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SBOROVÝ DOPIS
strašnického sboru Českobratrské církve evangelické

DNEŠEK
Dnešek je jistě veliký zázrak,
dotkl se vám mého srdce znenadání
jak veliká bolest, jak veliká láska –
a hned nastalo slavné zmrtvýchvstání,
mnoho věcí stoupalo na nebe, 
každá čisťounká jako sedmikráska, 
a moje oči ten zázrak viděly, 
ale musely zůstati dole
zrovna jako apoštolé,
co potom se rozešli po světě do dáli
a každému radostně říkali,
že Pán Bůh se jim zjevil jako člověk.
 Jiří Wolker, Host do domu

V E L I K O N O Č N Í
březen 2009 č. 11
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EDITORIAL
V loňském roce bylo naší milé Českobra-
trské církvi evangelické 90 let. V životě 

lidském – pokud vůbec na devadesátku dojde – se 
v tomto věku dostavuje citelný úbytek sil a roste 
únava, často doprovázená ztrátou zájmu až poma-
lou rezignací. Jenže život církve, jako společenství 
putujícího tímto světem před tváří Hospodinovou 
a jeho láskou podpíraného, takto snadno popsat 
nelze. Jak v církvi Boží milost působí, to někdy tak 
úplně zřetelně nerozpoznáváme. Jenom to víme 
jistě, že tu je a nese nás. Naše vzpomínání na do-
savadní cestu ČCE má polohu střízlivé seberefle-
xe. Máme se za čím ohlédnout, ale s pocity sebe-
uspokojení musíme být hodně opatrní. 

Strašnické varhanice. Neděli co neděli sedí za pul-
tem varhan a doprovází náš společný zpěv. Víme 
o nich něco jiného než to, že to obě dělají zname-
nitě? Přečtěme si, co nám o sobě pověděly.

Několik minulých let nesly naše velikonoční sbo-
rové dopisy stopy profesionálního přístupu sest-
ry Ivy Benešové. Je nám 
líto, že  pro velké pracovní 
vytížení nemůže dále do-
pisy připravovat. Rozumí-
me však té situaci, protože 
mnozí další také boj s ča-
sem a úkoly každoden-
ně prohráváme. Veliký dík 
patří sestře Ivě! Nám, kteří 
jsme se tohoto dopisu uja-
li nezbývá, než Vás poprosit 
o shovívavost. 

Jan Balcar

„Noemova archa“ - jedna z kreseb na oknech strašnické nedělky
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Biblická úvaha
 

Přišli skutečně všichni? Opravdu tam 
nebyl někdo lepší? Podivná společ-
nost, alespoň podle jmen a podle toho, 
co o nich víme: dobrá polovina z nich 
jsou radikálové, banditi, političtí horlivci 
pro změnu. Jiní mají tak řecká jména, že 
je skoro na místě se ptát, jestli to vůbec 
byli věřící. První v seznamu, co měl být 
pevný jako skála (petra), ho třikrát zapře, 
poslední ho prodá za třicet stříbrných. 
Uprostřed je Tomáš, který bude mít jed-
nou velké nesnáze uvěřit, že Pán oprav-
du vstal z mrtvých, aniž by si sáhl. Jakub 
a Jan Zebedeovi, hromotluci, se zas bu-
dou zanedlouho starat hlavně o to, aby 
se stali ministry v Ježíšově království.

A z těchhle dvanácti si udělá Ježíš své posly, své zástupce, tyhle si vybere za své přátele… Radi-
kálové s meči nenápadně ukrytými v šatech se stanou vyslanci toho, kdo násilí tedy rozhodně 
ve svém programu nemá, ba naopak – vyzývá k nastavování druhé tváře.

Co po nich chce? Trojí: aby byli s ním, aby je mohl poslat kázat a aby vymítali zlé duchy. Když jde 
však do tuhého a on nechce být v Getsemanské zahradě sám, tak jej opustí všichni. O jejich kázání 
toho moc nevíme, podle legend prošli celý svět, ale ve skutečnosti… A uzdravování či vyhánění 
zlých duchů jim také asi spíš nešlo – sám Ježíš jim proto nadával do malověrných (málo věřících). 
A přeci je potřebuje – jejich pomoc a blízkost. A přeci si je vybral.

Opravdu tam nebyl někdo lepší?

Zavolal nás k sobě, a tak jsme přišli. Opravdu se nenajde někdo lepší? Kdo z nás ho zapře, neřku-
li zradí? Máme být s ním. Jak? Modlit se, zpívat, číst v bibli, být s těmi, kdo s ním už jsou. Ptát se 
po něm, důvěřovat mu, věřit a také mu nabídnout svou pomoc, službu. Kázat? Spíš o něm vyprá-
vět, co udělal s námi, s druhými, ukazovat k němu. Vymítat zlé duchy? Spíš navštěvovat ty, které 
vězní zlý strach, samota, bolest, pocit marnosti, ty, kdo potřebují posilu.

I nám dal nové jméno, své jméno: křesťané, kristovci, Kristu náležející. Hodí se na nás, nebo mu 
uděláme ostudu?

A přeci nás potřebuje – naši pomoc a naši blízkost. A přeci si nás vybral.
Ondřej Macek

Vystoupil na horu a zavolal k sobě 
ty, které on sám chtěl. I přišli k němu. 
A ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, 
aby je posílal kázat a aby měli moc 
vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto dva-
náct: Petra, toto jméno dal Šimonovi, 
Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, 
jimž dal jméno Boanerges, což zname-
ná „synové hromu“, Ondřeje, Filipa, 
Bartoloměje, Tomáše, Jakuba Alfeova, 
Tadeáše, Šimona Kananejského a Judu 
Iškariotského, který jej vydal.

Mk 3,13-19
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ČESKOBRATRSKÁ 
CÍRKEV EVANGELICKÁ
1918 – 2008

TAK TROCHU O NAŠÍ CÍRKVI
Zůstane mi asi navždy v paměti někdejší rozhovor se svěd-
kem Jehovovým, který se mimo jiné pokusil o sugestivní 
argumentaci: „Ukaž mi jedinou církev, která nevznikla rozdělením, ale spojením!“. Rádoby nesmě-
le, ale zároveň s hrdostí jsem tehdy odvětil, že o jedné takové bych věděl. Příslušnost k církvi sice 
nemá být ani předmětem pýchy, ani prostředkem „sbírání bodů“, natož přebíjecím trumfem. 
Ale když už taková situace vznikla…

Jako českobratrští evangelíci nicméně důvody ke zdravému sebevědomí máme, ne že bychom ne-
měli. Nejenom tyto. Ale je otázka, zda pouze k sebevědomí či k širšímu zamyšlení nad sebou jako 
nad společenstvím Kristova lidu.

Nejprve si připomeňme historické souvislosti. Jak známo (snad), uplynulo jen málo přes šest týd-
nů od zrodu Československé republiky, a už se v tomtéž Obecním domě (tehdy jedné z nejmo-
dernějších pražských staveb) dne 18. prosince 1918 na společném sněmu luterské a reformované 
církve uzákonilo jejich sloučení. Sloučení s programem obnovy dějinami rozmělněné a přesto stá-
le živé kontinuity českých bratří. Je pravda, že snahy o jednotný postup existovaly dlouho před-
tím, dokonce se již vydávaly společné tiskoviny. Avšak to, jak rychle začala sjednocená církev žít 
vlastním nepřehlédnutelným životem, je přesto hodné obdivu a svědčí o intenzitě proměn spo-
lečnosti v tehdejší revoluční době.

Dnes vrtíme hlavou například nad tím, jak prý mla-
dé Českobratrské církvi evangelické leckdo vytýkal 
její údajně německý původ. Z neznalosti historické-
ho vývoje, pochopitelně. Snad i to byl jeden z dů-
vodů, proč o málo později vznikla a rychle se roz-
šířila „konkurenční“ Církev československá, dnes 
husitská. Taková ovšem byla tehdejší doba vypja-
tého vlastenectví. I skutečná názorová blízkost ně-
meckým církvím (ale nejen jim), v dnešní ekumé-
ně i v integrované Evropě žádoucí pozitivum, byla 
tehdy vnímána jako něco, od čeho je třeba dát ruce 
pryč. Devadesát let pokroku je přece jen znát.

