Postní doba 2020
Milí přátelé, milé sestry a milí bratři v Kristu!
I letos budeme v postním období sázet stromy a keře. Začneme v sobotu před
výročním sborovým shromážděním, které se bude konat v neděli 22. 3. od 10:00. Snažíme
se brát si pro vysazování zeleně příklad z knihy Přísloví:
„Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Ač nemá žádného vůdce, dozorce
či vládce, opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu. Jak dlouho, lenochu, budeš
ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš
ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.“
(Př 6, 6 - 11)
Nejde nám však o sklízení co největšího
množství ovoce. Naše sázení má být symbolickou
činností, kterou si připomínáme potřebu práce, píle
a spolupráce pro zachování dobrého, zdravého
a pokojného života. Bůh si žádá naší aktivitu
a součinnost s druhými. Pravá láska je činná,
činorodá, a naše víra se ukazuje na skutcích (Jk 3, 17).
V našich rodinách, v naší církvi, v našem zaměstnání, v našich obcích, v našich zájmových spolcích
a sdruženích, v naší společnosti, v komunální politice i v té celostátní – všude tam se máme podílet a pracovat. Lenost
je hřích, na který doplácí nejen lenoch sám, ale i jeho blízcí. Ovšem aby člověk měl proč pracovat a dávalo mu to
smysl, musí se nejprve probrat, probudit, povstat z letargie a duchovní malátnosti. „Probuď se, kdo spíš, vstaň
z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ (Ef 5, 14)

I to je velikonoční zvěst, dobrá zpráva, evangelium! Bůh má moc nás probrat
k životu! Boží láska nás chce probudit, oživit, vzkřísit! Necháme se? Uvěříme? To je na
nás. Boží nabídka tu je!
Stačí mít jen tolik píle,
jako má každý mravenec!
Nebo jako mají děti –
třeba ty v naší farní
školce, která si - ne
nadarmo
říká
Mraveniště!
Srdečně
Marek Bárta

Ohlédnutí za rokem 2019
v našem sboru:
KŘTY a SŇATKY:
V loňském roce byla 18. 5. pokřtěna
v kostele v Šonově Sára Počtová. Kéž její
rodiče umí v obětavé a pokorné lásce vytvářet
příjemné a vhodné prostředí pro růst Sářiny
důvěry v dobrý život.

Oddáni byli v našem evangelickém
kostele: 19. 1. manželé Vojtěch Žárský
a Alina Safina - Žářští, 7. 9. Pavel Roubík
a Tereza Brožová - Roubíkovi, 12. 10. Petr
Koráb a Petra Pechová - Korábovi. Všem
třem párům přejeme, aby uměly od Boha
čerpat sílu a dostatek trpělivosti, píle
i laskavosti k uchovávání vzájemné lásky.
Jsme rádi, že jsme se v loňském roce
nemuseli s nikým ze sboru loučit – nikdo
nezemřel.
VĚTŠÍ AKCE:
Lednová ekumenická setkání probíhala
v Náchodě: 9. 1. v ŘKC (kázal Petr Geldner
a Marek Bárta), 16. 1. v CB (kázal Zdeněk
Kubeš a Tomáš Špác); v NMnM: 8. 1. v CB
(kázala Petra Tamchynová), 11. 1. v ČCE – na
faře v Šonově (kázal Jakub Škarvan), 15. 1.
v CČSH (kázal Benedikt Machalík), 17. 1.
v ŘKC – na faře v kapli (kázal Marek Bárta).
O sobotách 23. 3., 6. 4. a 13. 4. jsme sázeli
stromy. Vysadili jsme deset třešní do sadu na
farní zahradě a dva jedlé kaštany. Dále stejný
počet jabloní a hrušní starých odrůd do nově
založené Dobré zahrady v Šonově Za dvorem.
Během oslav velikonočních svátků jsme se
sešli také na Zelený čtvrtek 18. 4. na faře

v Šonově a slavili
Beránka.

