
i Ze sborových akcí

Út 17. 6. 14:30 setkání starších věkem
Ne 22. 6. 9:30 bohoslužby (Eva Vymětalová)
Út 24. 6. 14:30 setkání starších věkem
Ne 6. 7. 9:30 bohoslužby, Aleš Laichter
Ne 13. 7. 9:30 bohoslužby, Jaromír Dus
Ne 20. 7. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková
Ne 27. 7. 9:30 bohoslužby, Tomáš Bísek
Ne 3. 8. 8:30 bohoslužby na Žižkově, Čajkovského 10, Ester Čašková (u

nás malování kostela a práce v sále)
Ne 10. 8. 9:30 bohoslužby na Žižkově, Čajkovského 10, Jaromír Strádal

ml. (u nás malování kostela a práce v sále)
Ne 17. 8. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková (nahoře v sále)
Ne 24. 8. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková (nahoře v sále)
Ne 31. 8. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková
Ne 7. 9. 9:30 bohoslužby, Olga Navrátilová, sbírka na Evangelickou aka-

demii

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 Matěj
Cháb, Jakub Rais, Jana Šarounová, Barbora Uličná a Adelaida Wernischová. Jazy-
kové 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.
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Důvěra navzdory všemu
Kázání Aleše Laichtera na Vinohradech 15.5.2014

Čtení: Gn 22,1–2, 9–13, 15–18
Text: Mat 15, 21–28

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru
a Sidonu. A hle, jedna kananejská žena
z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se
nade mnou, Pane, Synu Davidův. Má
dcera je zle posedlá.ÿ Ale on jí neodpo-
věděl ani slovo. Jeho učedníci přistou-
pili a žádali ho: „Zbav nás jí, vždyť za
námi křičí!ÿ On odpověděl: „Jsem po-
slán jen ke ztraceným ovcím z lidu izra-
elského.ÿ Ale ona přistoupila, klaněla se
mu a řekla: „Pane, pomoz mi.ÿ On ji od-
pověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a
hodit jej psůmÿ. A ona řekla: „Ovšem,
Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které
spadnou ze stolu jejich pánůÿ. Tu ji Je-
žíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká, staň se
ti jak, chceš.ÿ A od té hodiny byla její
dcera zdráva.

Novou, jedinečnou zprávu o možnosti
záchrany pro všechny lidi, co jich jen
na světě je, obsahuje evangelijní příběh
kananejské ženy z okolí Týru a Sidonu.
V době po smrti Jana Křtitele Ježíš od-
chází z Galileje a opouští židovské území
ovládané Herodem Antipou. Když pak
šel spolu s učedníky v okolí měst Týru
a Sidonu, nějaká místní kananejská žena
vyšla za nimi a volala: „Smiluj se nade
mnou, Pane, Synu Davidův. Má dcera
je zle posedlá.ÿ Jestliže to je kananejská
žena, je z původního pohanského obyva-
telstva a s takovými nesměl starozákonní
Izraelec ani mluvit. Je překvapivé, že ta
žena Ježíše zná a ví, že je smysluplné se
na Ježíše obrátit s prosbou o uzdravení
dcery. Dokonce navíc i ví, jak má prosbu

podpořit svým přímo mesiášským vyzná-
ním v oslovení:

„Pane, Synu Davidůvÿ. Ale on ji ne-
odpoví ani jedním slovem, ani se neotočí.
Z našeho pohledu je Ježíš velmi tvrdý. Je-
nom mlčí a neodpovídá. Evangelista ne-
vysvětluje, proč Ježíš mlčí. Místo toho
Matouš ukazuje, co se má dělat, když Je-
žíš mlčí. To mlčení na prosbu o pomoc
je velmi neobvyklé. Ve srovnání s para-
lelou v Markově evangeliu je zřejmé, že
Matouš tuto scénu záměrně vyhrotil, aniž
dovedeme uhádnout proč. Následně učed-
níci, kteří doprovázejí Ježíše a jsou možná
v družném rozhovoru nebo snad přemýš-
lejí o tom, co jim Ježíš říká, z touhy po
klidu Ježíše žádají: „Zbav nás jí, vždyť
za námi křičí!ÿ Toto určitě není jedno-
značná přímluva. Lze si ji vykládat ve
smyslu: „Umlč jiÿ, nebo méně pravděpo-
dobně: „vyhov jíÿ. Ježíš ani teď nereaguje
na ženino volání. Odpovídá jen učední-
kům, tím, že se připojuje k jejich pobou-
ření, ve kterém se ozývá tehdejší židov-
ské přesvědčení, že Boží zaslíbení patří
pouze Izraeli. Ježíšova odpověď již dříve
vysloveného (Mt 10,5) při vyslání dva-
nácti učedníků: „Jsem poslán jen ke ztra-
ceným ovcím z lidu izraelského.ÿ Není
zřejmé, zda žena tuto odpověď slyšela.
Každopádně ji mají dobře slyšet čtenáři,
aby si nemohli nevšimnout, že tento pří-
kaz bude nakonec překročen. Ale ona při-
stoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane,
pomoz mi.ÿ On jí odpověděl: „Nesluší se
vzít chléb dětem a hodit jej psům.ÿ A ona
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Výlet za buřty

