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Pro nás prvé trpěl v noci
od zlé duchovní moci,

potom světská ruka ve dne
od jitra přes poledne
přeukrutně bičovala
i na kříži rozpjala



Kříž jako terč

Když jsem poprvé otvíral dětský zpěvník Buď tobě sláva, udivoval mne ze začátku kon-
trast mezi zařazenými písničkami pro děti a jakoby „dospělými“ ilustracemi Miroslava
Rady. Ilustracemi, které nejen meditují na Kristovým utrpením, ale znova ho inscenují
doprostřed reálií našeho světa. Malíř tohle vnímal velice citlivě, opakovaně ztvárňoval
Ukřižovaného mezi bajonety, raketami, hlavněmi tanků. A když někdy nechal kříž sa-
motný, tak alespoň se stopami dávky ze samopalu. Jako by se kříž Kristův stával v jeho
pojetí terčem, na kterýmíří lidská nenávist ve svých nejbrutálnějších podobách.
Letos semi to díky válce proti Ukrajině opět vybavilo a nabízím to jako aktuální interpre-
taci pašijního příběhu. V evangeliu podle Jana – s nímž letos k Velikonocům putujeme –
mluví Ježíš dlouze s učedníky, používá různých obrazů a oslovení. Ale opakovaně připo-
mene, že tamvenku, za zdmivečeřadla, panují nelítostnépoměry,plnénásilí.Akdyž svoji
řeč amodlitbudokončí, do té temnotybrutálníhonásilí se vydá.Stává se terčem,který za-
sahují všemožné střely nelidskosti. A armádní příslušníci ho nakonec dovedou až na ten
kříž. Kříž se tak stává terčemprávě té nelidskosti, jež vyrůstá z pýchy (včetně té nábožen-
ské), zatvrzelé touhy po moci, z lidské bohorovnosti, jež jde za svým zcela bezcitně přes
mrtvoly nevinných.
Ale k pašijnímu příběhu – a v evangeliu podle Jana je to velice výrazné – patří právě i Je-
žíšova slova, v nichž si tohle všechno uvědomuje a rozhoduje se do toho jít. Jako svědek
lásky, přátelství a solidarity – zejména s těmi, kteří se obětí takovýchto poměrů stávají.
Ale také jako svědekpředivnémoci nebeskéhoOtce. Toho, který náš svět nevzdává a vpo-
sledu může proměnit i takto děsivé podoby znetvořeného lidství. Tuhle důvěru a tuhle
lásku potřebujeme právě o letošních o velikonocích potkat, přijmout, načerpat i obnovit.

t.

Výroční sborové shromáždění 3. dubna

svolává staršovstvo našeho sborunaneděli 3. dubna 2022Při bohoslužbách bude kázat
senior Pražského seniorátu ČCE Matěj Opočenský, který během následujícího sboro-
vého shromáždění povede trojí volbu: Volbu Tomáše Trusiny na místo prvního faráře
sboru, volbuDaliboraAntalíkanamístodruhého faráře sboru.Adále bude sborové shro-
máždění povolávat namísto výpomocného kazatele Jana Kučeru.
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Pražská pomoc – tentokrát
pro Ukrajinu

Krátce poté, co ruská armáda zaútočila
na Ukrajinu, ozval se René Hradecký, zda
by u Salvátora mohl být opět „mezi-
sklad“ materiálu pro lidi postižené válkou,
ať už přímo na místě nebo mezi uprchlíky
v Praze. Vyhlásili jsme materiální sbírku,
do níž se zapojili členové našeho i dal-
ších pražských sborů imnozí neznámí lidé.
Presbyteři, jimž to práce dovoluje, si ro-
zebrali služby. Sbíráme především to, co
víme že je někde potřeba – trvanlivé potra-
viny, hygienické potřeby pro děti i dospělé,
deky, přikrývky, matrace.
Na Ukrajinu jsme odvezli ve spolupráci
s Diakonií kamion s materiální pomocí
do užhorodského centra sociálních služeb
Blaho, které spolupracuje sDiakonií a nyní
pečuje i o uprchlíky, ať už míří do Evropy
anebo se na západ Ukrajiny uchýlili jako
do přece jen bezpečnější části země. Mat-
racemi a pokrývkami jsmepomohli vybavit
koleje na Větrníku.
Děkujemevšem,kdopřitompomáhají s or-
ganizací, přicházejí s nápady, povzbuze-
ním, penězi, energií. Vzhledem k rozsahu
války a jejímu destruktivnímu vedení, jež
cynicky míří na civilní obyvatelstvo, bude
v této pomoci potřeba veliké trpělivosti
a vytrvalosti.
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Sborová statistika 2021

