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EDITORIAL
Milý strašnický sbore,
přemýšlela jsem o Tobě po cestě z Prahy na chalupu 

po dálnici D1. Představila jsem si Tě jako tuto kontroverzní dálnici. 
Většinou frčíš vpřed rychlostí 120 km/h a víc, ale občas se něco 
stane a my se s Tebou ploužíme pomaleji než při jízdě zarostlou 
polní pěšinou. O posledním zpomalení, které muselo staršovstvo 
v červnu překonat při zamýšlení se nad volbou nového faráře, nás 
informuje Honza Balcar.
Náš bratr vikář Martin Sabo ve svém příspěvku vyznal, že Tě vnímá 
jako svou cestu. Dává nám nahlédnout na křižovatky, které ho po-
stupně zavedly až sem k nám. Tak mu přejme, ať se mu dobře vyjíž-
dí na jeho farářskou dráhu.
Náš bratr farář Pavel Klinecký se ohlíží zpět a rekapituluje, jak dlou-
ho po této trase jel a co na ní zažil. Zároveň vnímá směrovku, která 
ho vede pryč z dálnice na klidnější komunikaci. Zmiňuje myšlen-
ku, že farář je možná jen průběžnou položkou sborového života. 
Že nesouhlasíš? Přečti si jeho článek. A pokud si chceš připomenout 
význam reflexe v našem každodenním putování světem, nevynech 
ani úvahu o sestrách Marii a Martě.
Strašnický sbore, jsi pro mě nejlepším propojením záchytných bodů 
mého života. Ráda se vezu Tvým směrem, protože jsi pro mě jistota 
známého a pohledy, které mi odkrýváš, jsou pro mě pestré a inspi-
rativní. Už jsem s Tebou zažila i pár zúžení či omezení jízdy. Naštěstí 
v kolapsech se D jedničce nevyrovnáš. Většinou je to s Tebou pěkně 
svižná jízda. David Röhrich nám popisuje, co s Tebou prožily děti 
na táboře nedělní školy ve Vysoké Srbské. Ani to nebyla žádná od-
dechovka. A to nevíme, co se dělo na horách mládeže...
Láďa Janeček nás ve své zprávě vede do centra dění naší církve, 
k programu 2. zasedání 34. synodu ČCE. Je to hutné, výživné čtení. 
Dává nám možnost pochopit hlouběji fungování a důrazy naší 
církve. Petr Kocna se přidává s vysvětlením církevních řádů ohledně 
volby nového faráře. Volební shromáždění ve Strašnicích se usku-
teční 18. září, tak nikdo neujíždějte v tuto dobu z Prahy, každého 
hlasu je třeba!
Sborová sestra Alena Němcová nás zve ke společné jízdě do Cho-
těboře 23. - 25. 9. 2016. Vyzýváme členy a přátele sboru, ať se včas 
přihlásí, protože „kdo chvíli stál, už stojí opodál“, a to by bylo škoda, 
neboť společenství, které se tam vytvoří, je jedinečné. Navíc tam 
s námi mají být oba naši kazatelé, bratr Pavel i bratr Martin.
Připojujeme se i k poděkování Pavlovi, které za nás velmi pěkně 
zformuloval Láďa Janeček. Přeji nám všem, abychom si v zářijo-
vém shonu našli čas na přečtení článků, jejichž vzniku obětovali 
výše zmínění dobrovolníci část svého osobního volna. Chvála Pánu 
za ně i za celý náš strašnický sbor, který funguje daleko spolehlivěji 
než vzpomínaná D1!
Pěkné čtení Ti, milý sbore, přeje

Irena Chlebounová a tým redakční rady
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ZAMYŠLENÍ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice.
Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla 
sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho 

slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. 
Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má 

sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se

pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře.
Vybrala si to, oč nepřijde.“ 

Lukášovo evangelium 10, 38–42

Mikropříběh, skoro anekdota rozehraje děj mezi třemi osobami. Kde byl v té chvíli bratr 
obou děvčat, Eleazar, známý později jako Lazar znovu probuzený k životu, anekdota ne-
říká, není to pro sdělení důležité. V příběhu půjde jen o obě sestry, vlastně o dva postoje 
k životu. 

Ježíš, host té symbolické domácnosti, představuje výzvu k revizi hodnot, neboli, jak dnes 
říkáme, k novému stanovení priorit. Host Ježíš probouzí u hostitelek ustálené, navyklé 
vzorce slušného chování. Přivítat, posadit, nabídnout nádobu na omytí nohou, vodu k pití, 
jídlo k posile. Poptat se na zdraví, na putování, popřát šťastnou cestu. Obsloužit, jak se slu-
ší. Tak se to dělá, tak se to má. Život také probouzí ustálené vzorce toho, co třeba udělat. 
Zajistit sebe, rodinu, nakoupit, uvařit, zařídit. Pohovořit, opravit, dokončit, postavit, při-
vézt, odvézt, projednat, přestěhovat, absolvovat, maturovat, dopsat, prostudovat, naučit 
se. Marta má v životě hodně práce. Nikdo se jí nemůže divit, že dělá, co dělá, však dělá, 
co má. Kdyby se Marta nestarala, seděl by Ježíš nasucho, se špinavýma nohama a hlado-
vý. Možná by jen stál. Marie, važ si Marty a občas jí pomoz! A vy všichni, kteří máte hodně 
práce, buďte vděčni, pokud máte síly ji vykonat, víte jak a nikdo vám při tom nehází klacky 
pod nohy. Vy, kteří se v září chystáte do nového pracovního a školního období, s chutí do 
toho a zvládněte to! Snad obstojíte, vy dobré, pilné Marty!

Marie nedělá nic. Jinak je možná stejně pracovitá jako sestra, možná v něčem ještě víc. Teď 
je ale důležitý čas na něco jiného: přišel Ježíš, ten nechodí tak často. To je příležitost, již 
by nebylo dobré propást. Život nabízí kromě práce ještě jeden svůj rozměr. Někdy se mu 
říká „duchovní”, někdy spiritualita, někdy prostě „víra”. Do tohoto rozměru patří vděčnost, 
nějak a někde vyslovená, otevřenost vůči tomu, co sis neplánoval a s čím jsi nepočítal. Re-
flexe „běžných”, všedních dnů, vlastních úspěchů i selhání. A také sbírání sil k tomu, co je 
před tebou. A výhled tam, kam nestačí tvůj pohled, za hranice smyslů, viditelné reality, 
na horizont smyslu života. Tedy díky, vyznání vin, prosby a přímluvy. Tento rozměr života 
snadno nevidět a zapomenout. Proto právě jen Marie dostává pochvalu, i když by si ji za-
sloužila určitě i Marta. Marty, nezapomeňte na příklad Mariin. A vy Marie, díky za vaši inspi-
raci. A vzájemně se podpírejte a pomáhejte si po celý školní a pracovní rok!

