
i Ze sborových akcí

Ne 1. 5. 9:30 bohoslužby (E.Čašková)
Po 2. 5. 17:00 schůzka křesťanské služby
Út 3. 5. 14:30 koncert nejen pro starší věkem (J.Cikker, A.Dvořák,

I.Zeljenka, P.Martinček, W.A.Mozart)
Čt 5. 5. 19:00 bohoslužby s Limskou liturgií v Dykově ulici
Ne 8. 5. 9:30 bohoslužby (P.Špirko)
Po 9. 5. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 10. 5. 14:30 setkání starších věkem
Čt 12. 5. 19:00 schůze staršovstva
Ne 15. 5. 9:30 bohoslužby s VP (E.Čašková)
Út 17. 5. 14:30 setkání starších věkem
Čt 19. 5. 19:30 Promítání filmu z akce Promítej i ty - Já, moje romská ro-

dina a Woody Allen.
Ne 22. 5. 9:30 bohoslužby (E.Čašková)
Út 24. 5. 14:30 setkání starších věkem
Pá 27. 5. 20:00 do 22:00; noc kostelů
Ne 29. 5. 9:00 bohoslužby (E.Čašková, přímý přenos do rozhlasu). Pozor,

začátek již v 9.00!
Út 31. 5. 14:30 setkání starších věkem

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Ma-
těj Cháb a Jana Šarounová. Jazykové korektury: Jana Šarounová. Tiskovou verzi
programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. Adresa na
internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru
(Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo
redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského sboru. Neprodejné.

Číslo 116/duben 2011 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen

Jarní úklid
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2 KÁZÁNÍ

Znamení z nebe
Kázání Tabity Landové na Vinohradech 20.3.2011, 2. neděle postní Remi-
niscere

1. čtení: Jon 3,1–10

Milé sestry a bratři,
zákoníci a farizeové chtějí po Ježíšovi

znamení. Na první pohled se zdá, že je to
docela oprávněný požadavek. Je to po-
dobné, jako kdybychom dnes po někom
chtěli, aby prokázal své kompetence v ob-
lasti, kde působí – například že je vystu-
dovaný lékař, učitel nebo teolog. Ovšem
zákoníci a farizeové tu po Ježíšovi po-
žadují znamení zcela jiného druhu, než
je vysokoškolský diplom. Evangelista Ma-
touš na jiném místě uvádí, že žádají „zna-
mení z nebeÿ (Mt 16,1). Chtějí, aby Ježíš
prokázal svou božskou moc něčím, co ne-
dovede žádný člověk. Naléhají, aby po-
tvrdil svůj božský původ nějakým mi-
mořádným, zázračným činem. Může však
vůbec existovat takové jednoznačné, ob-
jektivní znamení?

V oddílu, který předchází našemu
textu, bychom se dočetli, jak Ježíš vyhnal
zlého ducha z posedlého člověka. Ale když
se o tom doslechli farizeové, obvinili jej,
že vyhání démony ve jménu Belzebula,
knížete démonů. Stal se tu zázrak, ale ti,
kteří hledali objektivní důkazy Ježíšovy
božské moci, to stejně neuznali. Vyložili
to úplně naopak. Otázka po znamení je
tak v jejich případě již od samého po-
čátku vedena nedůvěrou k Ježíšovu po-
čínání. Je to otázka nevíry.

Ten, kdo chce skutečně poznat Ježí-
šovu božskou moc, toho nedosáhne z po-
zice nezaujatého diváka. Poznat Ježíšovu
moc jako moc Božího Syna lze jen tehdy,
když mu otevřu své nitro, když se k němu

s důvěrou vztáhnu, když se s ním ocitnu
ve vztahu. Tato důvěra je pak tím, co mi
otvírá oči pro Ježíšovo božské působení.
Tato důvěra působí, že spatřuji Ježíše
jako Božího Syna a svého Spasitele, že
zakouším jeho osvobozující moc ve svém
životě.

