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Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijí podle Marka budeme slavit 6. dubna v 17 hodin.

Milé sestry a milí bratři, vstupujeme do velikonočního období, kdy si společ-
ně s celou církví připomínáme ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Na každého z nás doléhají 
chvíle těžké, někdo bude letos prožívat velikonoční svátky bez svého blízkého, někdo bude 
mít plno starostí o své nemocné členy rodiny, na někoho více než jindy dopadají těžkosti stáří, 
někdo musí letos bojovat s nemocí či slabostí, kterou ještě minulý rok neznal, jiný zase žije ve 
finanční tísni, někteří procházejí rodinnými či osobními krizemi. Mnozí zase prožívají klidné 
období i kus lidského štěstí. Co lidský život, to jedinečný příběh. 

Věříme, že v příběhu Ježíše Krista se potkávají naše osobní příběhy s příběhem Božím. Že 
naše bolest je i jeho bolestí. I my známe své getsemanské zahrady, kde v modlitbách prosíme 
o dobré Boží vedení, nebo golgotské pahorky, kde v naprostém zoufalství voláme: „Bože můj, 
proč jsi mne opustil?“

Avšak k víře patří i poselství velikonoční neděle. „Ani smrt ani život, ani výšiny ani hlubiny, ani 
co jiného nedokáže nás odloučit od lásky Boží,“ píše apoštol Pavel. Boží láska je silnější než 
všechno, co si dokážeme představit. A v Ježíšově příběhu se nám otevírá poznání, že na tuto 
lásku se může spolehnout každý, kdo o to stojí.   

Doufáme, že radost, naději a povzbuzení do dalších dnů Vám přinesou také velikonoční bo-
hoslužby, které chtějí být svědectvím o tom, že Kristův příběh není zašlou minulostí, ale živou 
přítomností nás všech. 

Staršovstvo a farář Ivo Mareš



2

SMÍCHOVSKÝ SBOR v roce 2011
Výroční zpráva o životě a práci farního sboru ČCE v Praze 5-Smíchově

 V roce 2011 uplynulo 80 let od postavení našeho smíchovského chrámu. Do tohoto jubi-
lejního roku vstoupil náš sbor v přímém přenosu novoroční ekumenické bohoslužby vysílané 
Českou televizí. Spolu s naším farářem sloužili také synodní senior Joel Ruml a čelní přestavitelé 
některých dalších církví, např. arcibiskup kardinál Dominik Duka, patriarcha Tomáš Butta, či 
metropolita Kryštof.  

 Na jaře, přesněji 8. května, jsme v rámci naší nedávno založené tradice hostili při dalších 
společných bohoslužbách náš partnerský německy mluvící sbor (DEGP). Následoval dětský 
program a komentovaná procházka na Paví vrch.

 Již zmíněné 80. výročí otevření našeho chrámu jsme si připomněli slavnostním shromáž-
děním dne 9. října odpoledne. V pestrém programu vystoupili jak naši amatérští zpěváci, tak 
i profesionální hudebníci z řad České filharmonie. Sestry Masarová a Vobrová nám připravily 
poutavý exkurs do historie sboru doplněný osobními vzpomínkami. Náměstek synodní kurá-
torky Pavel Stolař nás poučil o samofinancování sborů a poté předal A. Čápovi, Ž. Vobrové, L. 
Masarové, V.  Wagnerové a R. Nývltové medaile vděčnosti. Vrcholem odpoledne pak byl filmový 
dokument sestavený z rozhovorů bývalých i současných členů sboru a sestřih natočených sboro-
vých akcí, převážně dětských besídek.

 Další příležitostí, kdy nás mohli sledovat v přímém přenosu televizní diváci, tentokrát  ovšem 
i za našimi západními hranicemi, pak byly další společné bohoslužby s německy mluvícím sbo-
rem, tentokrát druhou adventní neděli 4. prosince. Bohoslužbami, které se konaly u Martina ve 
zdi, nás provedli sestra farářka Andrea Pfeiferová a náš bratr farář Ivo Mareš. Společná večeře 
Páně byla velkým niterným zážitkem jak pro přímé účastníky, tak i zprostředkovaně pro bez-
mála milion diváků, kteří vše sledovali u svých televizních přijímačů. Ze zpětných ohlasů lze 
usuzovat, že tyto bohoslužby hluboce zasáhly mnoho věřících na obou stranách hranic zejména 
svým rozměrem česko-německé vzájemnosti.  

