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Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je
mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste
[J 14,1–3]
i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.

P O Z E M SK Ý P ODNÁJ E M
Slovy o úzkosti srdce začíná Ježíšova dlouhá řeč na rozloučenou. Učedníci možná
už tuší, že to bude jakási jeho poslední vůle.
V závětích obvykle stojí, jaký úkol leží na pozůstalých, jak mají naložit s majetkem, který tu po zesnulém zůstal, případně s jeho duchovním odkazem. V Ježíšově
řeči je tomu přesně naopak. Ze všeho nejprve nenabádá k nějakému konání, ale
mluví o tom, co bude dělat on sám: jde svým učedníkům připravit místo u svého Otce. Ježíš neodchází, aby si po přestálém utrpení po smrti užíval zasloužené
soukromé nebeské blaženosti. Jeho cesta služby pokračuje dál, už ne na zemi, ale
u Boha samotného.
Ježíš nám říká: Bůh má u sebe dost prostoru i pro ostatní. A buďte si jisti, že tam
nějaké místo zůstává i pro vás. Já vám ho jdu rezervovat. A proto: ať se vaše srdce

nechvěje úzkostí. Nemusíte se o mě bát. A hlavně: Nemusíte se bát o sebe samotné,
nemusíte se strachovat o to, co s vámi bude, až já tu nebudu. Nemusíte se úzkostlivě
starat o ani o vlastní spásu. To nechte na mně. Já vám ji zajistím lépe, než byste to
dokázali sami.
Jediné, co mají učedníci udělat, je tomu uvěřit. Uvěřit, že máme u Boha zastání,
že jsme vítáni v Božím domě, že jsme dědicové jeho království a nikdo nám je nemůže vytrhnout z rukou.
Jenže: co z toho mám, že mám kdesi v nebesích svou komůrku? To mám čekat na
smrt jako na vysvobození, zatímco zde na zemi ať se jen trápím? K čemu tedy vůbec
ještě žít? Proč to hned neukončit a nebýt rovnou u Pána?
Protože Ježíš nezůstane jen strážcem našich nebeských pokojů. Má opět přijít
a vzít nás k sobě. Ne až v naší poslední hodince, ale už nyní, v našich životech nás
chce přivést k svému Otci, který je od nynějška už i našim Otcem.
Věčný život tedy není posmrtnou odměnou – ostatně odměnou za co by byl? Je
darem, který nám už teď přináší radost. Ve víře přichází Kristus do mé i tvé přítomnosti. Věčnost můžeme zakoušet všude tam, kde třeba vítězí odpuštění nad obviňováním, kde se děje pomoc bez nároku na protislužbu, nebo kde se shromažďujeme
v Kristově jménu okolo jeho stolu.
A tak i když jsme tu jen jako cizinci bez domovského práva, má naše pobývání
na zemi smysl a hodnotu. I v našich dočasných obydlích se nemusíme cítit jako
uprchlíci, kteří celý svůj čas tráví jen ohlížením po vytoužené domovině. Pozemský
podnájem, nad kterým někdy naříkáme a někdy si ho zas s chutí užíváme, se může
stát místem putování k Bohu. Nemáme světem pohrdat, ohrnovat nad ním nos, či
se ho bát. I přechodný domov je domovem. Smíme v něm zažít už mnohé z toho, co
nás čeká až v samotném cíli.
Zároveň jsme ale od tohoto světa také svobodni. Je to jen průchodiště – důležité,
vzácné, nám Bohem darované, ale cíl to ještě není. Nemusíme se na něj křečovitě
vázat, třást se o něj a trávit svůj čas šílenou honbou za zážitky. To poslední šťastné
shledání, po kterém už nikdy nepřijde žádné další loučení, bude někde jinde. Jednou naše nájemní smlouva vyprší, náš pozemský stan bude stržen a my odtud odejdeme. Ale nestrachujme se: příbytky u Boha jsou pro nás už připraveny.
Ondřej Kolář
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PROČ PŘESTAVOVAT KOSTEL?!
Rozhovor s Alešem Kratochvílem o dlouhodobé koncepci
