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EDITORIAL
V proměnách života. Tento nadpis jednoho z oddílů Evan-
gelického zpěvníku se mi vybaví vždy, když okolo Vánoc při-

pravujeme sborovou ročenku, kterou můžete číst o Velikonocích. Jako 
kdyby ty svátky opravdu byly čím dál častěji. Člověk vyvíjí různé svoje 
aktivity, snaží se smysluplně využít dar života, zatímco venku se neú-
prosně střídají roční doby, nenápadně i nápadně se mění svět. Ale toho 
už si všímal i starozákonní skeptik skrytý pod titulem Kazatel.

Útěk času je i společným jmenovatelem či alespoň neodbytným pod-
textem většiny z toho, co Vám tentokrát nabízíme k přečtení. Zdaleka 
to nejsou jen informace o životě sboru, který za rok urazil další kousek 
svojí cesty a do nového úseku vykračuje. Ale je to třeba i vzpomínka na 
našeho v pořadí teprve druhého faráře Jiřího Lejdara, jehož dvacáté vý-
ročí úmrtí si právě připomínáme, či rozhovor s nejstarší členkou sboru. 
Neúprosný čas figuruje zřetelně i na pozadí velké úvahy o hledání a na-
lézání teologických aspektů v díle spisovatele Milana Kundery. Ta se 
zdánlivě netýká našeho sboru, vzešla však „z pera“ našeho současného 
vikáře Marka Feigla a za přečtení rozhodně stojí.

Konec času, tak prý někteří vykladači interpretují znak pro poslední den 
mayského kalendáře, připadající údajně na letošní zimní slunovrat. Sta-
ne se něco? Nevíme. Dojde snad k zániku všeho, či spíš ke kolapsu do-
savadních hodnot a systémů? Miloš Rejchrt se v krátkém úryvku z roz-
hlasového pořadu zamýšlí nad druhou možností. Zamýšlí se – jak jinak 
– s nadějí. Ano, a to je ještě další společný prvek všeho, který mi tváří 
v tvář dominantnímu toku času zatím nějak unikl: naděje. Křesťanská 
naděje, kterou proud času nesmete a pomíjivost věcí nezahladí.

A tak nezbývá, než Vám popřát hezké, klidné a nadějné počtení. 
Jiří Slouka
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AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, 
DONA NOBIS PACEM

Beránek jako symbol Velikonoc provází především naše stoly v podobě bábovky nebo piškotu. 
Spíš jehňátko, malé a roztomilé. Kdo si však nad velikonoční sladkostí vzpomene na svůj křesťan-
ský základ, na Ježíše Krista? Spíš se mu vybaví znak staré Jednoty bratrské, mateřské církve Jana 
Ámose Komenského. Znakem je beránek, nesoucí korouhev, přes niž má elegantně přehozené 
kopýtko. 

Někteří si vzpomeneme, jak jsme se nasmáli, když nám řekli, že při překladu Bible do laponštiny 
si nevěděli rady právě s beránkem, protože tohoto přežvýkavce Eskymáci neznají. Přeložili tedy 
„přibližně“, podle zvířete prý nejpodobnějšího svými vlastnostmi, jako „tuleň“. „Tuleni Boží, který 
snímáš hříchy naše…“

Beránek je staré židovské obětní zvíře, pamatujeme na Hod beránka, paschu, židovský svátek 
na památku odchodu z otroctví. Obrazu beránka tak dobře porozuměl, kdo pamatoval starý obět-
ní obřad, kdo viděl chundelatého beránka bečet pod nožem obětníka, kdo viděl vytékat krev z krč-
ní tepny obětovaného zvířete na oltář Boží. Kdo přitom možná i pocítil lítost, že chutného beránka 
nemůže sníst sám. Ale mně, civilizovanému obyvateli města v 21. století je beránek už hodně ne-
průhledné znamení. Skoro jako tuleň.

A přitom bychom měli zaplakat nad biblickým beránkem, protože to, čeho je to milé domácí zví-
ře obrazem, tolik bolí! Beránek znamená oběť, ztrátu života, která nemusela nastat, újmu, která 
nebyla nutná. Beránek mohl zůstat žít, pást se na zelené travičce, mít kolem sebe stádo oveček 
a kupu jehňátek! Místo toho – krev a mrtvé tělo, oheň a kouř. A lidské nechápání, nakonec pláč 
člověka, který nerozumí, proč se děje to vše, čemu nerozumí…

Romantický symbol s hlubokým pozadím se snaží ukázat, kolik lásky je v tom, co nazýváme „vtěle-
ní“ a „Kristův kříž“. Totiž v tom, že Bůh žije ve světě, Stvořitel přebývá uvnitř svého stvoření, Soudce 
stojí mezi obžalovanými, Spravedlivý mezi nespravedlivými, Nekonečný se pohybuje mezi koneč-
nými, Láska žije a působí mezi nenávistníky, moudrost přežívá mezi hlupáky. Kolik příchylnosti, 
kolik obětavosti tohle vyžaduje, kolik sebezapření, proč vrstvit další ilustrace?

Dárce života uvnitř svého světa, Dárce, jehož lidská mysl nemůže potvrdit, pouze tušit, tento Dárce  
se svého díla nevzdal. Záhadné dění, zvané kosmos, neztratilo svůj smysl.

Evangelista Jan přivádí obraz „Beránka Božího“ hned na začátek svého poselství, nečeká na konec 
s jeho Velikonocemi. Ví, že ta oběť začala již o Vánocích. Nám může romantický, snad trochu sen-
timentální obraz beránka znovu ožít jako připomínka dramatického děje, jemuž říkáme „vtělení“, 
„odpuštění“ nebo „slitování“. Tyhle děje se nás týkají mnohem víc než jejich obraz – velikonoční 
beránek.

Pavel Klinecký

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, 
který snímá hřích světa.”

Janovo evangelium, 8. kapitola 
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JIŘÍ LEJDAR: druhý 
strašnický farář
nastoupil do sboru na místo předčasně zesnulé-

ho faráře Lubomíra Balcara v září 1968. Přišel jako čer-
stvý čtyřicátník ze sboru v Ostravě Vítkovicích. Většině 
z nás byl osobně neznámý, ale předcházela ho pověst 
člověka pracovitého a laskavého. Obojí se záhy potvrdi-
lo. Během krátkého času osobně navštívil většinu straš-
nických evangelíků přímo v rodinách a ujal se po svém 
sborové práce.

Zcela mimořádně byl obdarován pro práci se starý-
mi lidmi. Počty jeho návštěv u těchto lidí doma, v ne-
mocnicích, či domovech odpočinku byly až k neuvěře-
ní. Vždy přišel s kytičkou, či jinou pozorností. Těžko by 
kdo spočítal dopisy napsané členům sboru, telefonáty, 
či pohlednice zaslané z dovolených. Své ženě Soničce 
pomáhal při vedení práce křesťanské služby ve sboru, 

sám se této práci věnoval na úrovních seniorátního a povšechného sboru. Velikou láskou Jiřího 
Lejdara byla historie a zejména pak knihy. Měl jich přemnoho a o každé věděl. Když jsme se jed-
nou potkali v tramvaji, sděloval mi radostně, že si koupil Komenského Labyrint. Pak na vysvětle-
nou trochu omluvně dodal: „mám už doma sedm různých vydání, ale když tohle je tak krásné…“.

Manželství Soni a Jiřího bylo bezdětné. To na jedné straně umožnilo Jiřímu věnovat prakticky veš-
kerý čas i síly práci ve sboru, na druhé straně ho to ochuzovalo o denní, dětmi prostředkovaný 
kontakt s tím, čím žila nastupující generace i celá tehdejší společnost v časech posrpnové desiluze 
a následné vlády přetvářky. Kontakt tolik potřebný pro dialog s dobou.

Jako teolog byl Jiří velice pregnantní, k novým projevům zbožnosti postaveným příliš na pocitech 
a emocích obezřetný. Jeho kázání byla věcná, literárně uhlazená, formulačně přesná, poklidná. 
Nebylo mu vlastní ponechávat témata otevřená, dávat prostor pochybnostem, provokovat poslu-
chače odvážnými otázkami a relativizovat mnohdy až černobíle jasná „křesťanská“ stanoviska.

Ještě jednu vlastnost Jiřího bych rád připomenul. Ze zkušenosti víme, jak lidé často ve společen-
ském styku získávají body a stávají se zajímavými tím, kolik toho o kom vědí. Svěřit Jiřímu nějakou 
svoji obavu, přiznat bezradnost či selhání bylo možno se stoprocentní jistotou, že tyto věci nepů-
jdou od něj dále. Tímto způsobem nikdy nebodoval.

Jiří Lejdar byl mužem hluboké osobní víry, vyrůstající z jistoty, že život všech nás je v Božích rukou. 
Osvědčil to zřetelným způsobem v posledních měsících života, kdy věděl o své nemoci a její pro-
gnóze, ale dál navštěvoval a povzbuzoval ostatní k důvěře v Hospodina. V čase „odpočítávání dnů“ 
ještě připravil do rozhlasu čtyři přednášky. Jejich názvy mluví za všechno: Nebojme se života, Jak 
unesu nemoc, Umění být sám, Smrti se nebojím, smrt není zlá.

Druhý strašnický farář a senior pražského seniorátu Jiří Lejdar zemřel před dvaceti lety. Bylo mu 
65 let.

Jan Balcar 
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Slovem strach označujeme vnitřní stav, který prožíváme, 
když nás něco děsí, naplňuje hrůzou, vyvolává nejistotu 
a obavy. Naproti tomu slovem bázeň vyjadřujeme respekt, 
úctu vůči Bohu, takže víra v Boha jde nerozlučně ruku v ruce 
s bázní Boží, totiž s bázní před Bohem a vůči němu. Určitým 
protimluvem – paradoxem – rozdíl mezi oběma pojmy lze 
vyjádřit také takto: tam, kde se člověk bojí Boha, nemusí 
už mít z nikoho a z ničeho strach.

Jiří Lejdar: Nebojme se života

Té největší, opravdové pomoci v mé nemoci se mi dostalo 
ve zvláštním ujištění, jež jsem vyposlechl z bible a přijal je 
pro svůj život, uvěřil jsem mu.