 Na všech těchto slavnostních shromážděních i při pravidelných bohoslužbách zajišťovaly 
sestry z křesťanské služby bohaté pohoštění. Další náplní práce KS, která se schází jednou měsíč-
ně, pak byla příprava vánočních balíčků dětem a seniorům, návštěvy nemocných a potřebných 
nebo např. již několik let trvající průběžná revize sborové kartotéky. V dubnu se ujala funkce 
sborové sestry na čtvrtinový úvazek Lenka Michalíková. V této souvislosti bychom chtěli po-
děkovat Samuelovi Erdingrovi a Marianě Hamrové, kteří tuto funkci vykonávali do této doby. 
Zvláštní poděkování pak patří sestrám Marešové a Wagnerové, které nikdy u ničeho nechyběly 
a  velmi obětavě pomáhaly. Křesťanská služba dále uvítá rozšíření své členské základny nebo 
i příležitostnou výpomoc při výše uvedených činnostech. 
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 Mezi pravidelnými shromážděními prochází oproti předchozím rokům nejvýraznějšími 
změnami nedělní škola. Po odchodu starších dětí v nedělní škole zůstaly převážně velmi malé 
děti předškolního věku, které si teprve osvojují principy chození do sborové místnosti a probí-
rání biblické látky. Od září se malé děti pravidelně scházejí každou třetí neděli v měsíci a v pří-
pravě programu se střídají jejich rodiče. V ostatní neděle jsou připraveni učitelé nedělní školy. 
Často se však stává, že na nedělních bohoslužbách žádné děti nejsou. I loni byla hlavní podzimní 
činností příprava vánoční hry. Zúčastnilo se jí 12 dětí z našeho i jiných sborů.

 Od podzimu se rozrostla i smíchovská mládež. Kromě starší mládeže, kde je věkový průměr 
účastníků 24 let, se nově pravidelně schází i mladší mládež (15-18 let), momentálně v čistě pán-
ské sestavě složené z bývalých smíchovských konfirmandů.  

 Biblické hodiny pro dospělé, biblické hodiny pro děti a  setkání střední generace mají již 
několik let ustálenou podobu jak do obsahu, tak do počtu účastníků.

 Od ledna do září  u nás dokončoval svou vikářskou praxi Jakub Hála. Společně se strašnic-
kým sborem, odkud Jakub pochází, jsme se 2. října vypravili do Brna, kde byl Jakub při slavnost-
ní bohoslužbě ordinován.

 V září bratr farář Mareš přijal pověření synodní rady, aby společně s prof. J. Štefanem v le-
tošním akademickém roce zastupoval fakultního studentského faráře, který nebyl zvolen syno-
dem. Jedná se především o pastorační rozhovory se studenty a kazatelskou službu ve fakultní 
kapli či v kostele sv. Martina ve zdi.

 Mezi investičními akcemi roku 2011 dominovala renovace parket v chrámovém sále. Dále 
byl ve sborové zahradě postaven altán a v bytě faráře rekonstruováno sociální zařízení.

 Spolupráce našeho sboru s Azylovým domem Ezer Diakonie ČCE trvá už přes pět let a po-
stupně se  rozšiřuje. Začátky byly docela skromné – jednou za 14 dní biblická hodina pro děti. 
Dnes do azylového domu pravidelně chodí farář, několik členů sboru i smíchovská mládež a re-
pertoár aktivit je velmi pestrý – od sbírky oblečení nebo hraček, přes opravu schodů či netěs-
nících oken, výuku angličtiny, až po biblické, hudební a sportovní programy pro děti nebo pas-
torační rozhovory s maminkami. Staršovstvo také zřídilo tzv. kulturní fond na aktivity s dětmi 
a maminkami (např. návštěva kina, výstavy nebo zoo), do kterého sbor měsíčně přispívá částkou 
2 500 Kč. Ochotu a odhodlání pomáhat obyvatelům azylového domu i těm, kdo se o ně starají, 
jsme se rozhodli vyjádřit i oficiálně – tím, že smíchovský sbor převezme nad azylovým domem 
Ezer patronát.