Pavel Klinecký
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FARÁŘOVO OHLÉDNUTÍ
Strašnický sbor je pro mne i mou rodinu druhým do-
movem. Od dětství jsem v něm vyrůstal, faráři Lubomír 

Balcar a Jiří Lejdar mně byli výbornými vychovateli a v mnohém 
i vzory. Když jsem v roce 1993 stál před rozhodnutím, zda při-
jmout ve Strašnicích práci kazatele, provázely toto rozhodnutí 
velká vděčnost i velký strach. Vděčnost: přál jsem si vždy být ka-
zatelem v takovém sboru, který jsem nejlépe ze všech znal; spl-
nilo se mně životní přání. Strach: budu to umět? A přijme mne 
sbor navzdory starému pravidlu, že „prorok nemá vážnosti ve své 
vlasti” (J 4,44)?

Rád tu skládám hold strašnickému sboru i jeho staršovstvu, ku-
rátoru Danielu Titěrovi i pozdějšímu Janu Balcarovi, za jejich vel-
korysost i moudrost, za důvěru, jíž mne poctili. Za to, že mne, 
někdejšího „Pavlíčka” a později tak trochu „chuligána” vzali vážně 
a přijali ode mne slovo, jež jsem se pokoušel zvěstovat.

Slyšel jsem nedávno myšlenku, jež mne oslovila. Formuloval ji kdysi kterýsi kurátor, snad někde na 
Moravě: „Farář? To je v dějinách sboru průběžná položka.” Ano, sbor žije z generace na generaci, 
z desetiletí do desetiletí a faráři přicházejí a odcházejí. Ale strašnickému staršovstvu se toto posta-
vení faráře nezdálo. „Nikoli,” říkali, „farář je víc, zejména je-li na sboru delší dobu. Ve Strašnicích od 
vzniku sboru působili pouze tři faráři, každý z nich déle než dvacet let, působili na řadu generací, 
vychovávali naše rodiče, mládež, nynější presbytery! A ty taky, milý Pavle, vychováváš naše děti, 
mládež, formuješ naši zbožnost, ne, nejsi jen průběžná položka!”

Tak tedy ne. Musím přijmout zřetelnější místo v dějinách sboru. Hlavou se táhnou desítky mládež-
nických vod a hor, vánočních divadel, rozhlasových bohoslužeb, táborů, hudebních vystoupení, 
chotěbořských setkání, silvestrovských prozpívaných nocí. Stovky bohoslužebných setkání, bib-
lických výkladů, schůzek dětí a mládeže. Desítky křtů, požehnání dětem, konfirmací, svateb i po-
hřbů. A hlavně, stovky lidí, dětí, mládeže, střední generace i těch starých a nejstarších. Nepočítaně 
pastýřských setkání, rozhovorů vážných i radostných. A více než dvě stovky setkání staršovstva, 
kdy přes rozdílné názory nedošlo k roztržce!

Ano, bylo to hodně práce. Někdy tolik, že sil na vše nezbývalo. Ale dělal jsem ji rád. Stála při mně 
moje rodina, nejen „tichou podporou” a trpělivostí, ale aktivně: co u nás dělal jeden, dělali všichni. 
A těch aktivních i akčních presbyterů, brigádníků, stavebníků, sester v křesťanské službě, ve sbo-
rové kanceláři, těch mladých, ochotných nést kůži na trh při zpívání nebo divadle, učitelů nedělní 
školy.

Dík za to za všechno. A dík i za to, že mně Pán dal poznat (snad ještě není pozdě), kdy je čas odejít. 
Kdy síly nepřibývají, zatímco práce ano, kdy stereotyp hrozí únavou „materiálu”. Dík za to, že sbor 
se svým farářem nestojí a nepadá.

Že by nakonec farář přece jen byl tou průběžnou položkou?
Pavel Klinecký
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PODĚKOVÁNÍ 
PAVLOVI
Milý Pavle, 

před několika měsíci ses rozhodl změnit své 
působiště a – dá-li Pán – budeš od 1. listopa-
du tohoto roku pracovat ve sboru naší církve 
v Třebenicích. Je to sice menší sbor, ale jak jsi 
sám řekl, jdeš tam pracovat, a ne odpočívat. 
O tom, protože Tě dobře známe, nikdo z nás 
nepochybuje. 

Ve Strašnicích jsi strávil téměř čtvrt století, což 
je jistě požehnaná doba. Tak dlouhá, že mno-
zí z nás celé toto období s Tebou ani neměli 
možnost prožít. Avšak bez ohledu na čas, kte-
rý jsme společně ve strašnickém sboru strávi-
li, cítíme veliký vděk za ta léta, po která jsi nás 
provázel naším duchovním životem a sdílel 
s mnohými z nás nejrůznější životní radosti 
i trápení.  

V prvé řadě směřuje naše vděčnost a poděko-
vání za vedení a obsah strašnických bohoslu-
žeb. Připravoval jsi je s velikou pečlivostí, zod-
povědností a citlivostí k aktuálním problémům 
jednotlivců i celé společnosti. Tvé bohoslužby 
nebyly nikdy povrchní. Nevyhýbal ses ani těm 
nejsložitějším tématům, ze kterých – pro nás 
i s určitou dávkou napětí a zvědavostí – jsi na-
cházel jasná a srozumitelná východiska. Tvoje 
kázání spolu s hlubokými modlitbami a dobře 
vybranými písněmi byly pro nás velkou život-
ní posilou. Při slavnostních bohoslužbách nás 
potěšil a povzbudil i krásný zpěv mládeže 
v Tvém aranžmá a s Tvým doprovodem. 

Jsme Ti velmi vděčni nejen za vedení dětí, ale 
i za smysl, který jsi celé práci s mladou gene-
rací ve sboru vtiskl.  Při pravidelném „pocho-
du“ dětí do nedělní školy asi málokdo zůstával 
lhostejným.

A tak bychom mohli pokračovat výčtem dal-
ších aktivit, které jsi ve sboru podporoval 
a rozvíjel – setkávání starší generace, setkává-
ní mládeže, biblické hodiny pro mladší a starší 
děti, konfirmační cvičení a vlastní konfirmace, 
setkávání „Pátečníků“, Křesťanské služby. Jsme 
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CHOTĚBOŘ – 
PODZIMNÍ 
VÍKEND 

Již několik desetiletí patří toto podzimní se-
tkání k našemu sborovému životu. Tak i le-
tos zveme bratry a sestry napříč generacemi 
do chotěbořského rekreačního zařízení. Letos 
se sejdeme o víkendu 23. – 25. září.

Po páté strávíme víkend společně s našimi 
přáteli ze smíchovského sboru. Proto i letos 
máme možnost prožít hezký víkend nejen 
mezi starými přáteli, ale navázat i přátelství 
nová. 