Víra samotná však nevzniká na zá-
kladě znamení, které by bylo jednoznačné
ve svém významu a které by tudíž ani ne-
potřebovalo žádnou interpretaci. Máme
k dispozici jen znamení, jejichž význam
k nim teprve musíme doplnit, a to na zá-
kladě své víry. Vírou pak poznáváme, že
ten, který se narodil v chudičkém chlévě,
je současně králem světa. Že ten, který
jedl a pil s hříšníky, je také jediný bez
viny. Že ten, který bezmocně visel na
kříži, je zároveň slávou oděný Syn Boží.
Proto se nedivme Ježíšově příkré odpo-
vědi zákoníkům a farizeům: „Pokolení zlé
a zpronevěřilé si hledá znamení. Ale zna-
mení mu nebude dánoÿ. Ježíš odmítá po-
skytnout znamení, k jehož pochopení by
nebylo zapotřebí víry. A toto odmítnutí
platí dodnes.

Jako křesťané nemáme k dispozici
jednoznačně přesvědčivé důkazy Ježíšovy
božské moci. To nám přináší dost těž-
kostí. Ani my se totiž nemůžeme před
světem vykázat viditelnými znameními.
A přitom by nám tolik pomohla. Sta-
čilo by třeba, aby naše sbory byly trochu
živější a více přitahovaly nové lidi, aby
z bohoslužeb lidé odcházeli vždy s no-
vou životní nadějí, aby z našich kon-
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kovými hudebníky a lektory, kteří pů-
sobí nebo působili na předních americ-
kých univerzitách a institucích, přispívá
k vzájemnému česko–americkému pozná-
vání a k budování občanské společnosti
v této zemi.

Na koncertech zní především díla
amerických skladatelů – mnozí z nichž
zde ještě nejsou dobře známi – ale také
díla českých autorů napsaná za jejich
pobytu v USA a díla českých krajanů.
Účinkující umělci, kteří patří mezi špič-
kové hudebníky Spojených států, prezen-
tují americkou interpretační školu.

Přednášky se soustřeďují na americký
způsob života, česko–americké vztahy,
každodenní americkou demokracii a myš-
lenky svobody, na nichž byly USA vybu-
dovány. Lektoři zahrnují české odborníky
a Čechoameričany či Američany, kteří zde
jsou na návštěvě nebo se vrátili zpět do
České republiky.

Eva Knapp

Program koncertů bude k dispozici na
nástěnce a u sborové sestry, podrobné
informace i ceny vstupného najdete na
webu http://www.interdvoraksoc.cz.

Témata nedělní školy v květnu

1.5. Prázdný hrob (L 23, 26–56)
8.5. Podobenství o rozsévači (Mk 4, 1–20)

15.5. Podobenství o nemilosrdném služebníkovi (M 8)
23.5. Podobenství o milosrdném Samaritánovi (L 10, 25–42)

Výlety a vycházky

15.5. Průhonice
29.5. Šárka

Jarní úklid
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a o jeho zmrtvýchvstání. I když pravda
hodně zašifrovaně. Bohu díky, že dnes
se o téhle dobré zvěsti může mluvit ote-

vřeně.
Matěj Cháb

Jarní úklid

b Březnová schůze staršovstva
Na své březnové schůzce staršovstvo

připravovalo podklady pro sborové shro-
máždění; probíralo výsledky ankety, kte-
rou v Janských Lázních připravila Ester
Čašková a shodlo se na tom, že s vděč-
ností přijme aktivitu členů sboru směřo-

vanou k organizaci výletů a podobných
akcí; shodlo se na tom, že květnovou
schůzi věnuje rozhovoru o tom, co sbor
chce a nechce po sborových zaměstnan-
cích.

mch

Festival Americké jaro
Festival Americké jaro je největší sou-

časný projekt česko–americké kulturní
spolupráce. Hlavním organizátorem je
Mezinárodní společností Antonína Dvo-
řáka, která při přípravě jednotlivých akcí
spolupracuje s dalšími kulturními a vzdě-
lávacími institucemi.