K bohoslužbám jsme se U Salvátora sešli
56× s průměrnou účastí 55 osob.
Večeře Páně byla v našem sboru vysluho-
vána 15× s průměrnou účastí 45 osob.
Děti měly NŠ 16× s průměrnou účastí 2
Kavárnička 35×, prům. účast 8
Biblická hodina 35×, účast 12, online 24×
Konfirmační cvičení 6×, účast 3
Mládež online – 15×, prům. účast 4
Křesťanská služba 6×, účast 4
Staršovstvo se schází 1× za měsíc (účast
14/18), HTK – 8×, účast 6
Pěvecký sbor se schází 1× týdně ve čtvrtek
(mimo karanténu)
Svátostí křtu bylo v loňském roce poslou-
ženo 1×
Církevních sňatků bylo 9
Počet členůnašehosboruk31.12. 2021byl
681 členů.
Zemřeli 3 členové sboru

Další akce
Varhanní podvečery 1. středa vměsíci 4×
Ekklésia – Večer s hostem 3×
Noc kostelů 2021 – během této akce přišlo
do našeho kostela cca 800 návštěvníků.
Konaly se dva týdenní letní táborové po-
byty pro děti.
Zvoníci zvonili během uplynulého roku
zejména při bohoslužbách.

Příjmy sboru od členů a příznivců činily
v roce 2021: Salár 509.870 Kč, sbírky
144.610 Kč a dary 169.077 Kč.
Děkujeme všem, kdo náš sbor podporujete
svouúčastínashromážděníchafinančními
dary.

Sborová sestra Jana Knoppová

Zpráva staršovstva za rok 2021

Život salvátorského společenství pozna-
menalo v roce 2021 pokračování „doby co-
vidové“. Deklarovali jsme hned na začátku
epidemie, že budeme respektovat rozhod-
nutí těch, kdo se v rámci epidemické obe-
zřetnosti vyhýbají setkání ve větším po-
čtu lidí. Na sborovém životě se tato si-
tuace projevila především úbytkem dětí
i návštěvníků pravidelných i občasných se-
tkání. Přesto jsme se snažili nenechat se
unavit ani zdeptat, přestože se např. uká-
zalo, že technicky je stále náročnější zajiš-
ťovat přímé přenosy bohoslužeb a biblic-
kých hodin. S on�line přenosy bohoslužeb
jsme tedy skončili po velikonocích a s pře-
nosy biblických hodin v červnu.
Navzdor ztíženým podmínkám jsme usku-
tečnili poměrně úspěšnou Noc kostelů, na
sklonku léta výjezdní soustředění zpěváků
v Příchovicích, na podzim výlet s drážďan-
skými a sborový víkendnaModravě. A také
dva tábory pro děti v létě a na podzim jednu
víkendovku.
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Bohoslužby
Po dohodě se staršovstvem chystají salvá-
torští kazatelé vždy předvelikonoční a pod-
zimní cyklus kázání na souvislý blok textů,
mezitím mají ve volbě textů „kazatelskou
svobodu“. Spolupráce na přípravě i ná-
sledné reflexi bohoslužeb, popř. biblických
hodin patří mj. k jedné z nejpodnětnějších
stránek „kazatelského zákulisí“, na pláno-
vání bohoslužeb a následném rozhovoru se
podílí i staršovstvo sboru.
K velikonocům jsme loni putovali spolu
s Izraelem a završili je velikonočním exo-
dem z otroctví a hrozby smrti. Na podzim
avadventu jsmepak sledovali sérii příběhů
z putování do zaslíbené země.
Mimo salvátorské kazatele loni sloužili
Lenka Ridzoňová (při pověření staršov-
stva) a Josef Bartošek. Děkujeme všem,
kdo doprovázejí společný zpěv na varhany,
popř. další nástroje, a zejména těm, kdo
z kůru obětavě vedli náš „přidušený“ zpěv
v rouškách.
Nedělní škola loni poněkud skomírala,
leckdy se stalo, že ji nebylo pro koho konat.
Přesto děkujeme všem, kdo si ji připravo-
vali a máme radost, že se řady učitelek NŠ
omlazují. A přejeme jim, aby o jejich kva-
litně připravované programy přibývalo zá-
jemců.

Biblické hodiny a katecheze
jsou společenstvím výkladu a zároveň ži-
vého rozhovoru. V loňském roce jsme sle-

dovali výroky z knihy Kazatel, a zjišťo-
vali, že nejde zdaleka o takového skeptika,
jak se na první poslech zdá. Od prázd-
nin čteme a vykládáme evangelium podle
Jana. Zveme zájemce o porozumění bib-
lickému poselství, málokde máte takovou
příležitost potkat se s biblickýmposelstvím
v jeho živosti, a zároveň sledovat, jak naněj
reagují ostatní.
Výklady první Mojžíšovy byly osnovou pro
skupinku zájemců o bibli z necírkevního
pozadí, scházíme se pravidelně od června
2021.

