mnohé aktivity na staršovstvu v průběhu minulého roku se odvíjely právě od
tohoto tématu. V říjnu se konal v Olomouci seminář o samofinancování, ve dnech 22. ‐
23. 11. se konalo pracovní výjezdní zasedání staršovstva ve Stříbrnicích, zúčastnili se všichni
členové. Výsledkem tohoto jednání byl písemný záznam o stávajícím sborovém životě, ale
zejména o možnostech a směřování pro bližší i vzdálenější budoucnost dle osnovy, kterou
jsme obdrželi ze synodní rady.
V květnu jsme mohli společně oslavit významné životní jubileum sestry Magdaleny
Horké, součástí velké oslavy byl varhanní koncert paní Ruth Forsbach.
Také v minulém roce se náš sbor účastnil Noci kostelů 24.5. Jako hlavní téma této
akce jsme zvolili „Bibli“ – uspořádali jsme výstavku biblí, Biblický maraton ‐ návštěvníci
kostela přepisovali biblické verše, a další doprovodné akce, také prohlídku hodin ve věži
kostela. V rámci Noci kostelů proběhla velmi zajímavá přednáška/beseda s Janou Škubalovou
o tom, jak Diakonie pomáhá v Etiopii, doslova „staví lidi na nohy“.
V květnu bohužel neproběhla plánovaná návštěva bratří a sester z partnerského
sboru v Maarsenu, dosavadní forma spolupráce prozatím končí, budeme udržovat písemné
kontakty a dále uvidíme, co a jak. Naše partnerství trvá od počátku 90. let, několikrát jsme se
navzájem navštívili, vznikla i osobní přátelství.
Během prázdninových měsíců probíhala rozsáhlá rekonstrukce na faře: oprava
topení, výměna kotlů, rekonstrukce koupelny ve farním bytě, zateplení stropů. Důvodem pro
tak rozsáhlou a náročnou akci bylo jednak vyměnit staré a dosluhující zařízení za nové a také
dosáhnout úspory energií. Přes veškeré zádrhele se podařilo práce dokončit v prvním
zářijovém týdnu. Děkujeme všem, kteří pomohli, zejména bratru P. Harmuthovi, který celou
akci koordinoval. V souvislosti s opravami na faře byla vyhlášena sborová účelová sbírka,
která vynesla cca 30 000,‐ Kč, všem dárcům děkujeme.
Významné výročí slavila v uplynulém roce Bible Kralická – 400 let od posledního
českého vydání v roce 1613. Hlavní oslavy se konaly v Kralicích nad Oslavou 13.‐15.9.,
účastnilo se několik bratří a sester z našeho sboru. V rámci oslav byl v Šumperku promítnut
film Pod ochranou Žerotínů 12. 9. v kině Oko, průvodním slovem posloužila naše sestra
farářka Hana Ducho.
Další podzimní aktivity a plánování staršovstva se odvíjely od nové skutečnosti: sestra
farářka oznámila, že nastoupí v lednu 2014 na mateřskou dovolenou. Z tohoto se velmi
radujeme, vyprošujeme mnoho Boží milosti pro celou rodinu. Bylo třeba promýšlet další
fungování sboru, zda bude sbor administrován po dobu MD sestry farářky, či přijme nabídku
bratra faráře Wrany pracovat po tu dobu na poloviční úvazek. Během několika jednání s br.
Wranou jsme se domluvili na úvazku 0,6 od 1.4. 2014 do 31.3. 2015. Bylo třeba připravit vše
potřebné, aby na VSS mohla proběhnout řádná volba faráře.
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V listopadu jsme mohli společně oslavit významné životní jubileum sestry Libušky
Lacinové při Kafárně. Libuška ukončila své členství ve staršovstvu teprve před dvěma roky, je
tak jistě nejdéle sloužící sborovou presbyterkou – v této „funkci“ strávila více než 30 let!
Dodnes je aktívní členkou sboru a vypomáhá, kde může. Libuško, moc děkujeme.
Na 1. adventní neděli nám přišli opět zazpívat zpěváci ze Scholy od sv. Jana Křtitele.
Při Kafárně jsme mohli nechat doznít zážitky ze společně prožité slavnostní bohoslužby, také
si vzájemně popovídat, utužit již vzniklá přátelství a také neformálně posílit ekumenu.