Cílem této široce pojaté akce je pro-
střednictvím hudby a mluveného slova
navazovat na duchovní odkaz Antonína
Dvořáka, zakladatele americké národní
hudby, jehož jméno symbolizuje česko–
americkou spřízněnost. Organizátoři jsou
přesvědčeni, že osobní setkávání se špič-
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firmandů zůstávala ve sborech alespoň
polovina, aby i na nás samotných byla
více vidět proměna, kterou s námi učinila
víra. Potom bychom byli pro své nevě-
řící okolí přesvědčivějším znamením toho,
že v Kristu skutečně působí Boží Syn.
Sice se o to snažíme, ale naše snahy často
vyznívají naprázdno. A tak mezi sebou
mnohdy jen těžko hledáme rozpoznatelná
znamení Boží moci.

Ježíš odmítá dát „znamení z nebeÿ.
Jediné, co připouští, je poněkud záhadné
„znamení proroka Jonášeÿ. Jonáš strá-
vil tři dny a tři noci v útrobách mořské
velryby. Podobně jako on i Syn člověka
stráví tři dny v srdci země, v říši smrti.
Místo nějakého mocného znamení vítěz-
ství, které by jednoznačně legitimovalo
Ježíšův božský původ, bude světu dáno
znamení zcela opačné povahy. Smrt na
kříži je docela jasným znamením porážky.
To nám jde proti srsti. Raději bychom
v Ježíšově případě viděli znamení úspě-
chu. Boží láska, kterou on ztělesňuje, se
však neprosazuje násilím ani marketingo-
vými triky. Nemá okázalou prezentaci.
V Kristově smrti na kříži dostáváme zna-
mení, jemuž porozumí právě a jedině víra.

Víra otvírá oči. Věřící člověk proto
vidí více než jen to, co má bezprostředně
před sebou. Prorok Jonáš strávil takřka
polomrtvý tři dny a tři noci v žaludku
velryby. Třetího dne byl vyvržen na břeh.
Někdo by si mohl říci: náhoda. Věřící
však v této události rozpoznává projev
Božího milosrdenství, potvrzení, že Bůh
chce mít Jonáše i nadále jako svého pro-
roka a svědka. Znamení proroka Jonáše
tak není jen znamením porážky. Skrze
porážku Jonáš dochází k nové naději.
Podobně je tomu i s údělem Syna člo-
věka. Víra nevidí jen jeho zdrcující pro-
hru, která vrcholí na golgotském vršku.

Víra hledí dál. Vidí, že po Velkém pátku
přichází velikonoční neděle. Vzkříšením
se Bůh ke svému ukřižovanému Synu při-
znává. To je jediné „znamení z nebeÿ,
které Bůh světu dává: Je jím Ježíš sám.
Jeho smrt a vzkříšení, jeho pád a nové
povstání.

Víra nepotřebuje důkazy. Víře stačí
slyšet svědectví o Kristově ponížení a
vyvýšení. To však zřejmě nebyl případ
farizeů a zákoníků. Při pohledu na ně
proto Ježíš ještě jednou připomíná Jo-
nášův příběh. Vnímá tu ostrý kontrast.
Zatímco zkažení obyvatelé Ninive se po
Jonášově kázání obrátili a začali činit po-
kání, mnozí Ježíšovi současníci zůstávají
hluší i vůči slovům toho, kdo je více než
prorok. Nestačí jim slyšet volání Božího
Syna: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo
království nebeské.ÿ Ani na okamžik si
nepřipouštějí, že tato výzva k pokání se
týká také jich samých. Naopak stále zů-
stávají v pozici těch, kdo jsou vždycky
v právu a mají vždycky pravdu. I sa-
motný Boží Syn se před nimi má legiti-
movat. Proto je jednou zahanbí i ti zdán-
livě nenapravitelní vští.

