
Kazatelská stanice Roztoky (dílčí zpráva k VSS 2022) 

 

 

Provoz v kazatelské stanici (KS) Roztoky při našem sboru byl oficiálně zahájen v září 2021. Dne 

12. září byl zvolen výbor KS ve složení: Magdalena Marková, Anna Kaucká a Jan Ratiborský. Sestra 

Anna Kaucká byla následně zvolena pokladnicí KS. Výbor si zvolil jako svoji předsedkyni sestru 

Magdalenu Markovou. 

 Během září a října jsme se s výborem KS Roztoky a seniorem Romanem Mazurem scházeli 

k přípravě podkladů pro schválení žádosti o založení samostatného sboru jakož i žádosti 

o podporované misijní místo na dva roky. Přípravy vyvrcholily schválením obou žádostí 

2. shromážděním 56. konventu Pražského seniorátu v listopadu a budou se dále projednávat na 

synodu ve Svitavách v květnu 2022. 

 K pravidelným aktivitám KS patří slavení bohoslužeb, katecheze dětí, setkávání rodičů 

s dětmi a biblické hodiny pro dospělé. Kromě těchto aktivit se KS podílela na mimořádné akci 

Adventní putování, o které jsme informovali ve vánoční Terase. 

 Bohoslužby probíhají dvakrát měsíčně – a to vždy 1. a 3. neděli. Shromáždění se schází ve 

vile Haurowitzových v Tichém údolí 125.1 Hudební doprovod zajišťovali manželé Jan a Marie 

Ratiborští, dále bratr Handrij Härtel a sestra Anežka Heinzlová. Druhé říjnové bohoslužby navíc 

obohatil svým zpěvem soubor Seriózní těleso pod vedením sbormistra Adama Slavického. Všem 

hudebníkům velice děkujeme. Během bohoslužeb mohly děti navštěvovat nedělní školu. Za její 

přípravu patří dík manželům Haně a Ondřejovi Lukášovým, sestře Evě Smolíkové a bratru Janovi 

Ratiborskému. Službu slova a svátosti vykonávala sestra farářka Anna Pokorná. První listopadovou 

neděli, kdy byla sestra farářka ordinovaná v Horní Čermné, posloužil slovem bratr Pavel Kočnar. 

Kromě pravidelných bohoslužeb jsme se mimořádně sešli ke slavení i na Štědrý den od 15:00hodin. 

Zúčastnili se mnozí -  místní i hosté. Při bohoslužbách se rozdávali dětem perníčky od bratra Vaško, 

kterému děkujeme za vynikající a chutný nápad. Celkem se rozdalo více než třicet perníků dětem do 

15 let. 

 Pravidelné biblické hodiny pro děti se konaly dvakrát měsíčně ve vile. V září začínaly dvě 

holčičky, do prosince se přihlásilo dalších pět dětí. Program pro rodiče s dětmi probíhal také dvakrát 

měsíčně, a to v prostoru ateliéru v Jungmannově ulici. Vzhledem k vysoké nemocnosti malých dětí 

jsme se nescházeli pokaždé ve velkém počtu, ale celkem je na setkávání přihlášených 7 rodin. 

V prostoru ateliéru v Jungmannově ulici probíhaly také biblické hodiny pro dospělé. 

 Na podzim se podařilo kazatelské stanici navázat kontakt s místním společenstvím církve 

CČSH. Obě místní husitské farářky (Kristýna Ptáčková a Jaroslava Kučerová) jsou otevřené 

ekumenické spolupráci. 

 V prosinci se měla konat instalace farářky Pokorné, ale vzhledem ke zhoršené 

epidemiologické situaci jsme se rozhodli instalaci posunout na další rok. Na jaro jsme posunuli 

i představení knihy bratra faráře Vojena Syrovátky, které bylo rovněž plánováno na prosinec. 

 

 
1 Vila patří městu a kromě aktivit KS ve vile probíhají kroužky Sdružení Roztoč, dopoledne slouží 

modlitebna potřebám školy Sedmihlásek a v 1. patře sídlí jedna třída MŠ Havlíčkova. 