Program není nijak náročný, a tak se ho mo-
hou zúčastnit jak rodiny s dětmi, tak i starší 
generace a senioři. Každý si zde najde čin-
nost, která mu bude nejvíce vyhovovat. Kro-
mě společných večerů při zpěvu, povídání 
a sklence vína nebude chybět ani tradiční 
sobotní táborák a sportovní odpoledne dětí, 
mládeže a rodičů. 

V neděli se sejdeme po společné snídani u ne-
dělních bohoslužeb. Víkend zakončíme spo-
lečným obědem a posezením u kávy.  Máme 
objednané krásné počasí, tak pojeďte s námi! 
Bývá nás obvykle plno, tak se nezapomeňte 
včas přihlásit.

Alena Němcová

vděčni za Tvoje muzikantské nadání a schop-
nost vtáhnout do hudební a dramatické pro-
dukce, které se staly nedílnou součástí sboro-
vého života, celou svoji rodinu. Jsme si vědomi 
toho, že to byl pro náš sbor neobyčejný dar, 
který jej tmelil a rozvíjel.

Zvláštní díky patří nejen Tobě, ale i Tvé man-
želce Mileně a vašim dětem Filipovi, Kristýně 
a Benovi za pravidelnou přípravu a provedení 
vánočních her. S velkou radostí jsme přijímali 
pravidelná pozvání k vám domů na přelomu 
starého a nového roku. 

K životu sboru určitě patřily i tábory strašnické 
nedělní školy, hory mládeže i sborové pobyty 
v Chotěboři, výlety do Českého ráje. Byli jsme 
si vědomi i Tvého šestiletého působení v Sy-
nodní radě ČCE, kde jsi po celé funkční období 
hrál významnou roli, aniž by bylo třeba suplo-
vat Tvou práci ve sboru. Vážíme si i Tvé anga-
žovanosti v České televizi v pořadu „Uchem 
jehly“, který má znatelný misijní přesah, stej-
ně jako Tebou vždy pečlivě připravené přeno-
sy našich sborových shromáždění do Českého 
rozhlasu.

Je nutno zmínit i Tvou vždy perfektní přípra-
vu schůzí staršovstva, která umožňovala kon-
struktivní a věcná jednání. Poznali jsme Tě 
i jako dobrého učitele, který provázel řadu vi-
kářů a připravoval je pro práci v církvi. Tak mů-
žeme také poděkovat za vedení  Martina Saba, 
který je navržen jako Tvůj  nástupce v roli kaza-
tele strašnického sboru.

Milý Pavle, do dalšího životního a pracovní-
ho období v třebenickém sboru přejeme Tobě 
a celé Tvé rodině mnoho Božího požehnání – 
hodně porozumění, radosti, dobrý pocit z vy-
konané práce i hodně zdraví. Věříme, že Tvým 
odchodem nekončí naše kontakty, že o sobě 
budeme i nadále vzájemně vědět a možná na-
jdeme i zajímavé příležitosti setkávání či spo-
lupráce obou sborů. Budeme na Tebe a celou 
Tvoji rodinu ve svých modlitbách myslet.

Ladislav Janeček



7

HLEDÁNÍ NOVÉHO KAZATELE
Nečekaná rezignace kazatele sboru Pavla Klineckého nás všechny překvapila. 
Nově vzniklá situace postavila staršovstvo před úkol vybrat vhodného kandidá-

ta na jeho místo a navrhnout jej volbě sborovému shromáždění. To bývá obvykle dlouhá 
a složitá cesta, s níž většina členů staršovstva neměla žádnou osobní zkušenost. Často se 
při volbě farářů sbory vnitřně dělily na skupiny příznivců a odpůrců určitého řešení, někdy 
až s trvalejším dopadem do pozdějších vztahů mezi jeho členy. Toho jsme se báli.

Po Pavlově oznámení odchodu se staršovstvo v krátkém čase třikrát sešlo k velmi soustře-
děným rozhovorům o tom, co dál. Svou představu kazatele a jeho práce jsme si nejprve 
ujasnili v obecné rovině, poté vážili tvář, potřeby i specifika strašnického sboru. Pavla Kli-
neckého a jeho způsob práce jsme nemohli učinit měřítkem, kterým bychom kandidáty 
a jejich představy o práci poměřovali. Jsme přece lidé velmi různých obdarování. Některá 
jsou na pohled viditelnější, jiná zase nenápadnější, ale třeba s velkým vnitřním potenci-
álem. Shodli jsme se v tom, že  chceme faráře dobrého, který by nám ukazoval ke Kristu, 
měl svou práci a lidi ve sboru rád a pracoval s nasazením odpovídajícím potřebám sboru.

Z kazatelů ČCE jsme si vybrali pro první kolo našeho hledání šest rovnocenných favoritů 
a oslovili je v osobním rozhovoru. Už při jejich výběru bylo jasné, že nebude tak jednodu-
ché pro kazatele opustit sbor, k němuž je vázán smlouvou, v němž pracně po léta buduje 
určité vztahy, odejít z místa, kde třeba manželka je profesně zakotvena, děti chodí do ško-
ly atd. Také jsme zvažovali typovou odlišnost a teologický profil, vhodnost povahovou atd. 
Hodiny při těch rozhovorech jenom běžely.

Jedním z šestice oslovených byl i bratr Martin Sabo, kterého si staršovstvo pozvalo na 
čtvrtek 12. května  k dlouhému a velmi důkladnému rozhovoru. Ten večer byl zajímavý 
také tím, že poprvé po mnoha letech se ho bez jediné omluvy zúčastnilo všech šestnáct 
presbyterů. Díky Skypu i Rut Nečasová dlící ve Švédsku a Jakub Čapek, který v té době po-
býval s rodinou v USA.

Na počátku setkání Martin přiznal, jak nelehké bylo pro něj, začínajícího faráře, zvažovat 
vůbec přijetí kandidatury do velkého a pracovně náročného sboru, jehož prostředí ovšem 
během vikariátu blíže poznal, získal k němu určitý vztah a nalezl v něm řadu přátel. Všichni 
jsme cítili, že jeho rozhodnutí přijít  k rozhovoru provázela velká pokora, a to je v podobné 
situaci jistě ten průvodce nejlepší.  V průběhu večera jsme Martina zahrnuli řadou otázek. 
Jak se cítí on – vyrostlý v reformované tradici – v prostředí  ČCE, jejíž zbožnost má trochu 
jinou podobu, které důrazy by nerad opustil, jak vidí liturgii, jakým způsobem by řešil 
složité vztahové situace, pro který typ práce cítí větší či menší obdarování, co spolupráce 
laiků, ekumena, hudba, pastorace? Dnes se pro podobně vedený rozhovor často používá 
výraz „grilování“. My jsme nikdo takový pocit neměli. Na Martinovi nás zaujala upřímnost 
jeho odpovědí. To nebyla šachová partie, v níž člověk důkladně promýšlí každý tah a jeho 
možné důsledky, ale velmi upřímná zpověď člověka, který chce sloužit, a ptá se s pokorou, 
zda na svůj úkol bude stačit.