Pro děti
se konaly on �line podvečerníčky jednou
až dvakrát týdně. Četli jsme biblické pří-
běhy z knihy Země pod duhou. Na pod-
zim jsme začali každý měsíc se sobotním
nábožkem – formátem, který spojuje spo-
lečenství, biblický výklad a další program
(tanec, výtvarnádílna, výletaj.)Zvemesem
vlastně rodiče sdětmivšehověku, je to ipří-
ležitost, jak se navzájem lépe poznat.
Vedle toho se konaly tábory ve Strmě-
chách (spolu se sborem v Sedleci Prčici)
a Hradišti („salvátorská parta“) a pod-
zimní víkendovka v Soběhrdech. S dětmi
jsme připravili velikonoční a vánoční hru.
Kombinace individuální přípravy v rodi-
nách a v kostele se ukázala jako nosný mo-
del. Hry můžete shlédnout na sborovém
youtube kanále.
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Katecheze dospělých
závisí na počtu zájemců o křest či svatbu.
Faráři začali připravovat každý jednu dvo-
jici dospělých ke křtu, několik setkání se
koná i se snoubencipředsvatbou, aťuž jsou
z církve nebo ne. Toto individuální vzdělá-
vání ve věcech víry se ukazuje jako důležitý
rozměr péče o zájemce o věci víry a mj. za-
bírá i poměrně dost času.

Rozloučili jsme se
na konci ledna se Sváťou Karáskem a snad
to pro přítomné i sledující byla vskutku
povzbudivé díkuvzdání za tohoto přítele a
svědka víry. Na podzim zemřela Jaruška
Bartůšková, Helenka Kryštůfková a těsně
po vánocíchMarieČerná. Po všech zůstává
prázdno v kruhu pravidelných návštěvníků
kavárničky, biblických hodin i bohoslužeb.
Ale jsme vděčni za jejich svědectví žité a
věrné víry i za pozornost k lidem a jejich
přátelství.

Faráři sboru
mají oba své „vedlejší úvazky“, Dalibor
Antalík na Filosofické fakultě UK a To-
máš Trusina v nakladatelství EMAN. Da-
liborovi Antalíkovi navíc přibyla od pod-
zimu starost o sbor v Praze Střešovicích,
který bude jako administrátor spravovat,
než najdou nového kazatele. Oběma letos
končí funkční období. Staršovstvo jejich
dosavadní službu hodnotilo při několike-
rém rozhovoru na podzim 2021 a v lednu

2022 se jednomyslně rozhodlo kandidovat
oba dva ve stávajících úvazcích na dalších
pět let. Seniorátní výbor i synodní rada bez
dalších připomínek kandidaturu potvrdily.
Na základě pokynu k volbě je budeme volit
na sborovém shromáždění 3. dubna.

Poděkování
Děkujeme sborovým sestrám Janě Knop-
pové i Helence Voverkové, Jiřímu Čá-
povi, Petru Stránskému a Tomáši Gürtle-
rovi, kteří koordinovali práci hospodář-
sko �technické komise,Marii Vojáčkové za
vedení pěveckého sboru, Evičce Mráčkové
za péči o pokostelovou kávu i úterní kavár-
ničku, a všem dalším spolupracovníkům,
kteří pomáhají s křesťanskou službou,
organizují práci nedělní školy, chystají tá-
bory, udržují kontakty s drážďanskými,
pečují o varhanní podvečery či ekklésie a
podílejí se i na různých méně viditelných
činnostech, které k životu našeho sboru
patří.
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Svědkyně Boží vlídnosti

25. prosince 2021 zemřela ve věku 76 let
po delší vyčerpávající nemoci Marie Černá,
jedna z nepřehlédnutelných postav salvá-
torského společenství. Potkávali jsme ji pra-
videlně při pokostelové kávě, při kavárničce,
na biblických hodinách i při mnoha dal-
ších salvátorských sešlostech, vždy mírnou,
usměvavou, vstřícnou a ochotnou. Z kázání
DaliboraAntalíkapři rozloučení si tupřipo-
meňmeněkolikodstavců, vnichžpřipomíná,
co Marie znamenala pro salvátorský sbor.
Kéž bychom se s vděčností tohoto odkazu
chopili.
Zlom v jejím životě přineslo setkání s jed-
ním z dřívějších duchovních tohoto sboru,
s br. farářem Alfrédem Kocábem. Marii se
stal pastýřem, rádcem, učitelem, přítelem.
A zároveň i tato salvátorská farnost se pro
ni stala nefalšovaným domovem. Zůstala
v ní, i když br. faráře Kocába vystřídali na
kazatelnědalší a další. Zkrátka, jak se tako-
vým lidem v naší evangelické hantýrce ně-
kdy poprávu říká,Marie byla „věrná duše“.
Přesně o ní platí slova žalmisty, která jsme
zaslechli před chvílí:
„O jedno jsem prosil Hospodina / a jen o to
budu usilovat: / abych v domě Hospodinově
směl bydlet po všechny dny, co živ budu, /
abych patřil naHospodinovu vlídnost a zpy-
toval jeho vůli v chrámu“ (v. 4).
Marie zde setrvala i přes všechny sloty a
psoty, přes všechna nedorozumění, jež se