inovativní údržby interiéru smíchovského chrámu
Na nástěnce visí už asi rok nějaká studie, na které je zobrazen náš kostel s výraznými úpravami interiéru. Mně se ale líbí kostel takový, jaký je,
a nejsem sama. Proč to všechno?   Všem úvahám o úpravách interiéru koste
la předcházela potřeba rozhodnutí, jak se postavit k údržbě chrámové podlahy. Vzhledem
k možnostem uchopení této jinak banální opravy, jsme se začali zabývat i souvislostmi s ostat
ními údržbovými pracemi – výměna koberce; zvolení vhodné barvy koberce vzhledem k barvě
výmalby, popř. barvě PVC pod lavicemi; renovace „lepivého nátěru“ lavic. Potřebovali jsme
jednak stanovit priority, ale především vytvořit koncepci, aby jednotlivé úpravy byly ve vzájem
né funkční i estetické harmonii. Dohodli jsme se tedy, že vypracujeme dlouhodobou koncep
ci inovativní údržby. Proto jsme oslovili tři architekty – výtvarníky, kteří pocházejí z evange
lického prostředí a mají vztah k naší tradici. Těm jsme zadali úkol vytvořit studii – vizualizaci
chrámu po dokončení všech úprav. A poté se dohodli na spolupráci s jedním z nich, archi
tektkou Hanou Seho, jejíž celková koncepce nás oslovila nejvíce.
Dobře. Mít koncepci je jistě chvályhodné, ale stále nerozumím rozsahu
úprav. Vždyť kvůli koberci, PVC, výmalbě a nátěrům zařízení se nemusí
celý kostel přestavět?   To je pravda. Jakmile jsme se ovšem začali zabývat koncepcí
údržby podrobnějí, zjistili jsme, že do plánu musíme zahrnout i rekonstrukci topení, které (dle
zkušeností s tímto typem těles) v horizontu několika let doslouží a bude jej třeba celé vyměnit.
Když jsme pak problematiku výměny topení konzultovali s topenářskými odborníky, bylo nám
doporučeno, abychom zvážili vytápění do lavic, jako mají například u Salvátora. Výhody této
varianty jsou hned dvě. Pokud je zdroj tepla umístěn bezprostředně pod lavicemi, dostane
se k nám teplo rychleji, než od radiátorů na stěnách. Pocit vnímaného tepla je tak mno
hem intenzivnější. Je to podobné, jako když si ve vymrzlém autě zapnete vyhřívání sedačky.
Ohřejete se mnohem rychleji, než když čekáte, až se vytopí interiér celého vozu. A jelikož je
tento způsob vytápění účinnější, je také ekonomičtější, protože nebude třeba topit někdy
i 20 hodin předem. To ve výsledku ušetří značnou část nákladů na topení, což je ta druhá
výhoda.
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Ale to jsou přeci stále jen technické záležitosti…   Jsou i nejsou. Hned vysvětlím.
Při pokládání topení do podlahy v ní nezůstane kámen na kameni; v našem případě parketa na
parketě. A tak nás napadlo, že vzhledem k tomu, kolik se nás tu většinu nedělí schází (oproti
časům, kdy byl kostel postaven), a trochu také s ohledem na vedlejší, chcete-li doplňkové
využití našich chrámových prostor, zkusíme navrhnout takové uspořádání lavic, které bude
lépe odpovídat dnešním potřebám.
Co si mám představit pod tím doplňkovým vyžitím?   Při rozhodování o interié
ru se snažíme zohledňovat i některé funkce kostela, které se nám, pravidelným účastníkům
nedělních bohoslužeb, zadají být okrajové až podružné. Za těch více než 80 let se tu ode
hrály desítky, možná stovky svateb, také koncertů, přednášek atd., což všechno považuji za
činnosti, které nejsou v žádném rozporu s hlavním posláním chrámových prostor. A že tra
dice těchto akcí má ve smíchovském sboru své hluboké kořeny, dokazuje nejlépe existence
Křížkovy síně, kterou dnes pronajímáme studiu Animation People. Dříve však sloužila právě