Po devadesátiminutovém rozhovoru jsme Martina propustili. Abychom věděli, jak v de-
batě pokračovat, vyplnili jsme si v klidu během pauzy anonymně lístky se dvěma otázka-
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mi. Ta první se týkala osobního dojmu a pocitu z proběhlého rozhovoru, ta druhá už šla 
na tělo: „ Umíš si představit Martina Saba jako strašnického faráře?“. Po oznámení výsled-
ku zavládl chvilkový, skoro bych řekl až nevěřícný údiv. Šestnáct presbyterů, šestnáctkrát 
ano. Cítili jsme velikou radost a vděčnost Pánu Bohu.

Martin nakonec pozvání k volbě, která pro něj i jeho milou manželku Elen znamená závaž-
né životní rozhodnutí, v dohodnuté lhůtě a k naší veliké radosti přijal. Staršovstvo straš-
nického sboru se rozhodlo v naprosté jednotě a s dobrým svědomím předložit volební-
mu sborovému shromáždění 18. září 2016 Martina Saba jako kandidáta na volbu kazatele 
sboru a tuto volbu členům sboru doporučit.

Jan Balcar

Staršovstvo strašnického sboru jednohlasně 
navrhlo na poradě 16. června 2016 kandidáta 
na příštího faráře našeho současného vikáře, 
který 15. června získal osvědčení o způsobi-
losti k ordinované službě faráře v církvi. Star-
šovstvo strašnického sboru požádalo písemně 
20. června seniorátní výbor o projednání návr-
hu volby a předání synodní radě.

Synodní rada ČCE na zasedání 28. června 2016 
schválila kandidaturu bratra Martina Saba 
na místo faráře FS ČCE v Praze 10 – Strašni-
cích na plný pracovní úvazek na dobu určitou 
od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021. 

Dalším krokem je již volební sborové shro-
máždění, které je stanoveno na neděli 
18. září 2016.

Jednací a volební řád, čl. 8, 1 stanovuje pravi-
dla pro sborová shromáždění.

Volby ve sborovém shromáždění se mohou 
platně konat jen tehdy, jestliže byly při svolá-
ní shromáždění řádně ohlášeny. Sborové shro-
máždění je oprávněno volit faráře nebo jáhna, 
staršovstvo včetně náhradníků a revizory sbo-
rového hospodaření.

POZVÁNÍ NA VOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
A PRAVIDLA HLASOVÁNÍ
(CÍRKEVNÍ ŘÁD K VOLBĚ)

Církevní zřízení je závazným řádem pro celou 
Českobratrskou církev evangelickou a je schva-
lováno synodem. Faráři jsou voleni podle § 12, 
5 ve farním sboru sborovým shromážděním na 
návrh staršovstva po schválení synodní radou. 
Řád pro kazatele, čl. 3, 1 uvádí, že osvědčení o 
způsobilosti k ordinované službě faráře nebo 
jáhna uděluje a odnímá synodní rada. Řád pro 
kazatele, čl. 10, 5 uvádí, že úspěšnému absol-
ventovi vikariátu vydá synodní rada osvědče-
ní o způsobilosti k ordinované službě faráře v 
církvi za předpokladu, že absolvent podepíše 
kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat 
kazatelskou službu.

Jednací a volební řád, čl. 9, 1 stanovuje postup 
volby faráře.

Volbu faráře nebo jáhna připraví staršovstvo 
na základě projednání s kandidátem nebo 
kandidáty pro volbu. Volba se může právoplat-
ně konat teprve poté, co synodní rada vydá 
pokyn k volbě. čl. 9, 2. O vydání pokynu k vol-
bě požádá staršovstvo synodní radu prostřed-
nictvím seniorátního výboru, jakmile se s kan-
didátem dohodne na obsahu povolací listiny 
a dalších dohod, které s ní souvisejí, a připraví 
jejich písemný návrh.



9

Jednací a volební řád, čl. 9 upřesňuje pod-
mínky volby faráře. Podle bodu 4 volbu koná 
sborové shromáždění, ohlášené nebo sezvané 
podle § 8 CZ a čl. 6 tohoto řádu. Volba se může 
platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpo-
loviční většina voličů zapsaných v seznamu 
členů s hlasovacím právem. Právo hlasovat 
ve sborovém shromáždění mají členové sboru 
(§ 1 CZ) zapsaní staršovstvem do seznamu čle-
nů s hlasovacím právem. 

V našem strašnickém sboru je zapsáno 282  
členů s hlasovacím právem. Bod 5 upřesňuje 
variantu – nesejde-li se tato většina ve stano-
venou dobu, může se volba vykonat za jaké-
hokoli počtu přítomných voličů po uplynutí 
půlhodiny od ohlášeného počátku shromáž-
dění, bylo-li při svolání na tuto možnost upo-
zorněno. Tato okolnost musí být v zápise o vol-
bě uvedena. Dle bodu 6 se při volbě faráře 
hlasuje vždy tajným hlasováním.

Jednací a volební řád, čl. 10 upřesňuje řízení 
po volbě faráře

Bod 1: Výsledky volby oznámí staršovstvo 
sboru při příštím bohoslužebném shromáždě-
ní. Zvolenému kandidátovi oznámí výsledek 
volby doručením povolací listiny, jejíž obsah 
byl dohodnut před volbou. 

Bod  2: Potvrdí-li zvolený kandidát svým pod-
pisem na povolací listině ve lhůtě jednoho 
měsíce od doručení povolací listiny, že volbu 
přijímá, podá staršovstvo prostřednictvím se-
niora žádost synodní radě o potvrzení volby. 
V opačném případě prohlásí synodní rada vol-
bu za neplatnou. 

Řád pro kazatele, čl. 4, 12 dále upřesňuje další 
postup po volbě faráře. 

Po volbě církevním sborem jsou faráři i jáhno-
vé do služby sboru na novém místě uváděni 
instalací v bohoslužebném shromáždění, zpra-
vidla do 30 dnů po nástupu. 

Podrobnosti určuje Agenda Českobratrské 
církve evangelické. 