v těchto zdech občas přehnaly. Proč? Pro-
tože evangelium, ta dobrá zpráva o naro-
zení, životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista,
ji naučila respektu. Respektu vůči druhým
– starším, mladším, dětem. Díky tomu
dobrému, co od Pána Boha přijala – ono
„světlo“, „spásu“, „záštitu svého života“,
abych to opět vyjádřil obraty z Ž 27, – se
naučila, že lepší je lidi spojovat, dávat do-
hromadynež je rozdělovat. Apodle svědec-
tví Mariiných nejbližších v tomtéž duchu
fungovala i v rámci své rodiny pokrevní.
… Zkrátka a dobře, na onu Boží „vlíd-
nost“, kterou směla tak jako žalmista po-
cítit v domě Božím, odpovídala svou ob-
rovskou, stoprocentní pozorností vůči dru-
hým. Když někdo něco potřeboval, oka-
mžitě si toho všimla. Ne nadarmo si do
své osobní Bible, do níž jsem směl na-
hlédnout, dala záložku s odkazem na 3.
veršŽalmu37:„Doufej vHospodina,konej
dobro, / v zemi přebývej a zachovávej věr-
nost.“ Dobro věrně činila a vždy navíc v ja-
kési štědré, chápající tichosti, která se ne-
potřebuje cpát nikam do popředí. Smíme
věřit, že právě tahle Boží vlídnost a jeho
světlo prozařovaly také temnoty úzkostí a
strázní, jimiž Marie procházela ve svých
posledníchměsících, týdnech a dnech.
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Zprávy hospodářsko-technické
komise

Práci HTK koordinoval v první polovině
roki Jiří Čáp, od prázdnin ho vystřídal
Petr Stránský. Specializovanou „podkomisi
Půda“ řídil TomášGürtler. Všem děkujeme

Seznam prací v kostele
Výměna kotle v kanceláři kostela (65.000)
Vybudování nového WC a místnosti s vý-
levkou ve věži (190.000)
Zajištění havarijního stavu průčelí kostela
(100.000)
Oprava větracích otvorů v krovu kostela
(30.000)
Nainstalovány lavičky před kostelem
Protipožární ochrana – doplnění nutných
prvků
Proběhla brigáda– vyklizení nepotřebných
věci ze sklepa a půdy
PanČervenák dodal projekt pro další etapu
vysoušecího kanálu

Dům Salvátorská 2
Všechny byty a suterénní prostory v domě
jsou pronajaty.
V loňském roce jsme na údržbu a opravy
domu vydali 507 tis. Kč. Z toho nejvíce
(245 tis. Kč) bylo vynaloženo na zabez-
pečení římsy domu, opravy bytu č. 3 pro-
najatého novému nájemníkovi vyšly na
135 tis. Kč.

Za architektonickou studii na rekon-
strukci půdy s půdními byty jsme zaplatili
45 tis. Kč. Na jaře sbor obdržel závazné
stanovisko památkářů ke studii půdní ve-
stavby. V září byla staršovstvem založena
pracovní skupina vedená Tomášem Gürt-
lerem za účelem realizace projektu opravy
sborového domu a půdní vestavby. Z obdr-
ženýchnabídeknazpracováníaprojednání
projektové dokumentace k rekonstrukci
půdy vč. výstavby výtahu pracovní skupina
v říjnu vybrala a doporučila staršovstvu
nabídku společnosti DomusDesign za-
stoupené Ing. Jiřím Markem za celkovou
cenu 941 tis Kč bez DPH, rozdělenou do
2 částí: úprav studie (75 tis. Kč) a doku-
mentace pro stavební povolení (866 tis. Kč
bez DPH). Koncem října byla s ing. Mar-
kem uzavřena smlouva o dílo Studie půdní
vestavby. Momentálně je na památkářích
úprava studie stále projednávána. Pokud
by letos byla projektová dokumentace do-
končena (není pravděpodobné, jelikož
dokončení je vázáno na zajištění staveb-
ního povolení), byla by jakožto investice
(na rozdíl od studie, kterou možno zahr-
nout do nákladů) uhrazena z kladného
salda letošní rozvahy.
Na podzimnámfirma, provádějící výškové
práce, zajistila římsudomu,která je vhava-
rijním stavu. (180.000 Kč).

Jiří Čáp
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Stav ke dni 31.12.2021 Datum zpracování: 14.03.2022