jsme

společně

Hod

5. 5. jsme při bohoslužbách v Šonově
hostili bratry a sestry ze sboru v Hradci
Králové. Přijeli již na devátou hodinu
a poslechli si krátký výklad historie sboru od
sestry Lydie Baštecké a popis práce
mateřského klubu a mateřské školky od
Dariny Bártové. Až na to, že jsme jednu
hradeckou sestru museli vysekávat sekerou
z dámského záchoda, neboť zapadla klika, se
návštěva obešla bez větších incidentů.
Seniorátní setkání rodin v Šonově v 5.,
při kterém vystoupil Víťa Marčík, děti skákaly
na skákacím hradu a dopoledne kázal a po
společném obědě přednášel o svém pobytu
v Bohemce na Ukrajině mezi českými krajany
Miki Erdinger.
V neděli 19. 5. jsme jeli jako sbor na
návštěvu do sboru do Hronova. Kázal náš
bratr farář Marek Bárta. Byli jsme srdečně
přijati. Jsme rádi, že se sborem v Hronově
můžeme takto blízký vztah udržovat.
Ve čtvrtek 30. 5. navštívili Šonov od 17:00
mladí pozounisté z Drážďan pod vedením
pana faráře Maacka.
Při Šonovské misijní slavnosti, která se
konala na Svatodušní neděli 9. 6., byl naším
hostem teolog, hudebník a diakon Pavel
Hanych se svou chotí. Po skvělém společném
obědě nám naši hosté spolu s MUDr. Zuzanou
Hůlkovou představili krásnou ukázku písní
z chystaného nového evangelického zpěvníku.
Následně Pavel Hanych hravou formou
představil práci Diakonie ČCE.
Znovu obnovenou tradicí se díky Martinu
Schwarzerovi a Ivanu Petlanovi stává festival
poezie Fara poetická.
Vzácní hosté z celé
republiky se setkali
o víkendu 15. - 17. 6.
Akce byla podpořena
ministerstvem kultury.
V týdnu od 17. do 24. 6. jeli zástupci
našeho sboru i seniorátu za našimi
skotskými přáteli. Cesta do Skotska byla

výživná a účastníkům se líbila. V letošním
roce přijede opět malá skupina vyslanců
skotského seniorátu Wigtown a Stranraer
k nám. Jsme rádi, že se tato spolupráce dobře
rozvíjí.
V létě o prázdninách opět probíhal dětský
tábor v Tisu (21. - 27. 7.), který vedl Marek
Bárta spolu s Miki Erdingerem, Jeníkem
Lavickým, Pavlou Šašinkovou, Pavlou
Hoffmanovou a dobrovolnicemi z Polska
a Německa.

bohoslužebných
formulářů.
Doporučila
staršovstvu v podstatě téměř ve všem zůstat
při starém, ale doporučila i některé inovace,
na které se můžeme těšit! :-)
NAŠE FARA V ŠONOVĚ NEPŘESTÁVÁ
HOSTIT I ŘADU MIMOSBOROVÝCH
AKTIVIT:
Mateřský klub KOPRETINA, ve kterém
se scházejí maminky s dětmi z celého okolí
každou středu dopoledne. Dále předškolní
klub MRAVENIŠTĚ, o kterém již byla řeč -

Na
konci
letních prázdnin
30. 8. se konal
tradiční
farní
večer: posezení
u táboráku,
promítání fotografií ze Skotska (Jiří Pytlík)
i dětské noční vystoupení.
Uskutečnili jsme po letech sborový výlet.
Náramně se vyvedl a počasí nám přálo.
Děkujeme zejména Pavle Šašinkové za
skvělou organizaci. Navštívili jsme v neděli
22. 9. sbor v Horní Krupé, rozhlednu
Barborka a zámek Choltice.
Při neděli díkůvzdání 13. 10. u nás kázal
někdejší šonovský farář Zvonimír Šorm.
S ním i s jeho manželkou Víťou jsme
vzpomínali na listopadové události roku 1989.
Společně jsme k 30. výročí svobody zasadili
i lípu do farní zahrady.
První adventní neděli 1. 12. byl naším
hostem doc. Filip Čapek s manželkou. Po
bohoslužbách a společném obědě s námi
besedoval nad tématem biblické archeologie.
Třetí adventní neděli děti a mládež opět
hrály vánoční hru. Tentokrát o andělech
a jejich trápení se zvěstováním. Všem hercům
děkujeme! Byli jste výborní! Děkujeme
i rodičům za podporu a dopravu dětí!
Během roku se sešla čtyřikrát liturgická
komise
a promýšlela
návrhy
nových