Petr Kocna

MILÍ PŘÁTELÉ,
DOVOLUJEME SI 
VÁS POZVAT NA:

VOLEBNÍ
SHROMÁŽDĚNÍ 

V NEDĚLI 

18. ZÁŘÍ V 9.00

BOHOSLUŽBY
VDĚČNOSTI

ZA DLOUHOLETOU
SLUŽBU BRATRA FARÁŘE 

PAVLA KLINECKÉHO

V NEDĚLI 

23. ŘÍJNA
V 15.00

kázáním poslouží 
emeritní synodní senior 

Joel Ruml

ORDINACI
BRATRA VIKÁŘE
MARTINA SABA

V NEDĚLI 

30. ŘÍJNA
ve sboru ČCE

na Vinohradech
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JAK JSME SE DOSTALI AŽ SEM
Milý sbore, přátelé, čtenáři, bylo mi asi dvanáct let. Seděl jsem pod kazatelnou svého dědy. 
Poslouchal jsem ho celkem pozorně, asi jako každou neděli. Pamatuji si to dodnes. Tehdy 

poprvé jsem s naprostou jistotou věděl, že tohle je to, co mám dělat. Tehdy poprvé jsem před se-
bou viděl náznak cesty, kterou pro mě Pán Bůh chystá. Jistě, ta naprostá jistota dostala v životě 
několikrát zabrat. Ale jsem tady. O osmnáct let později. Čeká mě první volba za sborového faráře 
na můj první sbor. A stále vnímám, že tohle je ta cesta, po které mám jít.   

Když jsem před lety přišel z Košic do Prahy, ani ve snu mě nenapadlo, že tu zůstanu tak dlouho. 
V plánu bylo vystudovat Evangelickou teologickou fakultu v Černé ulici a vrátit se zpátky sloužit 
v některém ze sborů Reformované křesťanské církve na Slovensku. 

Našel jsem ale své místo v mládeži slovenského sboru ECAV ČR v Jirchářích, kde jsme s manželkou 
oba osm let sloužili. Postupně jsme si zemi zamilovali. Vnímali jsme, že i tady, v církvi i mimo ni, 
je hodně široké pole, kde bychom mohli sloužit. Po nelehkém rozhodování a nekonečných mod-
litbách jsem požádal o přijetí do vikariátu ČCE. Byl jsem nadšen, že se věci hýbou tím správným 
směrem. Chodil jsem do práce, učil a snažil se trpělivě čekat na rozhodnutí vedení církve. 

Nakonec dopis přišel. Nebyl dlouhý, ale nečetl se snadno. Nepřijali mě. Bylo to pro mě složité 
období. Bylo potřeba nanovo promýšlet, jestli se vrátíme na Slovensko nebo počkáme ještě rok 
a zkusím to znovu. Tehdy mě velice zaměstnávaly otázky typu, jestli Pán Bůh nechce, abych tady 
sloužil, nebo mě učí trpělivosti a pokoře. Hledali jsme odpověď. Oba s Elenkou jsme vnímali, že do 
služby mě Pán Bůh pořád volá. Na tom se nic nezměnilo. Jenom mě církev z důvodu dodržování 
řádů v té chvíli ještě nemohla přijmout. A tak jsme se rozhodli, že to zkusím opět za rok…

Přišel další dopis, ze stejné adresy. Dopis, který nám udělal mimořádnou radost. Sice napodruhé, 
ale byl jsem přijat na vikariát. Do strašnického sboru. Mým mentorem se měl stát Pavel Klinecký. 
Tehdy jsem ještě nevěděl, jaké požehnání pro nás Pán Bůh chystá. 

Protože vikariát trvá jenom rok, snažili jsme se moc si nezvykat. Nepustit si sbor zbytečně blízko. 
Aby pak následný odchod tolik nebolel. To se nám ale popravdě řečeno vůbec nepovedlo. Lidé, 
i když byli ze začátku zdrženliví, zvláště na kruchtě, se ukázali být velmi vlídní a srdeční. Už po pár 
měsících nám několik lidí přirostlo k srdci. Spolupráce s Pavlem byla od začátku až doposud velmi 
příjemná a mnohému se od něj učím. Zkrátka a dobře, myslím, že nás strašnický sbor přijal nad 
očekávání dobře. 

Na konci ledna pak začalo období hledání sboru, ve kterém bychom mohli působit. S Elenkou 
jsme se dohodli, že se půjdeme podívat všude, kam nás pozvou. Budeme otevření všem mož-
nostem. A taky využijeme této příležitosti k dalšímu poznávání života církve. Byl jsem zcela pře-
kvapen, kolik sborů mě oslovilo. Tolik sborů naší církve potřebuje faráře! A skutečně, byli jsme se 
postupně podívat všude. Poctivě jsme přemýšleli, modlili se a mluvili s lidmi, kteří jsou pro nás 
důležití a kteří dokázali poradit. 

S manželkou jsme velmi vděční za důvěru, kterou nám prokázal strašnický sbor. Zvláště pak straš-
nické staršovstvo. Upřímně, pozvání ze Strašnic jsme nečekali. Dlouho jsme o tom debatovali. 
Staršovstvo nám vyšlo velmi vstříc. Dostali jsme prostor se rozhodnout, jestli kandidaturu přijme-
me. Nakonec jsme se osmělili pozvání přijmout. Bylo za tím hluboké přesvědčení: „Když Pán Bůh 



11

dveře otevírá, kdo jsem já, že bych 
je zavíral.“ A tak jsem byl staršov-
stvem pozván k rozhovoru. Star-
šovstvo se k otázce hledání no-
vého faráře postavilo odpovědně. 
Na setkání byli přítomni všichni 
presbyteři, ti z daleka dokonce 
přes videokonferenci. Byl to vel-
mi příjemný a otevřený rozho-
vor o silných a slabých stránkách 
kandidáta i sboru. Mluvili jsme 
o budoucnosti sboru. O tom, že 
nastoupit po tak výrazném fará-
ři bude, eufemisticky řečeno, vý-
zvou. Na světě je jenom jeden 
Pavel Klinecký. Debatovali jsme 
o tom, co zachovat a co by bylo 
třeba vítané změnit. Shodli jsme 
se, že stěžejní je práce kazatelská 
v neděli a během svátků. Skvělé je, 
že třeba práce s dětmi, pátečníci a 
setkání seniorů fungují perfektně. Z rozhovoru také vyplynulo, že v některých oblastech je prostor 
pro posun. Kupříkladu, že ve sboru je prostor pro více pastorační činnosti. Mládež nám dorůstá na 
třicátníky, a tedy se nabízí možnost pro samostatné setkávání a tak dál. Důležité bylo, že obě stra-
ny, jak staršovstvo, tak kandidát, by rádi rozvíjeli to, co už je ve sboru nosné, i to, po čem je zatím 
jen poptávka. Po skončení pohovoru staršovstvo ještě jednalo beze mne. 

