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EDITORIAL
Milí příznivci strašnického sboru,
také na vás padají chmury, když uvidíte první 

rozsvícený vánoční strom? Dnes jsem míjela jeden před 
nákupním centrem u Anděla. Jak příznačné jméno. Jen toho 
posla dobrých zpráv jsem tam nepotkala. Pouze déšť a mraky 
kamsi spěchajících lidí. Ale náš bratr farář Martin Sabo vidí 
v adventu dobrodružství. Nevěříte? Přečtěte si jeho úvahu.

Jakub Čapek se ocitl na místě, kde je křesťanství jako vzduch, 
který dýcháme, a přesto v tom vidí problém, který může 
obyvatele spíše rozdělovat než spojovat.

Láďa Janeček za nás vydržel šest hodin na 55. konventu a píše 
o potenciálu Pražského seniorátu. Prý by se měl projevovat 
zejména intenzivnější pomocí slabším sborům. Poukazuje 
také na nedostatek farářů ochotných pracovat na sborech.

O to více vděčnosti cítíme za našeho Martina. Dokumentaci 
z jeho ordinace připravil Petr Kocna. Honza Balcar Martinovi 
za nás všechny napsal velmi pěkné přivítání, kde ho nazývá 
zeleným stromem a vyjadřuje naši naději dobrého ovoce, 
které z takového stromu vzejde. Tak doufejme, že mu 
nebudeme bránit v růstu a dopřejeme mu dost světla 
i energie.

Daniela Vojtíšková zve k toulkám pražskými zákoutími a tvrdí, 
že to je chvíle jako stvořená pro rozhovory, na něž jindy 
nenalézáme dost času ani prostoru. Maruška Červenková 
vypráví o jednom takovém výletu s dětmi z nedělní školy 
do Stromovky. Prý tam pozorovali oblohu.

Filip Dušek slibuje tradiční strašnické vánoční divadlo, máme 
se na ně těšit 18. 12. 2016. V kalendáriu Alena Němcová 
předkládá další předvánoční, vánoční i povánoční akce, takže 
nakonec možná opravdu prožijeme advent i Vánoce jako 
jedno velké dobrodružství.

A pokud ještě nejste naladěni na adventní přípravu svátků, 
vraťte se s Hanou Kamiński k poezii podzimu. Vzpomíná totiž 
na sborový víkend v Chotěboři. Já zase na Janu Tureckou a její 
obrazy. A doufám v to, že i když naše země neleží v biblickém 
pásu, tak naše víra je živá a nosná. A naše radost z příchodu 
Spasitele přebije strach z tlačenic v přeplněných obchodech 
a bezradnost nad tím, jak udělat radost lidem, kteří všechno 
potřebné mají a to, co jim případně chybí, si raději vybírají 
sami. Přeji nám všem, ať se v té vřavě nemineme s Božím 
poslem a ať jsme vděčni za všechny, kteří nás chtějí něčím 
podarovat. Protože to není samozřejmé.

Irena Chlebounová
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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ

Někde jsem se dočetl, že na otázku, co znamená advent, odpověděl jeden teenager jasně.  
Advent, to je z anglického „adventure“, což znamená dobrodružství…

My, adventními úvahami zocelení, víme, že tomu tak není. Advent znamená příchod. Ad
vent znamená začátek nového církevního roku. Doba očekávání, ztišení se a duchovní 
obnovy letos začne již 27. listopadu a potrvá tradičně čtyři týdny. Víme, že je to doba, 
kdy si zvlášť připomínáme hmatatelný příchod boží lásky na zeměkouli. A taky intenziv
něji očekáváme, že ten později Ukřižovaný a Vzkříšený nějakým způsobem přichází i dnes 
a jednou přijde naposled, jako Král slávy. 

Mně se ten etymologicky špatný výklad slova advent líbí. Je to přece dobrodružství vyhlí
žet a těšit se na to, že mne můj Pán potká, nebo ne? Zažili jste už nějaké dobrodružství? 
Věřím, že ano. I ten nejméně dobrodružný člověk volky nevolky nějaké to dobrodružství 
zažil. Výstup na vysokou horu, nízkonákladová dovolená třeba stopem, náhlá změna po
časí na moři, láska na místě, kde by ji člověk nehledal, změna režimu nebo narození dítě
te a tak dál. Myslím, že dobrodružství je něco nečekaného, něco nepředvídatelného, ne
obvyklého a vzrušujícího. 

Mladší ročníky, které vyrůstají s obličejem zabořeným do počítače nebo mobilu, znají dob
rodružství také z her. Mají za úkol splnit nějaké poslání, nějaký úkol. Během cesty se snaží 
přežít a dokázat svou statečnost, totiž že jsou vpravdě dobrodruhové, druhové stateční. 
Hledají předměty, učí se je používat. Budují svou postavu. Zlepšují se na různých úrovních, 
v různých zručnostech. Bojují proti nejrůznějším kreaturám a vítězí nad vlastním strachem. 
Třeba strachem z prohry. Seznamují se s lidmi, kteří jim mohou ukázat směr, kde asi je ten 
cíl hry a jak se tam dostat. Jak porazit toho největšího nepřítele, bosse porazit a zvítězit.  