těmto účelům. Ale teď prakticky – v projektu je stávající vyvýšený prostor okolo stolu Páně
prodloužen, resp. prohlouben a stůl Páně je možné podle potřeby přesunout na jiné místo.
Tyto úpravy výrazně usnadní přípravu scény pro dětské vánoční hry, koncerty apod. Dvě řady
lavic se středovou uličkou pak budou mnohem důstojnějším prostorem pro příchod faráře, ale
třeba i pro svatební průvody. Uspořádání lavic se více přiblíží toleranční tradici, kdy je sym
bolickým středem chrámového prostoru Slovo, pronášené od stolu Páně. Naslouchající mo
hou sedět okolo, být si tak blíže a cítit se více součástí bohoslužby. Teď působí prořídlé řady
posluchačů, kteří jsou roztroušeni po celém velkém sále, nepříliš pospolitým dojmem, přestože
jsme se tento stav postupně naučili vnímat jako náš standard. Ale zeptejte se kteréhokoliv ka
zatele, jestli se mu lépe káže lidem nebo lavicím.
Řekla bych, že především těm naslouchajícím…   Tak nějak to asi bude. A tím
se pomalu dostáváme i k místní akustice, se kterou bojují více či méně všichni, kdo vystoupí
na naši kazatelnu. Ve třicátých letech, když na bohoslužby chodilo 200 naslouchajících, byla
„pohltivost“ sálu nesrovnatelně vyšší a dozvuk znatelně kratší. Jsme ale v roce 2014 a náš
slušný nedělní standard je kolem 45 účastníků. Zvuková aparatura vyřešila mnohé, ale bez
akustických úprav interiéru nám stále bude nějaké to slovo občas mizet a u kazatelů ne
znalých našich podmínek bude stále část posluchačů po bohoslužbách odcházet do chrámové
předsíně s otázkou: „Co dneska říkal?“ A to je pro naši protestantskou tradici, která vnímá
mluvené slovo – kázání jako stěžejní prvek bohoslužeb, podstatný hendikep. Tento moment
reflektuje i návrh čelní stěny, která symbolizuje otevřenou knihu – bibli, z jejíhož středu, kde
je umístěna kazatelna, k nám zaznívá kazatelovými ústy Slovo z Písma svatého.
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Neobáváš se negativních reakcí? Jsou to změny a ne malé…   Staršovstvo si
je vědomo toho, že se jedná o velmi citlivý, někdy možná až bolestivý zásah do osobního
vnímání tradic každého z nás. Na druhou stranu změn interiéru od roku 1931 už také několik
proběhlo a troufnu si odhadnout, že stoprocentní shoda před jejich realizací nevládla nikdy.
Pak si postupně všichni zvykli a co se neosvědčilo, zase se upravilo. Já nevnímám plánované
úpravy jako zlom, ale jako proces. A snad se mi také podařilo vysvětlit, že důvodem změn není
samoúčelný „upgrade“ /vylepšení, zdokonalení/, ale snaha o estetické zastřešení funkčních
úprav a nutných oprav, které nashromáždil čas.
A kde na to vlastně vezmeme peníze?   Ano, o peníze jde až v první řadě, jak
praví jeden okřídlený bonmot. Finance samozřejmě budou hrát nezanedbatelnou roli a vari
ant, kde je získat, je několik. Ale to teď není na pořadu dne a k vlastní realizaci ještě po
vede dlouhá cesta. Někdy je určitě nejdůležitější si dopředu vše prokalkulovat a zvážit, jestli
máme pohromadě potřebný balík peněz. Kdybychom ale takto postupovali v případě piet
ního místa Miladě Horákové, patrně by socha Olbrama Zoubka za čtvrt milionu korun před
naším kostelem nikdy nestála, jelikož bychom si pravděpodobně řekli, že tolik peněz nikdy
neseženeme… Jistě, cesta k naplnění našeho záměru nebude snadná, je to běh na dlouhou
trať, ale věřím, že pokud se nám podaří sblížit naše pohledy na tento návrh, podaří se nalézt
cestu, jak ho realizovat.

