
 

             VELIKONOČNÍ  
   SBOROVÝ DOPIS 

                     evangelického sboru  

          v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi 

                                   2023 

         
   

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, 
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal 
vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 

 
Zdravíme Vás, sestry a bratři. 
 

V této době, ve všem, co nás zneklidňuje a tíží, na cestě 
k Velikonocům, se můžeme posilovat touto dobrou zprávou. Že 
nám všem vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých vstala živá naděje. 
Naděje, že pravda a láska skutečně zvítězí nad lží a nenávistí. 
Služba nad zneužitím moci a život pro druhé nad vším, co chce 
někdo uchvátit pro sebe. Takhle naděje žije a už neumírá, 
protože vstala z mrtvých s Ježíšem. Žije mocí Boží. Jak známo, 
neznamená, že všechno bude snadné a dobře dopadne. Zato 
dodává odvahu, že má vždycky smysl se o takový dobrý život 
snažit. Protože život podobný Ježíšovu má budoucnost. Můžeme 

se stávat lidmi živé naděje. 
 
 
   

  
 



      Během března bývá každý rok výroční sborové shromáždění.  
Letos je svoláváme na neděli 26. března po bohoslužbách od 
10:45. Výroční zprávu za uplynulý rok jsme Vám poslali mailem. Při 
sborovém shromáždění už nebude znovu čtena, ale bude k ní 
rozprava. Na ní navážeme rozhovorem na téma Jak vidíme svůj 
sbor za 6 let. Potřebujeme také schválit účetní uzávěrku za 
uplynulý rok, zprávu revizorů a rozpočet na r. 2023. Výroční 
shromáždění jedná za každého počtu přítomných. Seznam členů 
sboru s hlasovacím právem je na faře vystaven k nahlédnutí.   

 
 
      Bratři a sestry, záleží jistě na každém z nás, jestli tu dál bude 

existovat živý, přátelský a přitažlivý sbor. Záleží na naší účasti, 
zapojení, sdílení a ochotě ke službě. A taky na naší finanční 
spoluzodpovědnosti za to, aby mohl mít tento sbor i do budoucna 
svého faráře na plný úvazek a byl tady ve službě druhým. Proto 
nás povzbuzuje, že se tato spoluzodpovědnost a svoboda dávat 
už projevuje výrazně rostoucí výší salárů, ale i darů a sbírek. 
Chceme za to poděkovat Vám, kterých se to týká. A povzbudit 
Vás, kdo se tím necháte oslovit.  Své saláry, dary i nedělní sbírky 
můžete posílat přímo na sborový účet číslo 0423316349/0800. Do 
zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel. Podle strategického 
plánu naší církve i naším vlastním předsevzetím je směřovat 
k saláru ve výši 5% ze svých čistých příjmů. 

 
      Připomínáme také sbírku darů na Jeronýmovu jednotu. Probíhá 

každý rok od ledna do začátku května. Shromažďuje dary na 
akutní opravy ve sborech naší církve a je tak projevem solidarity.   
I náš sbor dostal vloni z této sbírky 40 tis. Kč. Také tento dar 
můžete posílat na sborový účet s označením jména a účelu. 

 
 
 

Zveme Vás ke společnému slavení Velikonočních svátků.   

 

Na Velký pátek, 7. dubna v 15:00 v kostele budou bohoslužby se 

čtením Pašijí a s večeří Páně.   

 

Na Velikonoční neděli, 9. dubna v 9:30 v kostele budeme slavit 

bohoslužby s večeří Páně.    

 

 

 
 

 

Pozdravujeme Vás přáním nových sil, nadějné mysli, pokoje, radosti                            

i trpělivého očekávání na nové projevy života i zázraky Velikonoc  

ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.  

A těšíme se na Vás. 

 

Za staršovstvo sboru 

 

 

      Petr Pivoňka       Zdeněk Tuček 

 