Podobný kontrast vyvstává také při
srovnání Ježíšových posluchačů s králov-
nou ze Sáby. Když slyšela Šalomounova
moudrá slova, zvolala: „Požehnán buď
Hospodin, tvůj Bůh, který si tě oblíbil a
dosadil tě na izraelský trůn.ÿ Poznala, že
králova moudrost je darem Boží milosti.
Samozřejmě, že pro to neměla žádný dů-
kaz, ale víra dokáže číst znamení. – Na-
proti tomu Ježíšovi posluchači mají před
sebou více než jen Bohem nadaného uči-
tele moudrosti. Oči přesto zůstávají slepé
a uši hluché. Nakonec je neosloví ani to
jediné „znamení z nebeÿ, které Bůh světu
dává. „Královna jihu povstane na soudu
s tímto pokolením a usvědčí je. . . ÿ
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Sestry a bratři, dnešní postní peri-
kopa nám ukazuje, že Boží Syn nepotře-
buje nikterak dokazovat svou moc. On
k nám přichází s výzvou, abychom se
zastavili v koloběhu svého života a za-
mysleli se nad jeho směřováním. On sám
nám přitom svým životem a smrtí uka-
zuje cestu, k níž se Bůh přiznává. Kdo
v něj uvěří, ten bude mít naději i tehdy,
až se ocitne v srdci země. Naději, že Bůh

bude pamatovat na své slitování. Amen.
Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti

za to, že k nám přicházíš a oslovuješ nás.
Mnohdy jsme hluší a slepí a chceme vi-
dět důkazy tvé moci. Prosíme, probou-
zej svým svatým Duchem v našich srd-
cích víru. Ať i bez viditelných znamení
rozpoznáváme v tvém Synu svého Pána
a Spasitele. Dej nám sílu jít s pokorou a
důvěrou za ním. Amen.

Jak vidím sbor

Reakce

Chtěla bych reagovat na výroční
zprávu z pohledu farářky, kterou jsem
si přečetla v minulém Hroznu a také jsem
ji vyslechla na VSS. Sestra farářka po-
jala zprávu o sborovém životě obsáhle a
vyčerpávajícím způsobem. Zaznělo tam
mnoho věcí, s kterými plně souhlasím.
S některými však souhlasit nemohu.

Starší věkem rozhodně mají očeká-
vání, rádi si vyslechnou pozitivní, po-
vzbuzující a poučný výklad a citlivě vní-
mají spory, nebo naopak věci, co se ve
sboru daří. Nestačí jim jen „fungováníÿ.
Práci křesťanské služby považuji v našem
sboru také za důležitou. I když je čle-
nek málo, je to pro ně práce důležitá a
pro sbor je důležité uvědomovat si, že tu
jsou stále lidé, co ostatním nezištně po-
máhají. Ve všech aktivitách sboru i při
bohoslužbách lidí ubývá, nepozastavujme
se proto nad tím, že i v KS je jich méně.
Je to možná stagnující období, po němž
přijde doba obrody. Chci se také vyjád-
řit k akcím Skautu. Naši kluci navštěvují

Skaut, výlety mají jen v sobotu, na celý
víkend odjíždějí jen jednou za pololetí.
Ani letní tábor jim nebrání, aby se zú-
častnili celocírkevních akcí, jedeme prostě
společně v jiný termín do Chotěboře nebo
do Bělče. Také si nemyslím, že náš sbor
je „domem služebÿ. Náš sbor je sborem
velmi aktivních a obětavých lidí – nábo-
ženství učí naši členové, třicátníky při-
pravuje naše kurátorka, členky KS pra-
cují pro sbor, ekumenickou biblickou vede
náš člen bratr prof. Filipi, shromáždění
s limskou liturgií má na starosti br. Ši-
lar, sborový tábor si připravují rodiny či
učitelé NŠ sami, vánoční trh si připravu-
jeme sami, jsme schopni si zorganizovat
zimní dovolenou a na večery mít připra-
vené programy. Máme tu hodně lidí, co
ze sebe dávají druhým. Vyšla jsem z ves-
nického sboru a rozhodně jsem tam tako-
vou aktivitu členů nezaznamenala. Proto
si vinohradského sboru moc vážím a jsem
v něm moc ráda.