Aleš Kratochvíl
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SMÍC HOVSK Ý
SB OR V ROCE 2013

Výroční zpráva o životě a práci farního sboru ČCE v Praze 5-Smíchově
Rok 2013 byl v našem sboru orámován dvěma významnými událostmi. V únoru to
bylo oznámení bratra faráře Iva Mareše o jeho odchodu z místa smíchovského kazatele a na Boží hod vánoční pak slavnostní bohoslužby vysílané v přímém přenosu
Českou televizí. Obě tyto události prověřily životaschopnost a soudržnost našeho
společenství v situacích, kdy jsme byli mnozí zvyklí, že hlavní odpovědnost za dění
ve sboru nese někdo jiný. Zpětně lze ale konstatovat, že v obou případech jsme jako
sbor projevili společné odhodlání se nenadálých úkolů obětavě zhostit, což ve svém
důsledku vedlo k utužení ducha našeho společenství.
Po odchodu Iva Mareše byl na listopadové schůzi staršovstva zvolen jeho předsedou kurátor Aleš Kratochvíl. Velkou oporou je nám náš administrátor Ondřej
Kolář, jinak 2. farář kobyliského sboru, který je připraven kázat každou první a třetí
neděli v měsíci. Aktivně se též ujal zajišťování programu biblických hodin. Ty mají
ze všech generačních setkání, které v týdnu probíhají, nejvěrnější a nejpoctivější
frekventanty. Obvykle je to zhruba deset účastníků a původní hodinový program se
rozšířil na hodinu a půl. Po výkladu biblického textu zůstává čas i na obyčejné popovídání. Je to setkávání, ve kterém je krom čtení bible prostor i na sdělování zážitků
a zkušeností, díky čemuž se z jednotlivců stává společenství.
Bohoslužebná shromáždění měla každou třetí neděli v měsíci formu bibliodramatu, a to střídavě pro dospělé nebo pro děti.
Velmi nadějně se rozrostla dětská skupinka, která se schází k biblickému programu každý čtvrtek v 17:15 hodin. Počet účastníků kolísá mezi 4–8 a věkové složení je
také velmi pestré: od předškoláků, kteří ještě neumí číst, až po 11leté „skorodospělce“, kteří mají spoustu všetečných otázek i výstižně formulovaných názorů a postojů. Setkání dětí i v době administrace sboru vedl Ivo Mareš.
Stejně jako na dětských biblických hodinách, můžeme oproti minulým létům
s radostí pozorovat i rostoucí počet dětí navštěvujících nedělní školu. Tu i nadále
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vyučuje několik sester z našeho sboru. Děti obzvlášť potěšilo prosincové stěhování
do nové místnosti na kruchtě, kterou máme blízko, je krásně barevně vymalována
a je velmi útulná. Každou třetí neděli v měsíci připravuje program nedělní školy jedna rodina. Na jaře jsme s dětmi postavili Noemovu archu a při společné odpolední
procházce ji vypustili na Vltavu.
Na první adventní neděli měly děti s maminkami možnost si ve sborové místnosti vyrobit adventní věnec či ozdobu na stromek. A čtvrtou adventní neděli nás děti
při bohoslužbách potěšily a pobavily hrou Anděl od Daniela Řeháka za stylizovaného doprovodu SPZ pod vedením Daniela Mikoláška. Sbírka vyhlášená tento den
byla také tradičně věnována na projekt Adopce na dálku, kde podporujeme již dvě
ugandské mladé slečny Scovii a Edith.
Už několik let máme na Smíchově dvě skupiny mládeže. Tzv. mladší mládež
(15–19 let), která se schází nepravidelně jednou za 14 dní a starší mládež, kde je
věkový průměr 26 let a mnozí by podle data svého narození měli patřit spíš mezi třicátníky. Jelikož většina z nich již chodí do zaměstnání, popř. studuje vysokou školu,
dohodli se mládežníci na měsíční frekvenci setkávání. Starší mládež je plně soběstačná, po odchodu faráře Iva Mareše se vytrácí ze smíchovského obzoru a v současné době o ní sbor již žádné informace nemá.
Po celý rok se nepravidelně scházela i skupina třicátníků, tedy střední generace
i těch ve třicátých letech narozených. Programy připravil buď bratr farář, anebo pozvaný host. A tak jsme se například dozvěděli, kterak lze v pastorační praxi využít
systemiku, jindy jsme byli seznámeni se sokolskými tradicemi a zajímavá byla též
přednáška o službě na zastupitelském úřadu v dalekém Mongolsku. Jednou jsme
zhlédli snímek environmentální povahy a v adventu zakončili třicátnickou sezonu
oblíbeným hermanovským hodokvasem. Účast na těchto setkáních kolísala mezi
4 a 37 účastníky.
Máme radost, že se v našem společenství začaly objevovat nové rodiny s dětmi.
Měli jsme zde 8 křtů. Přistoupily dvě nové členky – Marcela Vydrželová a Blanka
Hájková.
Stejně jako v předchozích letech, pokračovala spolupráce s německy mluvícím
sborem. Krom dvojjazyčných bohoslužeb konaných na jaře u nás a na podzim u Martina ve zdi, byl další společnou akcí autobusový výlet na adventní trhy do Annaberg-Buchholzu. Výletů bylo ovšem mnohem více. V sobotu 18. května jsme společně
vyrazili do Štěchovic, a to lodí vyplouvající od Palackého mostu. Hlavní atrakcí se
po obědě stala exkurze v elektrárně, doprovázená krátkým fi
 lmem a podrobným
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výkladem. Zpáteční cestu si ještě někteří zpestřili jízdou parním vlakem. Sobotu
