Vanovický zvon
Květen 2018

Oslavy stého výročí Českobratrské církve evangelické
V letošním roce si připomínáme sto let od vzniku Českobratrské církve
evangelické. Motto slavnostního roku 2018 zní: „Radujme se vždy
společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována
za nejstarší bratrskou duchovní píseň. Hlavní část celocírkevních oslav
se uskuteční 28.–30. září 2018 v Pardubicích, a to během každoročního
Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Ten je letos symbolicky otevřen všem
generacím, aby se sešli členové církve bez ohledu na věk a všichni
společně oslavili stoleté výročí. Lidé se mohou těšit na tři dny programu.
Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové
promítání, bojovka po městě i program pro děti.
Kromě pardubických oslav ale plánuje církev slavit v průběhu celého
letošního roku. Každý sbor má možnost se zapojit do projektu, který církev
pro tuto příležitost připravila. Stačí uspořádat vlastní akci, která stoletou
historii ČCE připomíná. Na adrese www.100letcce.cz je pak možné kromě
podrobnějších informací o jubileu najít také interaktivní mapku, do níž
budou všechny tyto události zaneseny tak, aby o nich věděli i přespolní
a mohli se jich zúčastnit.
Na 16. prosince 2018 je pak v Obecním domě v Praze naplánován
slavnostní večer, který se symbolicky uskuteční na stejném místě, kde byla
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Českobratrská církev evangelická oficiálně založena.
Kromě toho církev připravuje řadu dalších drobných akcí, publikací,
výstavy a další doprovodný program. Všechny aktuální informace
naleznete na výše uvedené internetové adrese.
Adéla Rozbořilová
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Pastorační pracovnice
Pastorační pracovník či pracovnice (v případě vanovického sboru
pastorační pracovnice), obdobně jako i farář či farářka, je zaměstnancem
povšechného sboru pověřeným Synodní radou na návrh správního orgánu
sboru k duchovenské činnosti v tomto sboru. Pastorační pracovnice je
pověřena výhradně na dobu určitou, nejvýše však na dva roky s možností
opakovaného prodloužení pověření, vždy však nejvýše na dva roky.
Pastorační pracovnice vykonává svoji činnost pod vedením faráře nebo
farářky určené Synodní radou. Příspěvky na odměnu pastorační
pracovnice jsou shromažďovány do Fondu pastoračních pracovníků. Výše
příspěvku do Personálního fondu za pastorační pracovnici činí 60 %
stanoveného odvodu za kazatele v příslušném roce. Odvod
do Personálního fondu za kazatele v roce 2018 činí 108.300 Kč,
za pastorační pracovnice 64.980 Kč.
Naše pastorační pracovnice Daniela Chladilová se nachází v poněkud
odlišné situaci, kdy zajišťuje chod sboru bez faráře pod vedením
administrátora, faráře Jiřího Bureše z Boskovic. Domlouvá a zabezpečuje
jednotlivá shromáždění, plánuje setkání, která se pořádají nad rámec
pravidelných bohoslužeb. Vyučuje náboženství a připravuje pobožnosti
v sociálních zařízeních, v Diakonii Letovice, v Paprsku ve Velkých
Opatovicích v Domě s pečovatelskou službou Letovice. Zajišťuje
administrativní vedení sboru, ohlášek a komunikaci se seniorátem
i vedením církve. Účastní se pastorálních setkání a je členkou dozorčí rady
Diakonie. Navštěvuje členy sboru, staré a nemocné. Pokud některý člen
sboru z řad seniorů projeví zájem, předčítá mu v rámci návštěvy kázání,
informuje o dění ve sboru, vyslechne a popovídá si se seniorem
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i s ostatními členy rodiny. Všechny důvěrné informace a rozhovory jsou
vázány mlčenlivostí.
Máte-li zájem o návštěvu pastorační pracovnice, ozvěte se na tel.
723 033 620 nebo se kontaktujte při bohoslužbách. Sestra Daniela
Chladilová za Vámi ráda přijede nebo Vás přivítá ve Vanovicích na faře,
v úředních hodinách každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Staršovstvo vanovického sboru
V neděli 25. března 2018 proběhlo ve Vanovicích na faře výroční
sborové shromáždění, na kterém jsme vyslechli zprávy o hospodaření
sboru, zprávy o činnosti sboru za rok 2017 a proběhla také volba poloviny
staršovstva sboru.
Nově zvolenými členy staršovstva na šestileté funkční období se stali:
br. Kamil VYSTAVĚL, Kochov
br. Pavel TESAŘ, Velká Roudka
br. Pavel LÉBIŠ st., Drválovice
s. Lenka HOLMANOVÁ, Vanovice
s. Daniela CHLADILOVÁ st., Skrchov
s. Eva KLÍČ, Vanovice
s. Elena STEHLÍKOVÁ, Letovice
br. Otakar NEČAS, Dolní Smržov
Náhradníky byli zvoleni:
br. Bohumil NYKODÝM, Letovice
s. Alena JAVŮRKOVÁ, Jevíčko
br. Martin KUBÍN, Letovice
br. Milan ČMEL, Kochov
Stávajícími členy v polovině funkčního období, kteří v práci ve staršovstvu
pokračují jsou:
br. Tomáš ROZBOŘIL, Letovice
s. Jarmila TÓTHOVÁ, Kochov
br. Vladimír HRUŠKA, Vanovice
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br. Josef BOHATEC, Vanovice
s. Alena ŠUNKOVÁ, Moravská Chrastová
s. Emilie PŘICHYSTALOVÁ, Vanovice
br. Jiří PALÁN, Světlá
br. Jaroslav KUČÍREK, Drválovice
br. Jakub ROZBOŘIL, Roubanina
s. Alena ŠMÉRALOVÁ, Kladoruby
Náhradnice:
s. Lýdie ZEMÁNKOVÁ, Vanovice
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ZAČÁTKY NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB
Vanovice
každou neděli v 9.30 hodin
Kazatelská stanice Jevíčko
každou 1. a 3. neděli v měsíci v 8.00 hodin
Kazatelská stanice Letovice
každou 2. a 4. neděli v měsíci v 8.00 hodin
Kazatelská stanice Horní Smržov
každou 2. neděli v měsíci ve 14.00 hodin
Kazatelská stanice Moravská Chrastová
každou 4. neděli v měsíci ve 14.30 hodin – káže bratr farář Filip Keller ze
sboru ve Svitavách
Každou 2. neděli v Letovicích, ve Vanovicích a v Horním Smržově káže
bratr farář Jiří Bureš z Boskovic.
Každou 4. neděli v Letovicích a ve Vanovicích káže bratr farář Jiří Šimsa
z Brna.
V Centru sociálních služeb města Letovice se každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci
koná bohoslužba v 15.30 hodin.
MLÁDEŽ
Mládež se schází každý pátek v 18.00 hodin střídavě na faře
v Boskovicích, Hybešova ul. č. 9 a na faře ve Vanovicích. Mládež vede bratr
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farář Jiří Bureš. Srdečně jsou zváni všichni mladí, a to včetně konfirmandů.
Dopravu na mládež pro zájemce zajistí Pavel Lébiš. Je možné se s ním
dohodnout na tel. čísle 775 168 870. Těšíme se na setkávání.
NÁBOŽENSTVÍ
Náboženství pro děti se koná každou středu v Boskovicích na faře
v 16.00 hodin a ve Skrchově u Chladilů každé pondělí v 15.30 hodin.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Přehled bohoslužeb v květnu 2018
Ve čtvrtek 10. května 2018 v 18.00 hodin se budou konat bohoslužby
Nanebevstoupení Páně ve Vanovicích v kostele.
V neděli 20. května 2018 na svatodušní svátky budou bohoslužby
s vysluhováním večeře Páně, a to v Jevíčku v 8.00 hodin a v kostele
ve Vanovicích v 9.30 hodin. Poslouží nám bratr farář Jaroslav Vítek z Brna.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