pro cca 10 dětí, který obětavě a skvěle vede
Kateřina Dušková. Cvičení jógy, při němž se
pod vedením Veroniky Novotné potkává
každé pondělí na desítku žen i mužů.
I v loňském roce se konala POHÁDKOVÁ
CESTA
organizovaná
maminkami
z mateřského klubu pod vedením Dariny
Bártové. Letošním tématem byl hmyz a bratr
farář Marek vystoupil ve své životní roli
hovnivála. Přišlo se na něj i na ostatní
postavičky na farní zahradu podívat přes 600
lidí.
Děkujeme moc všem členům našeho
sboru a všem našim přátelům a příznivcům,
kteří při těchto nejrůznějších akcích pomáhali
ať přípravnými brigádami, ať úklidem po
akcích nebo vařením a pečením, zasíláním
peněžních darů, nebo prostě dobrým slovem,
povzbuzením či modlitbami.
Tvoříme společně dobrý team! :-)

Akce na které zveme v letošním
roce:
Vysazování stromů: V soboty 21. 3.,
28. 3. a 4. 4. 2020 budeme vysazovat
stromy a keře na farní zahradě i v nově
založené „Dobré zahradě“ v Šonově Za
dvorem. Vždy budeme pracovat od 9:00
do cca 12:00. Pokaždé bude k dispozici
něco k jídlu a k pití. Prosíme hlaste se
předem na číslo 604 892 182 či na mail
abednego@seznam.cz. Děti jsou samo
sebou vítány! :-) Akce je zamýšlena pro
celé rodiny! Potkávat se při společné práci je skvělá terapie :-)!
Šonovská misijní slavnost s podtitulem „Mission possible!“ – letos konaná v neděli 7. 6.
Farář z Horní Krupé, David Šorm, nám přijde povykládat o evangelickém školství. Je možné
děti poutavě ve školách oslovit a učit je dobrému způsobu života, anebo jsou školy jen
přípravkami na pracovní proces?
Fara poetická: Od pátku 19. do neděle 21. června se ponoříme do
světa krásy, poezie, něhy, tónů, obrazů, relaxace … do těch
nejblahodárnějších aktivit, k nimž jsme jako lidé zváni.
Letní dětský tábor: Od neděle 26. července do soboty 1. srpna se
setkáme znovu v Tisu u říčky Olešenky a budeme si hrát, povídat,
zpívat, tvořit, vařit, jíst i odpočívat a tentokrát rozjímat nad tématem
„Rodina“. Spolu s námi pojedou na tábor i dobrovolníci z Německa a Francie, kteří pracují ve
farní školce a také přijedou přátelé ze Skotska. Děti tak budou mít možnost zkoušet mluvit
cizími jazyky.

Rozpis všech bohoslužebných shromáždění
a informace o sboru a připravovaných akcích najdete na:

www.nachod-sonov.evangnet.cz a na facebooku evangelíci při Rozkoši
Další informace a domlouvání osobních rozhovorů, návštěv, svateb, křtů, pohřbů apod. je
možné u faráře Marka Bárty tel. 604 892 182 e-mail: marek.barta@evangnet.cz
Informace finančního a administrativního rázu u sborové sestry Pavly Šašinkové
tel. 602 289 567 e-mail: pavla.krapacova@seznam.cz

Děkujeme mnohokrát za finanční podporu našich sborových aktivit!
Doporučená možnost pro členy naší církve je posílat na sborový účet pravidelně
(nejlépe každý měsíc) částku, která odpovídá přibližně 5% příjmů. Pokud by takto
přispíval každý výdělečně činný člen našeho sboru (i důchod je příjmem), nemuseli
bychom se vůbec bát, že v budoucnu neuživíme faráře, či že se budeme muset
zbavovat některých budov.
Letos se také chystáme na opravu střechy na faře.
Oprava bude stát 310.000,– Kč. Pevně doufáme, že se
nám většinu peněz podaří sehnat z různých grantů.
Obec Provodov-Šonov nám již přislíbila 50.000,– Kč.
Na darech máme vybráno 10.000,– Kč. Dále budeme
žádat o dar z Jeronýmovy jednoty (100.000,– Kč)
a z Nadace ČEZ (100.000,– Kč). Avšak i pokud vyjdou všechny naše žádosti,
budeme potřebovat vybrat mezi sebou ještě dalších 50.000,– Kč.