Podle svědectví proroků a apoštolů nás Pán Bůh ujišťuje, 
že nejsme sami svoji, že žádný z nás není sám svůj, ale že 
patříme jemu, Bohu, a to v životě i ve smrti, ať se s námi 
děje cokoliv, tedy také ať jsem zdráv či nemocný.

A víra, která je odpovědí na toto Boží ujištění, mě posiluje 
a potěšuje i tam, kde jiná slova žádnou moc nemají. 
Jistotná naděje zakotvená v Ježíši Kristu dala a dává sílu 
unést i to, co je jinak k neunesení. 

Jiří Lejdar: Jak unesu nemoc

Když jsme sami, anebo se bojíme, že jednou bychom mohli 
sami zůstat, prolamujme různé ploty a plůtky, které nás 
oddělují od druhých lidí nebo druhé lidi od nás. Nečekejme, 
až to začnou dělat ti druzí, ale začněme s tím my sami: žijme 
nejen vedle druhých lidí, ale také s nimi – a co ještě víc: učme 
se žít pro ně, mít pro ně trochu času, vlídné slovo a pokud 
na to ještě máme sílu – i ruku připravenou k pomoci.

A když přece nakonec – v určitých chvílích a situacích –
každý člověk zůstává po lidsku zcela a naprosto sám? Pak 
je tu Boží ujištění: „Já s tebou jsem! Neboj se, já – tvůj Bůh 
– budu s tebou!“ 

Jiří Lejdar: Umění být sám 

Velice často jsem se už od mládí zamýšlel nad otázkou 
života a smrti a jejich smyslu. Přiznávám, že pomyšlení 
na smrt a nebytí mě naplňovalo úzkostí a strachem. Ale 
už od dětství jsem slýchal slova, která mě postupně této 
úzkosti zbavovala. Nalezl jsem je v bibli a cele jim věřím. 
Jsou pozváním k víře v Boha, jehož nám Ježíš Kristus dává 
poznat jako našeho milujícího Otce, v jehož rukou jsme 
bezpečni jak v životě, tak i ve smrti. Nevím, co mě ještě 
čeká, ale učím se s žalmistou vyznávat: „Byť se mi dostalo 
jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty 
se mnou jsi“.

A plně důvěřuji slovu Ježíšovu: Já jsem vzkříšení i život. Kdo 
věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.“ 

Jiří Lejdar: Smrti se nebojím, smrt není zlá

TÁBOR NEDĚLNÍ 
ŠKOLY 2012

1. – 10. ČERVENCE

Tábor strávíme v rezervaci 
na břehu krásné řeky 

Střely, 
hned za naším „hradem“ 

začíná les. 
Je možné přát si krásnější 

místo pro tábor? 
A není to daleko, 

o polovinu blíž než loni, 
na Plzeňsku!

Čeká nás vybavenější zázemí 
(profesionální kuchyně, 

lůžkoviny),
ale hlavně hry v lese, 

přírodní koupání a vše, 
co k našemu táboru 

tradičně patří.

Nezapomeňte pozvat 
své kamarády!

Podívejte se na webové 
stránky tábora:

taborns.zde.cz
Najdete zde i některá videa 

z táboru 2011.

POZOR !
Abychom se vyhnuli 

složitostem při placení 
tábora, sjednotili jsme čísla 

účtů k platbám. Budete-li 
přihlašovat své děti na tábor, 

úhradu neplaťte na čísla, která 
jste užívali loni. 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ŽIVOTĚ SBORU V ROCE 
2011

Rok 2011 můžeme navléknout na šňůrku mi-
nulosti vedle korálků minulých let. Bude mít 
podobnou barvu, žádné velké proměny. Přece 
se však bude lišit, nemůže být stejný. Kdo však 
zhodnotí, jakou barvu má rok 2011 dostat, kdo 
ho oznámkuje? To musí udělat každý sám, mož-
ná se pak na nějakém hodnocení shodneme. 

Opět se můžeme ptát, zda statistiky jsou jedi-
ným a nejlepším měřítkem. Budeme-li srov-
návat čísla s minulými roky, budou čísla někde 
vyšší, jinde nižší. Budeme-li je srovnávat s jiný-
mi sbory, dostaneme zase jiný úhel pohledu.

Nejvěrohodnější hodnocení opět musí vydat 
každý sám: jak vnímám bohoslužby, svůj zisk 
i svůj přínos v nich? Jak setkání v týdnu, je-
hož se účastním? Čím je dobré pro mne, čím 
já jemu? A jak vnímám setkání, jehož se neú-
častním? Co mně ve sboru chybí, co naopak ví-
tám? Je to přece můj sbor! Výroční zprávu tak 
píše každý člen sboru. Na tomto místě najdeme 
pouze materiál, připomenutí, základní data, 
statistiky a pohled faráře a staršovstva.

Statistika připomene opět starou otázku: jsou-
-li základní statistické, ekonomické i jiné ukaza-
tele podobné nebo stejné jako v minulých le-
tech, je to dobře nebo špatně? 

Bohoslužby se konaly celkem 58x, 43x kázal 
farář sboru, v ostatních případech jiní členové 
sboru, studenti či absolventi teologického stu-
dia: čtyřikrát Martin Řeháček, dvakrát Dan Pá-
leník, jednou Jakub Hála, Tomáš Najbrt, Pavel 
Hanych. Jednou kázal pražský seniorátní vikář 
Petr Špirko a čtyřikrát letošní strašnický vikář 
Marek Feigl. Jednou bohoslužby připravila mlá-
dež z našeho sboru. Účast na bohoslužbách se 
pohybuje od 43 (24. července) do 270 (18. pro-
since) s celoročním průměrem 115 účastníků. 
Čísla se dlouhodobě nemění. Při bohoslužbách 
užíváme stejnou liturgii, občas pozměněnou 
zpěvem mládeže, někdy upravenou pro po-

třeby rozhlasového vysílání. Večeří Páně jsme 
sloužili 12x, účast při stole Páně je 110. Co tato 
čísla říkají? Na jedné straně jistě něco radost-
ného, vždyť podle sčítání lidu evangelíků ubylo 
na polovinu za posledních 10 let, nás za posled-
ních deset ubylo o jednoho, od loňska naopak 
jeden přibyl… Na druhé straně sto evangelí-
ků na bohoslužbách ve Strašnicích, které mají 
podle sčítání 37 tisíc obyvatel; klidně by nás 
mohlo být dvakrát nebo pětkrát víc! Evangelic-
ká víra za to stojí! 

Dětské bohoslužby se konaly celkem 40x, 
průměrná účast dětí je stejná jako loni, 22. Děti 
jsou ve sboru důležité i krásné, jen si všimně-
te, když se při bohoslužbách scházejí do Neděl-
ky, jak se najednou vykutálejí ze svých „úkry-
tů“ v lavicích s rodiči a rázem je v modlitebně 
veseleji. Letním vrcholem života „Nedělky“ je 
tábor (viz web „taborns.zde.cz“), zimním pak 
divadlo. Obou akcí se účastní několik desítek 
dětí. O Nedělku se stará deset učitelů od dva-
ceti do téměř šedesáti let věku, kromě nedělí 
připravují červnový víkend i podzimní výlet. 
V týdnu se děti scházejí pravidelně při biblic-
kých setkáních pro mladší i starší děti (vy-
učují Alžběta a Pavel Hanychovi, Martin Řehá-
ček, průměrná účast 10 dětí) a v dramatickém 
kroužku (vedla Daniela Stolařová, od podzimu 
Filip Dušek, 7 dětí). Na dětské biblické hodiny 
navazuje setkání konfirmandů (letos v počtu 
tří) s farářem sboru.

Dětská shromáždění v týdnu to mají těžké. Ro-
diče cítí, že samotné děti poslat nemohou, ro-
diny bydlí často daleko. Kromě toho mají děti 
řadu dalších kroužků, některé placené, jiné vý-
znamně navazují na školní výuku (jazyky, dou-
čování). I škola sama dnes v očích rodičů stojí 
výrazně výš než dříve. Pak biblické hodiny pro 
děti zůstávají na žebříčku aktivit často na pozici 
„nestihnutelné“. Dětí je ve sboru kolem čtyřice-
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ti, nedělních shromáždění se účast-
ní přibližně polovina, setkání v týd-
nu čtvrtina.

Ještě těžší to mají konfirmandi, nej-
starší děti na prahu dospělosti. Vliv 
rodiny dostává silné konkurenty: 
vlastní osobnost a přátele okolo. 
Pak člověk najednou neví, kam dřív 
skočit, aby se správně rozhodl, čemu 
dát důvěru a čemu nikoli, co dělat 
a co ne, co stihnout a kvůli čemu se 
nikam nehonit. O to víc si vážím vy-
trvalosti letošních tří účastníků.

Setkání mládeže se proměnila ob-
sahem i složením účastníků. Bib-
lický program je kratší než dříve, 
přibyl druhý program. Společné ve-
čeře se staly již pravidlem, podob-
ně jako společná modlitba. I kdy-
by farář zapomněl, účastníci nikoli. 
Setkání jsou však početně výrazně 
skromnější. Ještě před dvěma lety 
se scházelo mezi patnácti a dvaceti, 
často i víc, tak tomu bylo celé dese-
tiletí. Nyní se schází zhruba polovi-
na. Starší odešli, mladší nepřišli. Ge-
nerační výměna? Únava? Uvidíme, 
co přinese letošní rok. 

Mládež se v létě schází na horách. 
Letošní týdenní pobyt byl pozna-
menán mizerným počasím, nemocí 
faráře a tématem – trojičním uče-
ním. Pohled velmi zvláštního špa-
nělského katolického teologa Rai-
mona Panikkara vnášel do tématu 
nové světlo, byl však nesmírně ná-
ročný. Na výlety mnoho nedošlo, 
vděčně jsme však přijímali pohodlí 
bývalé školy v Křížlicích. Pojedeme 
tam i letos.

Třicátníci se v roce 2011 sešli pouze 
jednou. Hlavní organizátoři, manže-
lé Čapkovi, byli téměř celý rok v za-
hraničí a jejich sílu a vytrvalost se 
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Modlitební skupina se schází po desetiletí 
v rodině. Průměrných sedm účastníků se sdílí 
o dobré i zlé ve svých životech, v životě sboru, 
to vše s vědomím, že ve všem stojíme před Boží 
tváří. 