Tímto stručným průřezem celým uplynulým rokem jsem chtěla připomenout, že jsme
skutečně nezaháleli, chtěla bych moc poděkovat sestře farářce, že navzdory všem
okolnostem, pracovala s plným nasazením, tak, že jsme ani nepoznali, že by něco mělo být
jinak. Chtěla bych poděkovat Pánu Bohu, že nám po celý rok tolik žehnal. Věřím, že s pomocí
Boží zvládneme i to období, které nás čeká, abychom nebyli jako ovce bez pastýře. Věřím, že
sborový život je tu pro nás pro všechny a že záleží na každém z nás, jaký bude. Děkuji všem,
kteří se v uplynulém roce účastnili sborového života, a zároveň prosím, abyste ve svých
aktivitách nepolevovali, vždyť je to čas k oslavě Boží.
Marie Sléhová, kurátorka

HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2013
Hospodaření sboru nejvíce zatěžují náklady na energie (plyn, elektřina). Díky
provedeným stavebním opravám a opatřením (změna dodavatele) dosáhl sbor za uplynulý
rok mírné úspory.
V březnu loňského roku schválilo výroční sborové shromáždění záměr staršovstva
zateplit farní byt a instalovat samostatné zdroje vytápění pro jednotlivá podlaží farní budovy
Na tyto stavební úpravy byla naplánována částka 400.000,‐ Kč. Tím, že bylo nutné provést
současně i přestavbu koupelny dosáhl celkový náklad výše 520.808,‐Kč. Opravy byly
financovány takto: 400.000,‐Kč bylo kryto z prostředků na účtu v Komerční bance (peníze za
prodej budovy v Rýmařově) a díky obětavosti členů sboru jsme sbírkou na opravy získali
86.028,‐ Kč. Zbylých 34.780,‐ Kč bylo kryto úsporou na jiných plánovaných akcích.
Součástí rozpočtu na rok 2013 byly dále tyto akce:
Příprava projektové dokumentace pro stavební úpravu podkroví
Na tuto akci byla plánována částka 50.000,‐ Kč. Do konce roku však byla zpracována
pouze projektová dokumentace v ceně 13.000,‐ Kč, přičemž zpracování dílčích částí
dokumentace zajistili bratří Gregar a Harmuth. Podklady a zprávy nutné pro podání žádosti
o stavební povolení budou zajišťovány v roce letošním. Na této akci bylo dosaženo úspory
37.000,‐ Kč, která byla použita na úhradu oprav ve farním bytě.
Úprava portálu vchodu kostela.
Na tuto opravu poskytlo město Šumperk částku 20.000,‐ Kč a tím, že firma p. Macha
provedla oplechování soklu výrazně levněji, jsme mohli provést opravu kostelního zádveří,
jeho výmalbu a osazení historických desek. Zde patří dík firmě Kamenictví Johan, která
sponzorsky provedla opravu desek.
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Údržba varhan
Tato akce s plánovaným nákladem 8.000,‐Kč nebyla realizována. Nicméně za stejnou
částku byl pořízen doprovodný nástroj do Rýmařova, kde byl doposud užíván nástroj
zapůjčený ze Vsetína. Údržba varhan bude provedena v roce letošním.
Sponzoring
Díky bratru Peštálovi ze Starého Města má sbor dvě nové uzamykatelné vývěsní
skříňky (jedna na plotě u fary, druhá před kostelem).
V sále fary máme rovněž nový doprovodný nástroj. Ten byl pořízen z darů sestry
Marty Doubravové a bratří Pavla Harmutha a Jakuba Jirgla.
Jan Doubrava, místokurátor

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V SOBOTÍNĚ
Diakonie ČCE má v současnosti (rok 2013) 33 středisek, která poskytují služby pro
seniory, pro děti, mládež, pro mentálně postižené a pro lidi v obtížné situaci. V poslední době
proběhla v Diakonii diskuse, jak sladit organizaci zejména malých středisek, aby byla co
nejhospodárnější. Byl vypracován obsáhlý dokument, který nabízí několik alternativ. Ten byl
schválen na Shromáždění Diakonie a bude předložen synodu.
Středisko Sobotín obdrželo v uplynulém roce nejvyšší státní dotaci od r. 2009.