spotřeba materiálu 10 243,43 tržby z nájmů - koncerty 228 211,57

spotřeba vody a energií 58 394,57 tržby z nájmů - byty 1 615 992,56

opravy a udržování 633 250,29 tržby z nájmů - krčma 1 837 800,00

služby 236 486,94 tržby z nájmů - varhany 18 642,55

mzdové náklady 37 023,30 ostatní výnosy

ostatní náklady bez odpisů 16 700,57

odpisy dlouhodobého majetku 311 440,00

CELKEM 1 303 539,10 CELKEM 3 700 646,68

spotřeba materiálu 0,00 tržby z nájmů - koncerty

spotřeba vody a energií 0,00 tržby z nájmů - byty 1 615 992,56

opravy a udržování 507 306,40 tržby z nájmů - krčma 1 837 800,00

služby 88 352,39 tržby z nájmů - varhany

mzdové náklady 18 000,00 ostatní výnosy

ostatní náklady bez odpisů 16 700,00

odpisy dlouhodobého majetku 311 440,00

941 798,79 3 453 792,56

spotřeba materiálu 10 243,43 tržby z nájmů - koncerty 228 211,57

spotřeba vody a energií 58 394,57 tržby z nájmů - byty

opravy a udržování 125 943,89 tržby z nájmů - krčma

služby 148 134,55 tržby z nájmů - varhany 18 642,55

mzdové náklady 19 023,30 ostatní výnosy

ostatní náklady bez odpisů 0,57

odpisy dlouhodobého majetku 0,00

361 740,31 246 854,12

Hospodářský výsledek -114 886,19 

Hospodářský výsledek 2 397 107,58

Hospodářský výsledek 2 511 993,77

Výsledek hospodářské činnosti - využití kostela

Náklady Výnosy

Výsledek hospodářské činnosti - pouze dům

Náklady Výnosy

Výsledek hospodářské činnosti - celý sbor

Náklady Výnosy
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Stav ke dni 31.12.2021 Datum zpracování: 14.03.2022

Fio banka 2300244858/2010 333 624,04

Fio banka 2200467552/2010 509 911,22

Česká spořitelna 1943495349/0800 2 511 191,99

Moneta Money Bank 193663838/0600 1 000 027,90

Equa bank 1026576555/6100 2 917 715,74

Moneta Money Bank 193663889/0600 1 451 845,95

Raiffeisenbank 1473399036/5500 2 178 888,00

10 903 204,84

Hotovostní korunová pokladna 22 945,00
Hotovostní valutová pokladna, převedeno na Kč 7 350,72

Fio banka 2201794723/2010 7 596,00

Finanční prostředky celkem 10 933 500,56

Pražská pomoc

Bankovní účty celkem

Finanční prostředky Farního sboru

Provozní účet

Složené jistoty nájmů v domě

Fond Romany Prejsové - 1. část

Fond Romany Prejsové - 2. část

Rezerva na opravu majetku - 1. část

Rezerva na opravu majetku - 2. část

Fond na opravu varhan

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2021

Na hospodaření sboru lze prohlížet z více
hledisek, pokusím se ta hlavní okomentovat.

A)Zhlediska rozpočtudopadlo hospoda-
ření v roce 2021 velmi dobře. Rozpočet byl
schválen s kladnýmschodkem115.000Kč,
skutečnost je +1.185.638 Kč. Oproti ná-
vrhu rozpočtu jsme ušetřili v nákladech
především na opravě a údržbě domu
(693.000) a kapitole ostatních výdajů
(207.000 Kč). Výnosy dosáhly 4 540.000,
což je o 75.000 Kč více než v navrženém
rozpočtu.

Meziročně je to podobné: náklady v r.
2021 byly o 288.000 Kč nižší, než
v roce předešlém, výnosy naopak vzrostly
o 415.000 Kč. Na údržbu domu a kos-
tela jsme vydali o 298.000 Kč méně než
v předešlém roce, ale přesto činila částka
úctyhodných 1,01 mil. Kč, z toho 507.000
na opravu domu, 435.000 na opravy v kos-
tele.
B) Rozpočet dělíme na část hlavní a
hospodářskou. Hlavní činnost souvise-
jící s církevním provozem kostela skon-
čila ztrátou 1 211.000 Kč (v r. 2020
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ztráta činila 1 478.000 Kč). Hospodář-
ská část, odrážející naše komerční akti-
vity (pronájem domu a kostela) skončila
ziskem 2 397.000 Kč (v r. 2019 zisk či-
nil 1 961.000Kč). Vzhledem k tomu, že
i za loňský rok uplatňujeme v účetnictví re-
zervu na opravy hmotnéhomajetku ve výši
1 450.000 Kč, zaplatili jsme daň ze zisku
jen ve výši 122 930 Kč.
C) Hospodářskou část činnosti sboru
máme rozdělenu do dvou středisek:
- středisko důmSalvátorská 2 skončilo v r.
2021 v zisku 2 511.000 Kč.
- středisko kostel skončilo ve ztrátě
115.000 Kč.
Ve ztrátě kostela se projevuje stále fakt, že
výnosy z pronájmů za koncerty v době co-
vidubylynízké (228.000oproti 591.000Kč
v posledním předcovidovém roce 2019).
Dům svými výnosy 3 454.000 Kč je zákla-
dem našeho kladného hospodaření a zdro-
jem pokrytí našich potřeb i například kaž-
doročně se zvyšujících odvodů církvi.
Jakkoli vypadá situace ve výnosech za pro-
nájem domu velmi dobře, je třeba pa-
matovat na skutečnost, že rozpočet vy-
chází z podvojného účetnictví, které vy-
chází z účetních dokladů a nikoliv ze sku-
tečnýchpříjmů. Sbor takměl na konci roku
pohledávky ve výši 991.000 Kč, z nichž
933.000 tvořily dluhy za pronájem Krčmy.
Lepšící se epidemická situace nás oprav-

