
 čeho si vážíte na současném životě sboru 
 čím je sbor pro vás jedinečný
 co bychom měli změnit 
 kde vidíte příležitost pro zlepšení

Věra Váchová

 Nadevše si vážím kázání faráře Pavla Pokorného. Hloubka jeho slov jsou pro mne 
podnětem k duchovnímu životu a k pochopení víry a slov Bible. Vážím si toho být 
součástí společenství lidí spojených křesťanskou morálkou, s potřebou společného 
prožívaní bohoslužeb a vzájemného setkávání. V našem sboru jsem našla sestry a 
bratry s ochotou se vzájemně vyslechnout i si pomoci, snahou o porozumění a 
v současné době i úsilím řešit konflikty. 

 Střešovický kostel je spojen s mým dětstvím, chodila jsem tam s rodiči od 
padesátých let. Ve vzpomínkách si živě vybavuji laskavého faráře Hrejsu, 
deklamování textu poslání, pohoštění v nedělní škole i promítání filmů s Mickey 
Mousem. Po letech, kdy jsem se sem vrátila, je to opět to projasněné místo 
jedinečného společenství, s pokračováním tradice zakladatelů, s ovzduším vzájemné
radosti ze spoluúčasti na bohoslužbách, při společných programech, při setkávání při
kávě nebo na výletech.

 Současný konflikt ve staršovstvu, který vyvrcholil odchodem osmi jeho členů, jasně 
ukázal, že je potřeba změny především v tomto správním orgánu sboru a to v lepší 
komunikaci a otevřenosti. Církevní řád jasně vymezuje role jednotlivých orgánů 
sboru a je třeba jeho uplatňování. Dle mého názoru dopisy rezignujících presbyterů 
neukázaly dostatečně jasně reflexi jejich konání a pojmenování důvodu, proč začali 
hledat nového faráře bez pověření sborem. Osobně se mně dotýká, že vyhrocení 
situace svádějí na tři členy sboru (jedním z nich jsem já), kteří vůli sboru za ně 
zjišťovali.

 Členové protestantských církví jsou už od založení usilovní hledači pravdy v duchu 
učení Jana Husa. Zatajováním skutečností, byť jen jejich nezveřejněním, se tomuto 
poslání zpronevěřují. A tak mě trápí otázka, proč ve Zprávě staršovstva z Evangelíka
62, rozeslané sboru 26. 3. 2021, není zmínka o věci „hledání nového faráře“ a 
zaujetí k tomu jasného stanoviska. Jen odkaz na archivované Evangelíky nestačí. 
V tak vážné věci to není vhodné především s ohledem ke starším členům sboru. A 
hlavně, ve jmenovaném tisku neproběhla konečná diskuze s jasným  závěrečným 
stanoviskem současné rady starších. Bez toho se věc zapouzdří a nedojde 
k vzájemnému odpuštění. (Tak jak to staršovstvu ukládá Církevní řád: „Pastýřskou 
službou usilovat, aby spory mezi členy sboru byly urovnány vzájemným 
odpuštěním“).

 Aby k tomu došlo, navrhuji revokovat usnesení staršovstva uveřejněné v březnovém
Evangelíku 2020, a tím zrušit bod o hledání nového faráře. O tomto ať rozhodne 
nové staršovstvo, což bude jeho prvořadým úkolem.