Eva Svobodová
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(to je hrozné slovo – znamená, že počí-
taní je o něco složitější1). Západní část
církve tenhle výpočet, který má kořeny
u alexandrijských astronomů a matema-
tiků, přijala někdy v šestém století. Proč
něco dělat jednoduše, když to jde složitě,
chtělo by se říci. Obyčejně se má za to,
že nicejský sněm, který tohle vypočítá-
vání usnesl, chtěl zamezit tomu, aby se
křesťanské svátky potkaly s židovskými
(i když to nevyšlo vždy, párkrát za století
jsme všichni quatrodecimány, ať chceme
či nechceme). A tak i na určení data na-
šeho největšího svátku leží stín člověčiny
a malé netolerance.

Věřím, že spolu s ostatními stíny jej
Hospodin smazal příběhem velikonočního
týdne už dávno předtím, nežli vznikl, ale
je asi dobře o něm vědět.

ý

Není to tak dávno, co se veliko-
noce nazývaly svátky jara a v televizi
místo koťátek dávali záběry kočiček (těch
z vrby jívy), pomlázky a malovaných va-
jíček, které podle mínění ateistických ve-
ličenstev, vládnoucích z milosti Leninovy,
hezky spojovaly síly přírodní s tradicemi
rolníků a dělníků, takže se pracující in-
teligence mohla zase něco naučit. Kdyby
ale páni tušili ? – kočičky, s těmi je to
jednoduché, v kostelech jednoty římské
vzaly na sebe roli palmových ratolestí,
které se v našich zeměpisných šířkách ne-
vyskytují, a připomínaly přivítání Ježíše
v Jeruzalémě.

Je pravda, že pomlázka se asi o žád-
nou křesťanskou tradici opřít nedá, a zů-
stane svébytným prvkem naší kultury,
který je trnem v oku emancipovaným že-
nám žijícím na západ od nás. Trochu ji-
nak je to s těmi vajíčky. Marie Magdaléna
je dlouhou dobu vděčným námětem mi-
strů umění malířského. Zatímco západní
malířství se s chutí pouští do popisu jejích
emocí a ženské krásy (většinou obojího
najednou), na ikonách ortodoxních církví
je zobrazována velmi střízlivě, ponejvíce
s konvičkou, ale občas také s vajíčkem
v ruce. Bílým nebo červeným. A právě
Marie Magdaléna stojí u kořenů tradice
barvených velikonočních vajec. Těch pří-
běhů o červených vejcích a Marii z Mag-
daly je víc, tak alespoň jeden z nich: Dnes
už spíše jen pravoslavná tradice vypráví,
že po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání se
Marie Magdalena setkala s císařem Tibe-
riem a celý příběh velikonočního týdne
mu vyložila. Proč přitom držela v ruce
bílé vajíčko, se nepraví, ale zato se praví,
že když Marie Magdaléna došla k tomu,
že Kristus byl vzkříšen, císař se smál a
odpověděl, že kdyby byl vzkříšen, musí
to vajíčko ihned zčervenat. Než to dořekl,
stalo se. A tak se o velikonoční neděli roz-
dávají ještě dnes v některých pravoslav-
ných církvích červená vajíčka, na kterých
je napsáno: Kristus vstal z mrtvých.