V té době jsme se s manželkou rozhodovali už jenom mezi třemi sbory. Jeden sbor byl nedaleko 
Prahy, jeden na Moravě – no a samozřejmě Strašnice. Výrazným posunem směrem ke Strašnicím 
bylo, když mi kurátor oznámil výsledek pohovoru se staršovstvem. Takhle silný mandát prý nebý-
vá obvyklý. Staršovstvo se shodlo, že je nakloněné myšlence pozvat mě jako jediného kandidá-
ta k volbě za faráře strašnického sboru. Po zvážení všech pro a proti jsem pak s velikou pokorou 
a bázní telefonoval kurátorovi Petru Kocnovi a oznámil mu naše rozhodnutí. Misky vah se tedy 
přiklonily na stranu Strašnic ze tří hlavních důvodů. Jednak, silný mandát a projevená důvěra star-
šovstva. Dále, obeznámenost s lidmi a poměry ve sboru díky vikariátu. A taky přesvědčení, že zde 
jsou nám nejzřetelněji otvírané dveře. Ze strany lidí, ale věříme, že i ze strany Pána Boha.  

Kurátor sboru vyjádřil nadšení a svolal zasedání staršovstva, které rozběhlo kroky k mé volbě, tedy 
k volbě Mgr. Martina Saba za strašnického faráře dne 18. září 2016 během nedělních bohoslužeb 
od 9 hodin.

Velmi si vážím odvahy staršovstva vsadit na mladého faráře. Vážím si trpělivosti, se kterou čekali 
na mé vyjádření. A vysoce si cením oboustranné důvěry a také vůle a ochoty spolupracovat na ve-
dení sboru. Práce je před námi hodně. Ale věřím, že ji společnými silami, s Boží pomocí a požehná-
ním, zvládneme a že nám přinese užitek i potěšení.

Martin Sabo
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důchodu odešly 3 farářky. Neobsazených sborů je 
celkem 46. Nejvíce v Ústeckém seniorátu – 8 ze 
14. Kaplanů vyslaných do nemocnic, věznic a ar-
mády je celkem 18, někteří na částečné úvazky.

Evangelická akademie: Bratrská škola byla vy-
bídnuta Českou školní inspekcí, aby rozšířila svou 
kapacitu o II. stupeň. V září si budeme připomínat 
25 let práce Evangelické akademie.

Nakladatelství Kalich: Zpráva z nakladatelství 
Kalich byla jedinou, kterou synod nepřijal, jsou 
v ní nejasnosti ohledně hospodaření. Řešením to-
hoto problému byla pověřena Synodní rada.

Církevní pastýřská rada: V uplynulém roce se 
zabývala jednou kauzou.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ: 
K 31.12.2015 bylo v majetku personálního fondu 
skoro 402 milionů korun rozdělených do 4 částí: 
Investiční fond A, Investiční fond B, ČCE Reality 
a Přímé investice.

ZPRÁVA JERONÝMOVY JEDNOTY:
Pražský seniorát je na 4. pozici v obětavosti 
na jednoho člena. V rámci tohoto seniorátu obsa-
dily první tři místa sbory Kladno, Kliment, Braník.

ZPRÁVA O REVIZI HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉ-
HO SBORU: 
Revizoři nemají zásadní výhrady k hospodaření 
povšechného sboru. Žádají však průběžné infor-
mace o hospodaření všech právnických osob zři-
zovaných ČCE s výjimkou Diakonie ČCE. Synod 
s tím souhlasí.

ROZPOČET NA ROK 2016: 
Synod schválil rozpočet. Dále schválil výši repartic 
na rok 2017 a jejich rozpis pro jednotlivé senio-
ráty. Navýšení bylo tentokrát jen malé, pro praž-
ský seniorát je to meziroční nárůst z 827 000 Kč 
na 830 000 Kč. 
Synod také schválil standardní povinné celocír-
kevní sbírky pro rok 2017:

1. Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – 
postní neděle

2. Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – Boží hod ve-
likonoční

3. Sbírka pro Diakonii – Svatodušní svátky

4. Sbírka solidarity sborů – červen

5. Sbírka pro křesťanskou službu – první neděle 
v září

Jednání synodu je vždy řazeno do tematických 
bloků. Všechny synodní tisky jsou předem projed-
nány v komisích. 
Synod má 5 komisí – teologickou, výchovnou, 
právní, hospodářskou a komisi pro podporovaná 
místa. Každý synodál je členem některé z komisí. 
Zápisy z komisí jsou rozeslány všem synodálům, 
aby si je mohli přidat k jednotlivým tiskům, vlast-
ní jednání na synodu je pak snazší.

VOLBY
Letos se moc nevolilo. Volili se poslanci ústřední-
ho shromáždění Jeronýmovy jednoty, náš senio-
rát budou zastupovat br. farář Kalus a sestra Re-
jentová. Dále se volili čtyři celocírkevní revizoři, z 
Pražského seniorátu byli zvoleni bratři Mašek a Ši-
lar. Nakonec proběhla volba Mikuláše Vyměta la 
jako faráře pro menšiny a humanitární aktivity.

ZPRÁVA SYNODNÍ RADY, ŽIVOT CÍRKVE, VŠEO-
BECNÁ ROZPRAVA

Zpráva Synodní rady ČCE: Úvodem každý člen 
SR uvedl, které oblasti má na starosti. Ze  práv jed-
notlivých členů SR zaujalo nejvíce:
– Je třeba hovořit o jednotě uvnitř církve. Úsi-
lí o jednotu církve by se mělo stát pomocí, a ne 
omezením. Jde o to, aby základní prvky bohoslu-
žeb byly všem shromážděním ČCE společné.
– Je důležité usilovat o to, aby farářské povolání 
bylo lákavé pro nové zájemce, aby naši faráři do-
kázali držet vysokou úroveň poctivého řemesla 
i v 21. století.
– Mělo by se též dbát na to, aby opatrnost a roz-
vážnost nevedly k pocitu bláhové zajištěnosti, 
k pokušení naplnit stodoly a zakopat hřivny. 
– Je třeba mít odvahu zbavit se budov, které ne-
potřebujeme a potřebovat nebudeme. 

Informace o církvi za rok 2015: Na sbory nově 
nastoupilo 6 farářů a jáhnů (žen i mužů). Do vika-
riátu nastoupilo 6 absolventů. Nově nastoupilo 
do zaměstnání v ČCE 5 pastoračních pracovníků 
– většinou na částečné úvazky. Pracovní poměr 
ukončilo 26 farářů a pastoračních pracovníků. Do 

SYNOD
INFORMACE O JEDNÁNÍ 
2. ZASEDÁNÍ 34. SYNODU
(19. - 21. KVĚTNA 2016) 
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6. Sbírka pro sociální a charitativní pomoc – Dík-
činění
7. Sbírka JTD – do konce října
8. Sbírka pro bohoslovce a vikariát – Boží hod vá-
noční

Odvod do Personálního fondu byl schválen už 
loni a pro rok 2017 činí 100 000 Kč na jeden farář-
ský úvazek.
Prominutí dluhů z Personálního fondu: O pro-
minutí požádalo 17 sborů. Dluhy byly odpuště-
ny v plné výši s výjimkou jednoho sboru, který 
o svých dluzích nekomunikuje ani se SR, ani se 
správní radou PF. 