V sobotu 7.6. nás všechny pozval Fi-
lip Krupička k sobě na chatu nad Sko-
chovicemi. Všichni nakonec nepřijeli, ale
i tak jsme si to užili. Část výpravy vyjela
z Prahy vlakem a pak absolvovala krátký,
ale intenzivní výstup vzhůru k chatě, část
přijela na kolech (zmiňovaný „výživnýÿ
výstup ji ovšem také neminul). Přijeli
děti i dospělí, mladí i starší a společně
si pochvalovali krásný letní den. Na místě
jsme opékali buřty, ryby, zeleninu, chleba,

pekli brambory, posedávali, polehávali,
přikládali, nosili dřevo, povídali si o všem
možném a bylo nám dobře. Děti prozkou-
mávaly okolí, houpaly se na houpačce
a občas také křičely, padaly, plakaly a
spaly. Došlo i na procházku na krásnou
vyhlídku nad řekou. Výlet byl zkrátka
fajn a jako všechny výlety nabízel mož-
nost poznat se vzájemně trochu jinak, než
to jde v kostelních lavicích.

jaš
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telně o hodně více a do sborů se usne-
sení synodu dostanou v písemné podobě
zhruba do dvou měsíců.

Oficiální jednání synodu bylo zakon-
čeno velkolepou sobotní zahradní slav-
ností v prostorách vsetínského dolního
sboru, kterou připravili místní. Předchá-
zela jí prezentace sborů Východomorav-
ského seniorátu, provázená několik vy-
stoupeními, koncerty. Celý program byl
svižný, pěkně sestavený a zajímavý, takže
synodálové ani po náročném jednání ne-
usínali. Skutečným závěrem synodu byly
však jako vždy nedělní bohoslužby – na ty
se potom poslanci synodu rozjeli do sborů
Východomoravského seniorátu a aktivně
se jich účastnili. Já jsem byla společně
s bratrem farářem Firbasem a sestrou se-
niorátní kurátorkou Skuhrovou v Hošťál-
kové. Místní bratr farář Maláč se nám po
bohoslužbách hodně věnoval, trávili jsme
čas při rozhovorech u oběda i po něm,
dokonce nás provezl po okolním krásném
kraji a pak dopravil na vlak do Vsetína.
Jinak jsem ale z přijetí ve sboru měla po-
dobný dojem, jaký možná mají návštěv-

níci někdy u nás – velké sbory si vystačí
samy, farníci se rádi vidí, mají si po bo-
hoslužbách hodně co říci a do rozhovorů
s neznámými hosty se příliš nehrnou. Na-
bídnutá káva a úsměv jsou milé, ale po-
cit pátého kola u vozu člověku nevezmou.
Mysleme na to, až zase půjdeme nahoru
na kávu. . .

Co říci závěrem? Na Vsetíně jsme rádi
a s povděkem přijímali milou pohostin-
nost místních, zajímavé bylo setkání se
sbory, které jsou trochu jiné než sbory
v naší blízkosti, a přece tvoříme jednu cír-
kev. My Pražáci jsme si vyslechli mnoho
přátelských šťouchnutí, že Vsetín nasta-
vil laťku tak vysoko, že ji příště v Praze
asi tak snadno nepřeskočíme. O grilovaná
prasata a slivovici se ale nejspíš nejedná,
jakkoliv obojí bylo skvělé. Na Vsetíně,
v Praze nebo kdekoliv jinde je důležité,
jestli bylo jednání synodu pouze lidským
schůzováním, nebo zda i za těmi často
pracně získanými rozhodnutími stál Ně-
kdo vyšší než my.