15. června jsme jeli na sborový výlet, který tentokrát směřoval na Přešticko. První
zastávkou byl zámek v Lužanech spojený s osobností Josefa Hlávky. V samotných
Přešticích jsme si prohlédli velký barokní kostel. Po obědě v dobřanském pivovaru
jsme navštívili Chotěšov, kde jsme měli možnost nahlédnout do útrob opravovaného klášterního komplexu. Celkem se účastnilo 45 osob včetně 9 účastníků ze Strašnic. Také letos strávilo 17 členů našeho sboru spolu se strašnickými říjnový víkend
v evangelickém středisku v Chotěboři. Pestrý program obsahoval mimo jiné výlet,
nohejbalový turnaj, tradiční posezení u táboráku a v neděli pak společnou bohoslužbu vedenou Pavlem Klineckým.
Z hospodářsko-investičních akcí je třeba zmínit obměnu vybavení sborové kanceláře zahrnující vybudování kuchyňské linky s přehlednou pracovní deskou a zakoupení nových kancelářských stolů a příslušenství včetně nové barevné tiskárny. Bylo
rovněž započato s rekonstrukcí kuchyňky u sborové místnosti, která byla dokončena v únoru 2014. V rámci této rekonstrukce byla pořízena digestoř, myčka, lednice,
trouba a plynová varná deska a instalována byla i nová kuchyňská linka na míru.
Po odchodu kazatele jsme kancelář faráře upravili na místnost pro nedělní školu,
která zároveň slouží jako šatna pro účinkující při větších koncertech. Sborové prostory ve 3. patře byly upraveny zpět na byt. V létě se podařilo zvelebit suterénní
sborovou místnost – sanovat plesnivé zdi, vymalovat a instalovat zatemňovací rolety a závěsy. Okrasnou výsadbou pak byla dokončena revitalizace sborové zahrady.
V rámci zpřístupnění našeho kostela osobám se sníženou pohyblivostí jsme zakoupili schodolez, díky němuž snadno překonají vstupní schody jak lidé na invalidním
vozíku, tak i všichni ostatní, kteří by se do kostela obtížně dostávali bez cizí pomoci.
V polovině roku jsme přešli od stávajících dodavatelů plynu a energie ke společnosti
Energie 2, která nám nabídla lepší podmínky.
Hudba na Smíchově žije! Máme už čtyři stálé varhaníky – k Libušce Nývltové,
br. Bednářovi a Josefu Coufalovi přibyla Pavlína Krupová. Všem srdečně děkujeme za jejich obětavou službu nejen při nedělních bohoslužbách. Smíchovští příležitostní zpěváci jsou nevelkým příjemným společenstvím, které se schází k nácviku pravidelně jednou za dva týdny a dále na několikadenním letním soustředění.
S pomocí externistů, které už ale můžeme považovat za stálé přátele našeho sboru,
se pak daří dostát očekávanému poslání, tj. budovat tradici tří zásadnějších akcí –
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nešporů na Velký pátek a Štědrý den a vystoupení na Noci kostelů, příležitostně pak
podpořit děti, například při vánoční divadelní hře nebo při dětských bohoslužbách.
Do budoucna bychom se rádi více zaměřili na nácvik nových společných písní
při bohoslužbách. Vrcholem našeho snažení bylo vystoupení v rámci bohoslužby
na Boží hod vánoční, přenášené Českou televizí, při které u nás kázal bratr synodní senior. Děkujeme všem, kteří se těchto bohoslužeb účastnili za jejich trpělivost
a zvláště pak všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na jejich přípravě a průběhu – od složité organizace, přes bohaté pohoštění až po výrobu a nácvik předání
dárků našich dětí pro děti z Ezeru.
Nad tímto azylovým domem i nadále pokračoval náš patronát zahrnující podporu pro maminky a děti pravidelným měsíčním příspěvkem na návštěvu kina, výstav
či ZOO. Probíhala také pomoc s technickou údržbou domu, drobné opravy, sbírky oblečení, pomoc se stěhováním, či opatření několika potřebných kusů nábytku.
Po většinu roku docházel do Ezeru bratr farář Mareš. Na konci roku pak přímo
v azylovém domě uspořádal Dan Páleník besídku pro děti. Při této příležitosti věnoval Ezeru náš sbor výtěžek vánočního bazárku ve výši 4 150 Kč, který byl použit
na léky a překonání hmotné nouze maminek během změny systému vyplácení sociálních dávek.
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Pod záštitou křesťanské služby proběhla rozsáhlá revize sborové kartotéky. Navštívili jsme více než 50 členů sboru nad 70 let, o nichž jsme neměli žádné informace, a dalších 48 jsme oslovili dopisem. Většina z oslovených si nadále přeje udržovat
kontakt se sborem prostřednictvím sborového časopisu Alfa a Omega.
Od 1. 4. 2013 pronajímáme prostory našeho chrámu sboru církve RCCG (Redeemed Christian Church of God), který se u nás schází pravidelně v sobotu k nácviku
písní a v neděli odpoledne k bohoslužbám. Sbor RCCG je velmi vděčný za poskytnutí prostor a rovněž za našeho ekumenického ducha a toleranci ke specifikům jejich vyznání.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se spolupodílejí na fungování sborového
společenství v celé jeho rozmanitosti, a díky kterým se nám společně podařilo naši
nesnadnou situaci zvládnout. Závěrečné poděkování pak patří i Ivu Marešovi a jeho
rodině za sedmileté působení v našem sboru a za vykonanou práci, na kterou nyní
můžeme navazovat.