Co je obvykle podstatou dobrodružství? Myslím, že je za tím očekávání zažít něco nového, 
zajímavého, vzrušujícího. Možná taky naděje, že mě něco promění. Naděje silného prožit
ku, který mi rozšíří srdce i obzor. K tomu je potřeba být odvážný. Dobrodruh přece z pod
staty věci nemůže být strašpytel. Dobrodruh přetéká odvahou vykročit do neznáma, tam, 
kam se jiní neodváží. Dobrodruh překonává překážky, které se mu na té cestě kladou pod 
nohy. Je vytrvalý ve své věci. Zkrátka k tomu cíli, který si vytyčil, dojít musí. A proto přemá
há sám sebe, svá omezení i strach.  

„Ježíš přišel, přichází a přijde.“ Tak se jmenuje hra, ve které jde o všechno. Tak se jmenuje 
celoživotní dobrodružství, ke kterému nás Hospodin zve. Dobrodružství zcela individuali
zované, neopakovatelné a s parádním cílem. Tak nám přeji dobrodružný advent, přátelé!  

Martin Sabo

Obrázek na titulní stránce: Jan Zrzavý, Zvěstování (1943)
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TY JSI, MARTINE, STROM ZELENÝ
Milý Martine, 

před nedávnem jsi byl zvolen a nedlouho poté nastoupil jako farář strašnického sboru, 
v pořadí čtvrtý v jeho osmdesátileté historii. Protože jsem jenom o deset let mladší než tento sbor, 
do něhož jsem se narodil a mnohé v něm prožil, rád bych tě do tvé další práce povzbudil osobním 
svědectvím o dvojím. Nejprve o tom, že strašnický sbor měl vždycky své faráře rád, vážil si jich, 
respektoval jejich způsob práce a pomáhal jim. A dále o tom, že jsme tady spolu (z milosti Boží –
to podtrhuji!) žili celá ta desetiletí v přátelských a tolerantních vztazích, v prostředí vzájemného 
respektu a radostného sdílení. Jsme samozřejmě každý jiný, takže míváme na některé věci i různé 
pohledy, ale v tom podstatném a důležitém jsme až dosud nacházeli společnou notu poměrně 
rychle a jednoduše.

Když jsme s tebou na staršovstvu v květnu hovořili jako s možným kandidátem na místo kazatele 
sboru, znali jsme tě už řadu měsíců. Ten večer jsme si vlastně jenom potvrdili, že u tebe nalézáme 
taková obdarování, která dávají naději, že život strašnického sboru bude dál „znít ve stejné tóni
ně“. Ano, jsi v lecčems jiný typ faráře, než byl Pavel Klinecký, ale ten byl zcela jiný než Jiří Lejdar, 
Jiří pak byl úplně jiný než Lubomír Balcar. Všichni tvoji předchůdci dokázali rozvinout svá specific
ká obdarování správným směrem a vykonali ve sboru velký kus práce. Totéž očekáváme od tebe.

V jedné moravské písni se zpívá „Ty jsi, Martine, strom zelený“. Takového tě vidíme i my. Mladý, 
plný síly, zelenající se a rozkvétající po boku své milované ženy Elen. Od takového stromu se oče
kává, že ponese dobré ovoce. Nemusím ti připomínat jaké – jistě znáš ten Pavlův výčet z 5. ka
pitoly dopisu Galatským. Popravdě řečeno, měli bychom ho znát všichni, protože úkol nést dob

ré ovoce není jenom úkolem pro 
kazatele sboru. A tak si slibme, 
že přes veškerou svou slabost 
a nedokonalost se o to budeme 
snažit opravdu všichni, že si v tom 
budeme pomáhat a vzájemně se 
povzbuzovat. K tomu se mějme 
rádi, odpouštějme si a buďme na 
sebe laskaví. Tím nejlépe vzdáme 
chválu našemu Pánu. 

Milý Martine, jsi teď náš farář, my 
jsme tvůj sbor, společně patříme 
Hospodinu. Jak je to jednoduché, 
jak je to úžasné! Radost strašnic
kého sboru z tvého příchodu je 
veliká. Kéž Pán Bůh sám žehná 
tvé práci mezi námi, kéž stojí i při 
tvé rodině.

Věřím, že nám spolu bude dobře.
Jan Balcar
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ORDINACE 
VIKÁŘŮ
Slavnostní bohosluž

by s instalací vikářů Českobratr
ské církve evangelické se konaly 
v nedě li 30. října v 15 hodin 
ve vino hradském sboru ČCE v Pra
ze. Ke službě slova a svátostí byli 
pověřeni vikáři a vikářky Tomáš 
Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana 
Rampich Hamariová, Jiří Šamšula, 
Kamil Vystavěl a náš nynější farář 
Martin Sabo.

ROZLOUČENÍ 
S PAVLEM 
A MILENOU

Bohoslužby vděčnosti za dlouholetou 
službu bratra faráře Pavla Klineckého, který 
po 24 letech odchází pracovat do sboru ČCE 
v Třebenicích, se konaly v neděli 23. října. 
Byly naším posledním společným sborovým 
setkáním. Kázáním nám posloužil emeritní 
synodní senior Joel Ruml.
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JANA TURECKÁ A JEJÍ OBRAZY
„Jak na vás působí obrazy Jany Turecké?“, ptala jsem se v neděli na kruchtě několika 
svých známých sester a bratří. „Jaké obrazy? Tady jsou nějaké obrazy?“, podivila se část 

z nich, zatímco v téže chvíli si jiní kupovali objednané reprodukce v kanceláři sboru.

„Už jste viděli výstavu obrazů Jany Turecké ve žlutém pokoji?“, zkoušela jsem další členy sboru 
u prostřených stolů. „No, chystáme se tam, minule jsme tam chtěli jít, ale bylo zavřeno.“ … „Že už je 
otevřeno?“ … Podotýkám, že vernisáž byla 30. září a nyní už máme polovinu listopadu.

