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Slovo kazatele úvodem 
Milí sourozenci v Kristu, 
srdečně Vás zdravím na počátku nového 

školního roku. Bývá to tak, že pracovní rok ve sboru 
nezačíná 1. lednem, ale začátkem září. Jako bychom 
následovali děti, které po prázdninách nastupují do 
školy a začínají svou práci. Po prázdninách se opět 
rozjíždějí nejrůznější sborové aktivity a sborová 
budova se začíná využívat každý den v týdnu. Kolik 
to je příležitostí a jak je každá chvíle setkání 
s Bohem a s lidmi jedinečná a neopakovatelná!  

Člověk si důležitost každého okamžiku uvědomí 
s celou naléhavostí, když se s někým zde na zemi 
loučí. V našem sboru to byl na konci srpna bratr 
Jaroslav Kučera. Krátce po něm zemřel bratr 
Miroslav Rubeš, bývalý člen našeho sboru, který již 
řadu let patřil do sboru v Bystrém. Zůstávají 
vzpomínky a výzvy, abychom svůj život žili věrně a 
abychom dobře a moudře využili svěřený čas. 

21. srpna jsme si připomněli výročí okupace naší 
země armádami Sovětského svazu a dalších zemí 
Varšavské smlouvy v roce 1968. Pán Bůh nás ale 
nenechal trvale v tomto područí a po dalších 
jednadvaceti letech nám znovu dal svobodu. 
Neberme to jako samozřejmost. Když Pán Bůh něco 
daruje, pak je to k nějakému důležitému úkolu, který 
má každý sám a potom také společně vykonat.  

11. září uplyne deset let od barbarských a 
teroristických útoků ve Spojených státech 
amerických. Mnozí opakují, že od tohoto data se 
změnil svět. Lidé si uvědomili, že teroristé mohou 
zaútočit kdekoli na světě. I země s nejlepšími 
armádami, fungující policií a ochrannými zařízeními 
jsou zranitelné. Lidé plní hněvu, nenávisti, lidé 
šílení, psychopatičtí, mohou zaútočit kdekoli na 
světě, jak o tom svědčí nedávné útoky v Norsku. 
Většina lidí poslušně čeká fronty na bezpečnostní 
kontroly na letištích, v některých úřadech a 
významných budovách. Od 11. 9. 2001 si nikdo není 
jist, co se může stát.  

Všechny události nás vedou a přímo vybízejí 
k modlitbám a ke službě. Pán Ježíš nás povzbuzuje 
tím, že máme být jeho svědky. Vždyť jsme se s ním 
setkali a uvěřili jsme v něj. Máme také následovat ve 
skutcích lásky. Mysleme na to a čiňme to v novém 

školním a pracovním roce. „A tak dokud je čas, 
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do 

rodiny víry“ (Ga 6,10). 

Pavel Černý 

Svědectví ze života bratra       
Jaroslava Kučery,                         

se kterým jsme se rozloučili              
30. 8. 2011 

 

 
 
Jaroslav Kučera se narodil 11. května 1932 
v Úvalech, ve věřící rodině. Jeho dědeček Václav 
Kučera pocházel z prosečského evangelického sboru 
ve východních Čechách. Přál si pracovat pro církev 
jako kolportér Božího slova (jeho mladší bratr byl 
později redaktorem časopisu „Růžový palouček“ a 
jedním ze zakladatelů evangelického nakladatelství 
Kalich). Václav Kučera musel živit početnou rodinu 
a tak si založil v Úvalech cementářskou dílnu. 
Zároveň tam vzniklo společenství věřících – na které 
se sousedé nejdříve dívali s podezřením a skrz prsty. 
Na konci 1. světové války Václav Kučera tragicky 
zahynul, ale jeho práce v Úvalech pokračovala. 
Rodiny jeho dětí (Kučerovi, Michálkovi, Tuchyňovi 
a Kubáňovi) tvořily jádro úvalského sborečku. Dvě 
dcery Marta a Jarmila se začaly připravovat 
v Americe na práci misionářek a později skutečně 
působily v Číně a v Indii.  

Vnuk Jaroslav Kučera měl šest sourozenců a 
velký počet bratranců a sestřenic – a to byla úvalská 
mládež, se kterou prožil celé mládí. Jako nejstarší 
syn už záhy pomáhal rodičům při podnikání. To 
znamenalo těžkou manuální práci, která se později 
podepsala na jeho zdraví. Jeho školní léta byla 
poznamenána německou okupací a po válce již 
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nebylo na studia ani pomyšlení. Těžkou práci dělal i 
nadále a dokonce ho těšila, protože byl zručný. 

Po vojně se v roce 1959 oženil s Nadějí (roz. 
Českou) a z Úval se přestěhoval do Kolína, kde v té 
době byla ve sboru velmi přátelská atmosféra. 
Mládeže bylo hodně a měla velký věkový rozsah. 
Začínala ve čtrnácti a končila někdy po padesátce. 
Všichni se navštěvovali a scházeli se při sportu na 
tzv. „církevním stadionu“. Mládež nadšeně zpívala 
pod vedením manžela sestřenice bratra Kučery, Míly 
Eliáše. Ten pro tyto zpěváky upravoval černošské 
spirituály a Dvořákovy biblické písně. Byla to, 
navzdory režimu, který církvím nepřál, velmi šťastná 
doba.  

