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Pastorální konference
* Zářijová pastorální konference se 
bude  konat  8.9.  v  9,00  ve 
Strašnicích, Kralická 4, Praha 10

Ze sborů                                                     
* Hvozdnice – na  dalších 7  let  byla 
zvolena  far.  Vendula  Kalusová.  Ve 
sboru  intenzivně  pokračuje 
rekonstrukce  sborové  budovy  a 
radikální úprava zahrady. Sbor získal 
grant z fondů EU. 
*  Radotín  –  far.  Lydie  Mamulová 
byla zvolena na další období do r. 
2012. 
*  Braník  – sbor  se  připravuje  na 
příchod  nového  faráře  Jaroslava 
Pechara.
*  Žižkov  1 –  sbor  se  chystá  na 
příchod jáhna Ondřeje Pellara.
*  Střešovice – probíhají přípravy na 
volbu druhé farářky sboru, navržena 
je  čerstvá  absolventka  vikariátu 
Lenka Ridzoňová.
*  Hořovice  farářka  sboru  D. 
Havlíčková-Dušková  nastoupí  po 
prázdninách  na  mateřskou 
dovolenou. 9. srpna proběhne proto 
volba far. Anny Šourkové na období 
1 roku na poloviční úvazek.

Povodně                                                     
* Synodní rada ČCE uvolnila rychle již 
v prvních dnech povodní  100 000 Kč 
z Fondu charitativní  a humanitární 
pomoci. Nadto vypisuje dobrovolnou 
sbírku na pomoc postiženým povodní. 
Pokud  se  rozhodnete  se  ke  sbírce 
připojit,  zasílejte  své  příspěvky  na 
konto  číslo:  478496703/0300 
Variabilní  symbol:  926202xxxx 
(variabilní  symbol  Vašeho  sboru). 
Cítíme  s  pozůstalými  a  chceme 
pomoci těm, kteří  utrpěli  materiální 
škodu. Za vaši pomoc děkujeme! 
*  Diakonie  Českobratrské  církve 
evangelické  (ČCE)  organizuje 
prostřednictvím  povodňového 

koordinačního  centra  pomoc 
dobrovolníků  v  oblastech  zasaže-
ných povodněmi.  Požaduje se  mini-
mální věk 18 let. Ubytování, strava a 
potřebné  hygienické  zázemí 
zajištěno. Dobrovolníci se střídají po 
týdenních intervalech. První pracovní 
skupiny nastoupí již 28. června večer. 
Pomoc  dobrovolníků  probíhá  v 
oblastech:  severní  a  střední  Moravy. 
Naléhavě  potřebujeme  další 
dobrovolníky  pro  úklidové  a  další 
potřebné  práce.  Zájemci  hlaste  se, 
prosím na tel.: 242 487 816, 242 487 
811, 724 515 408, nebo nám pošlete 
vyplněný  dotazník  na  e-mail: 
mutlova@diakoniecce.cz

Děti, mládež, senioři
* Letní akce oddělení mládeže najdete na 
tel.: 224 999 232 a na
http://mladez@evangnet.cz; akce  pro  děti 
a rodiny na http://srcce.cz

Prohlášení synodu ČCE

*  Nejvyšší orgán Českobratrské církve 
evangelické vydal toto prohlášení:
  Poslanci  32.  synodu  ČCE  vyslovují 
své  pobouření nad projevy rasismu, 
neonacismu a antisemitismu v České 
republice.  Po historických zkušenos-
tech  naší  země  považujeme  za  ne-
přípustné,  aby  se  pod  záminkou 
svobody  projevu  a  shromažďování 
pasivně  přihlíželo  šíření  nacistické 
ideologie  a  symboliky.  Vyzýváme 
státní orgány, aby účinně čelily těmto 
nebezpečným  jevům.  Banalizace  zla 
ohrožuje  základy  svobodné  spole-
čnosti.  Vyjadřujeme  solidaritu  všem 
Romům  v  naší  zemi,  kteří  se  stali 
terčem  zvěrských  útoků.  Vyzýváme 
křesťany  v  této  zemi,  aby  nebyli 
lhostejní k ohrožení našich židovských 
sester a bratří a projevovali účinnou 
solidaritu  se  všemi  oběťmi  rasově 
motivovaného násilí.

Úvaha
DOKONALÝ FARÁŘ 

   Dokonalý farář káže přesně osmnáct 
minut.  Zavrhuje  hřích  rozhodně, ale 
všeobecně,  nikoho  se  necitlivě  ne-
dotýká.  Hovoří  jasným,  zřetelným 
hlasem, aby mu dobře rozuměli i ne-
doslýchaví  v  poslední  lavici.  Mluví 
dost  přístupně  pro  děti  a  dost  pou-
tavě i pro lidi s vysokoškolským vzdě-
láním.  Kázání  nečte,  ačkoliv  je  má 
doslova napsané, nikdy se neopakuje, 
je vždy pečlivě připraven.
 Dokonalý  farář  pracuje  od  sedmé 
ráno  do  půlnoci,  vzorně  se  stará 
o  rodinu,  pomáhá  své  zaměstnané 
ženě a dobře vychovává své děti. Je 
vždy  vkusně  oblečen,  ale  neštítí  se 
ani špinavé práce. Podle potřeby koná 
i  práce  kostelnické  bez  reptání. 
Vůbec je velkorysý a nevyzvedává, co 
vše-chno je náplní jeho práce. Je mu 
dva-atřicet  let,  ale  životních 
zkušeností má jako zralý padesátník.
  Dokonalý  farář  to  umí  s  mladými 
lidmi, věnuje se dětem – jednotlivým 
v diaspoře – ale nejvíce času věnuje 
starým  lidem.  Má  smysl  pro  humor, 
ale  každého  bere  vážně.  Vždy  se 
usmívá – je přece kazatelem radost-
ného poselství. Koná týdně minimálně 
patnáct návštěv a je stále dosažitelný 
v kanceláři, kde ho může najít každý, 
kdo ho potřebuje.
  Dokonalý farář nepracuje v našem, 
ale v sousedním sboru...

M. Heryán Kostnické jiskry 1982, č. 3 
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