Jana Šarounová

Sobotní zakončení, foto V. Fér
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řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí
z drobtů, které spadnou ze stolu jejich
pánů.ÿ

Toto je klíčový dialog našeho textu,
pro který byly všechny předchozí verše
jen úvodem. Žena znovu, nyní z bez-
prostřední blízkosti, opakuje svou prosbu
a Ježíš ji tentokrát již odpoví – ovšem
odmítnutím. Jestli v předchozím verši
byli Izraelci přirovnáni k ovcím, nyní
jsou pohané (včetně této ženy) přirovnáni
ke psům, kteří si nemohou přivlastňovat
práva dětí. Žena přijala Ježíšovo podo-
benství, přijala nabízenou metaforu, ale
převypráví ji ve svůj prospěch. Reaguje
pohotově a vtipně. Není třeba brát chleba
dětem, vždyť je ho dost na to, aby se i
štěňata nasytila tím, co zbude po dětech.
Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká,
staň se ti jak, chceš.ÿ A od té hodiny byla
její dcera zdráva. Teprve v této chvíli se
příběh obrací k dobrému. Ježíš pochválí
víru pohanské ženy a uzdraví i na dálku.
Statečná žena se nenechala odmrštit, ne-
dala se urazit, svůj zápas nevzdala, dr-
žela se Ježíše ze všech sil. Žena ani možná
nevěděla, že Ježíš ve svém „Kázání na
hořeÿ řekl: „Proste a bude vám dáno, hle-
dejte a naleznete, tlucte a bude vám ote-
vřeno.ÿ Došlo k obratu v průběhu děje,
kterého jsme si museli všimnout i v pr-
vém SZ biblickém čtení. Ústřední myšlen-
kou textu je Ježíšův a Boží plán spasení
pro Izrael a pak i pro celý svět. My křes-
ťané jsme pouze ratolestmi naroubova-
nými na strom, jímž jsou Židé (Ř 11,17–
18a). Jestliže však některé větve byly vy-
lomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubo-
ván na jejich místo a bereš sílu z kořene
ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve!
Matouš si tímto textem připravoval půdu
pro téma misie pohanů. Z tohoto pohledu

jsou všechny překážky, které v příběhu
zazněly, důležité proto, aby si čtenář uvě-
domil, že byly překonány. To, co zde Je-
žíš udělá, není samozřejmé, je posílán ke
ztraceným ovcím izraelským, ale on to
vyplnil v širším měřítku. Pro Matouše a
jeho čtenáře je nesmírně důležité jasné
konstatování, že milosrdenství a pozdější
misie nejsou na úkor Izraele.

Shrnutí či poučení na závěr: co by se
mělo dělat, když se zdá, že Bůh mlčí a na
naše otázky neodpovídá? Ježíš většinou
vyhoví. Této ženě NEVYHOVĚL. Evan-
gelium neříká proč. Ale jedná se i o naši
zkušenost z nevyslyšených modliteb. Ně-
kdy si myslíme, že máme na něco NÁ-
ROK, a na Boha se zlobíme, když naše
přání neplní. Ale nikdo u něho žádný ná-
rok nemá. Všechno je dar, nezasloužená
milost. Ti odstrčení to snadněji přizná-
vají než ti pyšní a zasloužilí.

Obdivuhodná je vytrvalost té ženy.
Nedala se ODRADIT, zviklat – ani učed-
níky, ani mlčením Ježíšovým. Důvěru
projevuje navzdory všemu. Víra je vírou
navzdory. Věřím ne proto, že mám na
něco právo. Věřím ne proto, abych se do-
stal do nebe. Věřím NAVZDORY tomu,
že si vůbec Boží pomoc nezasloužím. Vě-
řím v Boha, i když mlčí. Věřím v slunce,
i když nesvítí. To je podstatou volání Je-
žíše na kříži. Modlí se k Bohu, navzdory
tomu, že se zdá, že ho Bůh opustil. A zá-
věrečné je, že Boží pomoc STAČÍ pro
všechny. Není třeba se hádat a prát o svůj
kousek nebo někomu něco brát. Ježíš zve
všechny.

Milostivý Bože, uč nás se nebát, mít
odvahu jako za žena, spoléhat se na Kris-
tovo milosrdenství a zastání. Pomoz nám
a odpověz na naši víru. Amen.
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Jaká byla letošní Noc kostelů?