Chceme-li se však vrátit z historie do dneška, moh-
li bychom navázat na rubriku „Řekli o nás“. Stačí 
snad vyjmenovat přívlastky na naši adresu, odpo-
slechnuté přibližně v rozmezí posledních třiceti let: 
slušná, civilní, církev pro lidi, přístupná, umírněná, 
inteligentní, církev hodící se do moderního světa. 
Co kdybychom se zkusili nad těmito slovy malinko 
zamyslet? Synodní senior Dr. Josef Souček
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Tak tedy církev slušná. Ale 
tady jsme hned v rozpacích: 
existují snad církve neslušné? To 
by bylo smutné zjištění. Víme, 
že ne všude vládnou nejlepší 
vztahy – ale to bohužel občas 
platí i o některých našich sbo-
rech. Víme o minulé provázanos-
ti většiny náboženských sdruže-
ní s StB – ale přiznejme si, že ani 
my jsme zcela neunikli, ačkoli 
snad byla relativně nejmenší mj. 
díky důsledně demokratickému 
církevnímu zřízení. Víme o spo-
rech a nečestnostech okolo cír-
kevních majetků – ruku na srd-
ce: nevyhýbají se nám jen proto, 
že jsme vždy byli církev poměr-
ně chudá? Všichni jsme součástí 
církve Kristovy a považovat ně-
kterou denominaci za slušněj-
ší než ostatní, to nevrhá dobré 
světlo na křesťanstvo jako celek, 
k němuž se přece hlásíme.

Církev civilní. Dovedeme si 
představit, co je tím asi myšleno: 
méně okázalosti a obřadnosti, 
méně efektu, zato opravdovost. 
Kéž by to tak vždy bylo. Pokud 
nás tak naše okolí vnímá, pak 
nás to jistě může těšit, ale je to 
i velký závazek.

Církev pro lidi. A pro koho jiného by měla být? Bůh sám o sobě církev nepotřebuje, zato člověku 
prospívá, když jej nehledá osamoceně, nýbrž ve společenství podobně smýšlejících lidí. A proti 
lidem jsou snad jen extrémisticky orientované sekty.

Církev přístupná. Zas jen vyjádření toho, co by se mělo od církve obecně očekávat. Žádná upja-
tost, naopak svoboda názoru i prostor k jeho formování, žádné svazování zbytečnými pravidly 
a falešně moralizujícími doktrínami, otevřené dveře i srdce pro kohokoli. Liberalismus v tom dob-
rém slova smyslu – jen pozor, aby nesklouzl do toho horšího. I tady je bdělost namístě.

Církev umírněná. Je to dobře nebo špatně? Na jednu stranu, žádní fanatici, to je jistě v pořádku. 
Ale zároveň pozor: umírněnost může balancovat na hraně nerozhodnosti či alibismu. To bychom 
opravdu neradi. 

Generální sněm 17. a 18. prosince 1918, Praha

Synodní výbor - synodní rada v roce 1922
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Církev inteligentní. Tady už se dotýkáme trochu choulostivějšího bodu: odtud totiž není daleko 
k chápání ČCE jako církve orientované vyloženě na příslušníky inteligence, ba církve intelektuálů, 
jak jsme také mohli někdy zaslechnout (i když co do složení členské základny je to do jisté míry 
pravda). Církev, mezi jejíž hlavní náplně patří zcela v apoštolském duchu uvažování nad Písmem, 
ovšem počítá a musí počítat s inteligencí jako s přirozeným předpokladem. Což zdaleka nezname-
ná, že je jen pro vzdělance, to vůbec ne! Jen není určena pro lidi s omezeným obzorem, příznivce 
okamžitých jednoduchých řešení, pro konzumenty čehokoli, co se k věření předkládá. Ačkoli – co 
když právě mezi takové by měla vyjít s poselstvím?

Konečně, církev pro moderní dobu. Mnohé z nás tenhle přívlastek potěší asi nejvíc – ale zkus-
me být zase trochu skeptici. Kdybychom chtěli slovíčkařit, můžeme v nadsázce argumentovat, 
že moderní je už zastaralé, dávno přece máme postmodernu. Jistě, to je spíš bonmot, než skuteč-
ný argument. Ale popravdě řečeno, církví, které by odmítaly pokrok, přece už také není mnoho 
a nejsou typické pro Evropu. Nahlédneme-li třeba do katolického prostředí, budeme možná pře-
kvapeni, jak moderní postoje (vedle konzervativních) tam objevíme. Přinejmenším stejně moder-
ní, jaké (vedle konzervativních) najdeme v naší církvi. Možná, že u nás jsou jen o trochu viditelněj-
ší, umocněné onou civilností. Může to tak být. 

Pokud srovnáme církevní spektrum s politickým, pak patříme a vždy jsme patřili k liberální levici. 
Přednosti kromě zmíněných můžeme vidět ještě například v důsledném uplatňování vnitrocír-

kevní demokracie nebo v so-
ciálním akcentu. Jenže de-
mokratickou strukturu mají 
i mnohé jiné církve a důraz 
na sociální a charitativní prv-
ky kladou i církve zařaditelné 
do pravicového či konzerva-
tivního křídla. Tedy zase nic 
výjimečného. 

Shrnuto a podtrženo: Česko-
bratrská církev evangelická 
není ani lepší, ani přesvěd-
čivější, natož úspěšnější než 
jiné částky církve Kristovy. 
Za žádné situace nemůžeme 
říct, že by byla „nejcírkvova-
tější“. Tak proč ji máme rádi, 
hlásíme se k ní, žijeme s ní 
a v ní, proč je prostě naše?

Otázku ponechme bez od-
povědi. Jistě si každý z nás 
dosadí právě to svoje, ať už 
to budou rozumové důvody, 
tradice, citový vztah nebo 
třeba něco, co se ani nedá Strašnická modlitebna v 60. letech
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slovně formulovat. Českobratrská církev evangelická nám zkrátka stojí za to. Stojí nám za to, aby-
chom právě v ní nacházeli ten pro nás správný prostor k modlitbám i společenství, k oslavování 
Hospodina, k životu v Pánu.

A slavíme-li její úctyhodné devadesátiny, pak co jí asi víc přát, než aby vždy stála za to. Nejen přát, 
ale podle svých skromných sil se třeba i trochu přičinit – neboť církev tvoříme my. Vše ostatní, jak 
věříme, bude jí přidáno. 

Jiří Slouka

Živý přenos bohoslužeb z budovy rozhlasu na konci 40. let

„Vzdáleni od reálné, v dějinách zakotvené komunity – církve, ať jsou 
její chyby jakékoliv, jsme vystaveni nebezpečí žít bez konfrontace, 
udělat si z náboženství věc soukromé fantazie, sdílené s několika 
podobně smýšlejícími jedinci, ale nikdy nebudeme konfrontováni 
s výzvou, která je pro nás nejpotřebnější. Církve jsou kompromisnické, 
špinavé a hříšné, ale – stejně jako naše pokrevní rodiny – jsou 
skutečné. V přítomnosti lidí, kteří s námi pravidelně sdílejí život, 
nemůžeme lhát, hlavně sobě samým, a utíkat před sebou k vznešeným 
idejím. V komunitě se zjeví pravda a fantazie jsou zapuzeny“.

Ronald Rolheiser 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU 
V ROCE 2008 

Zpráva o životě sboru a její schválení jsou „povinnou“ součástí výročního sborového shromáždě-
ní. Církevní zřízení tak ukládá provést alespoň jednou ročně reflexi toho co, jak i proč se ve sboru
událo či neudálo, tedy jak sbor plní svou roli podle řádů církve i podle Písma.

Do zprávy mohou být zachyceny detaily a přehledy. Jsou však tak důležité, zejména jestliže se rok 
od roku prakticky nemění? Může zde být i hlubší úvaha nad kořeny i výhledy života sboru, je však 
takový „úřední dokument“ pravou půdou, kde se podobné reflexi bude dařit? Stojíme opět před
úkolem: přinést výroční zprávu, jež současně naplní řády i inspiruje čtenáře k přemýšlení a rozho-
vorům.