V roce 1964, se Kučerovi, i s čerstvě narozenou 
dcerou Markétou přestěhovali do Prahy. Bratr 
Kučera se těšil do sboru v Soukenické, ale zároveň i 
litoval, že opouštěl Kolín a také sbor v Kutné Hoře a 
s ním otcovského kazatele Jaromíra Štiftera. V Praze 
se pak Kučerovým narodil syn Tomáš. 

Těžká práce, při které se neuměl šetřit, se začala 
podepisovat na jeho zdravotním stavu. Začalo to 
infarktem a pokračovalo osmi záchvaty mozkových 
příhod, ale ani to ho neodrazovalo od práce na 
milované chalupě v Neveklově a také si užil ještě 
mnoho cest za krásami Evropy. Ponenáhlu síly 
ubývaly. Ztrácel schopnost chůze, zraku i řeči. 
Hrozila mu amputace prstu nohy a souhlasil 
s operativním rozšířením tepen dolních končetin. 
První se povedla, druhá ne a na její následky 
21. srpna, v neděli ráno, ve spánku byl odvolán na 
věčnost. 

Prožil šťastný život. Obě děti mu dělaly jen 
radost a stejně tak vnuci a vnučky, i když se musel 
smířit s náhlou smrtí vnuka Jonáše Kučery v roce 
2009. Věřil, že s ním a se všemi, kteří ho předešli, se 
setká u svého Pána. 

Sborová oznámení 
• Úterý: Obnovujeme odpolední biblickou hodinu 

od 15:00. Večerní se koná v 18:30. Zahajujeme 
nový cyklus etických témat z knihy Přísloví.  
� Alkohol jako problém 
� Hněv 
� Projevy emocí, sebevyjádření a sebeovládání 
� Jak vhodně používat slova? 
� Úplatky a dary 
� Etika podnikání 
� Rodinné vztahy 
� Boje a konflikty 
 Témata jsou i na nástěnce a také sborových 
webových stránkách (www.cb.cz/praha1).  

• V úterý od 17:30 probíhá biblické studium 
v angličtině s Emily Gingrich. 

• Čtvrtek: začíná Awana a setkání mládeže 
• Pátek: opět obnovuje svá setkání dorost 

• Pátek 9.9.: Setkání „nestárnoucí“ generace 
(od 19 hodin).  

 

Je možnost se přihlašovat na probuzeneckou 
konferenci „Přihořívá“, která se bude konat v Kutné 
Hoře. Podrobnosti jsou na nástěnce. 

Kazatel Pavel Černý má od půlky srpna do půlky 
září jednoměsíční studijní volno. Jeho úkolem je 
pracovat na nové Agendě – bohoslužebném řádu CB 
a na skriptech pro ETS. Pro naléhavé záležitosti je 
možné ho kontaktovat telefonicky, nebo emailem. 

Program týdne v našem sboru a  

KDO je KDO 
Neděle:   8.45 zkouška zpěvu – smíšený sbor 
 9.00 modlitební chvíle, 
               9.00 výuka náboženství 
               10.00 nedělní shromáždění našeho sboru 

po shromáždění je příležitost  
k setkání v Klubu u čaje a kávy 

Úterý: 15.00 biblická hodina 
    17.30  biblické studium v angličtině 
  18.30 biblická hodina 
Čtvrtek: 16.30  setkání Awany   
 18.00 setkání mládeže 
Pátek: 16.00  setkání dorostu 
Další dění: domácí skupinky, setkávání maminek, 
generační setkání, … 
Kazatelé:  Pavel Černý (správce sboru, *Z) 
  Pavel Plchot (*Z) 
  Marek Šrámek (*Z) 
Staršovstvo: Robert Kunft st. (místopředseda  
 staršovstva), Jan Němeček st. (hospodář sboru),  
 Daniel Beran, Ivan Beran, Jindřich Koudela,  
 Martin Pavlíček, Milan Skalický, Petr Štěpán,  
 Jan Voves (zapisovatel)  
Hospodářská rada: Jan Němeček (předseda),  
 Miroslav Beran, Jiří Davidenko, Pavel Kejř,  
 Václav Kupilík, Vlastimil Staněk 
Misijní pracovnice: Gabriela Mančalová(*Z) 
Besídka a náboženství: Marta Skalická 
Dorost:  Pavel Plchot  
Awana: Jindřich Koudela 
Mládež: Matyáš Šíma, Marek Šrámek (*Z) 
Setkávání maminek: Pavel Plchot (*Z) 
Diakonie: Markéta Holanová (*Z), Marie  
   Hrdličková (*Z) 
Smíšený sbor: Hana Černá 
Varhaník: Šimon Kupilík 
Redakce Sborových listů: Jan Němeček  
Knihovna: Alena Pavlíková 
Půjčování kazet: Augustina Vernerová 
Správce sborových budov: Anatolij Nikiforov *Z) 
Poznámka: (*Z) … zaměstnanec církve nebo sboru 
Spojení: telefon/fax  222 317 268, 222 312 534,  
     e-mail    soukenicka@cb.cz 