ňuje v tomto ohledu kmírnémuoptimismu
směrem ke konci roku.
Vzhledem k vysokým pohledávkám je vel-
kým úspěchem, že finanční prostředky
sboru na konci roku 2021 dosáhly částky
10 933 500 Kč, což je o 1,42 mil. Kč více,
než na konci roku roku předešlého. To je
velmi důležité, protože tvoříme rezervy na
opravu střechy a fasády domu a čeká nás
investice do opravy domu a výstavby půd-
ních bytů.
D) Finanční obětavost členů sboru se
projevuje v chrámových sbírkách, darech
a výběru saláru. V r. 2021 se vybralo
na tyto účely téměř 823.000 Kč, což je
o 22.000 Kč méně než roce předešlém a
o 76.000méně, než jsme plánovali.
Na povinné celocírkevní sbírky, které
nejsou uvedeny v rozpočtu, jsme odvedli
34 092 Kč, což je o 5 939 Kč více, než pře-
dešlý rok.
Rozpočet na rok 2021 opět plánujeme
jako ziskový. Doufáme, že utržíme více
na pronájmech za koncerty a spoléháme,
že projevíte obětavost při sbírkách, da-
rech a saláru. Na nákladové straně na
údržbu chrámu a domu plánujeme ná-
klady ve výši 900.000 Kč. Bohužel musíme
počítat se zvýšenými náklady na energie.
Kladné saldo rozpočtu plánujeme ve výši
1 097.000 Kč.

Jiří Čáp, ekonom sboru
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Rozhovor s Jendou Kučerou – místokurátorem našeho sboru

Při letošním výročním shromáždění bu-
deme povolávat jako výpomocného kazatele
br. Jana Kučeru. Absolvoval potřebná ško-
lení, složil zkoušky před komisí synodní rady
a nyní bude moci sloužit jako kazatel tam,
kam ho pozvou a kde bude potřeba. Před-
stavuje nám hoNaďaKočnarová.

Jsi muž mnoha profesí – právník, kaza-
tel, místokurátor, včelař a v té nejkrás-
nější profesi otecmalého Jonáška.
Z tohohle bych za profesi označil jenom
toho právníka, ale ano, tohle všechno mo-
mentálně jsem, a asi i něco dalšího.

Kdy ses setkal s vírou, evangeliem, kos-
telem? Vyrůstal jsi v křesťanském pro-
středí?
Těžko říct, víra není něco hmatatelného,
takže to nebylo tak, že by mi jednoho dne
zazvonila u dveří a řekla dobrý den, já
jsem víra a odteď spolu budeme žít. Prak-
ticky v každé vesnici tu máme kostel či
kapličku. Slavíme přinejmenším Vánoce a
Velikonoce. I když spousta těch budov je
jen kamení a svátky získaly už povětši-
nou velmi proměněný obsah, myslím, že
v křesťanském prostředí, alespoň tak ně-
jak historicky křesťanském, tu vyrůstáme
všichni. Co z toho křesťanství zůstalo živé
do dneška, to je samozřejmě otázka. Můj
děda Julius býval ve staršovstvu vršovic-
kého Husova sboru, ale toho já jsem ani
nezažil, a skrze mé rodiče ke mně křes-
ťanství nějak moc nepřišlo. Takže mě to
objevování čekalo až od doby dospívání.
Trvalo celkem dlouho a trvá pořád. Slyši-
telný impulz, kterýmě přiměl k reakci, byly
písničky Sváti Karáska, které mě přivedly
z hospody do kostela.
Ke svému křtu jsem nějakou cestou do-
šel, dospěl. Jonáše čeká křest po Velikono-
cích, chvilku před prvními narozeninami.
S dětma doma čteme a povídáme si, jsou
zvídavý, přemýšlivý, mám z toho radost.
Snažím se je hlavně neodradit, neznechu-
tit, ukázat cestu a otevíratmožnosti. Stejně
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si na všechno musí přijít samy, ale aspoň
budoumít už nějakou představu, která jim
snad v životě pomůže.
Bylo kazatelství u tebe odjakživa, nebo
přišlo časem? A co bylo podnětem, že se
mu chceš věnovat profesně?
Vůbec ne, touhu kázat jsem nikdy neměl
a pořád k tomu přistupuji s velkým osty-
chem. Byla to touha po poznání. Biblické
hodinyužminestačily,mají úzce vymezený
prostor – čtení části bible a k němu výklad,
povídání. Spousta otázek se tamnedostane
na pořad. Narazil jsem na vzdělávací kurz
s nenápadným názvem „Základy evange-
lické teologie“, pořádaný pražským senio-
rátem. Kdyby se to jmenovalo „Kurz pro
výpomocné kazatele“, asi bych tam ani ne-
šel. Teprve tam jsem zjistil, že by to byl
vlastně přesnější název, ale schválně ho
dali do podtitulu, aby neodradili. Tak jsem
tím tříletým kurzem úspěšně prošel, slo-
žil zkoušky, a dostal glejt. V průběhu toho
jsem připustil i tu možnost, že když už
do mě církev investovala vzdělání, můžu jí
to trochu zkusit vrátit a občas někde vy-
pomoct vedením bohoslužeb, a doufat, že
Duch Svatý bude při díle, když já budu na
kazatelně. Ale o profesi bych nemluvil, fa-
ráři na sboru, kteří to dělají naplno, jsou na
tomponěkud jinak, amají můj velký obdiv.
Prolíná se duchovní cítění do tvé práv-
nické práce? Jsou to přeci jen dvě pro-
tichůdné sféry, kdy právničina je záleži-
tostí striktních jednoznačných výkladů,

