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Klubovna sboru ČCE Kateřinice
Milé setry a bratři,
dal jsem si takový malý úkol, napsat do Vánočního dopisu článek, kde bych
přiblížil dlouho připravovanou a nyní již zahájenou stavbu klubovny našeho sboru
Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích.
Této stavbě říkáme občas „klubovna pro zvonky“ a myslíme soubor Zvonky Dobré
zprávy, který nemusím Vám domácím představovat, protože znáte nejen tento soubor, ale všechny, kdo v něm působí a starají se o něj. Měla by ale sloužit nejen jako
zázemí „zvonků“, ale i pro jiné aktivity, např. setkávání všech generací nebo pořádání
společných akcí, a to nejen pro členy sboru a církve. Jedná se o stavbu se společenským prostorem velikosti 9,3 x 6,8 m, se zázemím, které tvoří kuchyňka a bezbariérové záchody se sprchou. Ve 2.NP je prostor využitelný pro kancelář, sklad, nenáročné přespání nebo možná najde využití ještě úplně jiné. Náklady této stavby činí
4,5 mil. Kč v rozpočtových cenách roku 2019.
Tu stavbu připravujeme od roku 2014. Při přípravě této stavby a jejím plánování
jsme myslím naráželi hlavně na otázku, kde vezmeme dostatek prostředků na stavbu
a také nám podle mého mínění chyběla odvaha a důvěra, že se nám může toto dílo
podařit. Jsem velmi rád, že tuto odvahu jsme díky Pánu Bohu ve staršovstvu i ve
sboru našli. K tomuto rozhodnutí velmi přispěla skutečnost, že naši „zvoníci“ se už
nevejdou při nácviku do stávajících prostor v kostele a potřebují větší prostor, dále
rozhodnost několika lidí (díky, oni vědí, kdo to je) a taky Boží připomenutí toho, že
se nemáme moc bát a příliš se starat.
A teď se dostávám k té podstatné věci. Naše klubovna není obyčejnou stavbou.
Má být stavbou, která slouží lidem, kteří mají oslavovat Pána Boha a jeho péči o nás.
„Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají jeho stavitelé“ (Žalm 127). To je,
věřím, verš z bible, který charakterizuje naši snahu a práci. Neznamená to, že nemáme nic dělat, ale víru, že naši práci a námahu si vezme za svou Pán Bůh a požehná
ji.
Chci se s Vámi podělit ještě o jednu vzpomínku. Na pomníku hrobu mého dědečka
na Vysočině je vedle vytesaného obrazu koně s pluhem a hospodářem nápis: „Práci
rukou mých viděl Bůh“. Když jsem byl mladý, tak jsem nechápal tento nápis. A teď
vidím, že to je pravý smysl naší práce. To, že práce našich rukou a třeba i hlav, není
jenom dřinou pro obživu, ale také požehnáním pro druhé a potom se k ní přizná i
Pán Bůh. On ji vidí a požehná.

To bych přál naší práci při stavbě klubovny. Tuto stavbu jsme začali skoro přesně
na 30. výročí listopadových událostí v roce 1989, které přinesly do naší vlasti svobodu. Byl bych rád, aby byla poděkováním Pánu Bohu za jeho péči o nás a jeho dary.
A také vděčností za ten největší Boží dar, za svého syna Pána Ježíše, jehož narození si
právě teď o Vánocích budeme připomínat. Při stavbě klubovny bude potřeba shromáždit peníze na stavbu. Prosím Vás o Vaši štědrost.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce. Jiří Stehno
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