Na začátek trochu statistiky a pozo-
rování, včetně součtu deštníků

Sbor na Královských Vinohradech v Ko-
runní ulici navštívilo v době mezi 17–23
hod celkem 218 poutníků, zájemců, zví-
davců. . . Po 23. hodině přišli ještě 4 mladí
lidé, kterým byl také vstup do kostela
umožněn.

Celkový počet návštěvníků byl oproti
loňské Noci přibližně poloviční, zřejmě
díky silné průtrži mračen, která tuto udá-
lost doprovázela. Bylo zajímavé sledovat,
že se výrazná část návštěvníků zdržela
o poznání déle, než tomu bylo právě loni.
Pouze málo jedinců jen přišlo, nakouklo a
po chvíli odešlo. Také počet razítek, který

poutníci získávali do svých „nočních ces-
tovních upomínkových pasůÿ, byl letos
menší, podle služby u dveří měli lidí na
kartách maximálně 6 razítek. V loňském
roce bylo přitom obvyklé, že již nebylo
kam speciálně vytvořené razítko stvrzu-
jící „dosažení vinohradské metyÿ otisk-
nout.

Důležité bylo také zjištění, že je třeba
držet dveře dokořán otevřené, neb se pár
jedinců domnívalo, že vinohradský pro-
gram začíná a končí pouze v chodbě vý-
stavou vzpomínkových fotografií. Pro ně-
kolik takových návštěvníků jsme vyběhli
a pozvali je zpět, dovnitř do našeho výji-
mečného chrámu.

Přišlo hodně mladých lidí, často párů,
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kev směřujeme, co je pro nás důležité a
jaké místo v tom má naše víra. Nakonec
byl odsouhlasen původní, opatrnější ná-
vrh strategické komise – v prvním ob-
dobí určit na tyto projekty 15–25 pro-
cent náhrad. Je třeba si uvědomit, že
tak jako tak nejde o nijak významné pe-
níze – církev tento rok dostane cca 75
miliónů, roční rozpočet větších diakon-
ských středisek je ale třeba 60 milionů,
je tedy jasné, že církev rozhodně nebude
schopna hradit běžný provoz Diakonie ze
svých peněz. Zároveň se synod usnesl, že
do příštího synodu bude zpracován ná-
vrh úpravy stávajícího systému solidarity
sborů, aby

S touto otázkou souvisí také jednání
o Ústeckém seniorátu. Tento senio-
rát je dlouhodobě v krizi, což na synodu
přednesla seniorka Martina Šeráková Vl-
ková. Sbory jsou malé, těžko hledají fa-
ráře, kteří na tyto sbory jít nechtějí, jen
4 ze 14 sborů mají víceletý výhled na ob-
sazení farářem. Sbory mají málo financí,
a to i přesto, že obětavost členů je nad-
průměrná, několik sborů se potýká s ob-
rovským dluhem na odvodech do Perso-
nálního fondu, který těžko někdy splatí.
Musejí se starat o řadu nemovitostí, které
jsou pro ně spíše zátěží, aktivní členové
sborů i faráři jsou ze situace často una-
veni a nevidí výhled. Seniorka vyzývala
pro seniorát o pomoc, solidaritu a také
misijní koncepci, protože pole pro šíření
evangelia není malé. Synod po delších dis-
kusích nakonec vyzval seniorátní výbor,
aby do příštího zasedání připravil kon-
cepci revitalizace svého seniorátu (která
by předpokládala podporu celé církve),
a zároveň vyhlásil rok 2015 Rokem pod-
pory Ústeckého seniorátu – sbory by měly
pořádat výlety do sborů a středisek Dia-
konie Ústeckého seniorátu, pomáhat s po-

řádáním různých akcí (například předná-
šek, koncertů apod.) v této oblasti, mys-
let na tyto sbory v modlitbách.

Další důležitou oblastí jednání byla
Diakonie. Diakonie stojí na počátku
řady změn a synod nakonec na dopo-
ručení dozorčí rady Diakonie souhlasil
s tím, aby byl do příštího zasedání roz-
pracován hierarchický model uspořádání
Diakonie ČCE řízené manažerským způ-
sobem. Tím by poněkud ubylo bezpro-
středního vlivu církve na provoz Diako-
nie, ale zřejmě by se usnadnilo vedení
takto velké organizace.