Rok 2011 přivedl do strašnického sboru dvě dů-
ležité postavy: v březnu jsme přivítali nového 
pracovníka sborové kanceláře Tomáše Jelín-
ka, v říjnu pak vikáře Marka Feigla. Tomáš Je-
línek pracuje ve sborové kanceláři na poloviční 
pracovní úvazek, zatím na dobu určitou. Jeho 
funkce se tradičně nazývala „sborový bratr“, To-
mášova dnešní pracovní náplň je však v mno-
hém odlišná. Kancelářských i manažerských 
úkolů ve sboru přibývá, s nimi i potřeba mít 
ve sboru dobrého organizátora a svědomité-
ho úředníka. Tradičním úkolem je pak přátelský 
a vstřícný vztah ke všem generacím ve sboru 
i všem příchozím. Tomáši, ať tě Pán Bůh vybaví 
všemi potřebnými silami!

Marek Feigl ví, že jako vikář náš sbor po roce 
opustí a nastoupí na samostatné místo ve sbo-
ru „svém“. Přesto ve strašnicích pracuje s nasaze-
ním i nadšením od samého počátku. S farářem, 
„mentorem“ pak vytvořili dobrý tým, který přes 
všechny rozdíly věku či délky pracovního pomě-
ru pracuje snad ke spokojenosti sboru, jistě pak 
ke vzájemnému obohacování vikáře i mentora.

Vzpomínáte na výroční zprávu minulého roku? 
Byla zakončena osmdesáti jmény těch, kteří se 
na životě a práci sboru nějak podílejí. Poučení 
čtenáři měli za úkol přiřadit jména ke konkrét-
ním úkolům. Letos bude kvíz těžší: vyjmenuje-
me sborové aktivity a pracovní oblasti. Dokážete 
k nim přiřadit – jen na základě znalosti lidí a sbo-
ru – správná jména? Někde je jich dohromady 
16 (staršovstvo) často je to jeden nebo dva. 

Tak tedy: setkání staršovstva 1x měsíčně bý-
vají přes pracovní atmosféru klidná, věcná i pří-
jemná. Křesťanská služba se schází rovněž 
1x měsíčně, s její prací se setkáváme každou 
neděli po bohoslužbách na kruchtě, jubilanti 
pak s přáním. Hospodářská rada se schází pří-
ležitostně nad tématy technickými, stavebními 

nepodařilo nahradit. Střední generace, ně-
kdy zvaná „pátečníci“ je setkání odpočinkové, 
biblický program na začátku střídají volné roz-
hovory, zpívání, někdy připomenutí jubilantů. 
I když je to setkání otevřené, ti, kteří nepatří 
mezi stálé účastníky, hledají v pátek večer do 
žlutého pokoje cestu nesnadno. Starší gene-
race se schází ve středu odpoledne. Těžištěm 
programu je výklad Bible, loni nejprve kniha 
Genesis, od září Exodus. I tady je čas na volný 
rozhovor při čaji a kávě. 

Kromě bohoslužeb existují pouze dvě pravidel-
ná setkání v týdnu, která nejsou vymezena vě-
kem, Chvíle ticha a Hovory nejen pro křes-
ťany. První poskytuje jako jediné setkání klid, 
ticho a prostor k meditaci. Půlhodinové setká-
ní v páteční podvečer je ovšem navštěvováno 
pouze několika účastníky následujícího setkání 
střední generace. Ukazuje se, že vážit cestu do 
Kralické kvůli půlhodině ticha je opravdu málo 
efektivní využití času. „Hovory nejen pro křes-
ťany“ měly umožnit lidem mimo sbor setkání 
nad otázkami, tématy, poskytnout základní in-
formaci i hlubší vhled, podle potřeby. Setkání 
není vyhrazeno žádnými podmínkami, ale mys-
leli jsme především na ty, kteří se chtějí ptát a 
doplnit informace či znalosti. Výsledek? Z prů-
měrných sedmi účastníků jsou čtyři studenty či 
absolventy teologie, setkání tak dostávají aka-
demičtější podobu. Střídají se dva cykly, výklad 
Janova evangelia (připravuje farář) a porovnání 
Bible a starého čínského textu „Tao te t‘ing“ (při-
pravují manželé Michaela a Jan Obersteinovi).

Zajímavé zjištění: mnozí ve sboru si všímají 
toho, že jednotlivé generace se ve sboru příliš 
nesetkávají, a volají po změně, aby se věkové 
skupiny více prolínaly. Přitom dvě pravidelná 
setkání v týdnu, kde věk roli opravdu nehraje, 
jsou navštěvovaná tak řídce, že nad jejich dal-
ším pokračováním váháme. Přitom právě tato 
dvě setkání patří mezi aktivity dnes velmi vy-
hledávané a ceněné.

Co by měl a chtěl sbor dělat společně přes hra-
nice generací?
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pravidelně vede zpívané hudební pobožnosti 
ve středisku Diakonie Ratolest každou středu 
ráno, někdo pracuje v dozorčí radě střediska. 
Někdo připravuje sborový výlet, někdo píše, re-
diguje, graficky upravuje tento sborový dopis.

Nakonec pak práce každodenní, tudíž největší: 
je tady sborová kancelář, vedení sborového 
účetnictví, mzdy sborových zaměstnanců 
a vše, co s nimi souvisí, je třeba pečovat o kos-
telnictví, tedy o úklid sborových místností, je 
třeba vykonávat i práci domovníka. Někdo 
musí udržovat zařízení sboru v provozuschop-
ném stavu, je tedy třeba údržbáře. 

A někdo musí zaskočit tady i tam, kde je potře-
bí, pomoci, když to žádá situace, být k dispo-
zici. A někdo se také musí modlit, vždyť „vrou-
cí modlitba spravedlivého má velkou moc“ 
(Jk 5,16)! 

Zkrátka někdo musí mít strašnický sbor rád. 
Děkujeme všem za jejich lásku, na prvním mís-
tě pak Tomu, který je láska sama (1J 4,8).

Pavel Klinecký a staršovstvo sboru

Další údaje z kartotéky
počet aktivních členů  .......................  604
počet plátců saláru  ...........................  324

ZÁKLADNÍ 
ÚDAJE 
O SBORU

Pokřtění
Helena Velebová
Adéla Pokorná
Karolína Gloserová
Richard Pokorný
Karel Bureš
Ráchel Smolíková

Zemřelí
Libuše Slonková
Anna Ebrová
Jan Krigl
Jan Pokorný
Jaroslava Sigmundová

Počet členů sboru k 1. 1. 11  ............ 786
Přírůstky  ............................................................. +7
- křtem  ..................................................................  6
- přístupem  .........................................................  1

Úbytky  .................................................................  -6
- úmrtím  ...............................................................  5
- odstěhováním  .................................................  1

Počet členů sboru  k 31. 12. 11   ....  787

i ekonomickými, učitelé Nedělní školy 1x mě-
síčně připravují nedělní dětské bohoslužby 
i veškeré další aktivity pro děti. A pracují i další: 
varhanice (letos doplněné o dva muže – varha-
níky) pečují o hudbu v liturgii, tým vedoucích 
letního dětského tábora pracuje celoročně, 
tábor si to žádá. A práce příležitostné: pro dět-
ský komorní orchestr je třeba nacházet mate-
riál a vést jeho zkoušky, pro vánoční divadlo 
dětí musí někdo napsat text a někdo hudbu, 
někdo je musí režírovat a někdo ušít kostýmy, 
společný oběd pro děti, hrající vánoční divadlo 
v Českém Brodě, někdo musí uvařit, webové 
stránky sboru někdo spravuje, podobně i we-
bové stránky tábora, divadlo mládeže pro ve-
likonoční i adventní odpoledne někdo musí na-
psat a s mládeží nazkoušet, lednové koncerty 
musí někdo připravit dramaturgicky a organi-
začně a postarat se o jejich odborný úvod, pro 
adventní a velikonoční sborové odpoledne 
je třeba připravit program i pohoštění. Je třeba 
provádět revizi sborového účetnictví a dobře 
připravit daňové záležitosti, někdo musí zorga-
nizovat sborový víkend v Chotěboři. Někdo 
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Mileno, Aleno, Pavlo, Petře, Waltře, Marku, Jiří, 
Pavle, díky!
Pro volbu staršovstva, která se pro období 2012 – 2018 bude konat při letošním výročním 
sborovém shromáždění, ohlásilo osm současných presbyterek a presbyterů, že již nehodlají 
na tuto funkci kandidovat.

Loučení? Ale ne, jen vás nebudeme vídat každý první čtvrtek v měsíci od půl osmé. Rozhodli jste 
se nekandidovat dále pro práci presbyterky nebo presbytera strašnického sboru. Svým smutkem 
vás zatěžovat nebudeme, máte pravdu, život běží dál. Ale ohlédnout se můžeme, že? A otočíme 
pořadí slušnosti, od mužů k ženám, od mladších ke starším.

Pavle (Pavel Hanych, presbyter od roku 2006), asi „nejmladší starší“ v dějinách strašnického 
sboru, rozumíme Ti dobře: chceš nastoupit do vikariátu a stát se farářem. Církvi to přejeme, sobě 
nikoliv. Známe Tě od dětství, prošel jsi Nedělkou, konfirmací, mládeží, v Nedělce jsi učiteloval,
nakonec jsi byl presbyterem. Nebylo snad akce ve sboru, o níž bys nevěděl, u níž bys nebyl. Ve 
staršovstvu jsi přispíval přátelstvím, humorem, pohledem mladého, kritického i pokorného člo-
věka, vyzrálými úvahami a díky své práci v církevní Diakonii pak i širokým rozhledem po českém 
evangelictví. 

Jiří (RNDr. Jiří Slouka, presbyter od roku 1994), milý encyklopedisto, téměř všeho znalý a přece 
docela tichý, jedno období místokurátore sboru, i Tobě rozumíme. Máš své povinnosti pracovní 
i domácí, odvedl jsi osmnáct let presbyterování, to není málo. Máš pravdu, ať se zase práce chopí 
jiní. Tobě však dík, že jsi ustoupil, kde bylo potřebí, že jsi sledoval situaci pečlivě, ale vstoupil jsi do 
ní až ve chvíli, kdy bylo třeba. Že jsi projevil i hodně trpělivosti, když bylo potřebí. 