„Mohla byste jednou větou shrnout, co se vám na těch obrazech líbí?“, snažím se do třetice vy
mámit odpověď z okolosedících, kteří si výstavu prohlédli a zaujala je. Marně. Konečně narážím 
na všímavého Tonyho: „Myslíš ten diamant? Ten na mě působí svými pastelovými barvami. …“

Jaké tedy vlastně jsou obrazy zdobící od září žlutý pokoj ve Strašnicích?  

Je v nich přítomno napětí, které provokuje nevyřčeným. Čiší z nich melancholie, smutek až osa
mělost. Na některých podzimně syté a temné barvy evokují hororově laděné představy. Myslím 
tím třeba ten s opuštěným dítětem u bazénu. Nebo to koupaliště se skluzavkou. V duchu jsem 
zpátky na Vysočině a stojím u přírodního koupaliště za vsí se zakalenou vodou, oprýskanými ná

těry a rezavějícím kovovým 
zábradlím. Nikde ani živáč
ka, jen olše a topoly jako by 
byly svědky něčeho strašidel
ného … Ale jsou tu i jiné ob
razy. Místy z nich zasvítí zla
tavě žlutá ve vlasech anděla 
či růžová omítka malebného 
domu, aby upoutala naši po
zornost a vedla k zamyšlení 
nad poodhaleným tajem
stvím výjevu. Nebo zvláštní 
konfrontace dívky se svým 
obrazem v zrcadle.

Co jsme zjistili o autorce 
těchto naivních až mrazi-
vých interakcí a scén?

Jana Turecká (1983) se na
rodila v Kolíně a své dětství 
prožila v Poříčanech. Maturo
vala na gymnáziu v Nymbur
ce, poté vystudovala Evan
gelickou teologickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Kreslila 
a malovala od dětství, v roce 
2003 absolvovala soukromé 
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hodiny kreslení u akade
mického malíře Zdeňka 
Strouhala. Vystavuje od 
roku 2008, její první uce
lená výstava se uskuteč
nila v roce 2010 v baptis
tickém sboru Na Topolce 
v Praze. Její dílo bylo k vi
dění také ve sboru ČCE 
v Libčicích a v Soběhr
dech a v kostele u Mar
tina ve zdi v Praze. Kro
mě toho se s její tvorbou 
můžeme potkat v ilustra
cích článků „Pro homine“ 
z let 2010 – 12 v časopise 
„Protestant“ a v komik
sech z roku 2011 v ča
sopise „Bratrstvo“. Ilu
strovala obálku knížky 
„Modlitby Martina Luthera“, biblické meditace na rok 2011 „Zastav se na chvíli“ a knihu Lenky 
Ridzo ňové „O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici“. Žije se svým manželem Petrem 
Tureckým (farář a kunsthistorik) a s dvěma dětmi na faře v Soběhrdech.

A co o sobě říká sama Jana Turecká?

Prý ráda maluje staré domy, neboť budovy pro ni mají ohromné kouzlo. K fascinaci architekturou 
a barevností ji přivedly cesty s rodiči po Itálii. Jako dítě chtěla být malířkou, ale později u ní pře
vládlo přesvědčení, že to není pro praktický život příliš perspektivní. A tak se malování věnuje ve 
svém volném čase. Inspiraci nachází především v okolní přírodě. Sama napovídá, že jí jde o vyprá
vění příběhů, setkávání různých postav na určitých místech. V její tvorbě se prolíná reálný svět se 
světem snů, symbolů a tajemna. Věnuje se i trojrozměrné tvorbě. Vyráběla figurky ze samotvrd
noucí hmoty a panenky. V roce 2013 se zúčastnila Bienále výtvarníků Benešovska.

A jak vnímá tvorbu Jany Turecké Ondřej Smolík?

Některé realistické obrazy Jany Turecké mě zaujaly svojí nereálností, surreálností. Třeba posta
va s leknínem místo hlavy. Jiné mě zaujaly svojí podivností a nepravděpodobností. Dívka s čer
veným šátkem a srnkou na pozadí růžové secesní vily. Zvláštní situace. Jako letmý záběr z filmu 
nebo střípek ze sna. Obraz s malým dítětem na okraji bazénu ve mně vyvolal obavu o dítě v tak 
nebezpečné situaci a zároveň vzpomínku na dětství, na podobný náhodný okamžik v paměti. Ob
razy ve mně  probudily vlastní asociace, vzpomínky, obrazy v mysli, kde se může odehrát vlastní 
příběh.            

Takže, kdo z vás ještě stále nevíte, o jakých obrazech se tu mluví, běžte se podívat do žlutého po
koje, dokud tam ještě visí!

Irena Chlebounová
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CHOTĚBOŘ
Pro většinu pravidelné 
místo setkávání o sbo

rovém víkendu, pro nás první 
zkušenost. Místo je pěkné, tiché, 
se spoustou prostoru na zába
vu a hry pro děti i dospělé. Těši
li jsme se, že se blíže poznáme 
s ostatními členy našeho i smí
chovského sboru.

Páteční večer začínal někdy ko
lem deváté společnými chválami 
a představováním. Jídelna byla 
úplně plná, sešlo se nás více než 
90. První rozhovory rozeběhly 
neformální program večera, kte
rý rozhodně nebyl krátký.