 Tradičně nejvýnosnější sbírka, kterou v našem sboru každoročně pořádáme, je věnována 
na Adopci na dálku. Tradičně probíhá čtvrtou adventní neděli při dětské vánoční hře. V dub-
nu 2008 jsme se stali adoptivními rodiči holčičky Edith Nakatoogo. Ke konci roku 2011 byla 
hotovost vybraná na adopci výrazně vyšší než náš roční příspěvek, a tak staršovstvo rozhodlo 
o rozšíření našich aktivit ještě o jedno dítě od února 2012. Vybrali jsme stejně starou holčičku 
Scovii Nakintu taktéž z Ugandy, která je poloviční sirotek a má šest sourozenců. I přes těžkou 
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situaci její rodina již do vzdělání Scovie v minulosti investovala a my věříme, že náš příspěvek 
dá ugandské dívce větší šance v nelehkých podmínkách, ve kterých žije.

 Již neodmyslitelnou tradicí našeho sboru je každoroční celodenní výlet. Po zakladatelce této 
tradice sestře L. Masarové již pevně třímá žezlo organizátora výletu bratr Jan Rybář. Tentokrát 
jsme navštívili zámek ve Vrchotových Janovicích, skanzen lidových staveb ve Vysokém Chlum-
ci, Památník Josefa Suka v Křečovicích a nakonec postupně opravovaný zámek Radíč, kterým 
nás provedla samotná majitelka. Výlet se konal 18. června a účastnilo se ho celkem 29 osob, 
z toho 20 členů našeho sboru.

 V  oblasti hudebních aktivit byl asi největší organizační změnou odchod sborové kantorky 
Jiřiny Dvořákové k 1. 1. 2011. Její hra tak obohacuje naše bohoslužby v průměru jen zhruba 
jednou měsíčně a při zvláštních příležitostech. Hudební dění si však vzal pod patronát Daniel 
Mikolášek, který si v této oblasti počíná velmi zdatně, neboť se mu podařilo zorganizovat zpě-
váky z vlastních i cizích řad a z příležitostného vystupování se pomalu stává pravidelné sdílení 
hudebních dovedností. Účast na přípravě a provedení tří náročnějších hudebních vystoupení 
tak oživila tradici pěstování sborového zpěvu a společného muzicírování na půdě sboru. Jednalo 
se o pašijové bohoslužby na Velký pátek, říjnovou slavnost k výročí postavení kostela a vánoční 
pastorelu při štědrovečerních bohoslužbách. Scénickou hudbou jsme spolu s nejmenšími dětmi 
přispěli k provedení dětského vánočního divadelního představení. Benefiční koncerty se v mi-
nulém roce nekonaly, ale měli jsme řadu příležitostí vyslechnout a zhlédnout vystoupení míst-
ních i zahraničních hostí. Za pravidelný varhanní doprovod děkujeme bratru Bednářovi, který 
nám svou hrou slouží každou první neděli v měsíci, a sestře Libuši Nývltové, která doprovází náš 
zpěv zbývající většinu nedělí. 

 V závěru roku probíhala intenzivní příprava spuštění nové verze našich webových stránek, 
za což děkujeme Haně Stelzerové a Davidu Voříškovi. Na těchto stránkách nyní naleznete mno-
ho užitečných informací. 

 A na závěr náš sbor řečí statistiky. Bohoslužby se v našem kostele konaly celkem 56× s prů-
měrnou účastí 53 přítomných. Svátost Večeře Páně byla vysluhována 21×. Křtem jsme posloužili 
celkem 5 dětem a 4 dospělým. Oddáno pak v našem kostele bylo 10 párů snoubenců. V součas-
né době máme 425 členů.