kdežto v duchovní oblasti tomu bývá na-
opak.
Asi budu muset především trochu korigo-
vat ten naznačený pohled na právničinu.
Ne nadarmo se říká, že sejdou�li se nad
problémem dva právníci, vzniknou z toho
nejméně tři různé právní názory.Duchovní
cítění je promě trochu nejasný pojem, spíš
bych to vztáhl k teologii či k víře. A vlastně
mě docela překvapuje, jak hodně lidí má
tenhle názor, že právo a teologie nebo víra
mají k sobě daleko. Podle mě mají k sobě
naopak velmi blízko. Vždyť si vezmi to
množství společných základních termínů.
Biblemástarýanovýzákon,popřípaděsta-
rou a novou smlouvu. Soud, trest, sprave-
dlnost, odpuštění… Celé právo není o ni-
čem jiném než o souboru norem, jimiž se
lidé mají řídit, aby svět a vztahy v něm fun-
govaly. Aby byly dobré. A o čem jiném je
Písmo? Rozdíl je samozřejmě ve formě a
také v pojetí autority, od níž ty normy po-
chází. Moderní právní systém je založen
na společenském konsenzu, jakési fiktivní
společenské smlouvě, kterou mezi sebou
lidé uzavřeli. To je samozřejmě konstrukt,
který legitimizoval existující stav společen-
ských vztahů, vycházející z racionalismu a
osvícenství, vymyšlený až někdy v 16. sto-
letí. Tóru tu máme přeci jen o pár tisíc let
déle. A i s tím výkladem má k sobě právo a
teologie velmi blízko.Vnašemživotě sepo-
řád něco děje – a my hledáme ten správný
text (v zákoně, respektive vPísmu), který je
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potřeba určitým způsobem vykládat a apli-
kovat na konkrétní situaci v našem životě a
číst ho tak, aby nám odpovídal na otázky,
které si klademe.
Nedovedu si to představit, že by tě to ne-
ovlivňovalo, ale zajímalo by mě, jak cho-
váš včely. Včely jsou hmyz žijící v organi-
zovaném společenstvu. Když je pozoru-
ješ, vidíš souvislost mezi životem včel a
lidí? Inspirují tě včely v duchovní oblasti
např. když přemýšlíš nad kázáním?
Včely jsou úžasný, ale to by bylo na dlouhé
povídání. Jasně že jsouhrozně inspirativní.
Jako veškerá příroda, ostatně. Se včelami
by se dalo paralel najít spousta. Běžná
laickápředstava je, žekrálovnavúluvládne
a dělnice ji poslouchají a pracují pro ni.
Tak takhle to leckdy funguje u lidí. U včel
ne. Královna je vlastně dost zavádějící po-
jem, výstižnější termín je „matka“. Ona
totiž o ničem nerozhoduje. Je tam proto,
aby kladla vajíčka. Je na to jediná, takže
se o ni logicky ostatní včely náležitě sta-
rají, všechno pro ni chystají a o potomky
pečují. Přes léto sbírají zásoby, ze kterých
už samy nic mít nebudou – dělnice, které
se v létě sedřou, do podzima umřou. Pře-
žít zimu je úkolem včel, které se narodí až
po snůšce. Ty na jaře pomůžou přivést na
svět první generace jarníchmladušek, a ze-
mřou. A tak dále. Každá generace pracuje
pro tu, která přijde po ní. Ne pro sebe.