Vybíráme, nevolíme
Od února loňského roku staršovstvo hledá kandidáty na místo kazatele smíchovského sboru. Na
základě doporučení oslovilo asi 10 kazatelů v činné službě, kteří dříve či později naši nabídku
zdvořile odmítli s tím, že o změně sboru neuvažují. Dále jsme oslovili dva bohoslovce – Dana
Páleníka a Pavla Hanycha, kteří nabídku přijali. Dan ani Pavel nejsou žádnými nováčky a oba již
několikrát přijali pozvání na naši kazatelnu. Dan navíc převzal po bratru Marešovi dětské biblické
hodiny a připravil besídku pro děti z azylového domu Ezer. Pavel se zase aktivně účastní našich
hudebních vystoupení, např. o Velikonocích nebo na Boží hod vánoční. Před měsícem se k nim
přidal i vikář Maroš Klačko, na jehož kázání byly velmi pozitivní ohlasy, takže se ho staršovstvo
rozhodlo do výběru rovněž zařadit. Výroční sborové shromáždění 30. 3. 2014 samo rozhodne,
zda chce vybírat kandidáta přímo, anebo nechá výběr na staršovstvu. V případě první varianty
bude bezprostředně zahájena procedura výběru. V případě druhé varianty výběr proběhne na
následujícím staršovstvu. Oficiální volba bude následovat, až vybraný kandidát po dokončení
vikariátu obdrží dekret volitelnosti.
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Zpráva o hospodaření sboru za rok 2013
Tato zpráva se zmiňuje dle ustanovení Řádů hospodaření církve o událostech, které měly v roce
2013 významný vliv na hospodaření sboru.
Mezi největší výdaje v uplynulém roce patřily tyto práce:
• Sanační práce ve sborové místnosti, rekonstrukce kuchyňky a sborové kanceláře
včetně vybavení a pořízení elektrických spotřebičů v celkové výši 155 000 Kč.
• Projektové práce na úpravách chrámového interiéru 114 000 Kč.
• Druhá fáze opravy varhan byla provedena za 40 000 Kč.
• Dalších 70 000 Kč jsme vydali za běžné výdaje na údržbu a provoz, především za povinné
revize plynu, komínů a hasicích přístrojů, dále za údržbu kotlů a další drobné opravy.
• Zaplaceny byly rovněž repartice v celkové výši 50 889 Kč a Personální fond ve výši 70 400 Kč.
Celkové náklady ve výši 1 154 000 Kč byly o 5 000 Kč vyšší než předpokládaný rozpočet.
V oblasti příjmů z darů a hospodářské činnosti skutečnost téměř dosáhla rozpočtu. Příjmy ze sborové činnosti jako jsou dary, sbírky a saláry dosáhly výše 481 000 Kč, tedy klesly o necelých
7 000 Kč oproti loňskému roku. Příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor a chrámu dosáhly
výše 701 000 Kč, což je téměř o 140 000 Kč více než loni. Na celocírkevních sbírkách jsme vybrali a odvedli celkem 61 700 Kč.
Podle účetní závěrky za rok 2013 tedy skončilo sborové hospodaření ztrátou 493 000 Kč a hospodářská činnost ziskem 522 000 Kč. Celkové hospodaření farního sboru tedy vykázalo zisk po
zdanění 29 000 Kč. Tento zisk navrhuji zaúčtovat v souladu se zákonem o účetnictví na účet
neuhrazených ztrát minulých let.