Problémem naší společnosti je čím dál větší počet seniorů s projevy demence, lidé přicházejí
do domova, když už se rodiny o ně opravdu nemohou postarat. Proto byl snížen počet lůžek
v domově pro seniory a naopak zvýšen počet lůžek v domově se zvláštním režimem, kde je
zájem o umístění stále veliký. V praxi to znamená, že v 1. poschodí I. budovy budou umístěni
lidé s projevy demence. Za tím účelem bylo nutné pořídit elektronické zavírání dveří a brány.
V II. budově bude provedena rekonstrukce topení – přechod na plynové vytápění,
bude provedena výměna oken za plastová. Akce bude převážně financována z Fondu
životního prostředí. V Diakonii Sobotín se mění nejen prostředí, ale probíhá také školení
pracovníků, v loňském roce se podařilo proškolit část personálu v Psychobiografickém
modelu profesora Böhma, což je nový způsob péče o seniory s projevy demence. Cílem je
podporovat samostatnost obyvatel a umožnit jim žít v prostředí podobném tomu, na jaké
byli zvyklí. Důležité je také podporovat spojení se světem, proto se klade velký důraz na
službu dobrovolníků.
V Sobotíně trvale probíhají návštěvy s. farářky u jednotlivců a spolu s dobrovolníky
společné zpívání s obyvateli. Zpěvníček jednoduchých písní sestavil a vytiskl ještě br. far.
Maláč. Přidávají se i ti, kterým mozková příhoda nedovolí dobře mluvit i ti, kteří téměř
nevidí. K příjemné atmosféře přispívá zejména Petr Maláč ml. se svou kytarou. Letos v létě
chtějí zaměstnanci připravit táborák, na který jsou členové sboru srdečně zváni a budou tak
mít možnost prostředí domova lépe poznat.
Vanda Nedbalová, předsedkyně DR střediska Diakonie ČCE v Sobotíně
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KLUB MAMINEK S DĚTMI
Každé úterý se na faře scházejí nejmenší děti se svými maminkami, aby v klubovně
strávily společné dopoledne. Do klubu jsou srdečně zvány všechny děti, které ještě nemusejí
do školky či školy, i ta nejmenší miminka, a kdokoliv, kdo by měl chuť se za námi přijít
podívat, bude vítán. Většinou se setkáváme 3 až 4 rodiny. Nejdříve si děti hrají s hračkami
a my maminky si čteme některou z povídek z knížky Co Bůh šeptá maminkám od Hany
Pinknerové, potom se s dětmi učíme nové říkanky a písničky, děti už se jich naučily pěknou
řádku. Ve zbylém čase si my maminky hodně povídáme a děti si hrají, malují a pojídají
připravenou svačinu. Zdá se, že z našich mrňousů začíná být prima parta a že úterní
setkávání je pro ně velmi prospěšné, dělá radost maminkám a věříme, že i Pánu Bohu.
Kristýna Lipenská, maminka

NEDĚLNÍ ŠKOLA
Radujeme se, že na nedělní bohoslužby přichází hodně dětí. Děti se zúčastňují začátku
bohoslužeb v kostele či v sále na faře společně s dospělými, na začátku druhé písně potom
děti odcházejí do nedělní školy.
Poté, co některá miminka z našeho sboru oslavila 2. narozeniny, rozhodli jsme se
začít od září 2013 tyto maličké také v nedělní škole vyučovat. Pro nejmladší děti jsme proto
utvořili speciální skupinku, která se schází v hostinském pokoji vedle klubovny. Nedělní
školou nás provází maňásek Ovečka Barborka, která je postavou z dětského knižního
převyprávění podobenství o ztracené ovci. Toto téma jsme velmi podrobně probírali
v prvních týdnech. Potom už jsme se pustili do starozákonních příběhů – začali jsme
Stvořením světa. Před Vánocemi jsme si vyprávěli vánoční biblické příběhy a také jsme
s dětmi nacvičili kratičké pásmo s básničkou Otevřete okýnko, kterou speciálně pro dětskou
vánoční slavnost napsala s. Laďka Fajtlová. V hodinách, které střídavě připravují sestry Jana
Maláčová a Kristina Lipenská, používáme různé vizuální pomůcky – obrázky, flanelograf,
loutky, obrázkové knížky – zpíváme, tvoříme, modlíme se. Příběh doplňujeme i nějakou hrou,
která se k probíranému tématu vztahuje. Aktivity i pomůcky se snažíme střídat, aby hodiny
v nedělní škole byly pro děti pestré a abychom udržely jejich pozornost. Práce s nejmenšími
je pro nás radostí a vždy také velkým překvapením, protože nikdy nevíme, jak budou děti
reagovat a co je z biblického příběhu právě osloví.