 Všem, kteří se podílejí na obdělávání naší smíchovské vinice Páně každodenní prací i příle-
žitostnou výpomocí, za jejich obětavou službu děkujeme.

Staršovstvo sboru
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V Ý RO Č N Í  SB OROV É  SH ROM Á Ž DĚ N Í
Výroční sborové shromáždění, konané v neděli 25. 3. 2012, přijalo dva návrhy předložené star-
šovstvem. 

Tím prvním je převzetí patronátu nad Azylovým domem Ezer Diakonie ČCE. Tímto rozhodnu-
tím jsme se zavázali, že budeme AD Ezer podporovat jak po stránce duchovně-pastorační, tak 
po stránce hmotné. Zajímat se o to, jak jeho obyvatelé žijí, a čím jim můžeme pomoci v jejich 
situaci. 

Druhým velkým rozhodnutím bylo zavedení Milostivého léta. Tímto biblickým názvem jsme 
pojmenovali náš záměr jednou za volební období staršovstva věnovat většinu volných finanč-
ních prostředků na podporu charitativního projektu, který zlepšuje kvalitu života lidí.

Pro nás to znamená, že v onen rok nebudeme provádět údržbu budov ani investovat do no-
vých zařízení a maximálně snížíme všechny náklady. Samozřejmě budeme nadále platit veškeré 
povinné výdaje jako jsou církevní odvody, daně, mzdy, spotřební náklady či havarijní opravy. 
Věříme, že jednou za šest let je dobré neinvestovat nic do vlastních potřeb a nechat biblicky 
řečeno naše vinice neobdělané. Místo toho budeme moci podpořit dobročinné aktivity mimo 
náš sbor a církev.

Sborové shromáždění dále zvolilo tři nové náhradníky staršovstva – sestry Evu Jakšíkovou, Šár-
ku Schmarczovou a bratra Jána Jakubce. Staršovstvo se pravidelně schází jednou měsíčně s vý-
jimkou letních prázdnin. Prosíme, pamatujte na práci staršovstva ve svých přímluvných modlit-
bách. Své podněty a připomínky k životu sboru můžete předávat kterémukoli členu staršovstva.



6

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBORU
za rok 2011

VÝDAJE

Mezi největší výdaje v uplynulém roce patřily tyto práce:

•	 Renovace	parket	v	kostele	byly	provedeny	firmou	PUK	servis	nákladem	necelých	90	000	Kč.

•	 Oprava	fasády	byla	provedena	nákladem	46	000	Kč.

•	 Pořízení	dřevostavby	na	dvoře	nákladem	46	000	Kč

•	 Zaplaceny	byly	rovněž	repartice	v	celkové	výši	44	700	Kč	a	odvod	do	personálního	fondu	ve	

výši	71	000	Kč.	

Celkové	náklady	byly	o	11	%	nižší	než	předpokládal	rozpočet.

PŘÍJMY

V	oblasti	příjmů	z	darů	a	hospodářské	činnosti	byl	rozpočet	překročen	o	necelých	8	%.	Podrob-

né	členění	darů	najdete	ve	výsledovce	na	nástěnce	v	chrámové	předsíni.

 

ZÁVĚR 

Podle	účetní	závěrky	za	rok	2011	skončilo	sborové	hospodaření	ztrátou	356	700	Kč,	hospodář-

ská	činnost	ziskem	317	900	Kč.	

Celkové	 hospodaření	 tedy	 vykázalo	 ztrátu	 38	 800	 Kč.	 Po	 schválení	 účetní	 závěrky	 výročním	

sborovým	shromážděním	bude	tato	ztráta	přeúčtována	dle	zákona	o	účetnictví	na	účet	neroz-

děleného	zisku,	neuhrazené	ztráty.

Staršovstvo	děkuje	za	všechny	příspěvky	a	dary,	které	 jste	v	uplynulém	roce	věnovali	našemu	

sboru.	Díky	vaší	obětavosti	jsme	mohli	splnit	všechny	povinné	odvody,	odeslat	celocírkevní	sbírky	

vyhlášené	synodem	a	zajistit	i	běžnou	údržbu	budovy.