Marku (PhDr. Marek Turnský, presbyter od roku 1983), v této sestavě jsi presbyter s nejdelším 
mandátem – téměř třicet let! Skoro se nedivím, že jsi řekl „dost“. Délkou svého presbyteriátu půso-
bíš obavy novým kandidátům – to je vždycky na třicet let? Inu není, na to musí být člověk dosta-
tečně moudrý, musí vstupovat do debaty, jen když je nejhůř. Musí být znalý – jako historik i jako 
potomek starého evangelického rodu – nejširších souvislostí života církve. Navíc musí být ochotný 
prakticky po celou dobu sloužit jako neúnavný zapisovatel všech schůzí. 

Waltře (Ing. Walter Hanusch, presbyter od roku 1987), Tvůj praktický pohled, schopnosti ku-
tila sahající až ke kvalitám stavitele, majiteli neuvěřitelně šikovných rukou, Tobě staršovstvo i celý 
sbor vděčí snad za všechny stavební úpravy, opravy, rekonstrukce, které se v průběhu Tvého man-
dátu (čtvrtstoletí?) ve sboru odehrály. Někdy jsi byl poradcem, někdy stavebním dozorem, ale vět-
šinou přímo zedníkem, truhlářem, instalatérem, topenářem i elektrikářem; kde jsi všechny znalosti 
a schopnosti nabral? A kde jsi nabral tolik ochoty, obětavosti a píle, že jsi pomohl vždy, když bylo po-
třebí? Sbor se skoro nemusel o nic starat, Walter vymyslel, připravil, zorganizoval, nakreslil, udělal.

Petře (Ing. Petr Brož, presbyter od roku 1987), Tvé živé křesťanství Tě dovedlo k samotným 
branám teologie. Ač jsi ji nestudoval na univerzitě, pohybuješ se v biblických i bohosloveckých 
vodách s hlubokým vhledem do souvislostí. Jako vedoucí modlitební skupiny, která se v našem 
sboru již desítky let schází v rodinách, jsi připravil stovky biblických výkladů, odpověděl stovky 
dotazů a promyslel stovky věroučných témat. To Ti neubralo, nýbrž přidalo na pokoře, s níž otvíráš 
Bibli ke čtení a ústa k rozhovoru nebo k modlitbě. A nezůstalo jen u „teorie víry“, její praxi potvrdila 
také Tvá činnost ve staršovstvu.
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Pavlo (Pavla Červenková, presbyterka od roku 1994), Tvůj široký úsměv i široké srdce, s nímž 
přijímáš různé lidi s různými názory i různou povahou, Tě k funkci presbyterky přímo předurčily. 
Praktickou pomocí ve věcech mezd a oborů souvisejících jsi sloužila i dříve a snad Tě obětavost 
neopustí, ale tím porozuměním pro druhé a podporou dobré nálady budeš muset, jinak to nepů-
jde, sloužit v celém sboru. Ale vždyť Ty i to děláš již řadu let! A přitom dobrá nálada ani Tobě ne-
přichází každý den sama, musíš o ni také usilovat, jako každý. Ale umíš to jako málokdo, skoro se 
chce říci „kupodivu“!

Aleno (Alena Liebigová, presbyterka od roku 2006), Tvůj smysl pro přímočaré slovo, pro humor, 
Tvá upřímnost i odvaha Ti v životě určitě nevyráběly jen přátele. Ale ve staršovstvu máš opravdu 
jenom přátele, působila jsi jako jednoznačný arbitr, když témata ztrácela obrysy. Když mnozí cítili, 
ale neřekli, Ty jsi řekla. Budiž pochválena Tvá laskavá a přátelská prostořekost!

Mileno (Milena Reimanová, presbyterka od roku 2000), troufám si říci odvážně, že Tvůj pres-
byterský úřad neznamenal vrchol Tvé „sborové kariéry“. Tím se stal již dávno Tvůj úřad (spíše čest-
ný titul) sborové sestry, dobrého ducha sborové kanceláře a vůbec sborového života. Podobně 
jsi vystupovala i jako nenápadná presbyterka: moudrá, znalá věci, tolerantní, pracovitá, obětavá, 
laskavá. Jestli je na někom vidět, že má rád svůj sbor, jsi to Ty. Doufáme, že Tě tato Tvá obdarování 
neopustí.

Vlastně to doufáme o všech vás, presbyterkách a presbyterech, kteří novou volbu již nepřijali. 
Dobrá, uvolňujete místa jiným, možná mladším, možná méně opotřebovaným. Ale neuvolňuje-
te svá místa v modlitebně, na kruchtě, v neděli i jindy. A hlavně, neuvolňujete svá místa v srdcích 
všech, kteří vás mají rádi. A určitě od vás i nadále budou leccos žádat, laskavé slovo, radu, ruku 
k podepření.

Díky vám všem, že jste spoluvytvářeli prostředí, v němž se pracovalo aktivně, ale bez napětí, na-
opak v klidu a s úsměvem. Díky vám, že jste nechtěli nic prosadit, vybojovat nebo protlačit. Díky 
za vaši toleranci, jestliže někdo jiný, třeba z únavy či nepozornosti, řekl něco, co by mohlo zabolet. 
Dík, že jste vždy stáli na straně společně poznané lásky, nikoli vlastní pravdy.

Díky, že vás smíme mít nablízku. Díky jménem celého dosavadního staršovstva a jistě i jménem 
celého strašnického sboru.

Pavel Klinecký, farář

Milé sestry, milí bratři.
I v letošním roce vás zveme ke sborovému výletu, tenktokrát 

na třebíčsko. Projdeme se významnými místy pro různá vyznání: 
památníkem Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou, židovskou čtvrťí 

v Třebíči (druhou největší v České republice) a třebíčskou Bazilikou 
sv. Prokopa (památka UNESCO). Spolu s místním katolickým farářem 

páterem Jakubem Holíkem budeme mít možnost hovořit o současném 
stavu ekumény a o životě katolické církve.

Výlet se uskuteční v sobotu 2. června 2012, jeho cena bude 
max. 500 Kč na osobu (autobus a případné vstupy). Konkrétní informa-

ce o programu, přihlašování a úhradě se dozvíte začátkem dubna. 

Těší se na Vás Eva Balcarová
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Ekumenicky s Milanem Kunderou 
(divertimento) 
Marek Feigl

(I. Marcia) – Nepíšu životopis, po-
učné pojednání, ani žádnou literár-
ní analýzu – jak bych také mohl? 
Tolik mi ale vadí ryze česká vlast-
nost vřele respektovat jen bezpeč-
ně mrtvého klasika… Těší mě, že 
vynikající francouzský spisovatel 
Milan Kundera mezi námi stále je, 
přeji tomuto chlapovi, že dodnes 
tak skvěle vypadá. (Podívám-li se 
na Kunderovu fotografii, sám se
nemohu dočkat, až mi také bude 
osmdesát… Leč nezapomínejme 
na Jk 4,15, na conditio Iacobea.) 
Začínám vést svůj vnitřní rozhovor 
s Milanem Kunderou. S teologem 
Milanem Kunderou.

(II. Lento appassionato) – Člověk 
nikdy nemůže vědět, co má chtít, 
protože žije jen jeden život a nemů-
že ho nijak porovnávat se svými předchozími 
životy, ani ho opravit v následujících životech. 

Je lepší být s Terezou, anebo zůstat sám?

Neexistuje žádná možnost ověřit, které roz-
hodnutí je lepší, protože neexistuje žádné srov-
nání. Člověk žije všechno hned napoprvé a bez 
přípravy. Jako kdyby herec hrál představení 
bez jakékoli zkoušky. Ale za co může život stát, 
je-li první zkouška už životem samým? Život 
se proto vždycky podobá skice. Ale ani „skica“ 
není přesné slovo, protože skica je vždycky ná-
črtem něčeho, přípravou na obraz, kdežto ski-
ca, jíž je náš život, je skicou k ničemu, náčrtem 
bez obrazu. 

Einmal ist keinmal, říká si Tomáš německé 
úsloví. Co se uděje jen jednou, jako by se nesta-
lo nikdy. Smí-li člověk žít jen jeden život, je to, 
jako by nežil vůbec.

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

(III. Allegro moderato) – Jako teologa defi-
noval Milana Kunderu poprvé profesor Václav 
Černý. Roku 1968 zveřejnil neobvykle přejnou 
recenzi Vaculíkovy Sekyry a Kunderova Žertu. 
Trochu sarkasticky, ale v zásadě velmi vážně 
použil tradiční církevní typizaci a nazval Vacu-
líkův spisovatelský pohled postojem mystika, 
zatímco Kunderův postojem teologa. Přísný 
profesor Černý nešetřil obdivem ke Kunderově 
hluboké a bytostné racionalitě, schopnosti psy-
chologické deskripce, k jeho znalosti lidské po-
vahy, ale také k intelektuálnímu šarmu, s jakým 
Kundera v Žertu dovedl uchopit otázky bytí člo-
věka ve světě jako takovém, otázky řádu i neřá-
du v lidskosti, lásce, dějinách i kosmu – zkrátka 
otázky tradičně teologické. „Na oba pány ateis-
ty [Vaculíka a Kunderu – pozn. MF], ač jim to asi 
pod nos nešlo, jsme tedy použili náboženské 
typologie.“ (V. Černý) Pozdější Kunderovy kni-
hy, psané česky i vzniklé později ve francouz-
štině, potvrzují, že Černému protentokrát bylo 
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možné přiznat zase jiný tradiční status – byl 
prorokem… Snad každá z dalších knih Kunde-
rových obsahuje řadu teologických bonmotů, 
narážek, aforismů, ale i mnohastránkových zá-
važných úvah.

(IV. Andante) – Milan Kundera (*1929 v Brně), 
v raném mládí básník budovatelský (Poslední 
máj), pak básník vyzrálejší (Monology), ještě 
později literární teoretik a pedagog na FAMU 
(Umění románu), dramatik (Majitelé klíčů) a no-
velista (Směšné lásky), uvedl do svého románo-
vého debutu Žert (dokončen 1965, vyd. 1967) 
postavu českobratrského intelektuála Kostky. 