Hodně diskutovanou otázkou byl pro-
voz Horského domova Herlíkovice,
ke kterému mnozí z nás chovají náklon-
nost z časů svého mládí. Středisko je
ovšem dlouhodobě výrazně prodělečné,
několikaleté snahy o jeho oživení se nese-
tkávají s dostatečným úspěchem a synod
nakonec usnesl, že synodní rada může
jednat o pronájmu nebo dokonce prodeji
celku nebo části střediska.

Synod se také zabýval přípravou
volby příští synodní rady. Najít
vhodné kandidáty, kteří by byli zároveň
k této náročné a často nevděčné službě
ochotni, nebývá v posledních letech jed-
noduché. Rozhodujícím podnětem k při-
jetí funkce pro ně často bývá silný man-
dát celé církve. Proto synod odsouhla-
sil průzkumnou volbu synodní rady na
konventech– každý konventuál bude mít
možnost navrhnout 3 faráře a 3 laiky,
které by považoval za vhodné členy sy-
nodní rady, a zároveň každý konvent
zvolí faráře, kterého by chtěl doporučit
do funkce synodního seniora. Potenciální
kandidáti tak budou mít více času na to,
aby si rozmysleli, zda by navrhovanou
funkci přijali.

Projednávaných otázek bylo pochopi-
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vod, tak se těšily nad kačenkami, husami,
kozami a nejvíc nad prasetem.

Návštěvu Zoo jsme zakončily u tuč-
ňáků a lachtanů. Neprošly jsme zdaleka
vše, to se za tři hodiny nedá, ale to nebylo

ani naším plánem. Byly jsme rády, že
jsme mohly obdivovat „rozmanité druhy
létavců a zeměplazůÿ. Bylo to dobré!

Jarmila Raisová

Střípky ze synodu

Zahradní slavnost, foto V. Fér

Synod naší církve (konkrétně čtvrté,
poslední zasedání 33. synodu) se letos
poprvé v historii konal mimo Prahu, a
to ve Vsetíně. Pro pražské účastníky to
byla nová situace, ne však nemilá. Za-
hájení synodu ve Vsetíně ve čtvrtek od-
poledne sice znamenalo poměrně dlouhé
cestování a den dovolené navíc, ale absol-
vovat synod zcela oproštěna od pracov-
ních i domácích povinností se mi povedlo
poprvé, nehledě na vstřícnou atmosféru,
kterou vytvořili domácí. Příjemné byly i
podmínky k jednání – prostředí socialis-
tického kulturního domu sice na pohled
krásné nebylo, ale dostatek místa, vzdu-
chu, pohodlné židle a dostatečný počet
toalet celkový dojem vyvážily (a člověk

nakonec stejně koukal jenom do papírů).

O čem synod letos jednal? V popředí
bylo pokračování rozhovoru o hospo-
dářské soběstačnosti a samofinan-
cování církve. V materiálech byly shr-
nuty výsledky debat ve sborech, kde
se probíraly jednotlivé modely přechodu
k samofinancování. Výsledky ze sborů
byly značně roztříštěné, prostým zprů-
měrováním z nich vyplynulo, že členové
církve považují za vhodné dát zhruba
30 procent restitučních náhrad na různé
sociální, rozvojové, diakonické projekty.
O těchto procentech se vedla velká dis-
kuse, která sice zdánlivě řešila jen pro-
centa, nicméně stále se nějak dotýkala
přímo nebo nepřímo toho, kam jako cír-
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kteří páteční večer chtěli užít jinak než
obvykle, ti tvořili necelou polovinu ná-
vštěvníků. Významnou částí příchozích
byly skupiny žen středního věku, které se
plně přizpůsobily slotě počasí a oblékly
turistické vybavení, často včetně trekkin-
gových holí. Přišlo několik rodin, sku-
pinky dětí z jiných sborů. Zaznamenali

jsme příslušníky jiných církví, kteří ke své
krátké modlitbě přidali i třeba pokřižo-
vání či jiné vlastní symboly. U schodů na
kruchtu jsme vytvořili odkladové místo
pro mokré deštníky, v jeden okamžik jsme
jich napočítali až 23.

Michal Janeček st.

O programu krok za krokem. . .

Noc kostelů se i letos vydařila, ačkoliv
předpověď počasí nelhala – déšť a kroupy
opravdu přišly a to na procházku Prahou
od kostela ke kostelu moc příjemné není.
Přestože účast byla menší než loni, uká-
zalo se, že lidé rádi vyhledávají atmosféru
v kostelích. Mnozí hledají výklad Bible,
kéž by se pro ně stala i zdrojem víry.