Vážené sestry a bratři, jménem staršovstva vám děkujeme za všechny příspěvky a dary, které
jste v uplynulém roce věnovali našemu sboru a na ostatní sbírky. Díky vaší obětavosti jsme
mohli splnit všechny povinné odvody, odeslat celocírkevní sbírky vyhlášené synodem a zajistit
běžnou údržbu budovy. Závěrem této zprávy vás chci ujistit, že všechny vaše příspěvky dary jsou
Jana Fučikovská
využívány zodpovědně a účelně.
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Již pět let!
Milé sestry a milí bratři ze Smíchova,
v uplynulých pěti letech jsme společně slavili již deset bohoslužeb, vždy česko-německy, vždy střídavě v obou kostelech, téměř pokaždé s naším již společným sborem pozounů. Tyto bohoslužby – jedna na začátku roku, druhá na podzim – se
postupem času staly pro mnoho našich členů zcela přirozenou součástí církevního
roku. Bilingvální kázání vznikaly s farářem Ivo Marešem tak, že jsme si vyměňovali
e-maily v anglickém (!) jazyce a pak jsme je zase zpětně překládali. Navzájem jsme
se zvali na sborové akce a v loňském adventu jsme podnikli společný výlet autobusem na adventní trh do krušnohorského městečka Annaberg-Buchholz. A dodneška
nás oslovují lidé z Německa, kteří viděli naši společnou televizní bohoslužbu o druhé adventní neděli 2011. Mnoho lidí tento přímý přenos hluboce dojal.
„Zní to zvláštně, ale když slavíme bohoslužby se smíchovským sborem, je to vždy
trochu jako doma,“ tak nám to jednou řekl někdo z našeho sboru. Ptali jsme se ho,
jak to myslí. „Víte,“ dostali jsme odpověď, „společně se Smíchovem jsme normální
sbor, s mladými a staršími lidmi a vším, co k tomu patří.“ Ano, to je pravda, je to
skutečně takové, jak to normálně bývá, říkali jsme si pak také. Máme v našem sboru
velký pohyb lidí, změny, odchody lidí a příchody nových a (téměř) žádné seniory,
pouze pokud přijdou nějací turisté. Pak je takováto „nedělní normalita“ příjemným zážitkem. Pro jiné je důležité mluvit česky a slyšet češtinu právě proto, že žijí
v česko-německé rodině a se sborem zažívají vše pouze německy. Tak prožívají lidé
v našem sboru z různých důvodů partnerství se smíchovským sborem jako obohacení pro sebe sama a pro svoji víru.
Začalo to všechno tím, když se náš sbor na začátku roku 2009 zamýšlel nad tím,
jestli si má dál pronajímat sborový dům ve Stodůlkách, nebo zda by bylo možné
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být podnájemníkem v některém českém sborovém domě. A Smíchov byl samozřejmě nejblíže a vlastně pod něj ze Stodůlek geograficky spadáme. Nakonec jsme ve
Stodůlkách zůstali, ale bratr farář Ivo Mareš tenkrát navrhnul, abychom společně
slavili dvojjazyčné bohoslužby a pozval náš sbor na Smíchov.
Dnes už je to pět let. Uteklo to neuvěřitelně rychle! V každém případě se těšíme na
další roky a mnoho krásných setkání. A Bohu za to dík!
Vaši Andrea Pfeifer a Frank Lessmann-Pfeifer
13