Sobota byla opět ve znamení 
rozhovorů, společného povídá
ní, výletu (počasí nám přálo celý 
víkend) a táboráku s klobáska
mi. Večer se prostě nedalo jít jen 
tak brzo spát. Chvály, písničky 
a k tomu milá setkání.

V neděli ranní bohoslužba, dopo
ledne posezení i úklid a po obědě 
se loučíme. Odjíždíme domů plni 
dojmů, pokoje a hlavně vděčnos
ti. Za Alenu, která se starala o ce
lou organizaci, aby vše fungovalo 
a všichni měli všechno, co potře
bují. Za kuchařský tým, tak dobře 
jsme se na podobných akcích ni
kdy nenajedli. To, že jste pro nás 
všechny v noci pekli vánočky 
k snídani, bylo opravdu výjimeč
né a neuvěřitelně milé. Děkuje
me Ivaně a Jirkovi za první večer
ní rozhovory, které nám otvíraly 
cestu k dalším setkáním a rozho
vorům.

Co napsat na závěr? Bylo to krás
né, děkujeme. Za rok si Chotěboř 
rozhodně nenecháme ujít.

Rodina Kamińskich
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žuje odloučení církví od státu (tedy s výjimkou 
uvedeného slibu věrnosti vlajce). Nicméně na
prostá většina obyvatel se chápe tím či oním 
způsobem jako křesťanská. O to důležitější je, 
co přesně křesťanství znamená. A zde jsme na
razili na propastné rozdíly.

Poměrně dost křesťanů se například shodne 
na tom, že každý člověk má právo držet zbraň 
k sebeobraně (druhý dodatek Americké ústa
vy), že rodina je nedotknutelná, potraty zce
la nepřípustné a homosexualita je nemoc, že 
popis stvoření v bibli je jediný pravdivý, a tedy 
teo rie, podle nichž je svět starší než zhruba šest 
tisíc let, jsou mylné a měly by se vyřadit z po
vinné školní výuky. Kousek od „nás“, ve státě 
Kentucky, letos otevřeli model Noemovy archy 
ve „skutečné“ velikosti, v jejímž podpalubí jsou 
i dinosauři, s nimiž by se Noe – alespoň podle 
Darwina – neměl nikdy setkat. Když jsme bě
hem rodinného výletu po Americe projížděli 
státem Kansas, nejčastěji jsme míjeli dva druhy 
billboardů: reklamy na prodejny zbraní a pro
testy proti potratům. Jako by lidský život byl 
svatý, ovšem pouze mezi početím a narozením. 
Protestanti zastávající tyto postoje patří k tra
dičním oporám republikánské strany a jejích 
prezidentských kandidátů.

Naštěstí je náboženský život v USA velmi pes
trý. V Carbondale jsme například měli kromě 
obvyklých protestanských skupin (luteráni, 
presbyteriáni, baptisti, metodisti, různé letnič
ní skupiny) také kvakery a kousek za městem 
jednu vesnici amišů, konzervativní komunity, 
která odmítá využití techniky, obléká se jako 
v 19. století, živí se zemědělstvím a do měs
ta jezdí na farmářské trhy v černých, uzavře
ných kočárech tažených koňmi. Ke kvakerům 
jsme jednou zašli na bohoslužby, při nichž se 
celou dobu mlčí. Lidé, které jsme tam potkali, 
nás okouzlili svou mírností a vnímavostí vůči 
nám, příchozím. Po hodině mlčení jsme si na
konec hezky popovídali. Naše děti měly neděl

Loňský školní a akademický rok jsme strávili 
ve městě Carbondale na jihu státu Illinois. Je to 
malé město s relativně velkou univerzitou po
blíž soutoku řek Ohio a Mississippi. Měli jsme 
příležitost alespoň zčásti poznat některé zvlášt
nosti křesťanství ve Spojených státech, či při
nejmenším v „naší“ oblasti na jihu Illinois. Tato 
oblast spadá do takzvaného „biblického pásu“ 
(Bible Belt), který zahrnuje státy středních, již
ních a jihovýchodních USA a vyznačuje se sil
nou přítomností protestantismu, často evange
likálního (či letničního) ražení. Projevuje se to 
nejen tím, že křesťanský sbor vidíte téměř na 
každém rohu, ale třeba i v politice. Chceteli se 
stát třeba starostou města, velmi vám pomůže, 
když jste protestant.

S projevy víry v Boha jsme se během všední
ho dne setkávali neustále. Na každé dolarové 
bankovce stojí nápis „V Boha skládáme důvě
ru“ („In God we trust“). Spolužáci našich dětí 
zahajovali školní den slibem věrnosti americké 
vlajce, s pravou rukou přiloženou na srdce re
citovali: „Slibuji věrnost vlajce Spojených států 
amerických a republice, kterou představuje: je
den národ před Bohem, nerozdělitelný, ve svo
bodě a spravedlnosti pro všechny.“ Mezi obvyk
lé billboardy u hlavních silnic patří buď reklama 
na konkrétní sbor, anebo – častěji – varování 
pro hříšníky, kteří ještě mají čas na nápravu.