Skladba programu byla skvělá. Kon-
firmandi zahajovali biblickým příběhem,

bratr Jiří Svoboda zaujal příchozí melodi-
emi písní z našeho zpěvníku, které hrál na
klavír ve vlastní úpravě. V tu dobu měly
děti svůj program v prostorách sborového
domu. Zajímavý a přínosný byl výklad
vysluhování podobojí bratra Pavla Fili-
piho, podaný se sestrou farářkou. Bratr
Jiří Mrázek hovořil o ustanovení Večeře
Páně. Nevděčný úkol splnil bratr Ma-
těj Cháb ve svém informačním sdělení
o financích v církvi. Mezi těmito vý-
stupy dvakrát zpívalo a hrálo koncertní
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trio Augenblick v hebrejštině a jidiš. Vy-
soká úroveň a nadšení muzikantů uchvá-
tily všechny přítomné. Program pokračo-
val čtením vybraných biblických textů,
které zorganizoval bratr Filip Krupička,
za zpěvu několika našich písní v dopro-
vodu sestry Ester Čaškové. Naše varha-
nice sestra Ester Slaninová, v inspiraci
protestantského chorálu zahrála osm kon-
certních skladeb autorů od 16. do 20. sto-
letí. Jarmila Raisová ve spolupráci s Bá-
rou Uličnou připravily čtení na dobrou
noc – O laskavém faráři.

Příchozím hostům i všem zúčastně-
ným z našeho sboru bylo příjemné občer-
stvení, které upekly a přichystaly ochotné
sestry.

Za všechny služby, obětavost a ochotu
v přípravách i během večera a noci patří
aktivním sestrám i bratřím vřelý dík.
(Všichni, kdo pomoc přislíbili, také slibu
dostáli.)

Bůh žehnej takovým akcím.
Věra Janečková

. . . a nakonec dojmy a hodnocení

Letošní Noc kostelů byla jedním slovem
mokrá. Téměř v jednom kuse totiž pršelo,
jen intenzita deště se měnila. To se odra-
zilo na celkové návštěvnosti, když přišlo
skoro o polovinu lidí méně než loni. Or-
ganizace celé akce byla jinak téměř bez-
chybná. Každý z pořadatelů byl pověřen
nějakým úkolem, který plnil. Jedni vítali
návštěvníky u vchodu, jiní doplňovali ob-
čerstvení, další pomáhali s programem –
četli, hráli, zpívali, přednášeli nebo or-
ganizovali zábavu pro děti v „kobceÿ.
Někteří se ujali „domácíchÿ dětí, s kte-
rými šli na prohlídku okolních kostelů.
Mně osobně se z celého oficiálního pro-
gramu líbila dvě vystoupení hudebního

tria Augenblick. Tři muži s ohromují-
cím hlasovým fondem, kteří zpívali ži-
dovské písně, ozvučili celý kostel. Jednot-
livé písně prokládal kapelník (farář To-
máš Molnár) krátkou promluvou. Neza-
pomenutelný byl okamžik, kdy jeden zpě-
vák stál vpředu u stolu Páně a druzí dva
stáli na kruchtě vlevo a vpravo od varhan.
Zpívali postupně, a když jeden utichal,
další navazoval svou částí písně. Intenzita
melodie byla stejná, ale neustále se měnil
směr, odkud zpěv přicházel. Všiml jsem
si také, že návštěvníky hodně zajímal pa-
nel s povídáním a fotografiemi z histo-
rie sboru, a dokonce se na to sami ak-
tivně ptali. Na druhou stranu se vůbec
nikdo nezeptal na budoucnost. „Třešnič-
kou na dortuÿ bylo závěrečné zhodnocení
Noci kostelů, které probíhalo již po ukon-
čení oficiálního programu nahoře v sále
bez přítomnosti návštěvníků, zato za pří-
tomnosti téměř všech pořadatelů a slu-
žebníků u sklenky dobrého vína. Debata
se protáhla ještě dlouho přes půlnoc, a
přestože se mi její závěry tak trochu ztrá-
cejí v mlze, mohu s jistotou říct, že byla
plodná a velice přínosná a pronesené myš-
lenky a nápady se jistě neztratí. Pama-
tuji se, že určitě několik z nich si sta-
čila poznamenat Ester na papír. Věřím,
že za rok se budeme účastnit Noci kostelů
znovu a zase společně napřeme své síly
k tomu, abychom prezentovali náš sbor,
kostel a církev návštěvníkům, ačkoli mám
pocit, že celá akce má především význam
pro nás osobně.