Kdybych se vrátil k televizním pře-
stávkám z doby, kdy jsme poroučeli větru
dešti, jsou mi zpětně viděno o hodně sym-
patičtější – do obývacích pokojů přinesly
zvěst o Kristově vjezdu do Jeruzaléma

1Epakty ve chronologii jsou čísla, která udávají stáří měsíce v den 22. března, sloužíce tudy za
pomůcku k určení terminu velikonočního . Den 22. bř., obraný hned od Dionysia Exigua a po něm
od Bedy za východisko e-kt (sedes epactarum), jest první den po jarní rovnodennosti, kladené pro
potřeby chronologické vždy na 21. bř., a tudy první vůbec možný termin velikonoční. E. zakládají se
na 19letém kruhu měsíčném. Původ jejich tkví v rozdílu 11 dnů mezi rokem slunečním (tropickým)
a měsíčním (synodickým). Rozeznávati jest troje e.: 1. e. dle starého kalendáře, 2. e. juliánské, 3. e.
dle kalendáře opraveného papežem Řehořem XIII. (Ottův slovník naučný).
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Velikonoční pondělí, gnómóny a malovaná vajíčka

S volným velikonočním pondělím
jsem měl od malička potíž. Dlouho jsem
byl přesvědčen, že když byl Pán Ježíš
vzkříšen třetího dne, počítáme přece so-
bota, neděle a pondělí – raz, dva tři, tak
fajn, v pondělí se slaví vzkříšení. Jenže to
trochu nesedělo, když jsem občas v nějaké
písničce zaslechl, že hrob byl prázdný už
v nedělní jitro (a ve škole nám na ruštině
říkali, že neděle se řekne „voskresenjeÿ,
soudružka učitelka sice vysvětlila, že to
je od toho, že se křísí příroda, ale moc
jsem jí nevěřil).

Od té doby uběhl nějaký ten rok, a jak
pan Nohavica zpívá v jedné ze svých hez-
kých písniček: „Teď už jsem starší a vím
co vím,ÿ přijde mi, že velikonoční pondělí
je pomníkem malé lidské nechuti hojně
oslavovat velké činy Boží. Ono to totiž
bylo tak, že v prvotní církvi se na Veliko-
noce vzkříšení oslavovalo celých osm dní,
počínaje velikonoční nedělí. Představuji
si, že lidu bylo asi líno chodit do kostela
každý den po celý týden, a tak se staly
z osmi dnů tři dny (to bylo prý v jedenác-
tém století) a nakonec jen dva – tedy ne-
děle a pondělí. Teď už je mi jasné, že pís-
ničky mají pravdu a hrob byl prázdný už
v jitro nedělní, což je, jak by řekl (alespoň
doufám) dnešní puberťák, „fakt hustýÿ.
A že se asi nic „hustšíhoÿ od té doby ne-
stalo, je pro mě důvodem, proč si v pon-
dělí jdu rád slavení velikonoční neděle zo-
pakovat.

ý

Nevím jak v Čechách, ale ve Fran-
cii jsou občas v kostelech gnómóny, navíc
ještě většinou udělané trochu jako z něja-

kého filmu o Indiana Jonesovi – sluneční
paprsek vchází do kostela jakousi malou
štěrbinou pod střechou nebo vysoko mezi
okny a jako vržené kopí protíná temnoty
chrámové, až se o polednách zapíchne do
stupnice, která je buď na druhé straně na
stěně, nebo na podlaze (případně tam i
tam). Gnómón neměří ani tak čas, jako
spíš polohu slunce, aby se dal určit začá-
tek jara. Celé to vypadá hodně záhadně.
Tak záhadně, že jeden z gnómónů si za-
hrál i v Šifře mistra Leonarda – byl to ten
z kostela svatého Sulpice v Paříži.