Bůh, či alespoň věřící v něj, jsou zkrátka všu
de, hlavně protestanti. Katolíci tvoří menšinu 
a vědomí ateisté jsou naprosto okrajovou sku
pinou, hledají se za pomoci internetových so
ciálních sítí, případně se scházejí na univerzitě, 
která tak pro některé lidi tvoří ostrov svobod
ného myšlení. O státech, jako je Kalifornie, či 
o velkých městech jako Chicago nebo New York 
to neplatí. Ale ve vnitrozemí USA, které je spíše 
venkovského rázu, je zkrátka křesťanství téměř 
jako vzduch, který dýcháte. Na některých mís
tech se o něm sice nemluví, například ve stát
ních úřadech a na školách se důsledně dodr

BŮH V AMERICE - NĚKTERÉ DOJMY 
Z ROČNÍHO POBYTU V USA
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ku, do níž s úlevou odešly asi po 20 minutách 
mlčení. Kromě různých variant křesťanství jsou 
v Carbondale i muslimové, kteří zde mají jednu 
mešitu, hinduisté a židé, k nimž jsme zašli na 
dva velké svátky (Jom Kippur a Pesach). Často 
jsme byli ve styku se stoupenci súfismu, mystic
ké odnože islámu, kteří si v Carbondale založili 
komunitní centrum. Greg, majitel domu, který 
jsme si pronajali, patřil i s celou rodinou k sú
fistům, a tak jsme měli „doma“ plné knihovny 
islámské náboženské literatury. Některé slav
né mystiky jsme postupně odsunuli do sklepa, 
abychom měli kde žít.

Sbor, v němž jsme se po krátkém hledání usa
dili, patří k presbyteriánské církvi. Přitáhla nás 
pozoruhodná kazatelka Janice, a to především 
svým zápalem a schopností upozorňovat na 
problémy, vedle nichž se běžné starosti čle
nů americké střední třídy jeví jako malicher
né. I díky tomu byl sbor sociálně velmi aktivní. 
Jeho členové například velkoryse financovali 
a spoluorganizovali rozsáhlý program na bu
dování dlouhodobě fungujících studní ve vy
braných zemích Afriky. A stejně tak Janice vní
mala jako palčivý problém uprchlickou krizi 
v Evropě. Z kázání jsme se o uprchlících v Evro
pě často dovídali více, než co jsme sami věděli 
nebo si našli v českých novinách. Lidé ve sboru 
nám byli svým uvažováním blízcí, v americkém 
kontextu „levicoví“. Byli otevření vůči přistěho
valcům, měli pochybnosti o držení zbraní, zato 
neměli žádné pochybnosti o Darwinově teorii 
evoluce (ostatně to začasté byli zaměstnanci 
místní univerzity), a vítězství republikánské
ho kandidáta v prezidentských volbách je jistě 
hodně zasáhlo.  Jediné, co nám ve sboru chy
bělo, byly rodiny s dětmi. Navzdory velké snaze 
spolufarářky Laurie se naše děti během boho
služeb nudily, možná i více než u kvakerů.

Své vyprávění bych rád uzavřel vzpomínkou 
na návštěvu jezdecké farmy, kam nás pozval 
člen sboru Mark. Kromě stájí, kde trénuje koně, 
má Mark i velké pozemky, na nichž pořádá jez
decké závody. Při procházce po jeho pozem
cích jsme na jednom místě nacházeli rozbité 
kusy hliněných kotoučů – ukázalo se, že Mark 

je vášnivý lovec, který zde trénuje střelbu na 
pohyblivý terč. Řeč se stočila na držení zbraní 
– podle Marka se jedná o problém, který umě
le vytvářejí novináři. Podobně jsme se názoro
vě neshodli v pohledu na veřejné školy. S Kat
kou jsme si pochvalovali, jak pestré je školní 
prostředí, v němž naše děti mohou strávit rok. 
Chodily do tříd s muslimy, hispánci a hinduisty, 
a my jsme se Markovi snažili říci, jak jsme rádi, 
že takovou různost zažijí. Mark na to suše odvě
til, že někdy je té různosti už trochu moc. Sice 
je sám potomkem irských imigrantů (a milov
níkem irské whisky), ale všechno má své meze. 
Podobně měl i jasný názor na rodinu: měla by 
být velká a křesťanská. Trochu ho podezírám, 
že svým pěti dětem pomáhal hledat partnery. 
Přinejmenším to velmi otevřeně a opakova
ně nabízel našemu Davidovi: „Davide, příště tě 
vezmu na sousední farmu, tam mají tři krásný 
holky, uvidíš sám.“ S jedním z Markových synů, 
Jamesem, jsem jezdil kousek za město lézt na 
skály. James se po službě v armádě, kterou strá
vil v iráckém Mosulu, dal na studium anglické 
literatury. Nevlastní žádnou zbraň a jako jedi
ný z rodiny nevolí republikány. Třebaže s otcem 
vycházejí dobře, je James pro Marka něco jako 
nepovedený syn („misfit“). Pokud James v ne
děli někam zajde, tak ke kvakerům, kde jsme 
ho také potkali a strávili hodinu v družném ti
chu. Proč to zde celé píši? Marka jeho postoje 
řadí někam blíže k fundamentalistickým křes
ťanům, nicméně chodí do „levicově“ zaměře
ného sboru a podpořil, i finančně, řadu jeho 
aktivit. A v neposlední řadě nám před cestou 
zpět do Čech svěřil finanční obnos pro strašnic
ký sbor jako příspěvek „na práci s mládeží“. Ná
zorově jsme se s Markem často rozcházeli, ale 
i tak jsem byl vděčný, že jsem mohl zažít situa
ce, kdy se dva světy rozdělené Ameriky alespoň 
trochu potkávaly přímo v lavicích presbyterián
ského sboru. Ale to nic nemění na skutečnosti, 
že Amerika, jak jsme ji zažili, je hluboce rozdě
lená. Otázka, jak chápat křesťanskou víru v je
diného Boha, se řadí mezi problémy, které tuto 
zemi spíše rozdělují, než by ji spojovaly.