Nedávno jsi měl u Salvátora první ká-
zání. Jaké byly tvoje pocity před a po bo-
hoslužbě?
Předtím napětí, že je to všechno na mě.
A pak úleva, že už je to za mnou. A radost,
že reakce byly vstřícné čimožná shovívavé.
Líbilo se mi, když někdo konkrétně reago-
val na něco z toho kázání. Každý na svoji
práci potřebuje nějakou zpětnou vazbu,
obzvláště pak když s něčím začíná, tak jako
teď já s kazatelstvím. I kdyby měla být kri-
tická, možná tím spíš. Pochvala potěší, ale
kritika pomáhá.
Co bys rád změnil ve sborovém životě?
A tvůj vzkaz nám?
Já k těm radám, co mají ostatní jak dělat,
přistupuju,myslím, celkem opatrně a s po-
korou, i když v tomsemnoumožnánebude
každý zajedno. Jsou tu ve sboru lidi, kteří tu
jsou celý svůj život, který je často již delší
než ten můj. Tak je otázka, do jaké míry
můžu soudit a radit. K tomu se cítím kom-
petentní spíš jen v té své právní profesi,
kteráale samozřejměpřekračuje i do jiných
profesí, jako je byznys, nájmy, stavebnictví
a podobně. Ale to patří spíš k agendě star-
šovstva. Celkově myslím, že by bylo dobré
více větrat. Je to jako s tím kostelem. Ne-
konečný boj s vlhkostí a zatuchlostí. Už
se do toho investovalo hodně času, peněz
i úsilí, ale pořád to není ono, na zdech a
pilířích jsou pořád velké fleky. Máme vět-
rací šachty, anglické dvorky, detailní ma-
nuál, jak otvírat okna. Pracujeme s tímpro-
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blémem v rukavičkách, ale ne a ne to pro-
lomit. Každá rada drahá. Máme na kúru
fantastické varhany, na které jsou mnozí
salvátorší právem hrdí. Varhanní podve-
čery i bohoslužby jsou jimi naplněny. Jenže
málo platné, děti a mladé lidi jejich zvuk
neláká. A není to vina ani varhan, ani mla-
dých. Po desetiletích přišel nový zpěvník,

který chce být předělem, krokem kupředu.
Sice jsme ho nakoupili, ale bez nějakého
nadšení.Rozumímvšemtěmvýtkám,které
jeho kriticimají. Je to ale pokus udělat krok
dopředu. Kéž by jich bylo víc. A hlavně –
aby to bylo s láskou a s radostí.
děkuji za rozhovor
Bylomi potěšením.

Ve sboru a se sborem chystáme

* 6. – 8. května plánujeme sborový víkend v Jizerských horách.
Přihlašujte se v kanceláři u Jany Knoppové.

* Jarní víkendovka s dětmi bude 13. – 15. května.
Děti přihlašujte u br. faráře Trusiny (nebo si vyžádejte mailovou pozvánku)

* Letní tábory pro děti amládež
budou opět dva: ve Strměchách 24. – 31. července (vede T. Trusina)
a tradiční v Hradišti u Nasavrk 6. – 13. srpna 2022 (vede Bára Cejpová).
Bližší informace v kanceláři, u B. Cejpové nebo farářů.

Nakladatelství EMAN chystá
další knihuNico ter Lindena s vyprávěním biblických příběhů pro
děti:PROROKVRYBĚ.O soudcích, králích a prorocích.
Převyprávění starozákonníchbiblickýchpasážíproděti a „biblické
začátečníky“. Příběhy Jozua,Gedeona, Samsona,Rút, králůSaula
a Davida a proroků Jeremjáše, Jonáše, Eliáše a Elíši.
Další biblické příběhy zpracoval autor v knihách Země pod duhou
aKrál na oslu. S jeho vyprávěním souznívají ilustrace Ceseli Jitty.
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Postní a velikonoční shromáždění

Pátá neděle postní 3. 4. 9.30
Bohoslužby s večeří Páně
vede seniorMatěj Opočenský.
Po bohoslužbách následuje
výroční sborové shromáždění

Ordinace Jana Kučery 3. 4. 14.00
Bohoslužby s uvedením br. JanaKučery do
služby kazatelské,
vede synodní senior Pavel Pokorný

Květná neděle 10. 4. 9.30
Bohoslužby vede Dalibor Antalík

Nešpory 10. 4. od 19.00
RequiemW. A. Mozarta provede salvátor-
ský pěvecký sbor, káže D. Antalík

Sederová večeře se čtením pašijí – Zelený
čtvrtek 14. 4. od 18,30
Velký pátek 15. 4. 9.30.
Bohoslužby s večeří Páně
vede Tomáš Trusina

Neděle velikonoční 17. 4. 9.30.
Bohoslužby se křtem a večeří Páně,
vede Dalibor Antalík

Rodinné bohoslužby se křtem 24. 4. 9.30.
vedou Tomáš Trusina a Dalibor Antalík

Kontakty:
první farář Tomáš Trusina 607 588 618, trusina@volny.cz; farář Dalibor Antalík:
731 733 577, dalibor.antalik@ff.cuni.cz; kurátorka Jana Cejpová: 777 322 315,
jana.cejpova@gmail.com;Kancelář: 222 313 884 – salvator@evangnet.cz; Jana

Knoppová, sborová sestra a pokladní: 731 173 925; Helena Voverková, koordinátorka
pronájmů kostela: 731 620 239;Návštěvní hodiny v kostele úterý od 9:00 do 12:00

a odpoledne od 16:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 16:00 do 19:00.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 1, Staré Město, Praha 1, Salvátorská 1045/1,
110 00 Praha 1, IČ: 45701814. Určeno pro vnitřní potřebu, neprodejné.