Jejich funkce v křesťanské praxi je při-
tom dost prozaická: počítají se podle ní
Velikonoce. Je to ale nutné? Velikonoční
události jsou přece zasazeny před a na za-
čátek židovských svátků pesach. Pesach
je snadno k nalezení v židovském kalen-
dáři a židovský kalendář není tajný. Také
tušíme, že si židovská obec neobjedná-
vala u křesťanů jeho zpracovávání a že
se tedy dá bez výpočtů a gnómónů zjis-
tit, kdy je pesach, a začít slavit. S touhle
úvahou bychom se ale dostali do tábora
kacířů, kterým se říkalo quatrodecimani
– to proto, že ukřižování si připomínali
14. nisanu, jak to vychází podle Nového
zákona. (S těmi ale zatočil už v druhém
století papež Viktor I., proto bychom
je dnes asi marně hledali). My protes-
tanté se v ohledu slavení Velikonoc dr-
žíme západní, tedy římské tradice, a sla-
víme je v neděli. To usnesl nicejský kon-
cil, který roku 325 nařídil i východním
církvím slavit vzkříšení podle západního
způsobu, a to v nejbližší neděli po prv-
ním jarním úplňku. Aby to nebylo tak
jednoduché, nejedná se o úplněk astrono-
mický, ale o úplněk vypočítaný epaktami
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Sborová neděle

Ale David i všecken dům Izraelský
hráli před Hospodinem na všelijaké ná-
stroje z dříví cedrového, totiž na harfy,
loutny, bubny, housličky a na cymbály.

2. Sam 6.5
Král David se nebál žádného způsobu,

jak chválit Hospodina. A takovým po-
vzbuzením, abychom se ani my neobávali
a pilně chválili Boha písní novou, byla pro
mě návštěva našeho církevního kantora,
bratra Ladislava Moravetze, při minulé
rodinné neděli.

Bratr kantor nám dal možnost zazpí-
vat si s ním při spontánnějším a pís-
němi naplněném setkání, které proběhlo
už v sobotu večer. Škoda, že v neděli už
nedal lidu více prostoru pro zpívání, a jak
on říkal pro koštování nám neznámých
nápěvů. Ale „koštliÿ jsme si pár krásných
lidových písní, které braly za srdce. Lec-
kdo z nás zatoužil mít někdy v neděli do-
provod cymbálu a housliček. Bratr Mo-
ravetz nám přinesl také trochu ze své au-

torské práce. Mnohé zaujalo zhudebnění
žalmu 22 a je moc dobře, že sestra var-
hanice již tuto skladbu zařadila do svého
repertoáru.

Byli jsme též seznámeni s přípravou
nového evangelického zpěvníku. Za sebe
musím říct, že už se na něj těším. Vedle
toho, který je již osvědčený a plný krás-
ných písní, budeme mít další sbírku s no-
vými nápěvy, texty i harmoniemi. Jistě
bude dalším oživením našich chval.

Jediné, co mě zamrzelo, byla část pro-
gramu věnovaná dětem. Byla kratičká a
děti neměly možnost projevit svoji spon-
tánnost a radost za zpěvu a pohybu,
která je jim přirozená.

Díky bratru Moravetzovi za povzbu-
zení ke chválám hudbou. Bůh nám dal do
srdce radost z muziky a většině i radost
z vlastního hudebního projevu, i když
zdaleka nemusí být dokonalý. Díky Hos-
podinu!

Mirka Slunečková
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Pouť za křížovou cestou v Hrnčířích

Na odvážnou, dlouhou a namáhavou
cestu, zato ale příjemnou a plnou krás, se
vydali tito účastníci:

Osoby a obsazení: dospělí (není
znám počet těch, kteří se vrátili), děti
alias zlobivé breberky, s kterými se do-
spělí museli neustále potýkat + 1 gan-
gster Honza M. Tito všichni putovali
za 14+1 zastaveními do dříve malé ves-
ničky Hrnčíře. Po cestě jsme do hroznu
či skupiny cestovatelů přibrali pár dal-
ších účastníků výpravy a poté jsme se
vydali konečně a opravdu na cestu do
Hrnčíř. Doposud se nám nepodařilo zjis-
tit, jestli se Hrnčíře jmenují podle pro-
deje hrnců nebo prodeje hrnčířů. Kdyby
to bylo podle výroby a prodeje hrnčířů,
dejme tomu, že nekvalitní hrnčíř neboli
slonbidlo či pumprlín by stál zhruba 50

Kč a kvalitní a nadaný neboli suprovco-
vitý, by mohl stát až k 1 000 000 Kč.