Jakub Čapek
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SPOLEČNÉ PROCHÁZKY PRAHOU
Když spolu lidé bloumají městem, mohou si leckdy říci i to, 
na co jindy není čas. Odpolední procházka má šanci se vtěsnat 
i do toho nejnabitějšího programu. V Praze je veliké množství 
krásných či pozoruhodných míst, která by byla škoda neob-
jevit. A jsou dokonce i taková, na nichž člověk nezakopává 
o turisty.

Také máte podobnou zkušenost? Jestli ano, pojďte s námi 
na další procházky Prahou. A jestli ne – o důvod více to s námi 
zkusit!

daniela vojtíšková

VÝLET NEDĚLNÍ ŠKOLY DO STROMOVKY
V sobotu 22. října jsme 
se s početnou skupin

kou dětí z nedělní školy vydali na 
výlet do parku Stromovka. Aby
chom si cestu tam trochu zpestřili 
a nejeli tramvají jako každý, svezli 
jsme se vlakem. Vystupovali jsme 
na nádraží Praha–Bubny, pár mi
nut od Stromovky, kde jsme byli 
stručně informováni o historii ná
draží. 
V podzimně zabarveném parku 
jsme se pak kromě objevování 
dětského hřiště a svačení věnovali 
také hrám s hvězdnou tematikou. 
Děti si tak mohly namalovat nebo 
i jinak ozdobit vlastní malou pla
netku, hrát si na rakety nebo po
znávat souhvězdí.
Během dne nám malinko zaprše
lo, ale to nám nevadilo, jelikož to 
děti braly statečně. Navíc jsme se 
schovali v planetáriu, kde na nás 
čekalo mnoho interaktivních ex
ponátů nebo simulátory jízdy po 
Marsu. Nakonec jsme se přesunuli 
do sálu na promítání s názvem Po
zorujeme oblohu. 
Celý den proběhl bez problé
mů a troufám si říct, že jsme si to 
všichni náležitě užili.

Marie Červenková
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HEJ, NARODILO SE NÁM DĚCKO 
Vánoční divadlo bude! I letos budou na 4. neděli adventní bohoslužby 
s divadlem. Uvidíte hru Hej, narodilo se vám děcko, kterou na motivy 

povídky B. Robinsonové vytvořili Štěpán Janča, Hana Šormová a Kristýna Křiváčková.

Na co se můžete těšit? Na příběh přípravy jesličkové hry, která získá nečekanými okol
nostmi nový náboj. Stačí, když se šance hrát Josefa, Marii, anděla Zvěstovatele a tři 
krále chopí největší rošťáci malého města kdesi na světě. Také uslyšíte zpívat písně 
Jiřího Slouky, Igora Osvalda a Dana Řeháka s melodiemi Filipa Klineckého. No a letos 
na jevišti vystoupí kromě dětí z nedělní školy i někteří učitelé nedělky, konfirmandi 
a mládežníci. 

Tož přijďte v neděli 18. 12. v 9.00, protože hej, narodilo se nám děcko. I vám!“
Filip Dušek
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vuje oproti roku 2016 meziroční nárůst 4.674, 
Kč. Personální fond pro rok 2017 je stanoven 
na rovných 100.000, Kč.

Diakonie ČCE

Další zásadní materiály předložila na konvent 
jednotlivá pražská střediska Diakonie ČCE.

Diakonie – středisko Praha vzniklo slouče
ním stodůleckého a strašnického střediska 
k 1. 1. 2016. Posláním tohoto střediska je podpo
rovat rodiny dětí a dospělých s mentálním, po
hybovým a kombinovaným postižením tak, aby 
mohly žít v co největší míře běžným způsobem 
života. Ve Stodůlkách zajišťuje středisko Diako
nie Praha ranou péči a provozuje denní a týdenní 
stacionář, odlehčovací službu a sociálně terapeu
tickou dílnu. Ve Strašnicích je pro děti, mládež 
a dospělé s mentálním a kombinovaným posti
žením k dispozici denní stacionář.

Velmi významnou roli v rámci Diakonie ČCE hraje 
Středisko křesťanské pomoci.

SOS centrum tohoto střediska poskytlo v uply
nulém roce krizovou intervenci a kontakty 1120 
klientům. Služba následné péče Dobroduš po
máhá lidem s chronickým duševním onemocně
ním, v uplynulém roce to bylo 62 klientů. Azy
lový dům pro matky s dětmi poskytuje pomoc 
ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé život
ní situaci spojené se ztrátou bydlení. V roce 2015 
bylo v azylovém domě ubytováno 8 matek a 12 
dětí. Úspěšně se rozvíjela také služba pro rodinu 
a dítě. Sociální pracovníci služby spolupracovali 
v uvedeném období se 73 rodinami a 126 dět
mi a ambulantní formu využívalo i 42 dalších kli
entů. Posláním pečovatelské služby tohoto stře
diska je pomoc seniorům a dospělým i dětem se 
zdravotním postižením, kteří mají sníženou so
běstačnost.

Středisko Zvonek vytvořilo úspěšnou kolaudací 
objektu předpoklady pro sloučení se střediskem 
Diakonie Praha. Sloučení však bylo odloženo, 
protože zatím nebyly splněny všechny adminis
trativní požadavky.