Kdo můžete, posílejte, prosíme, své příspěvky na:
1180210359/0800 v. s. 20

Naším sborem podporovaná další díla a projekty:
Diakonie ČCE - Středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě. Ředitelem je Ing. Dušan
Šedek. Kontakty: Špreňarova 1053, 547 01 Náchod; tel: 491 423 154, 735 792 295, e-mail:
reditel@betanie-na.cz, web: http://betanie.diakonie.cz .
Dar je možné poukázat na číslo účtu: 1180078319/0800

v.s. 7777

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – EVANGELICKÁ AKADEMIE. Ředitelem je
Mgr. David Hanuš. Kontakty: Kladská ul. 335, Náchod 547 01; tel.: 491 427 850, e-mail:
sekretariat@socea.cz; web: http://www.socea.cz/.
Dar je možné poukázat na číslo účtu: 354143551/0100

DOBRÁ DĚDINA, z. s. Předsedkyní je Mgr. Darina Bártová. Kontakty: Evangelická fara, Šonov 95,
Provodov – Šonov, 549 08; tel: 604 552 681, e-mail: darina.bartovamas@gmail.com, web:
http://dobra-dedina.webnode.cz/.
Dar je možné poukázat na číslo účtu: 2400171537/2010

Hospodaření v roce 2019
Náklady
Spotřebovaný materiál
Energie (elektřina, uhlí, voda)
Tiskoviny
Opravy a udržování
Nakupované služby
Mzdové náklady
Daň z nemovitostí, srážková
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Seniorátní repartice
Celocírkevní repartice
Personální fond
Celkem

56.935,– Kč
157.290,91 Kč
13.042,– Kč
77.039,– Kč
77.723,29 Kč
45.900,– Kč
19.418,– Kč
15.000,– Kč
6.505,76 Kč
17.585,– Kč
4.686,– Kč
29.522,– Kč
129.000,– Kč
649.646,96 Kč

Výnosy
Sborové sbírky
Dary členů
Salár
Dary ostatní
Provozní dotace
Pronájmy (byty, pole)
Příspěvky na energie
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Celkem

65.667,– Kč
29.460,– Kč
237.079,60 Kč
50.517,– Kč
20.667,– Kč
234.229,– Kč
73.706,50 Kč
23.118,– Kč
44.053,04 Kč
778.497,14 Kč

Zisk

128.850,18 Kč

Projekty
Fara bez bariér – v roce 2018 nám k pokrytí všech nákladů chybělo 68.686,– Kč. V roce 2019 jsme na projekt
vybrali 9.000,– Kč, což bez problémů pokrylo roční odpis a ještě nám 2.082,– Kč zůstalo do dalších let. Pro
příští léta nám tedy schází ještě vybrat 66.604,– Kč.
Fara poetická – s laskavou podporou Ministerstva kultury (dotace 10.000,– Kč) jsme mohli v loňském roce
podpořit letní festival i finančně. Celkové náklady projektu činily 14.500,– Kč, pokryli jsme je z dotace a darů.
Milí přátelé,
hospodaření našeho sboru skončilo v loňském roce opět krásným výsledkem. Účetní zisk sice není tak velký,
jaký byl v loňském roce, ale zase se nám podařilo vybrat 93 tisíc korun na dofinancování projektu Fara bez
barier. Díky tomu a dotaci od Královéhradeckého kraje nám nechybí čtvrt milionu, ale „pouhých“ 69 tisíc.
Věříme, že na tento projekt budeme našimi dary dále pamatovat, stejně jako na všechny ostatní projekty.
Povinné platby v roce 2020
Seniorátní repartice
5.831,– Kč
Celocírkevní repartice
36.148,– Kč

Personální fond

155.353,– Kč

Finanční prostředky sboru k 1.1. 2019 (na účtu a na hotovosti): 486.408,29 Kč.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří náš sbor finančně podporují.
Prosíme, posílejte vaše příspěvky převodem na náš běžný účet. Za jakékoliv dary budeme velmi vděčni. Platby
lze rozlišit následujícími variabilními symboly:

 salár - 80

 Dar sboru – 50

 Jeronýmova jednota - 70

 Sázení stromů – 30

 fond oprav – 10
 Střecha – 20

Běžný účet : 1180210359/0800

Platby lze provést také hotově účetní sboru, Pavle Šašinkové, nebo pověřeným osobám v kazatelských
stanicích.