Skupinka starších dětí, které již chodí do školy, se schází v klubovně pod vedením
učitelů s. Petry Němečkové, s. Vlaďky Skývové a br. Miloše Ducho, kteří se ve vyučování
v nedělní škole střídají. Tato skupina letos probírá příběhy z Nového zákona. Počet dětí, které
přijdou, je každou neděli jiný, někdy je dětí pár, jindy je na pohovkách v klubovně plno. Vždy
však bývá živo. Na vánoční slavnost děti pod vedením s. Petry Němečkové secvičily pásmo o
hvězdičkách doplněné několika písničkami. Jako vánoční dárek od sboru děti dostaly
trampolínu, která pro ně bude od jara stát na farní zahradě.
Kromě tradiční nedělní školy se snažíme pro děti připravovat další akce. Několikrát
jsme se během roku sešli k výtvarnému tvoření – o Velikonocích k Velikonočnímu tvoření, na
podzim k vyrábění lampionů, se kterými jsme potom společně vyrazili do šumperských ulic,
na prahu adventu jsme zorganizovali Adventní tvoření, díky kterému jsme v mnoha rodinách
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v našem sboru zapalovali svíčky na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci. Na tato
tvořivá odpoledne k nám na faru přichází i řada hostů, kteří do sboru pravidelně nechodí. Na
konci zimy byl na faře karneval, v září si děti mohly zajezdit na poníkovi ve Velkých Losinách.
Na začátku prázdnin i těsně po nich jsme se sešli na farní zahradě ke společnému grilování,
které je určeno pro všechny generace, dětí tam však bylo zase nejvíc. V červnu jsme se
vypravili na celý víkend na faru v Sobotíně, kde nás provázel příběh o Jonášovi. Celou dobu
hodně pršelo, ale dětí přijelo dost a program se vydařil, i když se mnoho her muselo konat
pod střechou.
Děkujeme Hospodinu za to, že nám ve sboru před očima roste nejmladší generace.
Jsme rádi, že děti jsou v našem sboru pěkně přijímány a věříme, že zde budou vždy
v budoucnu nacházet svůj domov.
Kristýna Lipenská, učitelka Nedělní školy

ZPRÁVA ZA KEC
V loňském roce slavil Klub Evangelických Cetiletých (dále jen KEC) své 1. narozeniny.
Během roku se rozšířila členská základna o 2 nejmladší členy – Miriam Maláčovou a Alžbětu
Rulíškovou, obě právě narozené. Blahopřejeme. Po očekávaném dalším přírůstku malého
Ducha se náš věkový průměr pravděpodobně sníží natolik, že vzbuzuje opakované diskuse
o změně názvu na KEN (Klub Evangelických Náctiletých).
Během 34 schůzek loňského roku probíraná témata vykrystalizovala od nahodilých
k systematickým; konkrétně ke studiu knihy „Rady zkušeného ďábla“ (C. S. Lewis). Po
přečtení každé kapitoly přítomní přispěli dalšími radami z vlastní zkušenosti. Diskuse bývaly
plodné také díky tomu, že mnohé kapitoly nejsou snadno pochopitelné a vyžadují hlubší
vysvětlení (obzvláště pak pro nejmladší účastníky). Na programu se taktéž objevují zpěvníky
Svítá. Svou troškou do mlýna přispěl KEC také krátkým programem na Noci kostelů (zpěvy
z Taize) a krátkým programem při vánoční hře (tentokrát zpěvem). Na víc než zpěv se KEC
zatím nezmohl.
Schůzky mají nestálý počet stálých účastníků, který se pohyboval v rozptylu 0 – 12
spokojených členů. Přestože kapacita KECu je omezená stejně jako její členové, zůstává ještě
několik posledních volných míst.
Přes všechno výše uvedené věříme, že klub má své místo v tomto sboru a setkává se
s Božím požehnáním.
Jaroslav Rulíšek, aktivní mládežník
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