Co se dělo kolem kostela Božího Spasitele v roce 2018 a co bychom si přáli?
V Podbořanech má Husův sbor už jen několik posledních věrných duší seniorského věku a jak síly
ubývají, je jasné, že udržet tak velký kostel bez podpory veřejnosti by nebylo možné. Proto jsme se
i v roce 2017 snažili o maximální podporu aktivit místních spolků a občanů, kteří se chtějí podílet
na oživení kostela Božího Spasitele a můžeme směle říci, že se záměr daří naplňovat.
Nejvíce jsme vděčni Spolku OKAP za zkrášlování veřejně přístupné zahrady za kostelem i za
pořádání kulturně společenských akcí v našem kostele. V letošním roce se především jednalo o
oslavu Velikonoc s následnou vernisáží hojně navštívené výstavy kreslíře Petra Urbana na téma
Křížová cesta. Návštěvníci mohli výstavu obdivovat celý duben. V květnu úspěšně následoval
Veletrh škol a volného času.
V červnu se konala na zahradě u kostela akce pro nejmenší „Dětský den s Jonáškem“, kterou
pořádalo místní stejnojmenné mateřské centrum. Tu následovala společná ekumenická bohoslužba
husitské a evangelické církve při příležitosti Noci kostelů, kázal host evangelický farář Radek
Matuška. Na zahradě akce pokračovala táborákem s promítáním filmu Martin Luther organizovaná
místní skupinkou Apoštolské církve. V rámci Podbořanských slavností se v kostele odehrál koncert
latinsko-americké hudby skupiny IGOR BARBOI TRIO, který měl tu čest zahájit kazatel sboru.
Po letní přestávce jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě na svatého Václava v rámci Dne české
státnosti. V listopadu na dušičky se konala nejvíce navštěvovaná již tradiční akce spolupracujícího
sdružení OKAP „Žongléřská show s ohněm“ a průvod k Hlubanské kapli. V prosinci se pak
domluvily hned tři organizace – Mateřské centrum Chůvička (1. Česká společnost Podbořany),
spolek Kewin a Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.p.s. na historicky prvním Mikuláškém setkání,
které se konalo venku u kostela. Účastnilo se několik desítek dětí s rodiči.
Předvánoční večerní bohoslužba se tentokrát nesla v duchu hesla „Zapal svíci a něco si přej!“ Na
štědrý den za velkého zájmu veřejnosti hořelo v kostele Božího Spasitele Betlémské světlo.
Akcí bylo tolik, že jsme se rozhodli rozšířit Kulturní komisi při kostele o zástupce dalších
organizací. Cílem je spojit lidi dobré vůle při organizaci společenských akcí, protože čím více lidí
pomáhá, tím lépe. Nejbližší akce pravděpodobně proběhne v únoru a bude to překvapení hlavně pro
děti.
Podbořanským bychom přáli do Nového roku 2018 hojnost Božího požehnání, hlavně dobré vztahy
v rodině a se sousedy, méně pomluv, více porozumění a dobrých skutků.
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