Strašnický sbor se na první pohled nemění. Téměř stejný počet účastníků bohoslužeb (letos niž-
ší o 2, tedy 114!) velmi malý pohyb počtu členů sboru (791/799). Nicméně: mnoho členů sboru 
už dávno patří mezi bývalé a nezvěstné, protože o sobě léta nedali vědět. Stále se objevují hosté 
z jiných sborů, kteří strašnické bohoslužby navštěvují třeba v souvislosti s návštěvou příbuzných, 
řadu hostí z jiných církví a společenství přitahuje blízkost bydliště i blízkost spíše duchovní. Při-
bývá těch, kteří se sborového života účastní, berou z něj užitek, podílejí se třebas i na hmotných 
záležitostech sboru, ale členy sboru nejsou a nechtějí jimi být. Před sto lety věc nepředstavitelná, 
před padesáti lety velmi neobvyklá, dnes běžná. Sbor plní svou roli vůči svému okolí jako nabídka 
vztahů, společného hledání základních životních hodnot a životní orientace vycházející z evange-
lia, výsledek této činnosti však končí před branami sborové kartotéky. Nestojíme na prahu doby, 
kdy církev bude muset uvažovat o zrušení členských seznamů a svůj život uspořádá na jiném prin-
cipu, než rodinné členské struktuře?

Život sboru je nesen církevním rokem. Začíná 1. adventní nedělí, „církevní Silvestr“ slaví křesťané 
neděli před tím, nedělí „Věčnosti“. Kromě toho na život sboru působí i rok kalendářní: poslední den 
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v roce i Nový Rok nejsou církevní svátky ani v nejmenším, přesto bohoslužby slavíme po oba dny. 
Staršovstvo již několik let vnímá otázku některých členů sboru, zda Večeře Páně má být vysluho-
vána na Nový Rok, ve svátek ryze světský, nebo první neděli v roce, ve svátek ryze křesťanský. Lec-
kterým eucharistie na Nový 
Rok chybí… Sborový život 
však nejvíc ovlivňuje tře-
tí kalendář, školní. S létem 
se vylidňují města i lavice 
městských modliteben, po-
čátek školního roku je star-
tem nového období života 
sboru, vznikají nové skupiny 
dětí, konfirmandů, v progra-
mech se začínají nová téma-
ta. I zde se život sboru mění 
nenápadně a napříč řádům 
a tradici.

Bohoslužby pro děti i do-
spělé se v minulém roce ne-
změnily. Držíme jednodu-
chou evangelickou liturgii, dobrou a nosnou, neustupujeme módním trendům „neformálních“ 
shromáždění, kde spontaneita vítězí nad liturgií. Bohoslužby začínají po léta ve stejnou hodinu, 
navzdory rozhodnutí mnohých sborů kolem i trendu delšího nedělního přispávání. Myslíme tak 
především na společenství po bohoslužbách, na plnou kruchtu, odkud bratři a sestry nepospícha-
jí, majíce před sebou dost času k obědu i odpolednímu programu. Pokud víme, pozdější hodina 
začátku bohoslužeb počet účastníků nikde nerozmnožila.

Co je při bohoslužbách jiné proti minulým létům, je možná podoba kázání. Kázání je vnitřním dia-
logem kazatele s lidem i dialogem, který probíhá uvnitř člověka samého. Kázané slovo a zvěstova-
né Slovo nejsou jedno a totéž; kázané slovo je (pouhým) „podvozkem“, prostředím, v němž působí 
Duch svatý, Boží moc a jeho Slovo. Kazatel si tak přes pečlivou přípravu nemůže být jist kvalitou 
ani účinkem kázání. Naštěstí.

Život dětí a mladých lidí ve sboru má v církvi být vždy radostí a předmětem zvláštní péče. Působí-li 
děti ve sboru starosti (ať již svou přítomností či nepřítomností), ztrácí sbor pevnou půdu, protože 
kde je jeho budoucnost? S vděčností proto vidíme děti v naší Nedělní škole, ve středu i ve čtvr-
tek při setkání dětí a konfirmandů i jindy: skoro čtyřicítku dětí při vánočním divadle či rekord-
ních 27 dětí na letošním letním táboře strašnické Nedělky! S radostí vidíme živá a snad i zajímavá 
setkání konfirmandů, jejich vztahy, překračující „povinné vztahy spolutrpících při výuce“. Máme
i pravidelné setkání dramatického kroužku (letos s podporou grantu Městské části Praha 10). Při-
pojme mládež v průměrném počtu 18 lidí každý týden, každoroční „hory“ a „vodu“ mládeže (vždy 
mezi 15 a 20 účastníky) i takový počin, jako je nahrávka písní na vánoční cédéčko, živou a kvalitní 
spoluúčast při rozhlasovém přenosu bohoslužeb. Učitelé Nedělky se z podstatné části „rekrutují“ 
z aktivních mladých členů sboru. Ti mají sice někdy problém se získáním autority a kázně, ale k dě-
tem mají blízko a děti je mají rády. Deset učitelů Nedělky, dva v týdnu – nelze než děkovat.
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Střední věk letos vytvořil dvě skupiny. Noví „Třicátníci“ odpovídají věkem svému názvu, rozumí-
me-li třicítce jako věkové hladině nejnižší, třicátníci jsou většinou mladí rodiče. Scházejí se jednou 
za dva měsíce, vždy s předem připraveným, dopředu oznámeným programem s hostem. Tato vě-
ková skupina patří asi mezi časově vůbec nejvytíženější, proto je jejich setkávání možné vnímat 
jako výrazné svědectví vážné touhy „dovést“ křesťanství ze svého dětství a mládí do zralosti a vý-
chovy dětí. Asi až zde lze hovořit o pravé „konfirmaci“, potvrzení své víry…  „Střední generace“ má
větší věkový rozptyl, od třiceti do důchodu. Setkání se každý týden nese trojím tónem: biblickým 
programem (výklad pro děti pro nejbližší neděli, Dekalog), společenstvím blízkých přátel a odpo-
činkem. Střední generace v pátek večer vítá své setkání jako úlevnou tečku za pracovním týdnem 
i jako inspiraci k myšlenkám, na něž v týdnu nebývá čas.

Starší generace se schází také každý týden. Starší lidé mají zvláštní porozumění pro biblický text 
a jeho výklad, často náročný. Mnohdy je farář znovu překvapen, s jakou pozorností sestry a bratři 
senioři sledují a živě reagují. Mají více času? Kdoví! Možná už opravdu vědí, co je a není důležité. 

Sborový život čerpá inspiraci pro 
svou pestrost nejen z různých 
generací, nýbrž i různosti zá-
jmů a potřeb. „Hovory nejen pro 
křesťany“ a „Chvíle ticha“ bývají 
menšími skupinami (5–10 účast-
níků). Přicházejí ti, kterým setká-
ní přináší buď svobodné zamyš-
lení nad Biblí či jiným tématem 
života víry, nebo meditativní zti-
šení, kde hlavním programem 
je soustředění a kontemplace. 
Existuje krásné staročeské slo-
vo „usebrání“. Slyšíme tu „sbírat, 
sebrat se“ a připomeneme si, jak 
často jsme „rozházení po všech 
koutech“ za celý týden. Tady je 
lék.

Smutnější je, že setkání Křesťan-
ské služby, pečující především 
o starší lidi, je samo setkáním 
seniorek! Ty, které nejsou v dů-
chodovém věku, počítají se na 
jedné ruce. Sbor se tak dopouští 
chyby: ponechává staré, aby se 
o sebe starali sami. Ještě že s do-
pravou na bohoslužby pomo-
hou mladší, díky, Danielo, Wal-
tře, Jendo, Pavle, Tondo a Helo, 
Zdeňku a občasní další!
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Nad celým sborovým životem bdí staršovstvo a jeho další orgány. Šestnáct volených starších 
se schází jednou měsíčně; měli by vědět o všem důležitém ve sboru a rozhodovat, co je potře-
bí. Program schůze přináší na třech až osmi stranách dvě desítky i více titulů. Projednávají se jen 
některé, informativní mohou přejít do zápisu v původní podobě. Detailně připravený program 
i domácí příprava presbyterů přinášejí věcné a nekonfliktní jednání. Různí-li se názory, nejprve se
snažíme shromáždit fakta a zkušenosti, ty často pohled sjednotí. Někdy je vhodné vytvořit menší 
skupinu, ta připraví podklady a návrhy, ušetří tak čas ostatním a prohloubí argumentaci.