Ale vraťme se zpět k pouti do Hrn-
číř. Když jsme se po cestě s mnoha za-
staveními, která dělala radost hlavně dě-
tem, jelikož v okolí naší cesty se vysky-
tovalo na spousty dětských hřišť, dostali
konečně do Hrnčíř, zjistili jsme, že jsme
již očekáváni. Křížovou cestu Vojty Rady
jsme zhlédli v katolickém kostelíku sv.
Prokopa, přičemž něco o obrazech a kří-
žové cestě nám osvětlili pan kněz a paní
správkyně a udržovatelka kostela, možná
by se dalo říct kostelnice. Nakonec jsme
si ale stejně většinu věcí vyjasnili a vy-
ložili podle svého my sami. Děti dostaly
zajímavý úkol – najít na každém obraze
neboli zastavení znak místního kostelíka.
Všem se podařilo rozluštit, že znakem to-
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hoto kostelíka je křížek v kulatém poli.
Všichni si různě dlouho a pečlivě prohlí-
želi 14+1 zastavení od Vojtěcha Rady,
což byla tato:
1.Pán Ježíš je vydán smrti
2.Pán Ježíš se chopí kříže
3.Pán Ježíš poprvé padá pod tíhou našich
hříchů
4.Pán Ježíš potkává svoji Matku
5.Šimon z Kyrény ulehčuje Ježíši od bře-
mene
6.Veroničina rouška Ježíšovi
7.Pán Ježíš se hroutí pod tíhou hříchů po-
druhé
8.Pán Ježíš naposledy napomíná plačící
ženy
9.Pán Ježíš se propadá pod našimi hříchy
potřetí a naposled
10.Odebrali Pánu Ježíši roucho
11.Zatloukají Pána Ježíše ke kříži
12.Smrt Pána Ježíše
13.Matka naříká nad tělem svého mrt-
vého syna v klíně
14.Přenesli zmučené tělo Pána Ježíše do
hrobu

RADOSTNÉ VZKŘÍ-
ŠENÍ PÁNA JEŽÍŠE A PO-
VSTÁNÍ Z HROBU!!!! – 15.
obraz

Po krásném zážitku ze zhlédnutí kří-
žové cesty se někteří odebrali za občer-
stvením, osvěžením a dobrotami do hrn-
čířské hospůdky, zatímco někteří se ta-
jemně a beze stopy vypařili. Ti, kteří to
stihli, se vydali na dříve jedoucí auto-
bus, na rozdíl od zbytečku výpravy, který
se vypravil domů pozdějším autobusem.
Pevně věřím, že všichni, kdo se výpravy
zúčastnili, jsou spokojeni a uchovali si

krásný zážitek. A také doufám, že alespoň
někteří, kteří tento článek přečetli, jsou
motivováni k dalšímu výletu nebo osob-
nímu zhlédnutí této křížové cesty.

Autorka článku a účastnice výletu:
Adelaida H. Wernischová

Pozn.red.
Kdo nemohl zhlédnout Křížovou

cestu Vojtěcha Rady s námi, má možnost
během Noci kostelů, 27. května.

Kostelík sv.Prokopa bude otevřen od
17 do 22 hodin, poslední hodinu tam bude
přítomen i malíř obrazů. Náš kostel je do
této akce zapojen též, v čase od 20 do 22
hodin.

Přijďte se podívat a pozvěte i
své známé. Více informací je na
www.nockostelu.cz.