Hlavní hrdina Žertu, vědec Ludvík, přijíždí na-
krátko z Prahy do malého moravského města 
– podle reálií usuzuji na Kyjov –, aby tu usku-
tečnil pomstu na svém dávném nepříteli, ně-
kdejším komunistickém spolustraníkovi Ze-
mánkovi. Ten způsobil v padesátých letech 
kvůli absurdnímu nedorozumění Ludvíkovo 
vyhození z partaje, z univerzity a na několik let 
i angažmá u „černých baronů“ v uhelných do-
lech. Dokonale vymyšlený a na první pohled 
i dokonale uskutečněný plán selže v základ-
ních předpokladech. („Všichni jsme napohled 
svobodnými aktéry, ale uniká nám, v jakém 
hrajeme dramatu,“ řekl kdysi maďarský filosof
György Lukács.) Mstitel Ludvík se nakonec cítí 
nesmírně trapně, zneužitý a obehraný jakousi 
vyšší osudovou mocí.

Evangelík Kostka, někdejší Ludvíkův kolega, ne-
odmítne Ludvíkovu žádost o pomoc při usku-
tečňování mstitelského scénáře, netají však 
svůj vnitřní odstup od Ludvíkova nesmířené-
ho postoje. Věří, že odpustit nepříteli, dokon-
ce i stále úspěšnému a nekajícímu se nepříteli, 
i takovému, který na léta poničil cizí život – že 
takové odpuštění je nejen svatější, ale i lidsky 
vzato prospěšnější než zloba. 

Sám Kostka však není bytostí nekomplikova-
nou. Otazníky vzbuzuje například jeho pozi-
tivní postoj k událostem v padesátých letech. 
Kostka věří ve smysl proměn, které se po Úno-

ru ve společnosti odehrávají. Jeho přesvědčení 
je upřímné, není motivováno vypočítavou ko-
laborací – je ostatně později také do jisté míry 
perzekvován, což jeho postojem neotřese. Ryzí 
„hromádkovec“? Rád bych se při nějaké příleži-
tosti zeptal starších sester a bratrů, pamětníků 
církevního života po roce 1948, do jaké míry by 
mohl být evangelický intelektuál Kostka typic-
ký, do jaké výjimečný. Ani profesor Černý ve své 
recenzi nesmlčel své pochybnosti o přesvědči-
vosti tohoto hrdiny Žertu.

Otázky však vzbuzují i jiné Kostkovy postoje 
– osobní, etické, autenticita jeho náboženské 
motivace. Otázky, které si ostatně Kostka až 
s mučivou protestantskou naléhavostí sám při-
pouští. Nezahlédáme Boží vedení a neslyšíme 
Boží hlas jen za našimi ryze lidskými přáními? 
Nezakrýváme odvoláváním na Boží vůli naše 
příliš lidské útěky od vart ne zcela ztracených? 
Kdy víme, že slyšíme vedení Páně, kdy slyšíme 
místo něho jenom sami sebe? „Ó Bože, je to 
opravdu tak? Jsem opravdu tak uboze směšný? 
Řekni, že to tak není! Ujisti mne! Ozvi se, Bože, 
ozvi se hlasitěji! Vůbec tě neslyším mezi tou změtí 
nejasných hlasů!“ (Kostka).

Pravdy evangelíka Kostky komplikují pravdy 
férového a vnitřně rovněž poctivého mstitele 
Ludvíka a naopak a navzájem – a jejich hledis-
ka zase relativizují pravdy jiných postav romá-
nu… „I ve skepsi je nutno jít až na konec,“ řekl 
Kundera po vydání Žertu. „Skepse neproměňu-
je svět v nicotu. Skepse proměňuje svět v otáz-
ky. Proto je skepse nejplodnější stav, jaký znám.“ 
Theologus dixit.

(V. Menuetto scherzando) – Když se Milan 
Kundera na hradě Valdštejně roku 1965 podru-
hé ženil, snad všichni jeho přátelé považovali 
tento krok donchuánského bohéma za krátko-
dobý Žert. Ženichovým svědkem byl scénáris-
ta Vojtěch Jestřáb, Kunderovi fyzicky dokonale 
podobný. Ve chvíli, kdy se oddávající úředník 
kamsi obrátil, snad k úředním lejstrům, si při 
obřadu ženich se svým svědkem-dvojníkem 
mlčky vyměnili místa. Kundera se takto „převlé-
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kl“ za svědka sňatku Jestřába, zatímco svědek 
Jestřáb za ženicha Kunderu. Okolostojící přáte-
lé hru nepokazili, nevěsta Věra také ne, úřední 
„ano“ si řekli skutečná nevěsta s Jestřábem že-
nicha jenom imitujícím. Nepravý svědek Jes-
třáb pak bez mrknutí oka podepsal v odda-
cím listu, co viděl a slyšel. Milan Kundera proto 
s paní Věrou dodnes ironizují, jestli jsou vlast-
ně skutečnými manželi. Ať je to jakkoliv, Milan 
Kundera dodnes lpí na ženě svého života tak, 
že i během Věřina krátkého odchodu za náku-
pem stojí u okna a čeká, dokud se nevrátí.

(VI. Furioso amoroso, ma non troppo) – Ne-
jeden ze čtenářů se pozastavuje nad tím, proč 
je v Kunderových knihách tolik vypjaté sexuali-
ty. Zdá se jí být skutečně i na současnou dobu 
příliš – tím spíše, že milostné scény v Kundero-
vých románech nepředstavují tupou pornogra-
fii, ale jsou plné přesných pozorování, dokona-
lého jazykového vyjádření stavů, které obvykle 
neumíme vyslovit, inteligentní analýzy, filoso-
fického i teologického (!) přesahu. Koneckonců
i lásky – ne vždy, ale také. Zkrátka, jde o nezpo-
chybnitelné umění.

Řekněme tu s veškerou opatrností dvojí. – Za-
prvé, na rozdíl od pornografů není Kundera op-
timistou ani radostným kýčovitým požitkářem. 
Jak nepřekvapí při jeho skepsi, tělesná láska je 
Kunderovi zejména palčivým problémem, otáz-
kou. Projevy tělesné lásky a samotná tělesnost 
ukazují daleko spíše smutek lidské existence, 
lidskou křehkost, bezbrannost, pošetilost. Do-
povězme to za Kunderu: lidskou hříšnost. Napl-
něná a čistá láska je v Kunderových příbězích 
vzácná a je možná jen jako altruistické přivinutí 
bídy druhého, bídy partnera do vlastní náruče. 
„Dva budou jedno tělo, takže již nejsou dva, ale 
jeden“ (Mt 19,5-6) – tato ideální perspektiva 
naprosto není v Kunderových textech popřena, 
jak o tom svědčí na prvním místě vztah Tomáše 
a Terezy z Nesnesitelné lehkosti bytí. Její nesnad-
nost však spisovatel nezastírá.

A dále: Kundera patří k pamětníkům a součas-
níkům různých nepěkných politických systémů. 

Pokud ukazuje lidskou bytost křehkou, těles-
nou, rozpolcenou, nakloněnou zlému, dychtící 
a ve svém dychtění narážející, dobře ví, že faleš-
ně optimistické režimy toužící po jednotě lid-
ských myslí si tuto dimenzi lidskosti nepřipouš-
tějí rády. Totalitarismy zprava i zleva se pečlivě 
snaží vytěsňovat ponětí, že člověk touží, tráví, 
zvrací, miluje a také se směje svým pitomos-
tem, aby nemusel brečet. Bytost, která ví o lid-
ském sklonu k chybování a počítá s tělesností, 
se nestává zrovna snadnou kořistí nacismů, ko-
munismů, fanatismů, technokracií…

(VII. Grave melancolico) – Otázka viny. Věř-
te, nevěřte. Právě v okamžiku, kdy jsme v říjnu 
2008 s mou ženou předávali v jistém motorestu 
u Liberce naší společné přítelkyni dárek k naro-
zeninám, francouzské vydání Kunderovy Knihy 
smíchu a zapomnění, ozvalo se ze zapnuté tele-
vize u baru ve zprávách spisovatelovo jméno. 
Právě toho dne vypukla známá aféra s udáním 
antikomunistického odbojáře Dvořáčka roku 
1950. V tom okamžiku jsem se cítil Kunderou 
napsán.

Několik málo měsíců předtím jsem přečetl jiný 
Kunderův román, Život je jinde. I ten titul je 
snad ještě kunderovštější než u jiných opusů… 
Knihu sice napsal a vydal autor ještě česky, ale 
české vydání od Škvoreckých z Toronta (1971) 
je prakticky nedostupné. I já knihu mohl po-
znat jen jako La Vie est ailleurs (vyd. Gallimard, 
Paris 1976). Vzhledem k tomu, že jsem byl jed-
ním z mála Čechů, kteří tento román četli, ne-
bylo téměř možné se s kýmkoli rozdělit o po-
cit absurdního, ryze kunderovského déjà vu. 
– V hořce výsměšném románu, který Kundera 
ostatně označuje jako svůj „nejvíce autobio-
grafický“, vystupuje mladý stalinistický Básník.
(Jiné jméno nemá.) Tento původně nadějný cti-
tel surrealismu se po únorovém převratu nad-
šeně připojí k budování nových poměrů a stane 
se daleko spíše pěšákem mocenského aparátu 
než skutečným umělcem. Jiné umělce, ne dosti 
uvědomělé, naopak pomáhá umlčovat. Když se 
Básník od své naivní milé dělnického původu 
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dozví, že její bratr chystá útěk na Západ, jako 
oddaný komunista a beze všech vnitřních po-
chybností ho udá. Autor svého nesympatické-
ho hrdinu, zjevné alter ego, nechá pak neslav-
ně zemřít umrznutím na zamčeném balkóně 
během večírku.

Jistě, Život je jinde má charakter zpovědi a pří-
běh s letcem Dvořáčkem se skutečně odehrál, 
jak o tom svědčí i jiné archiválie. Odehrál se po-
dobně, ne úplně stejně jako v románu. Zdá se, že 
Kundera (člen KSČ v období 1948-52, 1957-70) 
v paranoidním ovzduší začátku padesátých let 
oznámil podezřelého Dvořáčka zejména z obav, 
že by se sám mohl stát obětí provokace. Ně-
které osobní zvláštnosti Milana Kundery, které 
se původně daly připisovat uměleckému vrto-
chu – extrémní odmítání publicity, světa médií 
a moderních komunikací, neobvykle důsledné 
přetrhání vazeb na české poměry, mlčenlivost, 
plachost, introvertní chování, návštěvy 
Prahy inkognito – najednou získaly tra-
gické dopovězení. – „Protož nesuďte nic 
před časem, až by přišel Pán, kterýž i osví-
tí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví rady 
srdcí. A tehdáž bude míti chválu jeden kaž-
dý od Boha,“ připomněl by možná Kostka 
z Žertu. (1K 4,5)

(VIII. Finale. Allegro moderato) – Ale 
kdybych se s Mistrem mohl setkat sám 
a tento zmoudřelý teolog by na to měl 
třeba i náladu, pozval bych ho k četbě 
jistého cynika a skeptika, ke kterému 
M. K. určitě nemá zrovna nejdál. Mám 
na mysli Kazatele.