Potenciál seniorátu
Nejprve je třeba připomenout, že Pražský senio
rát má velmi silný potenciál, protože sdružuje 
31 sborů z Prahy i z poměrně vzdáleného okolí 
– např. ze Zruče nad Sázavou, Benešova a dalších 
míst. Jednotlivé sbory se však liší nejen geogra
ficky, ale zejména rozdílnou šancí vypořádat se 
s budoucím samofinancováním církve.

A právě tímto tématem se zabýval jeden z před
ložených materiálů, který patřil k těm zásadním.

Ačkoliv se velká část restituční náhrady využívá 
na vytvoření finančního „polštáře“, aby dopad na 
sbory nebyl tak tvrdý, musí sbory za svého du
chovního odvádět do personálního fondu rok od 
roku stále více. Konečná cílová částka se odhadu
je až na 300.000, Kč ročně. Zatímco pro některé 
sbory je toto navyšování odvodů spíše jen ad
ministrativní záležitostí, kterou se moc nezabý
vají, některé sbory již nyní – i při relativně nízké 
částce odvodů do tohoto fondu (2016 – 92.300,
Kč) – bojují o přežití. Proto chce seniorátní výbor 
výrazně zintenzivnit pomoc větších a bohatších 
sborů směrem k těm menším a chudším.

Konkrétně se jedná o větší diferenciaci repar
tičních odvodů s možností jakéhosi nepřímého 
zdanění výnosu hospodářské činnosti sborů, po
kud přesáhne částku 100.000, Kč ročně. A sou
časně byl konventem schválen návrh na synod, 
aby byl personální fond rozdělen na část paušál
ní dle obsazení sboru a část poměrnou, která by 
reflektovala personální a hospodářskou sílu sbo
ru.

Menší sbory se naopak vyzývají k větší aktivitě 
při čerpání solidárních prostředků.

Přestože výše uvedené řádky jsou výhrad-
ně o penězích, podstata je jiná. Všechna tato 
opatření mají totiž jediný cíl, a sice abychom 
i menším sborům pomohli společně zacho-
vat bohoslužby a všechny jejich další důleži-
té aktivity.
Repartice a personální fond našeho sboru
Pro úplnost uvádím, že celkové repartice našeho 
sboru  pro rok 2017 činí 85.598, Kč, což předsta

KONVENT - ZPRÁVA O 2. ZASEDÁNÍ 
55. KONVENTU PRAŽSKÉHO SENIORÁTU
- 12. 11. 2016, DEJVICE
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Poslední zprávu týkající se Diakonie ČCE před
ložilo Středisko celostátních programů a slu-
žeb, které se věnuje prevenci obchodování s lid
mi a pracovního vykořisťování, práci s uprchlíky 
a migranty, pomáhá lidem se zrakovým posti
žením a nabízí konzultace v oblasti asistivních 
technologií.

Važme si Diakonie, važme si pracovníků 
této organizace, kteří pomáhají potřebným. 
A buďme vděčni i naší církvi, že Diakonii za-
ložila a vytváří jí potřebné zázemí.

Zpráva seniorátního výboru

1) Od počátku roku 2016 je neobsazeno místo 
seniorátního faráře pro mládež. Bylo osloveno 
již 8 duchovních z celé církve, zatím neúspěšně.

2) Patronem našeho sboru z řad seniorátního vý
boru je Eva Potměšilová.

3) Personální záležitosti: 

Od 1. 10. 2016 byl novým farářem salvátorského 
sboru zvolen Dalibor Antalík, od 1. 11. 2016 se 
stal novým farářem ve Strašnicích Martin Sabo 
a v Dejvicích Pavel Ruml a od 1. 12. 2016 je no
vým farářem v Libčicích Tomáš Cejp. Na konven
tu byl zvolen seniorátním farářem Pražského se
niorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 
Jakub Malý.

Seniorátní odbor mládeže (SOM)

Práce mládeže v našem seniorátu je negativně 
ovlivněna neobsazením místa faráře pro mládež. 
Chybí přirozená autorita, která je pro SOM psy
chickou, morální a intelektuální oporou. V po
slední době se na akcích SOM projevuje i úbytek 
účastníků, který souvisí především s výměnou 
generací. I přesto se podařilo celou řadu akcí 
uspořádat: podzimní a jarní Seniorátní dny mlá
deže, tradiční divadelní festival Svatí blázni, Bá
ječnej bál, podzimní a jarní Polovíkendovku pro 
konfirmandy a mladší mládež, Filmový večer, 
Ekumenické českokorejské setkání, Velký úte
rek, předprázdninový výlet Buřttek, Sjezdovou 
kavárnu a Noc kostelů u Martina ve zdi.

Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jed-
noty (JJ)

Za uplynulé období bylo v seniorátu na JJ vybrá
no 405.511, Kč. Z toho bylo mezi sbory Dobříš, 

Libčice, Škvorec a Kladno rozděleno 137.000, Kč, 
zbytek byl odeslán na ústředí.

Potravinová pomoc
Do přípravy jídel se v roce 2016 zapojilo 23 sbo
rů a 5 dalších subjektů. Nejpilnější byly Kobylisy, 
Žižkov II, Žižkov I a Libeň. Jídlo se připravovalo 
na různých místech celkem 101krát, v průměru 
100 – 120 porcí. S jistotou tedy lze říci, že se při
pravilo více než 10.000 porcí polévek a chlebů.