SBORY: 
Návrh Královéhradeckého seniorátu na sloučení 
sborů v Broumově a v Hronově byl schválen. Rov-
něž proběhlo sloučení sborů Dobříš se sborem 
Hořovice a sboru Telč se sborem Velká Lhota. Sbo-
ry Hořovice a Velká Lhota byly vymazány z Rejstří-
ku MK ČR ke dni  4. 1. 2016.

DIAKONIE ČCE:
Zpráva o činnosti Diakonie ČCE za r. 2015: Zpráva 
hovoří o činnosti za rok 2015, konkrétně pak o so-
ciálních službách, dalších činnostech středisek, 
o školách Diakonie, o činnosti ředitelství, o Dia-
konické akademii, s.r.o., o hospodaření a o přípra-
vách na duchovní a pastorační péči.
Zpráva Střediska humanitární a rozvojové spolu-
práce  Diakonie ČCE za r. 2015: Povšechný sbor 
je partnerem Střediska humanitární a rozvojové 
spolupráce. Proto středisko také podává zprávu 
o své činnosti synodu. Hospodařením střediska 
prošlo 29 milionů Kč. Celkově se však podílelo 
na 18 projektech za 61 milionů. Jedná se o huma-
nitární projekty v zahraničí (Jordánsko, Irák, Bar-
ma, Ukrajina, Nepál) i pomoc v ČR. Dále o sociál-
ní projekty (Etiopie, Zambie, Gruzie, Moldavsko, 
Ukrajina) a o zemědělské projekty (Moldavsko, 
Etiopie, Kambodža).V roce 2014 to bylo 20 milio-
nů ve 13 projektech.

NOVÝ EVANGELICKÝ ZPĚVNÍK: 
Příprava běží od podzimu roku 2004. Byla pro ni 
ustavena komise. V současné době má 8 řádných 
členů, 2 spolupracující bývalé členy a 4 externí 
spolupracovníky. 
Práce probíhají ve 3 pracovních skupinách: texto-
vé, varhanní a kytarové. 

Dosud byl proveden výběr písní (867) a žalmů 
k recitaci (24) a výběr novozákonních  textů k re-
citaci (7). Byly též sestaveny bohoslužebné pořa-
dy (6). Písně byly vybrány hlavně z Evangelického 
zpěvníku (340), z Dodatku k Evangelickému zpěv-
níku (79) a ze zpěvníků Svítá (116), Buď tobě slá-
va a Zpívejte s námi (39). Dále bylo zařazeno 293 
nových písní.
Byla vytvořena koncepce, osnova a kapitoly zpěv-
níku. Zpěvník bude tvořen šesti velkými kapitola-
mi, a to:
– Bohoslužba v Bibli (249 písní) s největší podka-
pitolou „Žalmy“ (celkem 199 písní dle 112 žalmů)
– Bohoslužba ve společenství církve (242)
– Bohoslužba během církevního roku (197)
– Bohoslužba všedního dne (69)
– Bohoslužba na cestě životem (65)
– Bohoslužba ve světě (44) 
Byl aktualizován předběžný harmonogram práce 
až do jara 2018, kdy by měl být Nový evangelický 
zpěvník odevzdán do tisku. Synod však netrvá na 
tom, aby nový zpěvník vyšel v roce 2018. Časově 
asi nejnáročnější a hlavně těžko předvídatelné je 
jednání o autorských právech.
Ve zprávě je i finanční rozvaha. Synod se kloní 
k trvanlivějšímu, ale současně dražšímu provede-
ní zpěvníků. Zpěvník by mohl stát asi 300,- Kč, po-
kud by se prodal celý náklad 40 tisíc výtisků. Bude 
dobré, pokud si sbory předplatí zvažovaný počet 
kusů, aby mohlo být vydání bez problémů finan-
cováno. 
K tisku zpěvníku byla dlouhá podrobná rozprava. 
Synod vzal zprávu o průběhu prací na zpěvníku 
na vědomí. Nechce již nyní zcela uzavírat výběr 
písní a jejich textů. Drobné úpravy mohou být ješ-
tě žádoucí.

ZMĚNY CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ A ŘÁDŮ:
Pastorační pracovníci: Bylo usneseno: 
– nejvyšší počet plných pracovních úvazků pasto-
račních pracovníků stanoví každoročně synod
– mzdové náklady budou hrazeny z personálního 
fondu
– odvod na pastoračního pracovníka do personál-
ního fondu bude činit 60% z odvodu daného sbo-
ru na kazatelské místo
– aktuální maximální počet pastoračních pracov-
níků je stanoven na 12 úvazků.
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Nové návrhy na změny církevního zřízení a řádů: 
Mimo jiné neprošly návrhy, které chtěly vrátit 
možnost volby kazatelů na 10 let (nyní dočasně 
zkráceno na 5 let). 

PLNĚNÍ DALŠÍCH USNESENÍ SYNODU:  
Koncepce škol EA je rozpracována a hovoří o těch-
to tématech:

– co školy očekávají od zřizovatele (ČCE)

– jaká je zakázka církve směrem ke školám

– škola – centrum komunity – veřejná služba

– bratrské školy

– evangeličtí pedagogové

– institut vzdělávání

Katechetická příručka byla dopracována. Je k dis-
pozici na http://www.e-cirkev.cz/clanek/5732-/
index.htm.

LOGO ČCE:
Již dva roky hledá naše církev nové logo. K téma-
tu proběhla rozprava. Přípravou nového loga byla 
pověřena Synodní rada. Logo bude obsahovat 
Bibli a kalich.

Od ledna 2018 by měla Ústřední církevní kancelář 
a Synodní rada toto nové logo používat. Senioráty 
a sbory se mohou připojit, ale nemusí.

REVITALIZACE ÚSTECKÉHO SENIORÁTU: 
Pro splnění tohoto úkolu byla zřízena komise. Je-
jím předsedou je farář Tomáš Matějovský ze sboru 
v Děčíně. Synod 2015 zřídil pro Ústecký seniorát 
dvě podporovaná místa:

– seniorátní farář Ústeckého seniorátu – obsaze-
no od 1. ledna 2016 .

– celocírkevní kazatel pro sbor v Ústí nad Labem - 
kazatel se hledá.

Se sborem v Ústí n.L. navázal partnerské vztahy 
sbor v Českém Těšíně. Jednou za měsíc přijíždí 
z Těšína skupinka lidí včetně kazatele na celý ví-
kend. Vždy mají připravený nějaký program, nebo 
vypomáhají brigádně. Ovšem z Těšína je do Ústí 
n. L. hodně daleko. Komise by proto uvítala, kdy-
by se pro všechny sbory Ústeckého seniorátu po-
dařilo sehnat partnerské sbory, nejlépe z Pražské-
ho nebo Poděbradského seniorátu. 