„Čas hledat a čas ztrácet; čas uchovávat 
a čas odhazovat.“ (Kaz 3,6) – „A vím, že pro 
člověka není štěstí, leda v rozkoši a bla-
hobytu v průběhu života.“ (3,12) – „Kdo 
ví, zda dech člověka stoupá vzhůru a zda 
dech zvířete klesá dolů k zemi?“ (3,21) 

A odpovědí Mistrovou v této rozmarné 
míčové hře, odpovědí, dopovědí nebo 
něžně ironickým souhlasem, by asi byl 
závěr Kunderovy hry Jakub a jeho pán. 

JAKUB: Chci tedy, abyste mě vedl… vpřed.
PÁN (upadne do rozpaků a rozhlíží se kolem): 
No jo. Ale kde to je?
JAKUB: Prozradím vám velké tajemství. Odvěký 
trik lidstva. Vpřed – to je všude.
PÁN (otáčí se dokola): Všude?
JAKUB (opisuje velikým gestem kruh): Kam 
se podíváte, všude je samé vpřed.
PÁN (melancholicky): Ale to je báječné. (Otáčí 
se kolem dokola.)
JAKUB (se stejnou melancholií): Ano, pane, taky 
se mi to líbí.
PÁN (po kratší hře, smutně): Nuže, Jakube, 
vpřed!
Odcházejí šikmo dozadu. 
OPONA.
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HOSPODAŘENÍ SBORU
Při minulém výročním sborovém shromáždění jsme přijali vyrovnaný rozpočet na rok 
2011. Výsledkem je přebytek koncem roku. Nepodařilo se nám totiž uskutečnit ně-

které stavební práce a přesouváme je na letošní rok: rekonstrukce toalet před modlitebnou, fasá-
dy modlitebny, bytů ve třetím a čtvrtém poschodí. Tyto velké úpravy máme zahrnuty v letošním 
rozpočtu. Loni jsme ale nelenili, provedli jsme další menší úpravy ve čtyřech bytech – malování, 
úpravy koupelen, nová kuchyně do bytu pro nové nájemce, další drobné opravy, revize plynových 
kotlů, revize hasicích přístrojů.

Na střeše jsme opravili římsy a opadané omítky na mansardách, stejná firma začala letos opravo-
vat komíny. Zahájili jsme boj s plísní ve sklepě, zatím nepříliš úspěšně.

Možná jste si všimli i dvou zvukových změn v modlitebně: poprvé od vybudování nových varhan 
jsme iniciovali jejich opravu, provedl ji varhanářský mistr. Kromě toho je mnohem lépe rozumět 
mluvenému slovu. I tuto rekonstrukci provedli mistři svého oboru, náš bratr Petr Roll se synem 
Františkem. I jim za jejich službu patří velký dík. 

V pracovně faráře si mohou návštěvníci všimnout nové krytiny na podlaze. Zakoupili jsme také 
novou barevnou tiskárnu a datový projektor. 

Rekonstrukci střechy modlitebny jsme provedli již v roce 2010, ale ještě v loňském roce jsme na ni 
přispívali (přišla na 408.419 Kč). Celkem za dva roky jsme vybrali 151.614 Kč, které jsme na konci 
roku 2011 převedli do položky darů.

Snažíme se sborové zařízení i nemovitosti udržovat i modernizovat a tak jej zhodnocovat. Při běž-
ném denním provozu kanceláře usilujeme o šetrné a efektivní nakládání s finančními prostředky
sboru.

Přehled hospodaření sboru podáváme v době, kdy čísla ještě mohou doznat drobných změn. Za-
tímco loni jsme hospodařili s přebytkem, rozpočet roku 2012 počítá se ztrátou, kterou budeme 
krýt z uspořených zdrojů.

Tabulka ukazuje na příjmy a výdaje, které byly použity pro hospodaření našeho sboru. Příjmy jsou 
jasné až na dary a tzv. ostatní příjmy. 

V položce „Dary a celocírkevní sbírky“ jsou zahrnuty dary účastníků bohoslužeb 102.350 Kč, přijaté 
poplatky účastníků tábora NŠ 77.300 Kč, celocírkevní sbírky 55.160 Kč a sbírka na opravu střechy 
151.614 Kč. Ve sloupci „Předpoklad na rok 2012“ již celocírkevní sbírky zahrnuty nejsou (požada-
vek seniorátní kanceláře). V řádku „Ostatní příjmy“ jsou zahrnuty úroky v bance 132 Kč, prodej 
knih 1.420 Kč, příspěvky na datový projektor 5.600 Kč, příspěvek NŠ na kytaru 4.000 Kč, sbírka na 
vánoční tombolu 2.322 Kč. Loni se nám podařilo získat jen jeden grant na projekt „Dramatický 
kroužek ČCE Strašnice“ v částce 8.000 Kč. 

Sbírky Nedělní školy se v hospodaření sboru objevují v podobě darů. Loni děti přispěly na nákup ky-
tary 4.000 Kč a nákup datového projektoru 5.000 Kč. V druhé polovině roku vybraly 4.644 Kč, za něž 
pořídí dar – promítací plátno – pro sbor v Soběhrdech, kam děti pravidelně jezdí na víkendy NŠ.

V rubrice „Sborové výdaje“ stanovují výši repartic a personálního fondu nadřízené orgány církve.

V rubrice „Stavební úpravy, údržba“ jsou uvedeny náklady za práce, uvedené v úvodu, výdaje pro 
sborové prostory činily 22.403 Kč, výdaje pro nájemní část domu 313.765 Kč.
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Sborové příjmy Předpoklad 
roku 2011

Skutečnost roku 
2011

Předpoklad 
roku 2012

Salár 550.000 586.420 550.000
Sborové sbírky 125.000 116.473 115.000

Sbírka na křesťanskou službu 25.000 28.204 25.000
Dary + celocírkevní sbírky 400.000 386.424 200.000

Příjmy z pronájmů 700.000 780.124 700.000
Ostatní příjmy 20.000 13.474 15.000

Granty 20.000 8.000 10.000
Příjmy celkem 1,840.000 1,919.119 1,615.000

Sborové výdaje
Odvod repartic 62.082 62.082 70.022

Odvod personálního fondu 71.000 71.000 77.000
Stavební úpravy, údržba 610.000 336.268 1,300.000

Mzdové výdaje vč. pojištění 380.000 465.231 490.000
Poskytnuté dary 235.000 168.460 55.000
Spotřeba energií 80.000 87.586 90.000
Telekomunikace 20.000 16.846 20.000

Dům – pojištění a daň 25.000 21.905 25.000
Ostatní výdaje 356.918 187.789 280.000

Výdaje celkem 1,840.000 1,417.167 2,407.022

Překročení mzdových výdajů vzniklo překrytím dvou pracovníků sborové kanceláře o jeden měsíc. 
Na konci roku jsme vyplatili zaměstnancům roční odměny. 

Plánovanou částku na „Poskytnuté dary“ jsme nevyčerpali. Věnovali jsme 1.500 Kč redakci časo-
pisu Kostnické jiskry, středisku Diakonie Ratolest 30.000 Kč, táboru NŠ 4.000 Kč, dar nadaci „Likvi-
dace lepry“ 500 Kč. Do této položky jsme zahrnuli také odevzdané celocírkevní sbírky 55.160 Kč 
a příspěvky na tábor NŠ 77.300 Kč. Také v této položce již v rubrice „Předpoklad roku 2012“ nejsou 
zahrnuty celocírkevní sbírky.

Spotřeba energií: elektřina 27.858 Kč, plyn 44.574 Kč, vodné a služby v domě 15.154 Kč. Teleko-
munikace: pevná linka (10.620 Kč), služební mobil 478 Kč, přípojka k internetu 5.748 Kč. Pojištění 
domu 17.391 Kč, daň z nemovitosti 4.244 Kč, poplatky za ověření úředních listin 270 Kč.

Ostatní výdaje: náklady na spotřební materiál, např. kancelářské potřeby, úklidové prostředky, 
toaletní potřeby, tiskoviny, učební pomůcky, dárky pro děti aj. 54.457 Kč, drobný hmotný majetek, 
např. barevná tiskárna Canon, dataprojektor, sklenice do kuchyňky, věšáky na kabáty ke žlutému 
pokoji aj. 41.359 Kč. Dále do této položky jsme zahrnuli výdaje na poštovné 4.541 Kč, bankovní 
poplatky 6.500 Kč, náklady na dárky křesťanské služby a občerstvení 20.339 Kč a další jednotlivé 
výdaje.

V Praze 20. ledna 2012
Milena Reimanová
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VLASTA 
PÁLENÍKOVÁ 
alias RAKŠA

Je pravděpodobně nejstarší členkou sboru, 
určitě však nejstarší aktivní účastnicí sbo-
rového života. V neděli sedává někde v po-
lovině modlitebny napravo od uličky a ve 
středu se účastní biblické hodiny. Člověka, 
který přišel na svět za Rakouska-Uherska 
uprostřed první války a prožil pak celé to 
bláznivé a kruté 20. století stojí za to požá-
dat o ohlédnutí.

„To víte, blíží se mi stovka a já začínám 
pomalu zapomínat, …“

Tak to zkusíme hezky od začátku.

Náš rod pochází ze slováckých obcí Brumovice 
a Čejč na Hodonínsku. V Čejči se narodila moje 
o dvanáct let starší sestra Antonie, která byla 
první farářkou v ČCE. Pak se ještě narodili bra-
tr a sestra, ale oba zemřeli jako mladí na tu-
berkulózu. Otec pak byl přeložen na dráhu 
do Ostravy, kde jsem se v roce 1916 narodila já. 
V Ostravě jsem studovala na gymnáziu. Jedno 
jsem sice měla za rohem v Přívoze, ale sestra mi 
vybrala dívčí gymnázium ve Slezské Ostravě, 
kam jsem musela chodit hodinu pěšky.