Rekreace seniorů
Ve dnech 11.   19. 6. 2016 se v Chotěboři zúčast
nilo rekreace 31 seniorů, jejichž průměrný věk 
byl 78 let. O tuto skupinu se staral a velmi boha
tý program připravil čtyřčlenný tým ze sboru Žiž
kov II. Obdobná akce se připravuje na 10.  18. 6. 
2017.

Projekt Truhlářská 8
Dům v Truhlářské 1113/8 sloužil v letech 
17641861 českým a německým evangelíkům 
jako modlitebna. Dům je dnes prázdný ve zchát
ralém stavu. Byla vytvořena komise synodní rady, 
jejímž úkolem je zjistit dostupné údaje o objek
tu, promýšlet jeho možné využití a propagovat 
jej. Projekt získal podporu letošního zasedání 
synodu a je záležitostí nejen celé naší církve, ale 
především pražských sborů, jež jsou pokračova
teli původního tolerančního sboru, který sídlil 
právě v Truhlářské ulici.

K naprosté většině předložených materiálů 
se rozproudila velmi bohatá diskuse, ze kte-
ré uvádím nejpodstatnější názory:

Mládež
Chybí propojení mezi skupinami mládeže z jed
notlivých sborů. Velice by pomohlo, kdyby faráři 
na sborech podporovali větší zapojení mládeže 
do akcí SOM.

Personální otázky
Obecně je velký nedostatek evangelických fará
řů, za relativně krátkou dobu jich odešlo z činné 
služby 30. Rovněž zájem o studium na ETF UK 
s cílem pracovat po dokončení studia jako farář 
je velmi malý. V současné době má naše církev 
pouze 2 vikáře. V diskusi zazněl i názor, že tato si
tuace může souviset s velmi nízkými platy našich 
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Potravinová pomoc

Jeden z organizátorů této iniciativy, Lukáš Ka
lina, se možná bude stěhovat z Prahy, a tak se 
hledá náhrada. Koordinátoři této pomoci apelují 
i na další sbory, aby se rovněž zapojily.

Opravy a rekonstrukce církevních objektů

Bylo doporučeno vypracování manuálu na opra
vy a rekonstrukce stavebních objektů. Tento ce
locírkevní manuál by poskytoval jednotlivým 
sborům poradenství v celém rozsahu prací – 
od zpracování studie a projektu až po kolaudaci.

Závěr: Závěrem bych chtěl říci, že tento kon-
vent, který s dvěma krátkými přestávkami 
trval šest hodin, byl velmi užitečným setká-
ním zástupců jednotlivých sborů Pražského 
seniorátu. Atmosféra byla dělná a z předlo-
žených materiálů, jejich projednávání a ná-
sledné diskuse byla v průběhu celého velmi 
přátelského jednání zřetelně patrná snaha 
o vzájemné pochopení, pomoc a solidaritu.  

Ladislav Janeček

kazatelů. Přestože – jak bylo řečeno – je to něco 
víc než práce, nelze přehlížet zvyšující se životní 
náklady a průměrné platy v naší zemi. Mezi platy 
jiných profesí s vysokoškolským vzděláním a pla
ty našich farářů je neodůvodnitelný rozdíl.

Bylo by určitě dobré, kdyby se touto situací zabý
vala synodní rada a pokusila se ji nějakým způ
sobem řešit.

Dále bylo doporučeno, aby byl definován jaký
si „balíček potřeb“, který by měly sbory farářům, 
zejména začínajícím, zajistit. V této souvislosti 
byl tlumočen i názor, že mnozí kazatelé necítí ve 
sborech zájem o svou práci, a tak odcházejí.

Kromě farářů chybí i vojenští, vězeňští i nemoc
niční kaplani včetně dobrovolníků pro tyto ob
lasti.

Diakonie ČCE
Správní rada této organizace naší církve bude 
seniorátním výborem dotázána, proč byly z pro
cesu výběrového řízení na pozici ředitele Diako
nie – středisko Praha vyloučeny partnerské sbo
ry a proč nebyla včas informována Dozorčí rada 
střediska.

LEDNOVÉ KONCERTY 2017
8. ledna 2017, 17:00 
ARNYS TRIO PRAGUE

KRISTÝNA DONOVALOVÁ – klavír, ANNA MASOJÍDKOVÁ – housle,
DORA HÁJKOVÁ – violoncello

Suk, Franck, Šostakovič

15. ledna 2017, 17:00 
DRAHOMÍRA MATZNEROVÁ - varhany

Lemmens, Bach, Pardini, Halsey, Guilmant, 
Lefébure-Wély, Piazolla, Mendelsson-Bartholdy

22. ledna 2017, 17:00
RODINNÉ HARFOVÉ KVARTETO – 4 harfy

HANA MÜLLEROVÁ, HEDVIKA MOUSA- BACHA,
 KAMILA JOUZOVÁ, MARIANA JOUZOVÁ

Hesse, Merkel, Saint-Saëns, Ravel, Debussy, Lecuona, Smetana
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27. 11. neděle 9.00 1. advent, bohoslužby s Večeří Páně
27. 11. neděle 15.00 1. advent, sborové odpoledne
4. 12. neděle 15.00 instalace Pavla Klineckého v Třebenicích

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
31. 12. sobota 19.00 silvestrovské setkání

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 emailem (strasnice@evangnet.cz).

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU
neděle   9.00 bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 18.00 „Bible pro dnešek“ (čtrnáctidenně)
pondělí 20.00 „Druhý kvartál“ (čtrnáctidenně)
středa 14.00 setkání starší generace
středa 16.30 konfirmandi
středa 18.00 mládež
čtvrtek 16.00 mladší 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“