Závěrem	této	zprávy	vás	chci	ujistit,	že	všechny	vaše	příspěvky	a	dary	jsou	využívány	odpovědně	

a	co	nejúčelněji.
Jana Fučikovská

Šest let budeš osívat své pole, šest let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu, 
ale sedmého roku bude mít země rok odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat 
své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet, a hrozny 
z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. [Lv 25,3–5]
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SBOROVÝ VÝLET na malešovskou tvrz 
V neděli 20. 5. 2012 máme připraven zajímavý výletní program. Bezprostředně po bohosluž-
bách se osobními vozy přesuneme do vesnice Malešov u Kutné Hory, kde v místním hostinci 
poobědváme domácí stravu a pak všichni navštívíme středověkou tvrz, kde jsme již jednou na 
výletě byli. 

Rekonstrukce od té doby hodně pokročila, ale kromě obhlídky postupu prací máme připraven 
zajímavý program pro všechny věkové kategorie. Děti, mládež a soutěživí sportovci se budou 
moci zúčastnit středověkých hrátek s dobově oděným osazenstvem tvrze; zvídavé návštěvníky 
provede sám majitel a ti, kteří by snad nechtěli stoupat po mnohých schodištích, budou mít při-
pravenou besedu s dobrovolníky, kteří na tvrzi pracují. Než se vydáme na cestu zpět do Prahy, 
snad nám počasí dovolí vychutnat si odpolední občerstvení na nádvoří s výhledem do malebné 
kutnohorské krajiny.

Srdečně jsou zváni všichni členové sboru! Na Malešově se na nás již těší.

Prosíme o předběžné nahlášení účastníků, abychom mohli zajistit potřebný počet vozů.
Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mojí mailové adrese:
viktorie.tenzerova@seznam.cz

Informace o tvrzi: www.malesov.cz

SBOROVÝ VÝLET do západních čech
V sobotu 16. června 2012 pořádáme celodenní sborový výlet, v rámci kterého navštívíme trojici 
zámků v poněkud zapomenutém kraji na sever od Plzně. Prvním bude Manětín, označovaný 
jako česká barokní perla. Další zastávkou budou Chýše, kde nás provede sám současný majitel. 
Uvidíme i zámecký pivovar, ve kterém bude možnost poobědvat. Odpoledne pak zakončíme ve 
Valči. Zdejší zámek se teprve opravuje, barokní areál však nabízí mimo jiné prohlídku nedávno 
zrekonstruovaného kostela nebo návštěvu krásné zahrady se sochami od M. Brauna.

Odjezd: v 8 hodin od kostela, návrat: kolem 19. hodiny. Orientační cena vstupného je 200 Kč 
(150 Kč pro děti a důchodce), cena za autobus bude upřesněna.

Přihlásit se můžete v kostele vždy po nedělních bohoslužbách nebo na mojí mailové adrese:  
jrybar@email.cz
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NEDĚLE
 9.30 bohoslužby pro děti i dospělé
  Rodinná neděle [dopolední – každá třetí neděle v měsíci ]

PONDĚLÍ
 19.00 [2. pondělí v měsíci ] schůze staršovstva
  19.00 [3. pondělí v měsíci ] setkání střední generace – „třicátníků“

ÚTERÝ
 17.00 biblická hodina
 19.30 setkání starší mládeže [ fara – 3. patro]

ČTVRTEK
 15.00 setkání mladších i starších dětí
 19.00 setkání mladší mládeže [ jednou za 14 dní, fara – 3. patro ]

Návštěvní hodiny ve sborové kanceláři
PONDĚLÍ 16.00–19.00 
je přítomen farář sboru

PONDĚLÍ 12.30–14.30
je přítomna sborová sestra

S farářem lze domluvit návštěvu i v jiný čas telefonicky na čísle 251 564 204
nebo e-mailem na adrese ivo.mares@evangnet.cz.

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ


