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ekumenická biblická hodina (P. Filipi)
setkání nejen střední generace - Pavlína Buzková vypráví o své cestě do Izraele
schůzka učitelů NŠ
schůzka křesťanské služby
koncet pro nejen starší věkem
večer nácvik písní s br. Moravetzem (čas bude upřesněn)
bohoslužby (E.Čašková), rodinná neděle
setkání starších věkem
úklid kostela a fary
bohoslužby - Květná neděle (E.Čašková)
setkání strších věkem
Zelený čtvrtek - čtení pašijí
Velký pátek - bohoslužby (J.Pechar)
Neděle velikonoční - bohoslužby s VP (Ester Čašková),
sbírka na Hlavní dar lásky JJ
bohoslužby
setkání starších věkem
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Rozsévač a zem

 aktualizovalo seznam hlasových členů sboru,

Kázání Mikuláše Vymětala na Vinohradech 27.2.2011

 dohodlo se, že v případě výjimečné sbírky, u které by bylo potřeba,
aby peníze odešly co nejdříve (většinou u sbírky částečně řešící pomoc
v nouzi), odešle na dohodnutý účel ze sborových prostředků co nejdříve
finanční částku, na které se shodne, a pak na naplnění této částky vyhlásí archovou sbírku,

Sestry a bratři, u nás ještě chvílemi mrzne, až praští, ale v Zemi izraelské již nastává jaro – kvetou keříky
v poušti i mandlovníky v Judských
horách. Poslechněte si proto jedno Ježíšovo podobenství, které je o zemědělství – aby nás zahřálo i povzbudilo:
Mk 4, 26–29 Dále řekl: „S královstvím Božím je to tak, jako když
člověk vhodí semeno do země; 27 ať spí
či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází
a roste, on ani neví jak. 28 Země sama
od sebe plodí nejprve stéblo, potom
klas a nakonec zralé obilí v klasu. 29 A
když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň.ÿ
Vážení přátelé,
kde v Bibli najdeme automatiku?
V Novém zákoně jen na dvou místech.
V našem podobenství, kdy země sama
od sebe (řecky automaté) plodí, a ve
Skutcích apoštolských, kdy se dveře
vězení před Petrem samy od sebe otevřou (Sk 12,10 opět automaté). Výraz
automatos v řečtině označuje to, co
se stane spontánně, bez viditelné příčiny.
V antice již znali automaty –
samočinné jednoduché stroje. Například před chrámy v Římě stály
skříňky, z nichž po vhození mince vytekla voda na umytí rukou. Z těchto
skromných začátků se postupem času
rozvinula celá mechanizace a automa-

tizace, která nám šetří většinu manuální práce, kterou lidé dříve dělali. Rozvoj automatizace si lidé ještě
před nedávnem představovali tak, že
lidstvo získá spoustu volného času,
který nepromarní, ale využije k seberozvoji a přemýšlení o důležitých věcech života. Skutečnost je však jiná
– zažili jsme takový nárůst životní
úrovně, jako snad nikdy předtím v dějinách, žijeme skoro všichni v dříve
nebývalém blahobytu, současně však
máme jako lidé často času méně, než
měli naši předkové – a na přemýšlení nám nezbývá klid. Automatizace výrobních prostředků znamená
také automatizování práce, automatizaci, zpředmětnění a odlidštění celých
obsáhlých oblastí lidského života a
vztahů. A tak se zdá, že co se týká automatizace, naplňují se spíše chmurné
vize Karla Čapka z jeho děl Továrna
na absolutno a RUR. Přiblížím je alespoň jedním citátem: „Jsme v ráji, rozumíte? Proto není třeba lidské práce,
proto není třeba bolesti, proto člověk
už nemusí nic, nic, nic než požívat –
Oh, zlořečený ráj, tohleto! ? Heleno,
nic není strašnějšího než dát lidem ráj
na zemi!ÿ
V Bibli však, Bohu díky, najdeme jinou automatiku. Nejen v Novém zákoně, ale i v řeckém překladu
Starého zákona označuje výraz auto-

 projednalo vývoj sborových příjmů z darů salárů,
 odsouhlasilo založení okrašlovacího spolku vinohradského
 osvěžilo si informaci, že od 22. do 28. srpna bude sbor pořádat rodinnou
rekreaci v Orlovech.

mch

Pozvánka do kina
Do českých kin přichází po delší
době opravdu výjimečný film, který
stojí za shlédnutí. Je to britský film
režiséra Tima Hoopera Králova řeč,
který je inspirován skutečným příběhem britského krále Jiřího VI. Jako
druhorozený syn nečekaně nastoupil
na britský trůn v předvečer II. světové války poté, co jeho bratr Eduard
abdikoval, aby se mohl oženit s dvakrát rozvedenou Američankou Wallis
Simpsonovou. Jiří VI., resp. Albert,
jak mu říkali, než se stal králem, nebyl
od mládí na královskou funkci připravován, a navíc trpěl koktavostí, která
mu hodně ztěžovala veřejná vystoupení. Film tak pojednává o houževnatém boji Jiřího VI. a těch, kteří
mu pomáhali, s tímto handicapem.
S pomocí poněkud svérázného a ex-

centrického řečového terapeuta Lionela Loguea se mu tento handicap podaří v pravou chvíli překonat a obstát i tehdy, kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev. Ten má
povzbudit a inspirovat anglický národ v době, kdy to nejvíce potřebuje.
Film obdržel celou řadu ocenění, mj.
12 nominací na Oscara, z nichž čtyři
Oscary skutečně získal – za scénář, režii, za hlavní hereckou roli (vynikající Colin Firth) a hlavní cenu, jako
nejlepší film. Film je do kin uváděn
v originální zvukové verzi (skutečně
nádherná a dobře srozumitelná angličtina) s českými titulky. Jděte se
na něj podívat. Vstupné do kin není
malé, ale v tomto případě se skutečně
vyplatí.
Petr Kubánek
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Večerní posezení

b Staršovstvo na své únorové schůzi
 s radostí přijalo žádost o křest Evelyn Haase, dcery Michaela Haase,
 poděkovalo za přípravu a uskutečnění schůzky učitelů nedělní školy a
rodičů,

KÁZÁNÍ
matos většinou to, že na polích vzejde
během milostivého léta úroda i bez
lidského přičinění. Za příklad si můžeme uvést 2Kr 19,29: „Toto ti bude
znamením: V tomto roce budete jíst,
co vyroste samo, i druhý rok to, co
samo vzejde, ale třetí rok sejte a sklízejte, vysazujte vinice a jezte jejich
plody.ÿ Bibličtí lidé tedy za samočinným působením viděli skryté působení Boží: Bůh dává o milostivém
létě vyrůst úrodě, i když člověk nezaseje, Bůh otevřel Petrovi dveře vězení, a Boží království je jako zasazené semeno, které i bez naší péče
roste dnem i nocí, ani nevíme jak, až
se promění na zralé obilí v klasu.
Kde však v tom podobenství o automatickém růstu zrna můžeme najít sami sebe? Mnoho Ježíšových podobenství je možné vykládat různým
způsobem – to k podobenství patří.
Nabízím vám zde dvě perspektivy.
Ta první perspektiva je perspektiva rozsévače. Seje semeno, které sám
nevyrobil, ale dostal. (Ježíš sám v jiném svém podobenství o rozsévači
označuje semeno za Slovo Boží.) Rozsévač seje – a všechno ostatní už se
děje bez něj. On může jen trpělivě čekat na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního
deště, jak nám radí Nový zákon na jiném místě. Všechno podstatné jde automaticky – ať je noc či den, ať člověk
spí či bdí, semeno vzchází a roste, ani
neví jak. Je to tedy podobenství velmi
povzbudivé – nemusíš se strachovat a

3

stresovat, milý rozsévači, jde to samo.
Neznamená to, že by člověk zahálel,
jistěže pracuje, ale to rozhodující, co
jeho práci dává smysl, není závislé na
něm. Kraličtí bratři naše podobenství
okomentovali slovy: „Tak jako pilný
hospodář roli svou osívá, a to, že ne
hned vzejde obilíčko a najednou neuzraje, mu nijak nebrání v práci, ale
v noci odpočívá a ve dne práci svou
koná, v naději očekává žeň, a Bůh bez
jeho usilování a vědomí své požehnání
na práci jeho vylévá, a dává vyrůst
obilí. Tak i vy, moji učedníci, věrně
pracujte a nenechte se rušit tím, že
užitek své práce nespatříte hned, ale
čekejte na toho, který dává vzrůst.
Také on časem svým práci vaší požehná a k dokonalosti své jako k nějaké žni přivede, i do obilnice, to je
do svého království, jako pšenici shromáždí.ÿ
Přetočme si však hodinky o 400
let dopředu, od kralických k nám.
I nám se někdy zdá, že setba Božího
slova nevzchází a nevzejde, zdá se,
že se jen nadarmo osívá úhor. A leckoho to trápí. Například k povolání
evangelického kazatele patří také boj
s pokušením vyvíjet nátlak na své posluchače, aby se sborový život probudil. Jenže tím tlakem – přehnanou
péčí – se ve skutečnosti zaseté spíše
hubí, než podporuje. Boží slovo jistě
sejí nejen kazatelé a nejen kázáním,
na jiných místech jsou zase jiná pokušení, jak násilím tlačit to, co nejlépe roste samo. Podobenství, když
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se na něj díváme z perspektivy rozsévače, nám říká – buď trpělivý člověče,
čekej, buď na stráži i před vlastní
nedočkavostí a netrpělivostí. Zdá se,
že se nic nehýbe? Tak to roste pod
zemí. Znovu dejme slovo Karlu Čapkovi, tentokráte v knize Zahradníkův
rok, když popisuje listopad: „Říkáme,
že příroda odpočívá, zatímco se dere
kupředu jako divá. . . Budoucnost není
před námi, neboť je už tady v podobě klíčku; je už mezi námi; a co
není mezi námi, nebude ani v budoucnosti. Nevidíme klíčky, protože jsou
pod zemí; neznáme budoucnost, protože je v nás. Někdy se nám zdá,
že páchneme tlením, postláni suchými
zbytky minulosti; ale kdybychom se
mohli podívat, co tlustých a bílých
výhonků si razí cestu v té staré kulturní půdě, které se říká dnešek; co
semen potají klíčí; co starých sazenic se sbírá a soustřeďuje v živý puk,
který jednou propukne v kvetoucí život; kdybychom se mohli podívat na
to tajné hemžení budoucnosti mezi
námi, řekli bychom si patrně, že velká
volovina je náš stesk i naše nedůvěra;
a že ze všeho nejlepší je být živým člověkem; totiž člověkem, který roste.ÿ
Z perspektivy rozsévače je tedy
podobenství osvobozující – nemusíš
se strachovat o úrodu, však dozraje
i bez tvé péče! Netrap se, neprosazuj
se a neder se. Vše dobře dopadne! To
nejvzácnější jsou Boží dary, které přicházejí jakoby samy od sebe, jako to
zrno rostoucí „samočinněÿ.

Jenže na celé podobenství se můžeme podívat i z obrácené perspektivy, z perspektivy oseté země. K tomuto pohledu existuje jedno moderní
podobenství, jehož variantu jste si
mohli přečíst asi před dvěma lety na
nástěnce našeho sboru: „Jeden mladý
muž měl sen, v němž se mu zdálo,
že vstoupil do obchodu. Za pultem
stál anděl. Rychle se ho zeptal: ´Co
tu prodáváte?´ Anděl mu přátelsky
odpověděl: ´Všechno, co si jen přejete.´ A mladík hned začal vypočítávat: ´Tak to bych rád, aby skončily
všechny války na světě, aby utlačovaní ve společnosti získali lepší podmínky, aby zmizely slumy na celém světě, nezaměstnaní dostali práci,
v církvi začala vládnout láska a tak
dále a tak dále?´ Vtom mu anděl skočil do řeči: ´Promiňte, mladý pane, vy
jste mi nerozuměl. My neprodáváme
plody, ale semínka.´ÿ Celé podobenství o samočinně rostoucím zrnu lze
tedy chápat ještě jinak: Rozsévačem
je Bůh, který vkládá semeno svého
slova do nás, do své země. A již se
dále nemusí starat, protože v nás to
semeno vzchází a roste, samo od sebe,
a proměňuje se ve zralý klas. Snad
tedy záleží na nás, jak v nás dáme
růst tomu, co k nám zaznívá, tomu, co
do nás zapadá jako Boží slovo. A Bůh
trpělivě čeká, až v nás jeho semena
dozrají v úrodu, až se sami staneme
jeho úrodou. Z této perspektivy tedy
podobenství říká – ano milá země, vydej ze sebe úrodu Božího slova. Roz-

 podporovat křesťanské vůdce,
církve a organizace, aby se ve
svých zemích účinně zastávali
židovského lidu;
 pracovat ve prospěch smíření
mezi Araby, Židy a ostatními
občany a obyvateli izraelské
země.

Dle slov bratra Sedláčka si tato
organizace klade za cíl podporovat
Židy, aniž by se je snažila přesvědčovat ke křesťanské víře. Pomáhá například při zakládání domovů s pečovatelskou službou pro ty, kdo přežili holocaust a potřebují již nyní stálou péči. Česká pobočka pořádá besedy ve školách, jichž se často účastní
pamětníci holocaustu. Konají se také
různé kulturní a vzdělávací programy,
které mají obyvatele naší země seznamovat více s židovskou historií a kulturou a vyjádřit podporu státu Izrael.
Bratr Sedláček zdůraznil, že podpora státu Izrael ovšem neznamená
bezvýhradné vyjádření podpory všem
krokům, které izraelští politici činí.
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Přesto se v následující diskusi objevily pochyby, zda organizace není vůči
státu Izrael a jeho politice příliš nekritická.
Svou přednášku bratr Sedláček
zakončil působivým zatroubením na
šofar, zvířecí roh, který se používá
při židovských slavnostních příležitostech.
Neděle potom pokračovala společným obědem. Pro sestry z křesťanské služby i další ochotné pomocníky
bylo servírování oběda již takřka poslední z řady činností, které je třeba
pro úspěšný průběh takové neděle vykonat – od domlouvání, co se bude vařit, přes plánování množství surovin,
páteční nákupy a sobotní dopolední
vaření, které bylo tentokrát navíc spojeno s úklidem po broušení parket.
Za tuto práci pro nás všechny děkujeme a dík patří také těm, kdo se
starali v průběhu přednášky o děti,
kdo přivezli starší členy sboru a hosty,
kdo zajistili technickou stránku promítání, přinesli pečivo či se podíleli
na závěrečném úklidu.
jaš

Janské Lázně 2011
K letošnímu pobytu v Janských Lázních se vracíme několika obrázky. Jak je
z nich vidět, nebyla nouze o společné výlety a jako obvykle jsme také večer
poseděli při společném programu. Na příští rok je pobyt zamluven v týdnu
od 18.2. Těšíme se, že nás pojede třeba ještě o trochu více.
Jaš
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Sborová neděle 20. února

sévač ti důvěřuje – a dává ti čas, aby
to, co do tebe zasel, v tobě mohlo také
vyklíčit, vzejít a dozrát.
Obě pojetí – že jsme rozsévači a
můžeme klidně čekat, až úroda dozraje, i že jsme zemí a můžeme ze sebe
dát vzejít slovu, které do nás bylo zaseto, ovšem tíhnou k závěru podobenství: „A když úroda dozraje, ihned se
chopí srpu, protože nastala sklizeň.ÿ
(Mar 4:29 B21) Trpělivé čekání i růst
dojdou svého cíle. V Bibli je několi-

Předposlední únorovou
neděli proběhlo další
z nedělních sborových
setkání, která jsou obvykle věnována přednášce hosta po bohoslužbách, pokračují
diskusí a jsou zakončena společným obědem. Hostem byl tentokrát bratr Karel Sedláček s manželkou Darinou, kteří po bohoslužbách vyprávěli
o Izraeli. Bratr Karel je členem organizace ICEJ – mezinárodního křesťanského
velvyslanectví v Jeruzalémě. Jaké jsou
cíle ICEJ? Internetové
strany organizace je
formulují takto: Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací
činnost, zejména:
 projevovat zájem o židovský
národ a obnovený stát Izrael
a být zdrojem potěšení podle
slov proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš
Bůhÿ;
 připomínat křesťanům, aby se

5

krát obraz žně jako posledního soudu.
Zde je nejradostnější. Neodděluje se
žádný koukol od pšenice, nic se nepálí, nikdo se nevyhání ani netrestá.
Prostě se sklízí to dobré slovo, které
samo na půdě vyrostlo.
Milí rozsévači, nebojte se, však
úroda sama vyroste, dozraje a podaří
se jí sklidit, milá země, raduj se, to
co z tebe roste dobrého, marně neuvadne, ale skončí v hospodářově stodole.

Zprávy pro výroční sborové shromáždění
Pro účastníky výročního sborového shromáždění i pro ty, kteří nemohou přijít,
ale přesto je život sboru v minulém roce zajímá, uvádíme zprávu o životě sboru
a hospodářskou zprávu. Svůj osobní pohled na sbor pro Hrozen připojila také
sestra farářka.

Zpráva staršovstva o životě sboru za rok 2010

modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi;
 usilovat o to, aby se křesťané
z celého světa mohli dozvědět,
co se děje v Izraeli, a mohli získat správný vztah k izraelskému
národu;

Jak žije sbor? Tedy jeho členové?
Charakteristikou živého sboru je živá
víra jeho členů, projevovaná touhou
po setkávání s Bohem i s dalšími věřícími. Víra, která formuje život všedních dnů. Ne všechno z toho může
staršovstvo či farářka postihnout. Vidět je to, co se děje na půdě sboru:
v kostele při bohoslužbách a při dalších setkáních v týdnu.
PŘEHLED SETKÁVÁNÍ
Nedělní bohoslužby jsou středem
sborového života. Setkávají se zde
všechny generace.
Podílí se na nich kromě farářky

vždy dva presbyteři (jeden z nich
má první čtení a přímluvnou modlitbu). Kurátorka se stará o ohlášky,
varhanní službu zastává téměř pravidelně s. Slaninová. O formálních
stránkách bohoslužeb vedeme rozhovory na staršovstvu i ve sbor. časopisu (např. o přímluvných modlitbách, o konání novoročních bohoslužeb, o užití svíček). Děti se účastní
začátku bohoslužeb a po druhé písni
(s kytarou) odcházejí pod vedením
vždy dvou učitelů /učitelek k vlastnímu programu. Aktuálně vedeme
rozhovory o dětských bohoslužbách a
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snažíme se o častější učení nových
písní pod vedením s. Varhanice.
Jako každý pražský sbor nemohou
ani Vinohrady počítat s naprosto pravidelnou nedělní účastí svých členů
– ať proto, že na víkend odjíždějí
mimo Prahu nebo proto, že mají nevěřící partnery nebo partnery jiného
vyznání, se kterými tráví neděli jinde.
Vítáme však mezi sebou často různé
hosty a příležitostně sloužíme i celocírkevním setkáním. Také si uvědomujeme, že jsme spíš sborem jednotlivců než rodin.
BĚHEM TÝDNE se scházejí jednotlivé generační skupiny.
–Živou, i když nepočetnou skupinou (4–10) je úterní setkávání
starších věkem. Čteme společně
Markovo evangelium s výkladem a
rozhovorem. Sborová sestra či farářka
připravují malé občerstvení. První
úterý v měsíci je vyhrazeno koncertům, které organizuje (a finančně zajišťuje) Společnost Ant. Dvořáka – b.
Kvapil. Jsou dobře navštěvovány důchodci i z jiných pražských sborů.
–Na jaře 2010 se konala v úterý
večer biblická pro začátečníky –
zájemce o vlastní křest nebo křest
dětí. Soustředili jsme se na Vyznání
víry a otázky s ním spojené.
–Tradiční biblická hodina se
konala v minulém šk. roce ve středu
večer nad starozákonními výklady
Jana Hellera. Účast kolísala mezi 4–
12, v novém šk. roce jsme probrali
Modlitbu Páně a budeme se věnovat

tématu duchovního růstu.
–Ve šk.r oce 2009/2010 jsme měli
skupinu předškolních dětí a skupinu školáků (farářka, b.Vymětal a
sbor.sestra), konfirmandy a mládež.
–Pondělní schůzky mládeže
jsme před vánocemi ukončili pro nedostatek zájmu. Počet účastníků klesal a nakonec se scházela pouze farářka s jedním či dvěma účastníky,
z nichž jedno bylo její dítě. Mládež
má v současné době mnoho nabídek,
jak trávit volný čas, a i toho má méně
než dřív, protože mnozí studenti už
zároveň pracují. Sdružení mládeže už
také není místem, kde mladí lidé navazují známosti. Mladí lidé však přicházejí v neděli na bohoslužby, což
je asi důležitější než zvláštní setkání
mládeže. Zhruba jednou za měsíc se
u nás koná „filmový klubÿ – promítání pro mládež ze všech pražských
sborů.
–S loňskými konfirmandy – dorostem je farářka v kontaktu. Setkání se uskutečnila několikrát ve
středu večer, obtížně hledáme společný volný čas.
–Biblické hodiny s pozváním pro
ekumenu, které vede b. prof.Filipi,
získaly poměrně velký ohlas. Jednou
za měsíc (poslední úterý v měsíci)
se tedy koná „ekumenická biblická
hodinaÿ velmi dobře navštívená (25–
30) domácími i hosty z okolní ekumeny (CB, ČCH). Jedná se o výklady
Ježíšových slov a skutků.
–V novém šk.roce 2010/2011 se
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lové připravili, ale kam také každý
něco přináší a ze sebe vydává. To
je potom společenství jako „obcování
svatýchÿ.
Je škoda, že se členové vinohradského sboru minimálně účastní setkání seniorátních – seniorátní konference, seniorátního dne rodiny, seniorátních setkání mládeže či instalací farářů v sousedních sborech. Jako
bychom seniorátní společenství nepotřebovali, protože jsme dost velký a
zajištěný sbor. O ekumenické setkání
s Večeří Páně každý první čtvrtek
v měsíci, projevují zájem také spíše
hosté než domácí. S potěšením jsem
však zaznamenala větší účast našich
členů při ekumenických setkáních letos v lednu.
Kriticky vnímám i některé další
věci. Ačkoliv máme ve sboru 24 rodin s dětmi do 15 let, které se
aspoň občas ukážou, nemáme pro
ně prostor. Čím se mají zabavit malí
i „–náctiletíÿ, když my dospělí pijeme po shromáždění kafe? Myslím,
že bychom měli přemýšlet, jak dát dětem najevo, že tento sbor je také jejich a že jsme rádi, že je tu máme.
Když zde nenajdou své místo a nebudou se tu cítit dobře, brzy chodit
přestanou. Už teď je obtížné najít čas
pro vyučování náboženství nebo jiná
setkávání dětí.
Rozvržení sborových míst-
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ností v 1. patře se mi jeví pro současné potřeby ne úplně vyhovující.
Velká hala je téměř nevyužitá. Také
bychom potřebovali variabilně uzpůsobovat velikost sálu (a např. nevytápět celý velký sál pro schůzi 16 členů
staršovstva či 20 účastníků Limy nebo
biblické hodiny – nemluvě o útulnosti
prostoru).
Od jara do podzimu kolidují
různé církevní nabídky programů s akcemi Skauta, kterému
mnoho dětí ze sboru dává přednost.
To se týká i letních táborů. Možnost
setkávání s dalšími věřícími – ať už rodinami nebo generačními skupinami,
které organizuje církev nebo YMCA,
málokdo z vinohradského sboru využívá. Ochuzujeme se tak o mezisborová přátelství, širší rozhled po církvi
a možná i o vděčnost za to, co máme,
a jinde nemají.
Z práce ve sboru mám radost, i
když stále ještě hledám svoje místo,
učím se vnímat očekávání vás – členů
a také zjišťuji, na co stačím a na co
ne. Chybí mi čas na vlastní duchovní
čerpání a jsem hodně unavená. Jsem
přesvědčená, že pomocí pro mě i pro
narůstající práci ve sboru by bylo povolání dalšího faráře na půl úvazku.
To předkládám jako návrh pro další
jednání.
V Praze 18. března 2011
Ester Čašková
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Druhou skupinu tvoří lidé mladí,
hledající, nově pokřtění, přicházející z různých tradic, zvídaví, s touhou po vzdělávání. Zatím je pro ně
všechno nové. Většinou jde ale o jednotlivce, jejich partneři a děti
nejsou věřící. Musí se rozhodovat,
zda čas stráví s rodinou nebo ve
sboru. Proto je důležité, zda je program natolik lákavý, oslovující a aktuální pro jejich situaci, aby mu dali
přednost před něčím jiným. Na životě
sboru se zatím účastní spíš jen jako
hosté, jsou vítanými ale nepravidelnými návštěvníky, kteří se sami moc
neprojevují.
Třetí skupinou jsou sboroví spolupracovníci – presbyteři, učitelé
NŠ, členky křesťanské služby, hospodářské komise, organizátoři třicátníků, autoři sborového časopisu Hrozen, organizátoři ekumenického setkávání Limské liturgie, správci sítě a
webových stránek – ti, kteří život
sboru nesou a formují. Jde o širší
okruh lidí, částečně konvertitů, částečně tradičních evangelíků. Z velké
části jsou to lidé střední generace,
často ve svém zaměstnání (nebo rodině) velice vytížení.
Radostným setkáním všech generací jsou nedělní bohoslužby. Učení
nových písní se ochotně ujala sestra
varhanice, která dává zaznít nově
opraveným varhanám v plné kráse.
Zpíváme rádi, a tak se budeme věnovat jedné nové písni každý měsíc.
S potěšením také sleduji, jak spo-

lečenství sboru nese v modlitbách i
konkrétní pomocí ty, kteří se ocitnou
v těžké situaci. Chtěla bych vás povzbudit, abyste se nestyděli dát najevo, že pomoc potřebujete. Ochotných rukou i srdcí je dost, ale bez
konkrétních informací se nemohou zapojit. I v ohláškách a přímluvách
bychom rádi zmiňovali osoby a potřeby konkrétně – budete-li ochotni se
sdílet. Abychom nebyli společenstvím
anonymním, nebojte se zeptat se, jak
se kdo jmenuje. Zvlášť novým členům
sboru bychom rádi dali prostor i vědomí, že jsou potřeba.
Po určitém čase a obměně generací je dobře nově promýšlet obsah
tradičních „služebÿ a formy práce.
Počet spolupracovnic např.v křesťanské službě se rapidně snížil. Potřebuje
ji sbor? A máme na to, abychom takovou službu nabízeli? Kdo to chce dělat? Je vůbec třeba ji formálně organizovat, když se děje i spontánně? Stejnou otázku si kladu nad úkoly presbyterů: své nedělní povinnosti plní svědomitě, ale v čem se i jinak projevuje zodpovědnost presbytera za jeho
sbor?
Klesající účast na biblických hodinách ukazuje, že toto tradiční vzdělávání po večerech je pro vytíženou
střední generaci hodně náročné. Mám
zato, že bychom měli promýšlet, jaké
formy setkávání a sdílení by lidi těšily
a obohacovaly. Sbor by podle mě neměl být „domem služebÿ, kde si každý
vezme, co potřebuje a co profesioná-
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rozšířilo vyučování dětí o skupinku mladších školáků v ZŠ
Kladská pod vedením b. faráře Vymětala. Jde o částečně misijní akci.
Jelikož si třídu pronajímáme, jde
o „kroužek náboženstvíÿ a je možné
přizvat i děti odjinud. Přichází 3–6
dětí.
–Středeční setkávání dětí ve
sboru jsme v tomto šk. roce rozdělili na předškoláky (2–5), které vede
sbor. sestra, školní děti (5–7) vede
s.Wernischová a předkonfirmandy
(3–6) vede farářka.
–Čtvrteční večery jsou vyhrazeny
ekumenickému setkání s Limskou nebo skotskou liturgií
(1.čtvrtek – střídavě u nás a v Církvi
čsl.husitské),schůzkám učitelů NŠ,
schůzím staršovstva (2.čtvrtek) a
Třicátníkům. Několikrát se sešly
v neděli večer ženy (babinec) a proběhla 3 setkání k tématu Spiritualita (v neděli a ve čtvrtek).
Paleta sborových setkání je velká,
většinou však jde o menší skupinky,
téměř pastorační.
NEDĚLNÍ ŠKOLA
V současné době pracuje v plném
nasazení 6 učitelek a 2 učitelé nedělní školy. (Z. Bruknerová, J. Čašek, F. Krupička, Z. Novotná, A. Popelářová, J. Raisová, B. Uličná, H.
Wernischová). Scházíme se pravidelně
jednou měsíčně – vždy ve čtvrtek.
Schůzky vede Ester Čašková. Nyní
přemýšlíme o formě náplně schůzek,
tak abychom Ester pokud možno,
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co nejvíce ulehčili. Učíme podle příručky Synodní rady: „Církevní rok
2001/2002ÿ. V neděli se scházíme ve
dvou skupinkách: čtenáři a předškolní
děti. Začínáme společně písní, modlitbou, veršem ze žalmu a sbírkou.
V každé skupině bývá mezi třemi a
šesti dětmi. Záleží vždy na učiteli, zda
se vrátí se svou skupinkou zpět do
shromáždění. Každý měsíc se učíme
jednu píseň. Většina dětí chodících do
nedělky a někteří učitelé se také zúčastnili letního tábora v Orlovech na
konci srpna. Jako pozitivní vnímáme,
že se tábora účastnily i děti mimo
sbor. Před Vánocemi děti nacvičily
vánoční hru pod naším vedením. Jsou
věci, které bychom rádi zlepšili. Děkujeme za vaši modlitební podporu.
PASTORACI koná sborová sestra
u starších členů sboru, kteří se již
nemohou účastnit sborových setkání.
Za rok 2010 vykonala 124 návštěv
u 24 osob. Farářka navštěvuje nové
členy sboru, vykonává kazuální návštěvy (před křtem, pohřbem), snaží
se poznat i aktivní členy sboru v jejich domácím prostředí a setkává se
jednotlivě s těmi, kdo projeví zájem
o rozhovor. Jde mnohdy také o telefonní hovory, o písemný kontakt,
o rozhovory po shromáždění nebo při
neformálních sborových akcích.
KŘESŤANSKÁ
SLUŽBA
se
schází každý měsíc pod vedením
M.Chábové. Její členky (3–5) se snaží
se o sledování konkrétních potřeb
členů sboru a případně zajišťují po-
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moc, připravují nedělní občerstvení
stejně jako pohoštění při rodinných
nedělích. Sestry píší osobní gratulace jubilantům k narozeninám. KS
se také stará o dovoz hostů z Terezína. Před vánocemi KS organizuje
návštěvy starších členů sboru, na kterých se podílí více lidí.
SBOROVÝ ČASOPIS
Sborový časopis Hrozen vychází každý měsíc, s výjimkou letních prázdnin péčí J. Šarounové a
M.Chába, za technické spolupráce
J. Macha a sbor.sestry. Na web ho
umísťuje stejně jako další zprávy a
každonedělní kázání J.Šaroun.Vítány
jsou příspěvky každého, kdo se chce
např. vrátit článkem ke sborovému
dění v minulém měsíci, poslat fotografie ze sborových akcí, reagovat na
jiný příspěvek, napsat recenzi či cokoliv, co má vztah ke sborovému životu.
V poslední době se podařilo domluvit pravidelnější spolupráci s několika
dalšími členy sboru, a tak doufáme,
že toto rozšíření redakce bude pro
Hrozen pozitivním přínosem.
SBOROVÝ DŮM
Z hospodářské zprávy je vidět,
že dům v Korunní 60 znamená určitý zisk, ale také mnoho starostí
s jeho údržbou, obnovou, s nájemníky
i krátkodobými pronájmy (např. ke
konání koncertů v kostele či školení
v sále). O to vše se stará správce b.
Coufal a hospodářská komise. Díky
tomuto domu patříme k bohatým
sborům, a proto 10% ze zisku vě-

nujeme každý rok na podporu sborů
chudých. Jedná se vždy o nejpotřebnější sbor v každém seniorátě (celkem
15 sborů), které od nás dostanou podporu při splácení personálního fondu.
PŘEHLED KAZUÁLIÍ
Vinohradský sbor má k 31.12.2010
418 členů, z toho 134 hlasovných
(ti, kteří se účastní života sboru a
finančně přispívají), 151 salárníků.
V roce 2010 zemřeli a byli pochováni:
Jarmila Vanická, roz. Filipová, zemřela 1.února ve věku 91 let
Jaromír Novotný, zemřel 30.června ve
věku 82 let
Helena Hradecká, zemřela 24.července ve věku 102 let
Jan Semera, zemřel 5.září ve věku 79
let
František Běhounek, zemřel 30. října
ve věku 72 let (nebyl členem sboru)
O pohřební rozloučení požádali příbuzní dalších 4 zesnulých, celkem se
uskutečnilo 9 pohřbů.
Pokřtěni byli:
4. dubna 2010 Michaela Valentová,
věk 26 let.
13. června 2010 Christian Abraham
Teame, věk 1 rok
13. června 2010 Julie Marie Mertha,
věk 1 rok
7. listopadu 2010 Anežka Uličná, věk
2 roky
21. listopadu 2010 Miloš Martínek,
věk 33 let
21. listopadu 2010 Karla Hostašová,
věk 26 let.

odhadnout, které služby a zboží
budeme nakupovat od neplátců
a které od plátců DPH, je také
dost obtížné tuto část nákladů
rozpočtovat.
Příjmové kapitoly rozpočtu
V příjmové kapitoly byly všechny
naplněny zhruba na 100 % jak vyplývá z tabulky „plnění rozpočtuÿ,
s výjimkou ostatních tuzemských
darů, kde namísto plánovaných 250
000 Kč, činí konečný stav 351 000 Kč,
a s výjimkou ostatních sborových příjmů. Tam byly plánovány pouze příjmy z výnosů z termínovaných účtů
ve výši 30 000 Kč, ke kterým přibylo
plnění od pojišťovny ve výši cca 55
000 Kč, celková částka zde činí cca 98
000 Kč. Saláry a sbírky byly naplněny
v podstatě v plánované výši.
V roce 2010 sbor použil 94% plánovaných nákladů, do tohoto čísla
jsou započítány také odpisy za sborový dům. V roce 2010 sbor naplnil
112% plánovaných výnosů.
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Stejně jako v letech minulých byl
vlastní provoz sboru dotován z výnosů z pronájmu sborového majetku.
Díky tomu, že sbor vlastní činžovní
dům, mohl v roce 2010 zajistit vlastní
činnost (práci sborové sestry, platby
za teplo a osvětlení v kostele a ve sborových místnostech, platby repartic a
platbu do personálního fondu atp.)
v rozsahu (finančním) o cca 400 000
Kč větším, nežli by si to mohl dovolit,
pokud by neměl příjmy ze sborového
domu. Dále díky výnosům ze sborového domu mohl sbor darovat výše
uvedenou částku 225 000 Kč ostatním
sborům.
Celkové sborové hospodaření
skončilo, pokud z nákladů vyjmeme
odpisy sborového domu, v přebytku
cca 290 000 Kč.
Staršovstvo závěrem zprávy děkuje všem členům a přátelům sboru
za jejich péči a štědrost ve věcech finanční starosti o sbor.
Za staršovstvo Matěj Cháb

Jak vidím sbor
Doplnění zprávy pro VSS z pohledu farářky
Jak vidím sbor? Sbor je živý jim do určité míry nahrazuje roa funguje na mnoha úrovních a dinné vazby a tvoří náplň času.
v různých vztazích.
Pro účast se nerozhodují kvůli programu, sbor je pevnou součástí jeVýraznější jsou tyto tři skupiny:
jich života. Nemají zvláštní očekáStarší věková kategorie, tedy vání, jsou spokojeni, že sbor „funti, kteří přicházejí většinou sami (vý- gujeÿ.
jimečně jako manželský pár) a sbor
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doúčtování dohadných položek
z roku 2009 (to znamená, že
v této částce je část nákladu vydaného na energie ještě v roce
2009).
2. Mzdové náklady– tato kapitola byla mírně překročena, namísto plánovaných 600 000
Kč vydal sbor cca 650 000
Kč, což bylo zapříčiněno jednak větším objemem finančních
prostředků vyplacených na základě dohod o pracovní činnosti na krátkodobé pracovní
vztahy, mezi které patří například zajištění krátkodobých
pronájmů, zajištění katecheze,
výuky náboženství na ZŠ Kladská. Jen pro informaci uvádím,
že do těchto nákladů jsou počítány náklady na mzdy, sociální a zdravotní odvody za zaměstnance sboru, náklady na
stravenky a náklady na krátkodobé pracovněprávní vztahy,
které sbor uzavírá, těmi jsou
zejména již výše zmíněná katecheze a výuka náboženství a
pak náklady na zajištění krátkodobých pronájmů sborových
prostor a modlitebny.
3. Spotřeba ostatních služeb:
zde sbor překročil náklady
o cca 46%, když namísto plánovaných 270 000 Kč vydal cca
395 000 Kč. Toto bylo způsobeno zejména neplánovanými

výdaji, vzniklými v souvislosti
s údržbou a pronájmem nebytových prostor, ze kterých dali
pronajímatelé během roku výpověď, což činilo cca 80 000 Kč
(vymalování a nové podlahové
krytiny atp). Dalším důvodem
bylo to, že některé položky související s plánovanými musely
být účtovány na účty ostatních
služeb (intonační práce na varhany za cca 20 000 Kč). Dále je
v této kapitole zařazena oprava
havarijního stavu římsy na fasádě sborového domu, která vyšla na zhruba 40 000 Kč.
4. Ostatní náklady – zde sbor
plánoval částku 50 000 Kč
a reálně vydal o 88%, tj
cca o 45 000 Kč více. Tento
nárůst je v případě rozpočtové
kapitoly ostatní náklady způsoben účtováním o neuplatněné
dani z přidané hodnoty, která
v roce 2010 činila cca 66 000
Kč. Tento údaj je poněkud zavádějící, jednak jsou to náklady,
které vznikly při nákupech různého zboží a služeb (například
při dokončení opravy dlažby,
nákupu čistících prostředků do
sboru, nákupu plynu a elektrického proudu atp.) a představují pouze tu část DPH, kterou
sbor jako plátce DPH nemohl
od státu požadovat zpět. Dále
vzhledem k tomu, že je těžké

Do sboru přistoupili:
Martin Wernisch ze sboru Salvátor
Michael Haase ze sboru v Curychu
Svatební shromáždění se v našem sboru se nekonalo. Farářka vykonala svatební shromáždění ve sboru
Svratouch (3.7.2010 – Josef Voráček
a Marta Klepáčková)
MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ
– V březnu 2010 jsme hostili presbyterní konferenci seniorátu.
– Na Velikonoční pondělí se konal
sjezd řeky Sázavy z Týna do Pikovic
(2 rafty)
– 11. dubna výlet s dětmi do Botanické zahrady
– Rodinná neděle s hostem prof. P.
Pokorným se uskutečnila 18.dubna.
– bohoslužby na závěr synodu se konaly 30.5.2011
– sborový výlet do Krabčic a na Říp
se uskutečnil v sobotu 12.června
– slib nového staršovstva přijala seniorátní kurátorka s. Zdena Skuhrová
13.6.2010
– letní tábor s dětmi v Orlovech se konal v srpnu 2010
– 17.10 2010 rodinná neděle
– adventní trh s divadlem pro děti se
uskutečnil 2. adventní neděli
– dětské vánoční bohoslužby se konaly 19.12.2010
DO BUDOUCNA
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Rádi bychom uspořádali slavnostní pověření učitelů NŠ na začátku šk. roku – a poděkovali jim na
jeho konci.
Zájem o společné zpívání
bychom chtěli podpořit častějším učením nových písní pod vedením s. varhanice, např. každou první neděli po
bohoslužbách.
Touha po sdílení a modlitebním setkání v domácím kruhu roste,
jeden takový už se schází.
Bylo by dobře uskutečnit kromě
rodinných nedělí také sobotu pro
rodiny s dětmi (a nevěřícími partnery) – jako výlet někam do přírody
nebo do venkovského sboru s atraktivním programem.
Staršovstvo je vděčné za to, že vinohradský sbor je fungujícím společenstvím. Jistě lze mnoho věcí také
zlepšit a o to se chceme společně snažit. Přivítáme vaše podněty a prosíme
i nadále o vaši podporu a modlitby
pro práci, která se koná.
Staršovstvo
Z.Bruknerová, E.Čašková, P.Coufal,
P.Filipi,
M.Cháb,
V.Janečková,
M.Lešikar, Z.Novotná, E.Pavlincová,
D.Popelář, J.Tomková, J.Šarounová,
H.Wernischová.
V Praze v březnu 2011
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Zpráva o hospodaření sboru za rok 2010
Tato zpráva se zmiňuje dle ustanovení ŘHC o událostech, které měly
v roce 2010 významný vliv na hospodaření sboru
1. Dary sborům ČCE – v souladu s rozhodnutím sborového
shromáždění rozdělilo staršovstvo částku 225 000 Kč sborům,
jejichž výběr proběhl na základě
doporučení seniorů jednotlivých
seniorátů – Ústí nad Labem, Jeseník, Chrást, Humpolec, Varnsdorf, Strmilov, Jablonec nad
Nisou (ochranovský sen.), Aš,
Krakovany, Broumov, Rovensko
pod Troskami, Koberovy, Česká
Třebová, Silůvky, Libštát (dar
ve všech případech činil 15 000
Kč).
2. Dědictví po sestře Bukovanské – v roce 2010 bylo vyřízeno dědictví, které sboru odkázala sestra Bukovanská – jednalo se o finanční částku. Sbor
s vděčností přijal částku 250 000
Kč.
3. Oprava varhan – v roce
2010 sbor nechal provést opravu
a naladění varhan. Při této
opravě byly vyjmuty všechny
píšťaly, opraveny nebo nahrazeny kožené a plstěné části varhan a vyměněn ventilátor, varhany naladěny a intonovány.

Cena za opravu byla zhruba 104
000 Kč a cena za nový ventilátor zhruba 36 000 Kč, celkově varhany opraveny nákladem 141 000 Kč.
4. Dokončení opravy dlažby
v přízemí sborového domu –
v roce 2009 proběhla první fáze
rekonstrukce dlažby v přízemí
sborového domu – odstranění
staré dlažby a příprava podkladu pod dlažbu novou, celkem tyto práce stály zhruba
632 000 Kč. V roce 2010 byla
oprava dokončena – nákladem
zhruba 360 000 Kč byla položena dlažba nová; celková rekonstrukce, která byla realizována v letech 2009 a 2010, vyšla
zhruba na jeden milion korun.
5. Rekonstrukce WC ve sborových prostorech v 1. patře – v roce 2010 proběhla plánovaná rekonstrukce WC v prvním patře, celkovým nákladem
cca 252 000 Kč. Nakonec tedy
byla splněna původně rozpočtovaná položka a staršovstvo nemuselo využít souhlasu, kterou
s jejím navýšením dalo sborové
shromáždění konané v červnu
2010.
6. Dokončení opravy kanceláře sborové sestry v 1. pa-
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tře – v roce 2010 bylo také
z větší části dokončeno vybavení kanceláře, kterou užívá
sborová sestra.

rozpočtu dar, který bude krýt
jednu čtvrtinu tohoto nájmu a
který bude darován společnosti
Jeden svět.

7. Změna nájemců nebytových
prostor – v průběhu roku dostal
sbor výpověď od nájemce obchodních prostor ve sborovém
domě – Wüstenrot – a uvolněný
obchod pronajal nájemci prodávajícímu zdravotní židle (společnost MEDEXO, s.r.o.). Dále
spor obdržel výpověď od nájemce pana Filipa, který měl
od sboru v nájmu jak obchodní prostory v přízemí sborového domu, tak kancelářské
prostory v podkroví sborového
domu. Obchod, který měl pan
Filip v nájmu, sbor pronajal
o.p.s. Jeden svět. Kancelářské
prostory, které měl pan Filip
v nájmu, pronajal sbor panu
Špačkovi, který je dlouhodobým nájemcem prostor v podkroví sborového domu. Vzhledem k situaci na trhu s nemovitostmi se nepodařilo pronajmout tyto nebytové prostory
za stejných podmínek, jako
tomu bylo v případě nájemců,
kteří výpověď dávali, tyto prostory byly pronajaty za poněkud méně výhodných podmínek
pro sbor. V případě obchodních
prostor pronajatých o.p.s. Jeden svět zařadilo staršovstvo do

Rozpočet – dodržení jednotlivých rozpočtových oblastí
V roce 2010 neplnil sbor plánované náklady v těchto oblastech:
Běžná údržba – zde sbor naplnil
pouze 67% plánovaných výdajů – vydal cca 860 000 Kč namísto rozpočtovaného 1.275 000. Toho bylo dosaženo
jednak tím, že některé akce byly odloženy (výměna mikrofonů za bezdrátové, výměna oken v bytě čísle 20 –
celkem o cca 120 000 Kč), část nákladů vztahujících se k běžné údržbě
je účtována na kapitolu ostatní služby
(například oprava římsy, cca 50 000
Kč – tuto částku uhradila pojišťovna
a je o ní zvýšena kapitola Ostatní
sborové příjmy, příjem z tohoto pojistného plnění se projevil zvýšením
atp.). Část nákladů je zobrazena v kapitole „ostatní nákladÿ, kde je vyčíslena ta část daně z přidané hodnoty
náležející k jednotlivým akcím, kterou
sbor odvedl.
Náklady byly výraznějším způsobem překročeny v kapitolách:
1. Energie – namísto plánovaných 150 000 Kč jsme na energie vydali 184 000 Kč, rozpočet byl v této kapitole překročen
o 24 %. Částečně se v tomto odráží růst cen energie a částečně