POZVÁNKY
21. května 2018 v 18.00 hodin, na Svatodušní pondělí, jsme zváni
do Jevíčka na ekumenickou bohoslužbu. Autobus pojede v 17.00 hodin
z Letovic, přes Kochov, Kladoruby, Vanovice, Borotín, Velké Opatovice
do Jevíčka a po bohoslužbě zpět do Letovic.
----O víkendu od 25. května 2018 do 27. května 2018 navštíví náš sbor
bratr farář Štěpán Janča z Orlové.
V sobotu 26. května 2018 v 18.00 hodin pro nás na faře ve Vanovicích
připraví bratr farář Štěpán Janča písničkářský koncert.
V neděli 27. května 2018 po bohoslužbách ve Vanovicích v 11.00 hodin
vyslechneme přednášku bratra faráře Štěpána Janči na téma misie.
Jsme rádi, že bratr farář Štěpán Janča přijal pozvání na návštěvu
našeho sboru a srdečně zveme na tato setkání.
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V neděli 10. června 2018 od 10.00 do 18.00 hodin se uskuteční den
otevřených dveří v Diakonii v Letovicích na Alšově ulici č. 3. Budou
představeny nově opravené prostory Chráněného bydlení a Centra
denních služeb.
----V sobotu 23. června 2018 v 18.00 hodin pořádá Farní sbor ČCE
Vanovice ve spolupráci s obcí Vanovice koncert, na kterém vystoupí Zvonky
Dobré zprávy z Kateřinic s unikátní zvonkohrou. Přijďte si poslechnout a
zažít jedinečnou atmosféru tohoto vystoupení.
Všechna pravidelná shromáždění, letní koncerty i další aktuální
informace najdete na webových stránkách sboru
www.vanovice.evangnet.cz
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

V měsíci květnu probíhá jako každoročně sbírka na Jeronýmovu
jednotu. Prosíme všechny, kdo mohou přispět, aby tak učinili.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

KONTAKTY
Jiří Bureš
mobil: 776 219 938
e-mail: jiri.bures@evangnet.cz
Tomáš Rozbořil
mobil: 721 475 008
e-mail: rozboril@szdc.cz
Daniela Chladilová
mobil: 723 033 620
e-mail: dchladilova@seznam.cz
www.vanovice.evangnet.cz
Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Vanovice 60
679 36 Vanovice, tel.: 516 465 627, číslo účtu: 164510322/0300
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