29. října 2017 v 10:00, farní sbor ČCE v Bošíně
Slavnost 130 let chrámu Páně

„Dokud bude tato země existovat, nepřestane střídání dne a noci, léta a
zimy, žáru a chladu i setby a sklizně.“
1. Mojžíšova 8, 22
Milé sestry a bratří,

Vaše dary na opravy kostela a fary můžete zasílat na účet:

2900501328/2010
Číslo hlavního sborového účtu pro zasílání saláru je:

2300415864/2010

Slavnostní bohoslužba díkůvzdání v roce 2015

jako každý rok i letos se chceme sejít, abychom vyjádřili vděčnost našemu
Bohu za všechny dary a požehnání, kterými nás i letos obdaroval. Text
v záhlaví tohoto dopisu neztratil nic na své aktuálnosti ani po dvou a půl
tisící letech. A co víc, každý rok se nám k té vděčnosti za úrodu našel ještě
minimálně jeden další velký důvod k radostnému děkování. Před dvěma
lety jsme se radovali z opětovného obsazení po mnoho let opuštěné fary.
V loňské roce byla naše neděle díkůvzdání obohacena křtem dvou našich
nových bratří. A i v tomto roce máme ke vděčnosti ještě další důvod. Je jim
130. výročí našeho bošínského kostela.
Jak jistě víte, náš bošínský sbor patří mezi ty nejstarší evangelické sbory
v naší zemi. Vznikl už v roce 1783, tedy 2 roky po vydání 1. tolerančního
patentu. Má tedy úctyhodných 234 let. Náš dnešní kostel je už však třetí
modlitebnou, ve které se evangelíci v Bošíně scházejí. První modlitebna
byla dřevěná a vydržela 50 let. Pak si naši předkové postavili modlitebnu
zděnou, ovšem ta kvůli praskajícím základům zapříčiněným spodní vodou
nevydržela příliš dlouho, a tak bylo třeba přistoupit ke stavbě třetí. Bylo to
na jaře roku 1887, tedy několik let po 2. tolerančním patentu, proto už bylo
možné postavit kostel s věží a s vchodem z ulice, což u dvou předešlých
staveb nebylo možné. Je pozoruhodné, jak rychle naši předkové tento krásný kostel dokázali postavit. Stavbu započali v dubnu roku 1887 a slavnostního otevření se dočkala již 22. září téhož roku, tedy roku 1887.

Celá stavba tedy netrvala ani půl roku a jak vidíme, kostel stojí, má pevné
základy a netrpí žádnými stavebními neduhy i když je pravdou, že vyžaduje
rozsáhlejší údržbu, která je ovšem pochopitelná vzhledem k přirozenému
opotřebení způsobenému časem. Jak můžete vidět na obrázcích, započali
jsme s nezbytnými opravami. Aktuálně měníme oplechování věže kostela a
v následujících letech nás čeká oprava celé střechy, pak fasády a následně
ještě vymalování vnitřku kostela. Podobně na opravu střechy a fasády čeká
také naše fara, která bude mít v příštím roce úctyhodných 140 let. Na všechny tyto akce se snažíme shánět finanční prostředky z různých grantů a dotací, ale vždy zůstane i velká část prostředků, které si budeme muset sehnat
sami z darů našich členů. Mnozí už tak přispěli na opravy nemalými částkami, ale stále je větší část toho, co potřebujeme nashromáždit, před námi.
Chceme-li, aby se sborový život v našem evangelickém sboru mohl dál vyvíjet, potřebujeme spoluúčast každého z vás, kdo se cítíte být jeho členy. Jen
na nás záleží, zda zanecháme budoucím generacím sbor, který bude životaschopný, který se stane místem setkávání všech lidí, kterým záleží na šíření
vzájemného porozumění, pokoje a živé naděje ve světe zmítaném manipulaci a zastrašováním. Obracíme se proto na každého z vás s prosbou o aktivní zapojení se do díla obnovy našeho sboru, což v tuto chvíli obnáší hlavně
pomoc při shromažďování prostředků na dokončení všech nezbytných oprav
našich budov, i když tím v žádném případě nechceme říct, že sborový život
je hlavně o údržbě a opravách církevních budov. To jistě ne. Naše poslání
vnímáme hlavně v šíření radostné zvěsti o Boží lásce o odpuštění o živé naději, která nám dává sílu překonávat překážky, radovat se ze života a učit se
žít v pokoji se všemi, které na své životní cestě potkáváme. Za tím účelem se
setkáváme jednak k pravidelným nedělním bohoslužbám vždy v 10:00 hod,
jednak organizujeme různé akce v rámci místní skupiny Křesťanské akademie společně se všemi, kteří se učí žít podle křesťanských hodnot, ať už jsou
z jakékoliv jiné, nebo žádné církve. Ke všem těmto akcím vás srdečně zveme. Zároveň tu chceme být i pro každého z vás, kdo potřebujete využit možnost osobního rozhovoru s bratrem kazatelem ať už v těžkých životních situacích či když potřebujete své myšlenky pouze sdílet s někým, kdo je může
případně obohatit o myšlenky své, třeba inspirované Bibli, Božím Slovem.

K opravě věže, kterou vidíte na obrázku, bychom rádi uvedli, že se nám
na ni povedlo získat grant Ministerstva kultury ve výši 520 tis. Kč, ke
kterému jsme museli přidat naších
128 tis. Kč. Podobně jsme získali dotaci na dokončení renovace oken na
faře od Nadace Občanského fóra.
Renovaci oken plánujeme realizovat
na jaře příštího roku. Zároveň se
chystáme v příštím roce požádat o
další grant Ministerstvo kultury, abychom mohli pokračovat a opravit
celou střechu kostela, která je, bohužel, v mnohem horším stavu než kostelní věž. Souběžně s tím začíná být
akutní potřeba opravy střechy na
faře, na kterou taktéž potřebujeme
získat potřebné finanční prostředky.
Milý bratře, sestro, ačkoliv jsme vás zahltili zřejmě ne zrovna příjemnými informacemi, pokud jde o opravy našich budov, přece jenom svou naději chceme stavět na jiných základech, než jsou tyto dočasné starosti o hmotné statky. Naši naději je onen verš z úvodu tohoto dopisu, který říká, že „dokud bude tato země existovat, nepřestane střídání dne a noci, léta a zimy, žáru a
chladu i setby a sklizně.“ Ano, dokud bude svět světem, máme z Boží strany
vytvořeny všechny podmínky k pokojnému a radostnému životu. A my vyznáváme, že toto zaslíbení se pro nás naplnilo i v roce 2017.

Proto vás srdečně zveme na neděli, 29. října 2017 v 10:00 hod ke slavnostním bohoslužbám díkůvzdání a vděčnosti jednak za úrodu a jednak za to, že
se můžeme v tomto kostele v Bošíně scházet už 130 let.
Kázat bude bratr farář Václav Hurt z Litomyšle, který v minulosti náš sbor
dlouhou dobu administroval. Tyto slavnostní bohoslužby s Večeři Páně budou kromě hudby zpestřené také pozdravy dalších hostů.
Těšíme se na radostné chvíle prožité společně okolo stolu Páně!
Staršovstvo evangelického sboru v Bošíně

