
Zpráva velenického 

administrátora 

za rok 2012 
 

Sestry a bratři z velenického sboru,  

rád bych Vás již podruhé při výroční schůzi pozdravil a podal výroční 

zprávu z pohledu administrátora sboru.  

Především bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za jeho věrnost, 

trpělivost a požehnání. A také bych chtěl poděkovat každému z Vás, neboť 
každý vnáší do tohoto společenství to, co může. A to je právě projev zralé, 
dospělé či vyspělé církve. Bez ohledu na počty členů sboru. 

Prvořadě bych chtěl za nejvýznamnější výsledek minulého roku 
označit dokončení oprav exteriéru kostela (více o tom v hospodářské 
zprávě). Už tím se Velenice zařadily mezi několik málo sborů, které se bez 

bázně a hany do tak riskantního počinu pustily.  

Nelze než poděkovat na prvním místě br. kurátoru Luboši Váňovi za 

jeho mimořádné nasazení a povzbudit ho přitom v jeho léčbě, kterou 
musel nastoupit uprostřed minulého roku a která dosud trvá. A také jeho 
sestře Evě Nechvílové za to, že ve sboru přejala po bratru kurátorovi 

mnohé povinnosti, a zdaleka nejen ve sboru. A ovšem účetnímu br. 
Jiřímu Šmídovi z Lysé nad Labem, který nám velmi ochotně vyšel vstříc 

v roce velkých oprav.   

Ostatně dokončení generální rekonstrukce exteriéru tolerančního 
kostela ve Velenicích zaujalo mnohé, mimo jiné i památkářku Martu 

Procházkovou z Brna, která se specializuje na toleranční archiktekturu a 
podobu úpravy velenického kostela velmi vděčně přivítala. Referovala o 
tom i na pastorální konferenci v Mělníku v prosinci 2012. Měsíc předtím 

se přitom konala pastorální konference po celé řadě let znovu i na 
velenické faře a bylo to přijato velmi pozitivně! 

Poděkování patří také br. Bořku Vaněčkovi za jeho iniciativu 
v organizování benefičních koncertů ve prospěch opravy kostela, jakož i 
s. Jitce Táborské, br. Petru Férovi, s. Mirce Vančurové a všem ostatním 

bratřím a sestrám za vytváření zázemí pro tyto koncerty. Jde např. o dvojí 
vystoupení Hradeckého tucteta v roce 2012 anebo koncert Štěpána 
Raka, při němž promluvil br. senior Miroslav Pfann. A také adventní 

zpívání v kostele v rámci obecní slavnosti.  

Za velmi užitečný až vlastenecký počin lze označit uspořádání 

vzpomínkové akce „Pocta statečným“ k 70. výročí působení paraskupiny 
Silver A v Senicích.  



Ještě doplňuji, že po celý podzim probíhaly průběžně dvě křestní 

katecheze u velenických chalupářů z Prahy (Šimkovi, Dlouzí), a ty dosud 
trvají.   

Charakteristickým rysem velenického sboru, sestávajícího především 

z bratří a sester ze Senic, Srbců a Velenic, je, že jsou spolu rádi. Bohu 
díky za to! Díky také za aktivity všech presbyterů i za hudební doprovod 

při bohoslužbách br. Pavla Féra.  

V minulém roce 2012 přibyla navíc webová prezentace sboru, kterou 
vytvořila s. Jitka Kazmířová: http://velenice.evangnet.cz 

Bohu díky za jeho věrnost, trpělivost a požehnání ve Slovu 
Božím, svátostech a vzájemném společenství. 

 

 

Ve Velenicích 3. března 2013 

Martin T. Zikmund, administrátor   