Po řadu let pracovala ve sboru hospodářská komise, nejdůležitější orgán staršovstva. Úkolů i růz-
ných oblastí práce přibývalo, proto se letos staršovstvo usneslo tuto práci nově uspořádat. Vý-
sledkem bylo vytvoření malé hospodářské rady, promýšlející základní témata a koncepce prá-
ce. Této skupině (kurátor Petr Kocna, místokurátor Ladislav Janeček, presbyterka Jana Potočková 
a presbyteři Jan Balcar a Walter Hanusch) dává podněty staršovstvo, stejně tak skupina samá dává 
podněty staršovstvu, „nadřízenému“ správnímu orgánu. Skupina svěřuje ekonomické a finanční
záležitosti Pavle Červenkové, stavební a technické Jiřímu Kolaříkovi, otázky domu včetně nájmů 
sestrám ve sborové kanceláři. Tyto sestry a bratr záležitosti řeší s pomocí dalších týmů, vytváře-
ných podle potřeby. Tato úprava teprve vstupuje do prvního roku svého života, budeme ji „ladit“, 
ale již nyní jsme přesvědčeni, že přispěje ke zrychlení i zjednodušení prací.

Srdcem sborového života, které tepe i ve všední den, je kancelář sboru. Střídají se zde hned čtyři 
sestry: Magdaléna Míková, hlavní pracovnice sborové kanceláře, pracující ovšem na půl úvazku, 
Milena Reimanová, mající na starosti především sborové účetnictví, ale svou znalostí lidí a celého 
prostředí sboru naplňující tradiční roli „sborové sestry“, Wanda Malá, obětavá „volontaristka“, při-
pravená pomoci, kde je potřebí a Jana Černá, spolupracující se sestrou profesorkou Slavií Rade-
chovskou především při přípravě narozeninových gratulací. 

Další setkání a aktivity mají ve sboru letitou tradici, zmiňme je alespoň jako dobré a funkční sou-
části života sboru: lednové koncerty, sborový autobusový zájezd, sborový víkend v Chotěboři (le-
tos s rekordní účastí), víkend nedělní školy, adventní a velikonoční odpoledne s programem, který 
kompletně připravují děti a mládež, pravidelná služba dvou Pavlů, Hanycha a faráře, při zpívaných 
pobožnostech každý týden ve středisku Diakonie Ratolest, gratulace Křesťanské služby starším 
členům sboru při jejich jubileích, zapomněli jsme něco?

Nedílnou součástí sborového života se každé dva roky stává vikariát, tedy roční působení mladé-
ho adepta farářského povolání v našem sboru. Letos svou „stáž“ absolvuje ve Strašnicích Ondřej 
Macek. Sbor jej zná ze setkání všech generací sboru i bohoslužeb: pilný, spolehlivý, vzdělaný, pra-
covitý, milý. Přejeme Ondřejovi, aby se mu vikariát stal dobrou vzpomínkou a aby svá obdarování 
mohl ve své budoucí samostatné práci dobře uplatnit.

Pavel Klinecký

hory, doly, stráně, nebesa i zem
čekají mládež od 2. do 8. srpna 2009,

letos opět v Bílém Potoce.
Je-li vám 13 – 25, pojeďte s námi,

přihlaste se u faráře Pavla Klineckého.
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A STRAŠNICKÉ 
VARHANICE

Eva Waldmannová

Evo, pocházíš ze starého evangelického rodu. 
Kam sahají jeho kořeny?

Moji rodiče jsou Valaši, tatínek z Huslenek, ma-
minka z Pozděchova. Krásný kraj jejich dětství 
a mládí jsem poznala i já se svými sourozenci 
při prázdninových pobytech u stařenky a sta-
říčka na Dolině. Pro rodiče nebyl život na Valaš-
sku žádnou idylou. Možná tady byl základ je-
jich celoživotní obdivuhodné fyzické kondice. 
Tatínek se dožil devadesáti let, maminka osla-
vila na podzim v plné svěžesti devětaosmdesá-
té narozeniny. 

Tvůj tatínek byl evangelický farář. Které „šta-
ce“ jsi s ním v dětství prošla?

Mne se na rozdíl od mé 
sestry Marie žádné šta-
ce netýkaly, protože od 
roku 1947 až dosud byli 
rodiče ve Vrchlabí, kde 
se narodil bratr Josef a já. 
Co jsem však s nimi pro-
šla byly hory, zejména 
Krkonoše. Potřebu cho-
dit mám dodneška. Často 
se mi stane, že musím jít, 
ať je to kam chce …

Kdy tě napadlo hrát na 
varhany? Kde a u koho 
jsi studovala?

Od dětství hraji na klavír 
a od 15 let jsem doprová-

zela zpěv shromáždění na harmonium. Po stře-
doškolských studiích v letech normalizace jsem 

STRAŠNICKÉ 
VARHANY
Když se ve strašnické modlitebně ro-

zezní varhany, bývá náhodný účastník boho-
služeb poněkud zmaten, odkudže ten jejich 
zvuk vychází. Do rekonstrukce modlitebny 
na začátku 90. let zdobila její přední stěnu řada 
ozdobných píšťal, které alespoň napovídaly, 
kde tušit nástroj. 

Od té doby je to trochu složitější. Žlutá dřevěná 
plocha s dominujícím křížem v čele modlitebny 
působí od prvního pohledu spíše jako samo-
statné výtvarné řešení plochy, aniž by nutně 
vnucovala návštěvníkovi svou funkci zvukově 
„propustného“ varhanního prospektu.

Co je za touto stěnou však na vlastní oči viděl 
jen málokterý z nás, ať je třeba i dlouholetým 
a pravidelným návštěvníkem bohoslužeb. 

A tak se teď na tu krásu optikou fotoaparátu ku-
rátora sboru Petra Kocny podívejme všichni … 

Jan Balcar

 ….. Samému Bohu, 
sláva, čest !
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zatoužila studovat jazyky na filozofické fakultě.
Bez doporučení vrchlabského „Gymnázia Kle-
menta Gottwalda“ to byla představa naivní. 
Přesto jsem se vydala do Prahy, absolvovala 
roční jazykovou školu a se státnicí z francouz-
štiny to zkoušela znovu. Po dalším odmítnu-
tí jsem objevila Lidovou konzervatoř a začala 
chodit na varhany k paní Jaroslavě Potměšilo-
vé. Přijímací zkoušky na pražskou Konzervatoř 
dopadly konečně dobře. Ve třídě profesora Jiří-
ho Ropka jsem prožila krásných pět let. Při dal-
ším marném pokusu studovat na HAMU jsem 
potkala svého budoucího muže. To je pěkný 
výsledek, ne?

To bezesporu. Evo, manžel je muzikant, 
všechny tři děti studují hudbu. Není v pěti-
členné rodině pět muzikantů tak trochu 
„na Bohnice“? Nemohl by aspoň někdo dělat 
„něco pořádnýho“?

Mohl, ale nechtěl. Byla bych si přála, aby v sobě 
ti lidé rozvíjeli ještě další talenty, které mají, 
ale nikdo mě neposlouchal. Všichni tři našli 
v muzice tolik uspokojení, že nechtějí dělat nic 
jiného. Po letech dřiny objevili radost z hraní 
v orchestru, radost ze setkávání a společného 
tvoření. I manžel má řadu chutí, zálib a schop-
ností. Muzikalita je ale jeho dar největší.

Bydlíte ve vinohradském činžáku. Odpovída-
jí Vám sousedé ještě na pozdrav?

Zdá se, že náš dům má poctivé zdi a tolerantní 
obyvatele. Zatím nám nikdo nic do očí neřekl, 
tak doufám, že jsou smířeni s osudem.

Kde tvé děti – Bára, Marie a Filip studují?

Violistka Bára pokračuje v magisterském stu-
diu na AMU a přivedla do rodiny k naší velké 
radosti varhaníka–chirurga. Filip studuje hru 
na kontrabas na Brucknerově univerzitě v Linzi 
– to je naštěstí skoro za rohem. Nejdál od do-
mova je Maruška, studuje v Luzernu u cellisty 
Marka Jerie.

Kde působíš ty a jaká je tvoje práce?

Byla jsem 17 let doma s dětmi, a pak mne 
shodou okolností potkalo krásné místo v Čes-
kém rozhlase, v produkci Českého rozhlasu 6. 
Nastoupila jsem tam ještě v dobách českého 
vysílání Rádia Svobodná Evropa a jsem ráda, 
že jsem součástí tvořivého prostředí, kde záleží 
na spolupráci lidí podobně smýšlejících.

Kdy tě na svých toulkách Krkonošemi zase 
přistihnu cvičit na varhany v kostele v Pase-
kách nad Jizerou?

To je vedle Strašnic druhý kostel, ve kterém hra-
ji. Paseky jsou krásné místo, kam rádi jezdíme. 
Žijí zde rodiče mého muže, tchán řídí zdejší pě-
vecký sbor. Každý rok v létě se sjedou muzikan-
ti, přátelé, kteří nelení v době odpočinku vzít 
do ruky nástroj a vytvořit společenství hudbou 
(i slovem) a rozdávat. O smysluplnosti této čin-
nosti svědčí každoročně přeplněný kostel při 
Paseckých hudebních slavnostech. A kdy budu 
cvičit? No přeci v důchodu!

Mohu u tvé fotografie uvést rok narození?

Bodejť.

Ale já to neudělám …
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Znáš vnitřnosti královského nástroje, na kte-
rý tak ráda a dobře hraješ?

Znám jenom základní „součástky“ a rozumím 
základním principům. 

Umíš si představit, že by každá píšťala měla 
latinský název a tebe by čekala zkouška 
z anatomie varhan?

Na podrobnější zkoušku bych se musela pořád-
ně připravit. Pokud by ale tato znalost zlepšila 
mou hru na varhany, neváhala bych se názvy 
naučit. Kéž by to bylo tak jednoduché!

Vzkaž nám  „do lavic“, v čem se máme při zpě-
vu polepšit.

Varhaník hraje pro sbor, ne naopak. Pokud je 
něco v nepořádku, polepšit se musí v první 
řadě varhaník. 

Přizná se nám skvělá studentka a výborná 
varhanice  také k nějaké své slabosti?

Máš na mysli tu hroznou trému před každými 
bohoslužbami?

A co bys nám ještě o sobě řekla?

Myslím, že tohle by mohlo stačit.

S varhanicemi rozmlouval Jan Balcar

Rut Škrabalová

Rutko, známe oba tvé rodiče jako veliké 
milovníky hudby. Byla to rodinná tradice, 
co tě přivedlo k hudbě?

Jednoznačně. U nás doma vždy zněla a zní 
hudba. Do ZUŠ mě ale nevzali, protože jsem 
se u „přijímacích zkoušek“ styděla zazpívat 
písničku. O rok později se mě ale přesto ujala 
jedna skvělá paní učitelka na flétnu, která  učí 
hudbu nejen hrát, ale hlavně cítit. Chodím k ní 
dodnes. 

Blížíš se ke konci studia medicíny. Jakému 
oboru se v ní chceš věnovat?

Pokud by záleželo na mně, zvolila bych pediat-
rii nebo neurologii. Rozhodně nechci pracovat 
v operačním oboru. V současné době ale není 
situace natolik příznivá, aby si mohla absol-
ventka medicíny  moc  vybírat. Nastoupím tedy 
tam, kde bude třeba, kde budu užitečná. Proto 
také medicínu studuji. 

Platí pořád ještě, že mezi studenty medicíny 
a  lékaři bývá vyšší procento dobrých hudeb-
ních amatérů než v ostatní populaci?

Netroufám si na celopopulační srovnání. Můžu 
ale říct, že v našem ročníku je poměrně dost 
amatérských muzikantů a několik spolužáků se 
hudbě věnuje i profesionálně. Na fakultě fun-
guje  také  pěvecký sbor, tvořený studenty i pe-
dagogy.

Co stálo u tvého rozhodnutí hrát na varha-
ny?

Hru na varhany jsem nijak neplánovala. Jed-
noho dne začal v naší ZUŠce učit Josef Krušina, 
výborný varhaník a improvizátor. Sháněl žáky 
do své třídy. Moje paní učitelka na flétnu, kte-
rá věděla, že hraji  trochu i na klavír, mi navrh-
la, abych hru na  varhany zkusila. Zkusila jsem 
tedy a 6 let v jeho třídě zůstala.
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VRZAJÍCÍ DVEŘE 
Léta mi nejde do hlavy, proč při vysluho-
vání Večeře Páně ve Strašnicích neumíme 

jednoduše a tiše utvořit kruh kolem stolu Páně. Nastu-
pující komunikanti se obvykle shlukují u varhanního 
stolu či u levých dveří do sakristie, uprostřed zeje 
velká mezera, kterou se snaží kazatel zacelit násob-
ným opakováním zoufalých gest, jimiž ty vlevo posílá 
doprava a ty vpravo zase doleva. Sledujeme i tahání 
za rukáv, jednou je kolo přeplněné, jindy prořídlé.

Dvanáct let jsem přijímajícím podával chléb. Vím, 
že „tak akorát“ je 24 lidí. Přichází se z obou stran, takže 
počty to nejsou těžké.

Už teď slyším vzrušené protesty – alespoň v kostele 
nechceme být manipulováni, tohle přece není pod-
statné! Rád souhlasím, vůbec to není podstatné! 
Napsat tento článek mě napadlo na Květnou nedě-
li 2007, kdy v kázání citoval kazatel z Malého prince: 
„Ty podstatné věci jsou neviditelné, ty viditelné jsou 
nepodstatné“. Výše popisovaný chaos o nedělích 
s VP bývá dost viditelný, takže jistě zcela nepodstat-
ný. Dokonce nemá ani žádnou výpovědní hodnotu, 
stejně jako vrzající dveře do domu vám nenapoví, zda 
uvnitř panuje láska a radost, či ledový chlad a nepo-
rozumění. 

Mě tak jenom napadlo, že je přece jen maličko lepší, 
když dveře nevržou. A že to tak mnoho nechce.

 Jan Balcar

O NADĚJI

Neplavil jsem se po mořích
a přece sedím v lodi
nade mnou nebe ve mně hřích
dva věrní lodivodi.
Namísto stěžně 
vztyčen kříž
tak pořád doufám, 
že mě něžně
nad vodou podržíš.

Ivan Martin 
Jirous – „Magor“

JAK V PŘEDSTAVĚ ČESKÉHO BISKUPA 
VYPADÁ BŮH
Mám veliké pokušení ho vtěsnávat do svých 
představ. V lidské podobě by to byl takový 
dokonalý člověk. Jenže jakákoli představa 
je špatná, protože ona už není Bohem. Pro 
mě to je duchovní skutečnost, ale nemohu 
ji uchopit. A to je dobře, protože pak už by to 
byl bůžek, modla. A na to já nevěřím. Pro mě 
je Bůh spojen s Ježíšem, který je konkrétní 
člověk. Moje cesta k Bohu je skrze Ježíše, 
skrze jeho slovo a činy.

Rozhovor s biskupem Václavem Malým
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HOSPODAŘENÍ SBORU V ROCE 2008
Hospodářská komise provedla v minulém roce řadu stavebních oprav a rekonstrukcí 
ve sborovém domě. Stanovila také nově výši nájemného v bytech, upřesnila vyúčtování 

medií, rozhodla o zavedení kabelové televize a internetu do domu. Přidáme-li další ekonomické a tech-
nické otázky a operativní opatření, je oblast práce a odpovědnosti hospodářské komise velmi široká, 
že staršovstvo rozhodlo o vytvoření nové organizační struktury, která povede rychleji a efektivněji k ře-
šení jednotlivých problémů v nově koncipovaných odborných skupinách.

Co všechno se v průběhu roku 2008 podařilo zajistit? Věnovali jsme se zejména stavebním a údržbář-
ským pracím ve sborovém domě. Začalo to výměnou střechy z jižní strany domu, která byla zničena 
holuby, dva komíny jsme opatřili novými vložkami, v jednom bytě jsme provedli celkovou rekonstruk-
ci včetně instalace etážového topení, nových vstupních dveří, kompletní opravy podlah, vybudování 
kuchyně. Další opravy a úpravy byly provedeny ve dvou bytech – studentském a farářském. Bratr farář 
s  manželkou se přestěhovali do menšího bytu ve 2. patře, větší byt uvolnili pro studentskou kolej (dříve 
2. patro), takže zde lze poskytnout ubytování více studentům (nyní 8).  Pro rozšířenou ubytovací kapa-
citu jsme museli nakoupit také nové vybavení bytu (postele, stoly, skříně, lednici a jiné potřeby). Ope-
rativně jsme zajišťovali také další drobné provozní opravy.

Čemu se budeme věnovat letos? Máme řadu plánů, ale do rozpočtu jsme zahrnuli především rekon-
strukci dalšího bytu, který uvolní nájemnice odchodem do domova pro seniory, a také další běžné 
opravy bytového fondu a sborových prostorů. Jedním z úkolů je zajistit kvalitnější ozvučení modlitebny 
a přilehlých místností.

Přehled hospodaření v roce 2008 a předpoklad roku 2009 je uveden v tabulce.

V loňském roce jsme hospodařili se ztrátou, kterou jsme vzhledem k plánovaným opravám a údržbě 
předpokládali. Ztrátu jsme uhradili z  uspořených finančních prostředků, které jsme na stavební práce
měli připraveny. Tabulka ukazuje příjmy a výdaje hospodaření sboru. Příjmové položky jsou srozumi-
telné, v položce „ostatní příjmy“ je zahrnut prodej biblí a zpěvníků členům sboru prostřednictvím kan-
celáře.

Podařilo se nám získat dva granty v celkové hodnotě osmnáct tisíc korun na dva projekty: víkend 
na Hvozdnici a na činnost dramatického kroužku včetně velikonočního a adventního divadla. Částku 
určenou na ubytování jsme nevyčerpali celou, zbytek jsme vrátili.

Kromě uvedených příjmů jsme podle usnesení synodu vykonali osm celocírkevních sbírek (tisk, Hlavní 
dar lásky Jeronýmovy jednoty, Diakonie, solidarita sborů, na evangelickou akademii, Jubilejní toleranč-
ní dar, sociální a charitativní pomoc a na studenty teologie a vikariát). Seniorátní sbírka byla určena pro 
seniorátní solidární fond, určený sborům, které nejsou schopny dlouhodobě plnit své finanční závazky,

STRAŠNICE NA HORÁCH!
sborový pobyt v Janských Lázních

v Sola fide

6. - 13. 3. 2010   
Zveme všechny zájemce. Rezervujte 

si již nyní termín, závazné přihlášky 
ve sborové kanceláři od září t.r. 
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dále sbírky na pomoc Kubě, Nikaragui a Darfuru. Celkem jsme vybrali a odeslali pro celocírkevní sbírky  
63.630,- Kč, a dále do fondu Jeronýmovy jednoty 20.100,- Kč. Tyto příjmy jsou současně odvody, ne-
ovlivňují naše hospodaření, proto je do tabulek nezahrnujeme.

V tabulce neuvádíme sbírku Nedělní školy, protože sbírá vždy na určitý účel a nezahrnuje se do celko-
vého hospodaření sboru. Děti letos vybraly 5.500,- Kč, které jsme odeslali na Ústřední církevní kancelář 
ČCE pro financování dobrovolných pomocníků při celocírkevních táborech pro rodiny s dětmi s posti-
žením. 

K oblasti výdajů je třeba dodat následující: Staršovstvo rozhodlo o poskytnutí finančního daru dvou
tisíc korun ústeckému seniorátnímu výboru jako příspěvku na seniorátního faráře. Plánovali jsme dar 
středisku Diakonie Ratolest, zatím jsme odevzdali dvě účelové sbírky: za pohlednice v částce 700,- Kč 
a dobrovolnou sbírku v souvislosti s distribucí vánočního kompaktního disku, na jehož realizaci se po-
dílela strašnická mládež, v částce 4.700,- Kč. 

Výše personálního fondu byla stanovena synodem, výši repartic stanovil konvent pražského seniorátu. 
Rozpočet na opravy a údržbu byl překročen v souvislosti s větším objemem rekonstrukcí, než jsme při 
tvorbě rozpočtu předpokládali. Rozpočet na energie neodpovídá skutečné částce za spotřebu přede-
vším s ohledem na změny cen energií. Proto jsme uhradili za spotřebu plynu v období roku a půl více 
peněz, než předpokládal rozpočet.

Rozpočet na rok 2009 připravujeme jako vyrovnaný.  

V Praze 31. ledna 2009 Milena Reimanová

Sborové příjmy Předpoklad 
roku 2008

Skutečnost roku 
2008

Předpoklad 
roku 2009

Salár 450.000 469.620 450.000
Sborové sbírky 100.000 120.426 125.000

Sbírka na křesťanskou službu 25.000 30.395 25.000
Dary 100.000 153.533 130.000

Příjmy z pronájmů 300.000 345.916 400.000
Úroky z bankovních účtů 4.000 2.469 2.000

Ostatní příjmy 4.000 71.881 3.000
Provozní dotace 0 17.100 20.000
Příjmy celkem 979.000 1,211.340 1,155.000

Sborové výdaje
Odvod repartic 52.560 52.560 55.981

Odvod personálního fondu 63.000 65.000 67.000
Stavební úpravy, údržba 500.000 738.505 350.000
Mzdové výdaje, pojištění 250.000 241.368 250.000

Poskytnuté dary 30.000 2.000 30.000
Spotřeba energií 70.000 109.475 114.000
Telekomunikace 30.000 21.105 20.000

Bankovní poplatky 6.000 5.779 6.000
Dům – pojištění a daň 20.600 20.639 20.639

Ostatní výdaje 200.000 403.494 241.380
Výdaje celkem 1,122.160 1,659.925 1,155.000



18

Lež ztratila svou potupnost a skoro se zdá, 
že umění lhát a vhodně přikroutit polopravdivé 
informace je chápáno jako jedno z postmoder-
ních obdarování, jako výborná výbava zřejmě 
i nutná pro lukrativní veřejnou funkci.
………….
Uvažujeme občas o rozdílech mezi námi v zemi 
fiktivních bezvěrců. Říkám fiktivních, protože
to mnozí postmoderně hrají, ale ve skutečnosti 
staví na spoustě drobných jistot a historek, 
pohanských kouzel a pověr, amuletů a fetišů, 
aby se nepropadli do beznaděje.
…………..
Důvodů k rozruchu a nepokoji je spousta. 
Nevzrušuj se, nezáviď, ale doufej v Hospodi-
na, hledej blaho v něm, jak praví prostě jeden 
moderní anglický překlad: „Učiň Hospodina 
svou radostí“, nebo doslova: „nádherně se potěš 
u Hospodina“.

z kázání Bohdana Pivoňky

LILIE

Lilie zbyla sama v poli
v poli
jež zmodralo
lilie zbyla sama v poli
zdá se
že nastálo
okolo rostou křižovatky
a technologie
okolo zuří četné zmatky
zde svítí lilie
lilie
z forem divných
ta nejdivnější forma
okolo davy lidí vlivných
i strach
co každý tvor má
i smích
výsada lidí
i posměch
přetrhaná nit
i smích
co každý sklidí
kdo chtěl by se zde uklonit
změť aut a těl
klid odletěl
vzdor tomu zůstává tu
podivně zlaté okvětí
lilie
symbol majestátu

Jiří Slouka
Domovní znamení

DOBRÁ ZPRÁVA
Zhruba 70 let zdobil strašnickou modlitebnu v čase 
vánočním veliký rozsvícený strom. Zpívat v jeho záři 

„Čas radosti, veselosti“ bylo emocionálně silným zážitkem. V posled-
ních letech nám však výrazně komerční pojetí vánoc v naší společ-
nosti začalo strkat velké, rozsvícené, plastové stromy pod nos všude 
tam, kde byla šance vnutit člověku i věci dávno neprodejné, nalít 
do něj „svařáka“ a vytáhnout z něj peníze. Stromy svítily na každém 
rohu a náměstí, ve vstupních halách supermarketů – a to už hezky 
od listopadu, k tomu pak naplno z reproduktorů „dudlajda“. V člo-
věku jaksi rostl odpor vůči těmto krasavcům a k střízlivosti tíhnoucí 
duše evangelíka si zasteskla po neokázalosti. 

Před osmi lety návrh na ústup od velkého stromu ve staršovstvu ješ-
tě neprošel, tentokrát ano. Prohra Goliáše byla nečekaně jasná, pád 
jeho velmi veliký. Nikdo se ho nezastal. 

Když to jeden z presbyterů s vnitřním pocitem hrdosti nad tím, jak 
odvážných rozhodnutí je staršovstvo schopné sdělil jednomu mla-
dému členu sboru, slyšel překvapivou odpověď: „Konečně Vám 
to došlo“.

I staršovstvu věci jak se zdá „docházejí“ a to je myslím dobrá zpráva 
pro sbor.  

Jan Balcar
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PŘÍBĚH UTRPENÍ A NADĚJÍ ČLOVĚKA
Takový je název jednoho z nejvelkorysejších a svým způsobem nejodvážnějších sochař-
ských počinů poslední doby. Cestu volnou přírodou mezi Kuksem a známým Brauno-

vým Betlémem nedaleko Dvora Králové lemují od října 2008 monumentální práce v pískovci – 
novodobá křížová cesta, vzniklá formou dlouhodobého sochařského sympózia. Vložit soudobou 
tvorbu mezi dvě enklávy úchvatných děl Matyáše Bernarda Brauna bylo odvážné už samo o sobě; 
i realizace, jak víme, se potýkala s problémy. O to víc diváka – a křesťana zvlášť – osloví výsledek.

Jde ovšem o křížovou cestu nedodržující zaběhnutou katolickou tradici. Oproti běžným čtrnácti 
zastavením je zde zastavení patnáct a kromě pašijového příběhu tu nacházíme například i zvěs-
tování a v samém středu i zmrtvýchvstání Krista. Ani námětově a ikonograficky se většina socha-
řů nedrží obvyklého schématu křížových cest – o tom svědčí už názvy soch, jako třeba Kated-
rála prosby, Hledač nebo Brána naděje. Jednotným pojítkem však je křesťanská zvěst nahlížená 
různorodým i navzájem blízkým pohledem výtvarníků začátku jednadvacátého století. Duchovní 
akcent, kontrastující i harmonizující s přírodním prostředím i se skvosty českého baroka v těsném 
sousedství.

Na realizaci se podepsali umělci zvučných a populárních jmen, v čele s iniciátorem a dramatur-
gem celého díla Vladimírem Preclíkem, který se slavnostního otevření bohužel nedočkal. Nebu-
deme zde všechny jmenovat; jen připomeňme, že jedním z nich je „stálý host“ našeho sboru Ivan 
Jilemnický (ve skutečnosti člen sboru v Hořicích) a další sochou se představila i jeho sestra Ellen 
Jilemnická. 

Ivanova skulptura nese název 
Světlo v temnotách. Autor o ní 
říká: „Prostý kříž je ve tvaru lid-
ské postavy, postava na kříži jako 
by zmizela v prostoru. Mezi dvě-
ma kamennými vertikálami pro-
chází světlo. Poslední okamžiky 
před setměním, smrtí a vzkří-
šením. Světlo prosvětlující kříž, 
spojení nebe a země – to je sym-
bol a myšlenka celého díla.“

Nevšední, neliturgická a vlastně 
ekumenická křížová cesta obo-
hatila podkrkonošský kraj kame-
níků o novou vertikálu, vzdor ma-
sivnosti a robustnosti kamene. 
Jistě se stane přínosem naší ge-
nerace těm příštím, přijdou-li po 
nás. O to záslužnější je v kontextu 
doby, která věcem trvalým a du-
chovním jako by příliš nepřála. 

Jiří Slouka
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OSOBNÍ ZPRÁVY 

Přistoupili 
Petr Podroužek                  
Johana Podroužková              
Jiřina Šťastná                  
Marie Syrová                    
Jiří Kolařík                    
Jana Kolaříková                 
Gerd Hetka                  
Marie Hetková              
Jitka Marková                   
Marie Čapková                   
Tomáš Adámek                
Marek Gloser                
Magdalena Gloserová

Pokřtění
Ondřej Adámek
Hana Čapková                    
Martina-Sandra Fárová           
Mia Klinecká                    
Johana Najbrtová                
Jan Oberstein                   
Anna Šubertová                  
Martin Ulrich

Představení 
dětí
Anna Metelková
Rút Řeháčková

Zemřelí
Marie Horňáková
Zdenka Otterová
Daniel Titěra
Lidmila Zuzáková
Marie Krejcarová
Jaroslav Fikejz 

Dodatečně jsme se dozvěděli, 
že zemřeli tito naši členové
Dagmar Sedláčková
Tomáš Henke
Bohuslav Šmíd

Odstěhovali se
Pavla Varvažovská
Jan Dušek                 
Vojtěch Kubík 
Karolína Kubíková

 Základní údaje 
o sboru

Počet členů sboru 
k 1. 1. 2008 

................................. 791
Přírůstky  ..............................  +21
- křtem  ......................................  8
- přístupem  .............................  6
- přistěhováním  .....................  7

Úbytky  ..................................  -13
- úmrtím  ...................................  9
- odstěhováním  .....................  4

Počet členů sboru 
k 31. 12. 2008

  ................................ 799

V loňském roce jsme vás informovali o prvních výsledcích práce na upřesnění seznamu členů 
sboru podle „Pravidel evidence a vykazování počtu členů ve farních sborech ČCE“, jak je usneslo 
4. zasedání 31. synodu ČCE v r. 2006. Podle tohoto řádu je třeba vést seznam členů „aktivních“, 
„nezvěstných“ a „bývalých“. Dohledat všechny členy sboru je někdy velmi nesnadné. Byly odeslá-
ny dva dopisy se základní otázkou po příslušnosti k církvi. Na první odeslaný na 280 adres jsme 
dostali celkem 113 odpovědí, v nichž zhruba polovina své členství v církvi potvrzuje a polovina se 
ho vzdává. Protože jsme se opakovaně přesvědčili, že mnozí z těch, kteří se svého členství vzdáva-
jí, činí tak proto, že celé akci porozuměli jinak, než byla zamýšlena a svého členství v církvi se chtěli 
vzdát z důvodů, které důvodem pro vystoupení z církve být nemohou (ba ani – podle řádů církve 
– být nesmějí), vytvořilo staršovstvo druhý dopis. Ten jsme odeslali na 172 adres členů sboru, 
všem, kteří na první dopis neodpověděli, nebo jejich odpověď vyjadřovala nedorozumění. Tento 
dopis zůstal téměř bez odezvy. 

V závěru celé akce (skončit má do jara 2009) budeme pravděpodobně počet členů sboru uvádět 
jiným způsobem. Máme se tedy na co těšit … 

Prozatím prosíme všechny členy i přátele sboru: oznamte včas změny ve svých údajích (adresa, 
telefon apod.), změny u příbuzných a přátel (přestěhování do domova odpočinku, event. úmrtí). 
Rodiče dospělých dětí, které nenavštěvují náš sbor, prosíme, informujte nás o nich (odstěhování, 
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JARNÍ KALENDARIUM 

1. 3. 1. neděle postní 9.00 bohoslužby s Večeří Páně
29. 3. neděle 9.00 výroční sborové shromáždění
5. 4. Květná neděle 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

15.00 velikonoční sborové odpoledne
9. 4. Zelený čtvrtek 19.00 čtení pašijí

10. 4. Velký pátek 17.00 bohoslužby s Večeří Páně
12. 4. Neděle vzkříšení 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

7. – 10. 5. čtvrtek – neděle konfirmační víkend
14. – 17. 5. 3. zasedání 32. synodu ČCE

22. 5. pátek 17.00 konfirmační zkouška
24. 5. neděle 9.00 konfirmační slavnost – se křtem a Večeří Páně
30. 5. sobota sborový autobusový výlet – Pasov, SRN
31. 5. Neděle svatodušní 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

5. – 7. 6. víkend NŠ na Hvozdnici
28. 6. neděle 9.00 konec školního roku, bohoslužby s Večeří Páně

26. – 31. 7. voda mládeže
2. – 8. 8. hory mládeže

9. – 16. 8. tábor nedělní školy
6. 9. neděle 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s Večeří Páně

25 . – 28. 9. Sjezd nejen evangelické mládeže
9. – 11. 10. pátek – neděle sborový víkend v Chotěboři

nová adresa, příjmení u provdaných dcer) a o jejich případném rozhodnutí v otázce členství v na-
šem sboru. Pomůže to kanceláři sboru v její administrativě, ušetříme společné peníze za poštovné 
při doručování dopisů se špatnou adresou a celkově vyšší finanční zatížení sboru související s exis-
tencí těchto „členů nečlenů“. Pořádek mnohé zjednoduší.

Magdalena Míková

ZDENIČKA HORNÍKOVÁ
Drobná, milá, usměvavá byla sestra Zdenič-
ka. Její přítomnost na bohoslužbách i dalších 

akcích sboru byla po generace vnímána s takovou samo-
zřejmostí, že se teď tak trochu rozpačitě smiřujeme s tím, 
že od nás odešla cestou všeho pozemského a naše pohledy 
se už  nikdy nestřetnou.  Zbývá vzpomínka a vděčnost za to, 
že takoví lidé vstupují do našich životů, do našeho spole-
čenství. To je dar od Hospodina.

Jan Balcar
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VÝLET DO REGENSBURGU
Motto:

Toto překrásné město má dvě tváře, jednu z kamene, druhou z vody.
Ale při pohledu od Dunaje splývají obě v jeden celek. (Sandra Pareti)

Dne 7. června 2008 jsme se sešli brzy ráno ve Starostrašnické a v doslova přeplněném autobusu 
jsme vyrazili do Regensburgu, česky do Řezna.

Kolem desáté hodiny jsme za krásného 
počasí dorazili do cíle naší cesty. A brzy 
jsme spatřili první klenot tohoto staré-
ho východobavorského města. Vstou-
pili jsme na Kamenný most přes Dunaj 
z 12. století, který je nejstarší stavbou 
svého druhu v Německu a který se zřej-
mě stal i předlohou pro pražský Juditin 
(dnešní Karlův) most.

Na druhém břehu Dunaje nás očekáva-
la historická část města. Již ve starově-
ku zde existovalo keltské sídlo jménem 
Radasbona. Posléze, roku 90 n.l., založili 
Římané na tomto místě vojenský tábor 
pro kohortu, která byla o sto let později 

za císaře Marca Aurelia rozšířena o tábor po legii s názvem Astra Regina – pevnost na řece Regen. 
Na troskách tohoto tábora se v 6. století usídlil kmen Bavorů, který v 7. století přijal křesťanství. 
Sem také roku 845 přijelo 14 českých velmožů, aby zde přijali křest. Toto byla první dochova-
ná zmínka o vazbách Regensburgu na Čechy, které se táhnou celou historií obou zemí prakticky 
až do dneška.

Chodili jsme po malých skupinách nebo jednotlivě, jak to komu vyhovovalo. A co jsme mohli ob-
divovat? Prohlídku jsme začali v chrámu svatého Petra, který je dominantou města. Jeho stavba 
byla zahájena kolem r. 1320 a dokončena až po dlouhých 600 letech v roce 1923. Jedná se o jednu 
z nejvýznamnějších katedrál v Německu. Návštěvník hledící na klenbu vysokou 32 metrů ji může 
vnímat jako baldachýn. Dům Boží poskytuje jistotu v nebezpečí, přehled v nepřehlednosti, zpro-
středkovává důvěru místo strachu. Je to přístřešek uprostřed bezútěšnosti světa. Socha smějící-
ho se anděla z konce 13. století, která je vrcholem východobavorského středověkého sochařství, 
je nositelem jedinečného poselství: Boží spása má lidskou podobu. Svatý Petr, který je v gotickém 
dómu zobrazen téměř stokrát, symbolizuje jako snad žádná jiná postava křesťanské epochy moc 

Sobota 30. května – PASOV
letošní výlet do města            na soutoku tří řek
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a zároveň i bezmoc křesťanství. On, který zapřel Pána, okouzluje svým přesvědčivým vyznáním 
– až do své mučednické smrti.

Navštívili jsme Starou radnici, ve které se tvořily německé dějiny. Sem svolávali císaři Svaté říše 
římské národa německého knížata, biskupy a vyslance, aby se s nimi radili na říšských sněmech.

Velmi jsme obdivovali Prétorskou bránu – Porta Praetoria z roku 179 po Kristu, nejstarší zacho-
valou stavbu v Německu. Brána z obrovských kamenných kvádrů ohraničovala ze severu římský 
legionářský tábor a ještě dnes připomíná římské osídlení.

Viděli jsme ještě mnoho dalších památek: Zámek knížat Thurn-Taxisů, kteří od 18. století výrazně 
ovlivňovali osudy města, kostel Skotů (Schottenkirche), jehož historie není dosud zcela objasně-
na, zlatem se třpytící románskou Starou kapli, kostel svatého Jimrama atd. Zdaleka jsme nepoznali 
všechno. Ale o to vůbec nešlo. Vždyť v řezenském Starém městě je 1200 historických staveb.

V průvodci Regensburgem se praví, že slavní mužové a ženy se do tohoto města zamilovali 
na první pohled, nechali se svést sympatickými lidmi, krásnými vyhlídkami, nádhernými stavbami 
a šarmem, který naplňuje řezenské ulice a náměstí.

My sice nejsme vůbec slavní, ale měli jsme podobné pocity. Město nás přijalo skutečně velmi 
přátelsky, snad všichni jsme si ten den opravdu hezky prožili. Cestou domů jsme se ještě zastavili 
v síni slávy Walhala s nádherným výhledem na Dunaj a daleké okolí. 

 Ladislav Janeček

P.S: 

Řezno je bezpochyby úžasné 
město. Jiná věc je připravit vý-
let tak, aby všechno klapalo, 
lidé byli informováni, proží-
vali den v pohodě a odnášeli 
si zážitek na celý život. Za tím 
obvykle stojí nadšení a časo-
vě náročná příprava těch, kteří 
výlet vedli. Díky Láďo (Janeč-
ku) a Petře (Kocno).

Jan Balcar
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neděle   9.00 Bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 19.00 Hovory nejen pro křesťany (čtrnáctidenně)

úterý 19.00 Setkání třicátníků (dvouměsíčně)
středa 14.00 Setkání starší generace 
středa 16.30 Setkání konfirmandů
středa 18.00 Setkání mládeže
čtvrtek 16.00 Setkání mladších i starších dětí
čtvrtek 17.00 Dětská dramatická skupina
čtvrtek 18.00 Křesťanská služba (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 Setkání učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 Staršovstvo (1x měsíčně)
pátek 18.00 Chvíle ticha, modlitby, meditace, písně
pátek 19.00 Setkání střední generace

ÚŘEDNÍ HODINY VE FARNÍ KANCELÁŘI

úterý, čtvrtek, pátek 8.30 – 12.00
středa 14.30 – 18.00

Návštěvu v jinou dobu možno domluvit telefonicky (274 811 226, 608 236 446)
nebo e-mailem (sbor: strasnice@evangnet.cz, farář: pavel.klinecky@volny.cz).