Dále komise uvažuje o spolupráci s Diakonií ČCE, 
hledá laiky pro činnosti ekonomické a technické.

KONÁNÍ SYNODU MIMO PRAHU:

Synod stanovuje místem konání 4. zasedání 
34. synodu (2018) Litomyšl.

BYDLENÍ KAZATELŮ ČCE: 

Návrh řešení: Nemají-li být sbory zatíženy povin-
ností odvádět pojistné na zdravotní pojištění a so-
ciální zabezpečení svých farářů, je nezbytné, aby 
faráři a jáhni platili nájemné. 

Výši nájmu je možné regulovat zavedením jed-
notné kategorizace bytů, díky níž může být ná-
jemné upraveno na přijatelnou míru.

Hlavní údaje ze směrnice Synodní rady k úpravě 
nájemného:

– Základní nájem 2000,- Kč.

– Navýšení po 500,- Kč dle velikosti a standardu 
bydlení - maximálně do výše 3500,- Kč.

– Odpočty po 500,- Kč za nižší kvalitu bydlení 
apod. maximálně do výše 1000,- Kč – t. j. minimál-
ní výše nájmu.

Bylo přijato  usnesení o změně Řádu hospodaření 
církve. Článek 2, odst. 5 se mění takto: Sbor po-
skytuje faráři nebo jáhnovi byt včetně vody, otopu 
a energie v bytě. 

Bližší podmínky určení výše poplatků za bydlení 
hrazených faráři a jáhny stanoví prováděcí směr-
nice Synodní rady. 

O podmínkách užívání bytu uzavře sbor s farářem 
nebo jáhnem v souladu s prováděcí směrnicí Sy-
nodní rady smlouvu na dobu určitou, na kterou 
je farář nebo jáhen sborem povolán. Smlouva po-
zbývá platnosti ve chvíli, kdy skončí jeho povolání 
do sboru.

Přidává se článek 23: Přechodné ustanovení: Sbo-
ry a faráři, resp. jáhni, jsou povinni uzavřít nové 
smlouvy do 31.12.2017 v souladu s prováděcí 
směrnicí Synodní rady.

Ladislav Janeček

ZDROJE: Usnesení 2. zasedání 34. synodu Českobratrské 
církve evangelické konaného ve dnech 19. - 21. 5. 2016. 

Průřez synodními tisky a jednáním synodu 2016. Pro po-
třeby pražského seniorátu zpracovala Zdena Skuhrová.
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TÁBOR 2016 

Na tábor jsme letos vy-
razili už potřetí na stej-

né místo – do Vysoké Srbské. Ten-
tokrát se 45 dětí a 13 vedoucích 
snažilo zachránit zemi Alafiyi před 
zhoubným vlivem Mága času. Ten 
původně s dalšími 8 mágy zemi 
spravoval a řídil, ale pak své moci 
zneužil a začal zemi sám ovládat 
a ničit. Přestože jsme statečně 
vzdorovali, proti mágovi jsme ne-
měli šanci. A když už to vypadalo, 
že je všechno ztraceno, vrátil se 
císař s císařovnou a zlého mága 
zničili.
Počasí nám opravdu přálo a bě-
hem tábora jsme zažili spoustu 
legrace při hrách v lese i v tábo-
řišti. Večerní program jsme trávi-
li v klubovně s krátkou biblickou 
úvahou a zpíváním písniček. A do-
konce jsme stihli i dva táboráky. 
Zkrátka jsme si odpočali od tele-
vize a mobilů, poznali nové lidi 
a získali další kamarády. A všichni 
vedoucí se už moc těší na příští tá-
bor!

David Röhrich

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU

neděle   9.00 bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 18.00 „Bible pro dnešek“ (čtrnáctidenně)
středa 14.00 setkání starší generace
středa 16.30 konfirmandi
středa 18.00 mládež
čtvrtek 16.00 mladší i starší děti
čtvrtek 18.00 porada Křesťanské služby (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 staršovstvo (1x měsíčně)
čtvrtek 18.30 příprava učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
pátek 19.30 „Pátečníci napříč generacemi“
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4. 9. neděle 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s Večeří Páně
11. 9. neděle 10.00 Seniorátní den pražského seniorátu (Beroun)
15. 9. čtvrtek 15.00 příprava svačin pro bezdomovce
17. 9. sobota výlet do Mníšku pod Brdy
18. 9. neděle 9.00 bohoslužby, sborové shromáždění s volbou faráře
22. 9. čtvrtek 14.30 setkání pražských sborových sester a bratrů

23. - 25. 9. pá – ne sborový víkend v Chotěboři
30. 9. pátek 19.30 vernisáž obrazů Jany Turecké

7. - 9. 10. pá – ne Sjezd nejen evangelické mládeže (Třebíč)
16. 10. neděle 9.00 Neděle díkčinění, bohoslužby s Večeří Páně, sbírka potravin
22. 10. sobota 9.30 setkání kurátorů pražského seniorátu
22. 10. sobota výlet nedělní školy (Stromovka, návštěva Planetária, hry)
23. 10. neděle 9.00 bohoslužby
23. 10. neděle 15.00 bohoslužby vděčnosti, kazatel Joel Ruml, emer. synod. sen.
30. 10. neděle ordinace vikářů, sbor ČCE na Vinohradech
12. 11. sobota konvent pražského seniorátu
27. 11. neděle 9.00 1. advent, bohoslužby s Večeří Páně
27. 11. neděle 15.00 1. advent, sborové odpoledne
17. 12. sobota 9.00 generálka divadla, společný oběd
18. 12. neděle 9.00 4. advent, bohoslužby, dětská vánoční slavnost s divadlem
24. 12. sobota 16.00 Štědrý den, podvečerní bohoslužby
25. 12. neděle 9.00 Boží hod vánoční, bohoslužby s Večeří Páně
26. 12. pondělí 9.00 Štěpána mučedníka, bohoslužby
31. 12. sobota 17.00 Starý Rok, podvečerní bohoslužby

1. 1. neděle 10.00 Nový Rok, bohoslužby s Večeří Páně
8. 1. neděle 17.00 koncert – Arnys Trio Prague

15. 1. neděle 17.00 koncert – Drahomíra Matznerová, varhany
22. 1. neděle 17.00 koncert – Harfové kvarteto

PODZIMNÍ KALENDÁRIUM 

ÚŘEDNÍ HODINY VE FARNÍ KANCELÁŘI

                                                             
středa 8.00 – 12.00  a 13.00 – 18.00 
pátek 8.00 – 12.00

Návštěvu v jinou dobu možno domluvit telefonicky (274 811 226)
nebo e-mailem (strasnice@evangnet.cz).