S B ÍR K A

SA

KA

R
A
R
D
Á
SAL
SBÍ R KA
DA R SBÍRKA
SAL Á

LÁ

R

SBÍ R

DA
R

R

SAL ÁR

DA R

S

A
BÍRK

SAL

ÁR

Mnohým z nás význam těchto tří výrazů splývá. Vnímáme je jako prostředky zajišťující „lehčí“ život sboru, ale v souvislostech financování celé církve se vše jeví
již o něco složitěji. Až doposud totiž církev byla (a po určitou dobu ještě bude)
finančně podporována státem, konkrétně tím způsobem, že stát církvím přispívá
na platy duchovních. Toto období však pomalu končí a církev, a s ní i náš sbor,
bude odkázána pouze sama na sebe. Pro úplnost dodejme, že kromě platu svého
faráře si sbory ze svých vlastních zdrojů vždy financovaly veškerý svůj provoz (ten
nikdy stát nefinancoval) a tam, kde se nedostávalo peněz, pomohla obětavá dobrovolná práce vlastních členů. Nyní se podívejme, co se za jednotlivými pojmy
v nadpisu skrývá.

SALÁR

Náš sbor, stejně jako každý sbor ČCE, je dle platných zákonů této
republiky samostatným hospodářským subjektem. Aby sbor mohl existovat, potřebuje finance na svoji vlastní existenci a činnost, tj. na „provoz“ svého faráře, údržbu
budovy nebo pronájem prostor pro konání shromáždění, na úhradu odběrů tepla,
světla, vody a dalších věcí potřebných pro výkon hlavní – duchovní činnosti.
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Většina provozních výdajů je průběžná, nikoliv nárazová. Pro pokrytí těchto provozních výdajů slouží právě SALÁR, jakožto zdroj peněz od vlastních lidí – salárníků. A proto by ve vlastním zájmu všech členů sboru mělo být zajistit nejen co nejvyšší, ale hlavně pravidelný přísun peněz. V dnešní době má většina občanů, tedy
i členů sboru, svůj vlastní účet u peněžního ústavu pro snazší platby různých poplatků, zejména těch pravidelných. Kromě toho, že tento způsob plateb je pohodlný
(nemusí se nikam chodit a nosit peníze), je v mnoha případech i levnější. Platba za
bezhotovostní převod je vždy menší než poplatek bance za výběr hotovosti. Pro ty
členy, kteří nemají svůj účet nebo jej neužívají, mohou platit SALÁR v pokladně
sboru, kde pokladníci našeho sboru peníze na salár přijmou, a vydají vám o tom potvrzení. Není tedy nic jednoduššího, než zadat trvalý příkaz (jednou měsíčně) k převodu peněz z vašeho účtu na účet sboru. Pokud si nejste jistí, jak tento trvalý příkaz
zadat, velmi rádi vám v tom pomohou buď presbyteři, nebo kterýkoliv člen sboru.
Platba saláru by měla být samozřejmostí a důstojností každého člena sboru. Projevuje tím nejen svou příslušnost ke svému sboru, ale především ochotu a vůli nést
svůj díl odpovědnosti za svůj sbor. Tato odpovědnost všech, kdo se chtějí aktivně
spolupodílet a spolurozhodovat o zásadních otázkách směřování sboru, bude od
příštího roku propojena i s hlasovacím právem na sborových shromážděních. Proto
je důležité se ještě zmínit o zažitém způsobu úhrady saláru, kdy jeden člen platí za
celou rodinu. V tom případě bude třeba, aby platící takovou skutečnost nahlásil
pokladníkům, kteří zaznamenají, za koho je salár placen, aby nebyl krácen na svých
právech.

VÝŠE SALÁRU

Dlouhodobé zkušenosti říkají, že únosná výše tohoto příspěvku je 1–5 % z čistého příjmu. Je-li čistý příjem člena sboru 12 000 Kč,
pak by pravidelná měsíční úhrada saláru měla být v rozmezí 120–600 Kč. Tato výše
není zajisté kritickou a obecně lze říci, že ani zásadně omezující. Jde především o to,
aby každý člen sboru přispíval podle svých možností. Důležité je projevit svoji sounáležitost i zodpovědným chováním, které nemá oporu ve vydaných zákonech, ale
nepsaných morálních zákonech a na chod svého sboru pravidelně přispívat. Bude-li
více přispěvatelů s relativně malým příspěvkem, nebude se zdát zátěž veliká a sbor
bude mít dost prostředků. Příště se budeme věnovat dalším formám finančních příJan Hlaváček, Aleš Kratochvíl
spěvků, jako jsou sbírky a dary.
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K ALENDÁRIUM
30. 3.

4. postní neděle

9:30 – 10:30

30. 3.

4. postní neděle

10:30 – 11:30

6. 4.

5. postní neděle

9:30 – 10:30

Bohoslužby s večeří Páně

Květná neděle

9:30 – 16:00

Sborová neděle – bohoslužby
s dětskou hrou, společný oběd
a vycházka

13. 4.

				
				
18. 4.

Velký pátek

20. 4.

Boží hod velikonoční

23. 5.

pátek

17:00 – 18:00

Bohoslužby
Výroční sborové shromáždění

Nešpory s pašijovým čtením

9:30 – 10:30

Bohoslužby s večeří Páně

16:00 – 23:00

Noc kostelů – dětská hra,
pestrý hudební program

				
24. 5.

sobota

celodenní

Výlet na Malešov

14. 6.

sobota

celodenní

Sborový výlet

Alfa a Omega
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