Kdy jste se dostala do Prahy?

Do Prahy jsem přišla studovat na Karlovu uni-
verzitu přírodní vědy, přírodopis a zeměpis, 
hodně mě zajímaly kameny. Po zavření VŠ jsem 
pracovala a dostudovala až po válce. Nejprve 
jsme měli problémy s Němci a pak s komunisty. 
Manžel byl právník, já redaktorka přírodověd-
ného časopisu. Do strany jsme odmítli vstoupit, 
takže jsme si užili práce v beskydských lesích, 
káceli stromy, odvětvovali je. Nějaký čas jsme 
bydleli ve Špindlerově Mlýně. Já jsem tam pra-
covala jako provozářka a manžel jako účetní na 
Špindlerově boudě a docházel pracovat jako 
ekonom na Petrovku. Zkusila jsem si v životě 
všechno, od práce redaktorky po práci v lese.

Byla jste skautkou, že?

A ještě pořád jsem! Já co jsem se pohybovala 
mezi skauty, tak to byli opravdu lidé morálně 
velice silní a nepoddávali se žádným smutkům 
nebo nějakému trápení, že nemají tohleto a tám-
hleto. Ne. Tvrdě pracovali a udržovali si dobrou 
náladu tím, že se scházeli. A to nás všechny veli-
ce posilovalo. Byli jsme mezi sebou a mohli jsme 
si věřit. My jsme se nemuseli stýkat s lidmi, kteří 
by na nás žalovali. Ano, my jsme se s nimi po-
zdravili, pohovořili s nimi, ale to osobní jsme si 
všechno vyřídili mezi skauty a tím jsme se potě-
šovali, že jsme to prostě nedrželi v sobě a nemu-
seli nad sebou naříkat a trápit se. Hodně jsem se 
zasadila o samostatnost vodních skautek a stala 
se jejich první a vlastně dosud jedinou kapitán-
kou. Za práci ve skautu jsem obdržela i nějaká 
ta vyznamenání.

Jak jste přijala, když vám dcera Jana sdělila, 
že půjde studovat teologii?

Měla jsem z toho radost a mám radost, že se to 
u nás v rodině drží a pořád se někdo najde. Syn 
Vláďa, i když je inženýr, tak si udělal zkoušky, 
obdržel ordinaci a některé neděle káže. A vnuk 
jde také tou cestou. My jsme byli prastarý evan-
gelický rod ve většinově katolickém kraji. Předci 
chodili na bohoslužby, které se konaly tajně po 
rodinách. Když Jana odešla na sbor v Damboři-
cích, zamířila vlastně do kraje svých předků.
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Člověku s jihomoravskými kořeny musí chut-
nat víno.

To víte, že jo.

Když jdu za Vámi do kostela, obdivuji, jak bě-
háte po ulici.

No, chodí mi to dobře, nohy mi slouží, dech 
taky. A nic mě nebolí.

Když se ohlížíte za svým životem – stálo to za to?

Stálo to za to a já jsem Pánu Bohu moc a moc 
vděčná za všechno to, co jsem prožila, i když 
jsme někdy měli velmi těžké doby. Vždycky jsem 
věděla, že Pán Bůh je blízko. Z toho, co jsem 
v životě prožívala, mě nebolí vůbec nic, leda to, 
co jsem udělala já špatně. Na to, čím jsem mu-
sela nedobrovolně projít, se dnes už nedívám 
jako na křivdu, ale jako na určitý životní zážitek. 
A tak děkuji Pánu Bohu za celý svůj život.

Ještě prozraďte, jaké je Vaše skautské jméno?

Rakša.
Ptal se Jan Balcar

VARHANY 
A NEVŠEDNÍ DEN 
V BUDYŠÍNĚ

V sobotu 28. května 2011 za krásného počasí 
a jako obvykle s dobrou náladou jsme tentokrát 
pod taktovkou Evy Balcarové vyrazili na sborový 
výlet. Na trase přes Mělník a Lužické hory bylo 
naším cílem město Budyšín (Bautzen) v saské 
Horní Lužici.

A hlavním tématem zde – kromě prohlídky 
města – byla návštěva staré a významné firmy
na výrobu varhan HERMANN EULE ORGELBAU. 

Vzhledem k tomu, že varhany jsou dominant-
ním nástrojem duchovní hudby, dovolte nám, 
abychom se na tomto místě poněkud obšírněji 
výrobě varhan v této firmě věnovali.

Argumentem budiž i rozsáhlá rekonstrukce var-
han v evangelickém chrámu U Salvátora. Tato 

rekonstrukce byla ukončena za účasti mnohých 
z nás Slavnostním koncertem 9. dubna 2011 – 
tedy nedlouho před naší návštěvou firmy, která
celou tuto rekonstrukci prováděla. 

Varhanářskou firmu v Budyšíně založil HER-
MANN EULE již 26. ledna 1872. Jako první v Sas-
ku použil systém kuželkové vzdušnice a tím – 
stejně jako vysokou kvalitou a krásným zvukem 
varhan – rychle získal uznání a zakázky. V roce 
1910 postavil Hermann Eule své největší a prv-
ní třímanuálové varhany v chrámu v Budyšíně. 
Vznikly i první nástroje v Čechách – v evangelic-
kém kostele v Děčíně a ve Filipově.

Po jeho smrti převzala firmu jeho dcera JOHAN-
NA EULE. Pod jejím vedením se varhanářská 
dílna začala věnovat barokním varhanám, kte-
ré se tehdy v rámci „varhanního hnutí“ (Orgel-
bewegung) staly novým ideálem varhan. Jako 
jedna z prvních dílen v Německu zavedla do 
své tvorby tradiční systém zásuvkové vzdušni-
ce, která vytváří zvukovou barvitost barokních 
nástrojů. V Čechách se v sále evangelického 
kostela v Děčíně dochoval malý, ale pro toto 
období reprezentativní nástroj. Varhanáři pra-
covali také v Praze na konzervatoři.

V roce 1957 převzal vedení firmy HANS EULE.
Vznikly první čtyřmanuálové varhany v chrá-
mech v Halberstadtu a Zwickau, začal export 
varhan do tehdejšího západního Německa, ale 
i do Sovětského svazu. Po jeho předčasné smr-
ti (1971) převzala vedení firmy jeho manželka
INGEBORG EULE. Dokázala překlenout těžké 
období zestátnění (1972 – 1990) a nejenom 
udržet, ale i zvyšovat kvalitu nástrojů. Vedle 
početných staveb nových varhan rostl význam 
restaurování historických varhan, např. v Alten-
burgu a Naumburgu. I pro evangelický kostel 
v Jimramově byly v roce 1990 vyrobeny malé 
varhany.

V roce 2006 se vedení ujala vnučka ANNE-
-CHRISTIN EULE. Od dubna 2008 ji podporuje 
jako umělecký vedoucí JIŘÍ KOCOUREK, kte-
rý byl při exkurzi naším hlavním průvodcem 
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a hostitelem. V současné době pracuje ve firmě celkem 40 vyučených varhanářů a truhlářů včetně
7 mistrů a 2 učňů. Firma je schopna postavit veškeré díly varhan sama – od konstrukce až po stav-
bu měchů, skříní, hracích stolů, traktury, vzdušnic, píšťal (včetně jazykových) a elektroniky. Dělá si 
sama i plechy na píšťaly. Jen dmychadla, elektrické a některé speciální části dodávají specializova-
ní výrobci. Restaurování varhan vedou dva zvláště kvalifikovaní varhanářští mistři – restaurátoři.

Kvalita zvuku současných 
varhan firmy Eule v Bautze-
nu vychází z bohaté tradice 
saského a středoněmecké-
ho varhanářství. Moderní 
varhany se stylově orientují 
na zvuk barokní a roman-
tický, vznikají ale i unikátní 
stylové nástroje např. v ital-
ském a středoněmeckém 
barokním anebo dokonce 
v anglickém symfonickém 
stylu. Nové varhany se bu-
dují se systémem zásuvko-
vé vzdušnice. Hrací traktury 
jsou mechanické, rejstříko-
vé podle přání zákazníka 
elektrické nebo mechanic-
ké. Velikost varhan je širo-
ká: od přenosných varhá-

nek s 1 rejstříkem po velkovarhany se 103 rejstříky. Důraz klade Hermann Eule na vysokou kvalitu, 
trvanlivost, výborný materiál a hlavně na unikátní, barvitý, krásný zvuk s vysokou dynamikou.

V této budyšínské firmě bylo dosud postaveno celkem 670 nových varhan. Vedle nich bylo zrestau-
rováno mnoho historických nástrojů. Již nyní připravují varhanáři z Bautzenu několik dalších velice 
zajímavých projektů, mj. nové varhany v Lichtenštejnsku (Vaduz), v Norsku (Oslo, Bodo), v Dánsku 
(Naestved a Aarhus) a v roce 2014 dosud největší stavbu nových varhan v Konstantinově bazilice 
v Trieru.

Prohlídka výše popsané firmy byla velice zajímavá nejen technicky. Setkali jsme se zde s nevšední
ochotou a zájmem, nemluvě o bohatém pohoštění, které nám naši hostitelé po prohlídce nabídli.

Po tomto opravdovém zážitku přišla na řadu prohlídka města. V Budyšíně založeném již v roce 
1002 nežijí pouze Němci, nýbrž také lužičtí Srbové, příslušníci nejmenšího slovanského národa. 
Dnes je v Lužici přibližně 60 000 lužických Srbů, kteří nemají žádnou jinou „mateřskou“ zemi než 
Německo. Lužickosrbská řeč náleží k západoslovanským jazykům. Přičemž ta kolem Budyšína – 
mluvená „hornosrbština“, je velmi podobná češtině a ta kolem Cottbusu – mluvená, „dolnolužičti-
na,“ se podobá spíše polštině. 

Budyšín – město na Sprévě – byl a je politickým a duchovně-kulturním centrem lužických Srbů. 
Zde najdeme nejdůležitější kulturní a politická zařízení lužických Srbů, zde se nacházejí školy, kde 
je možné se učit a mluvit lužickosrbsky. Přibližně 5 – 10 % obyvatel města jsou ještě dnes lužic-
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PŘINESE ROK 2012 KONEC SVĚTA?
Zatím mám takový nadějný pocit, že bychom se mohli dožít spíše pádu nějakých vel-
kých iluzí. Například iluze o nutnosti neustálého růstu, o tom, že lidské štěstí nutně vy-

žaduje, aby hrubý domácí produkt stoupal…

Protože – co když ne? Co když může klesat, co když klesne o 50 % a my budeme dál nějak žít? 
A přijdeme na to, že kvalita života opravdu není měřitelná parametry ekonomického rozvoje 
a že skutečný luxus, jak říkal už Saint-Exupéry, jsou ty pěkné, noblesní lidské vztahy? Těch si přece 
můžeme dopřát bez velkých nákladů.

Možná zase přijde doba, kdy oceníme půvab jednoduchosti, prostého života. Sám si to předsta-
vuji taky těžko, taky už nemůžu žít bez elektřiny a voda z potoka se dnes pít nedá. Ale přece jen je 
možné, že ten přespřílišný hon za chimérou životního štěstí se zvolní, protože bude nucen se zvol-
nit, a že to bude fajn.

Budeme víc chodit pěšky, jíst méně nákladné pokrmy, hledat radost v jednodušších věcech… 
Čili očekávám spíš určité pročištění, a to myslím zas tolik nefantazíruju. Dovedu si zkrátka 
představit, že bychom skrze vnější nesnáze mohli zase trošku přijít k sobě.

Miloš Rejchrt v rozhlasovém pořadu

kosrbské národnosti. Město se hlásí ke své německosrbské kultuře a historii a při prohlídce města 
jsme všude viděli dvojjazyčná označení ulic a náměstí, stejně jako veřejných budov. Základní sta-
novy města hodnotí vzájemné soužití lužických Srbů a Němců, které trvá již více než 1000 let, jako 
obohacení. Z tohoto důvodu schválila Rada města zvláštní ustanovení na podporu lužickosrbské 
řeči a kultury a zvolila pracovní skupinu, která se lužickosrbskými záležitostmi zabývá. 

Velmi působivé je především téměř kompletně zrekonstruované staré město, kde se prolíná ně-
mecký a lužickosrbský kulturní život. Romantická jsou i zákoutí za hradbami s krásnými pohledy 
na řeku.

A toto město, které by za normálních okolností bylo v sobotu při tak krásném počasí asi tiché 
až zahálčivé, nám kromě svého půvabu připravilo ještě jedno překvapení. A sice 1009. Bautzener 
Frühling. Byl to takový pohodový festival, kde se střídaly německé a lužickosrbské kapely všeho 
druhu, kde bylo plno stánků a různých kejklířů, všechno možné, jenom ne jazyková, národnostní 
či jiná nesnášenlivost. A to bylo na tom to nejkrásnější.

Kousek od našeho autobusu na Kornmarktu vystupoval od 14.30 Sorbisches Folkloreensembles 
Schleife. Koukali jsme na to s Petrem Kocnou a dojatě jsme sledovali, jak tím účinkující žijí. Mladí 
i staří v krásných krojích, všichni to prožívali s očividnou radostí. Byl to opravdový zážitek a dodnes 
to mám v živé paměti. Bohužel jsme nemohli zůstat do konce. 

Za dvě minuty tři jsme již spěchali na autobus, ve tři byl odjezd. Znáte přece našeho pastora. Ale 
to byla jen malá vada na kráse.

Evo, díky. Bylo to moc prima. Sice byla sobota, ale všední den to určitě nebyl. A dá-li Pán, tak zase 
příště …

Ladislav Janeček
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JERONYMOVA JEDNOTA
Název Jeronymova jednota (dále také jen JJ) nám zní poněkud archaicky a zaslechneme 
ho obvykle jen u příležitosti vypsání sbírky na podporu činnosti tohoto zvláštního církevního 

zařízení. 

Každý sbor ČCE potřebuje pro svou činnost nejen kazatele, pracovníky sborové kanceláře a členy 
sboru, ale i prostory pro svá shromáždění a další sborovou a provozní činnost. Tedy nejen budovu, 
modlitebnu a její vybavení, ale i prostředky pro jejich údržbu. Jako zvláštní zařízení ČCE vznikla Je-
ronymova jednota, která pomáhá sborům řešit naléhavé materiální záležitosti tam, kde samy na to 
nestačí. Jejím posláním je finančně podporovat výstavbu a obnovu církevních budov nebo i náklad-
ného vybavení jako jsou např. varhany. Proto shromažďuje finanční prostředky od členů naší církve,
od zahraničních dárců a podpůrných organizací, případně i dotace ministerstva kultury a stará se 
o spravedlivé rozdělení takto získaných finančních prostředků. Kromě finanční pomoci zajišťuje JJ
sborům, pokud to potřebují, ve spolupráci s ÚCK i poradenskou činnost a podílí se na zpracování 
projektů, které jsou podporovány Českou republikou nebo GAW (Gustav-Adolf-Werke).

Hlavním zdrojem finančních příjmů Jeronymovy jednoty jsou sbírky. Je to Sbírka darů, vyhlašovaná 
počátkem března a trvající do května a dále jednorázová sbírka na Hlavní dar lásky, pořádaná ob-
vykle o velikonoční neděli. 

Sbírka darů byla původně prováděna při návštěvách formou „dům od domu“, a proto nesla název 
sbírka domovní. Tato zvyklost je dnes zachována jen v nemnoha, převážně venkovských sborech. 
Shromážděné finanční prostředky jsou postoupeny seniorátnímu výboru JJ, který od nich oddělí
jednu třetinu a na základě rozhodnutí seniorátního výročního shromáždění částku rozdělí sborům 
v seniorátu. Zbývající dvě třetiny postoupí spolu s návrhy a doporučeními do ústředí JJ. Ústřední 
shromáždění JJ pak nejen rozdělí zaslanou část výnosu Sbírky darů, ale rozhodne také o udělení 
Hlavního daru lásky. Výtěžek této sbírky je obvykle darován jednomu sboru, nejčastěji k podpoře 
jediného, významného projektu.

Kromě shora uvedených sbírek ještě existuje fond, z něhož jsou poskytovány sborům bezúročné 
půjčky. Fond byl založený v roce 1930 jako výraz vděčnosti za dar josefínské náboženské toleran-

ce (1781) a nese název Ju-
bilejní toleranční dar. Je 
každoročně doplňován ce-
locírkevní sbírkou, konanou 
ve sborech obvykle v září 
nebo říjnu. 

Jeronymova jednota je důle-
žitým zařízením, bez něhož 
se ČCE, a zejména její men-
ší sbory, neobejdou. Proto 
bych vás chtěl povzbudit 
k štědrosti při sbírkách po-
řádaných ve Strašnicích ve 
prospěch Jeronymovy jed-
noty.

Petr Brož
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25. 3. neděle 10.00 výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva
1. 4. Květná neděle 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

1500 velikonoční sborové odpoledne
5. 4. Zelený čtvrtek 19.00 čtení pašijí
6. 4. Velký pátek 17.00 bohoslužby s Večeří Páně
8. 4. Neděle vzkříšení 9.00 bohoslužby s Večeří Páně

27. 5. neděle 9.00 Boží hod svatodušní, bohoslužby s Večeří Páně
2. 6. sobota sborový autobusový výlet, Třebíčsko

7. - 10. 6. 2. zasedání 33. synodu
10. 6. neděle 9.00 rozhlasový přenos bohoslužeb

15. - 17. 6. pátek - neděle víkend Nedělní školy v Soběhrdech
24. 6. neděle 9.00 konec školního roku, bohoslužby s Večeří Páně

1. - 10. 7. tábor Nedělní školy v Zátiší na Plzeňsku
29. 7. - 4. 8. hory mládeže, Křížlice

9. 9. neděle 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s Večeří Páně

ÚŘEDNÍ HODINY VE FARNÍ KANCELÁŘI
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 12.00
středa 14.00 – 18.00

Návštěvu v jinou dobu možno domluvit telefonicky (274 811 226, 737 876 283)
nebo e-mailem (strasnice@evangnet.cz).

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ VE SBORU
neděle   9.00 Bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 19.00 Hovory o víře nejen pro křesťany (čtrnáctidenně)

úterý 19.00 Setkání třicátníků (dvouměsíčně)
středa 14.00 Setkání starší generace 
středa 16.45 Setkání konfirmandů
středa 18.00 Sdružení mládeže
čtvrtek 16.00 Biblická hodina mladších i starších dětí
čtvrtek 17.00 Dramatická skupina
čtvrtek 18.00 Křesťanská služba (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 Staršovstvo (1x měsíčně)
čtvrtek 20.00 Setkání učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
pátek 18.00 Chvíle ticha (modlitby, meditace, písně)
pátek 19.00 Setkání střední generace

JARNÍ KALENDARIUM 
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Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci lásky 
a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším.  1. Tes.  1,1-3

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…
Víra je věrná manželka.
Láska je ohnivá matka.
Ale naděje je docela malá holčička.

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…
Víra je ta, která drží dobré od věků do věků.
Láska je ta, která se dává od věků do věků.
Ale má maličká naděje je ta, 
která vstává každého rána.

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…
Víra je voják, je to kapitán, 
který brání tvrz, město královo,
za pochodu Gaskoňců, za pochodu Lotrinců.
Láska je lékař, je to milosrdná sestřička,
která pečuje o nemocné, 
která pečuje o raněné, o chudé královy,
za pochodu Gaskoňců, za pochodu Lotrinců.
Ale má maličká naděje je ta, 
která říká dobrý den chudému a sirotkovi.

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…
Víra je ta, která bdí od věků do věků.
Láska je ta, která bdí od věků do věků.
Ale má maličká naděje je ta,
která uléhá každý večer
a vstává každé ráno 
a dělá opravdu pěkné noci.

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…
Víra je veliký strom, je to dub zakořeněný 
v srdci Francie.
A pod křídly tohoto stromu Láska, má dcera 
Láska, odvrací všechny nouze světa.
A  má maličká naděje není nic než ten 
maličký slib pupence,
který se ohlašuje nakonec počátkem dubna.

Jsem, praví Bůh, Mistr Tří Ctností…

Charles Péguy v Křesťanské revui 1966