Filip Krupička

Afterparty – dva týdny poté

Ve středu 4. června 2014 byla pořádána
tzv. „Afterparty Noci kostelůÿ v Arci-
biskupském paláci. Zúčastnili se zástupci
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Po návštěvě v džungli nám vyhládlo,
někdo již neodolal automatům na pití
a sušenky, ostatní si koupily v jednom
stánku párek v rohlíku.

Nebojácná děvčata chtěla navštívit
„Afriku zblízkaÿ, kde mají domov hadi,
pavouci, myši a podobná „havěťÿ. (Já
osobně bych tento pavilon raději vy-
nechala, ale statečně jsem prošla, nej-
více jsem si všímala svého párku v roh-
líku. . . ).

Dál jsme mířily k novým expozicím
hrochů a slonů. Hroši mají velký bazén, ze
strany prosklený, takže je vidět, jak pla-
vou pod vodou nebo chodí po dně. Hroši
nás zaujali, a tak jsme je nějakou dobu
pozorovaly.

To už jsme se blížily k Údolí slonů,
které je největší a nejnákladnější stav-

bou v Zoo. Cestička vedoucí kolem se kli-
katí přes „domorodou vesnicíÿ, kde se na
interaktivních tabulích můžeme seznámit
se životem slonů a jejich rolí v asijské kul-
tuře. Také jsme nahlédly do buddhistické
a hinduistické svatyně a přečetly jsme
si něco o úloze slonů v těchto nábožen-
stvích. Je zde zkrátka hodně zajímavých
věcí, ale sloni zatím nikde. . . Pak jsme je
zahlédly ve velkém výběhu, sláva. Čas
nám rychle ubíhal, děvčata ještě chtěla na
domácí farmu, která je na druhém konci
Zoo, tak jsme vyrazily.

Cestou na farmu jsme viděly barevné
papoušky, vznešené plameňáky a mnoho
dalších „létavcůÿ. Domácí farma – statek
je vděčný objekt pro menší návštěvníky,
otázkou je, jestli kvůli tomu jít do Zoo.
Naše dívky v sobě nezapřely městský pů-
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zcela odlišném, necírkevním místě – kaž-
dou neděli odpoledne v Cafe Louvre na
Národní třídě. Při kávě si nejdříve po-
vídají, potom následuje píseň a kázání.
Tento způsob evangelizace je skutečně
„novou cestou církveÿ, která může být
vhodná pro ty, kteří se do kostela „bojíÿ
nebo ostýchají přijít.

Na závěr celého studijního dne pro-
mluvil bratr Pirk z Církve adventistů sed-
mého dne. Zdůraznil, že neexistuje je-
diný způsob, jak lze předat evangelium.
V České republice je 20% religiozita (to
je ve srovnání s okolními zeměmi hodně
málo.) Pokud se chceme přiblížit dneš-

nímu člověku, musíme hledat mnohokrát
a mnohými způsoby. Měli bychom se nau-
čit navazovat kontakty s lidmi „ze světaÿ,
zaměřit se na konkrétní cílové skupiny.
Není na to žádný univerzální recept, ale
můžeme se snažit být jako apoštol Pavel,
který se „pro všechny stal vším, aby zís-
kal aspoň jednoho.ÿ Naším cílem je pře-
dat evangelium – přivést lidi ke Kristu!

Potom jsme zazpívali „Svý kroky ro-
zezpívejÿ, společně se pomodlili a po-
malu, přemýšlejíce o všem, co jsme vy-
slechli, odcházeli za úkoly všedního dne.

Jarmila Raisová

Praktická lekce o stvoření

„ I stvořil Bůh veliké netvory a roz-
manité druhy všelijakých hbitých živoči-
chů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i roz-
manité druhy všelijakých okřídlených lé-
tavců. Viděl, že je to dobré.ÿ (Genesis
1,21)
„Bůh učinil rozmanité druhy zemské

zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozma-
nité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl,
že je to dobré.ÿ Genesis 1,25

Rozmanitých druhů létavců, hbitých
živočichů a zeměplazů jsme měli možnost
v pražské Zoo vidět dost. Ale pouze ti,
přesněji ty, které se nezalekly deštivého
počasí ve středu 28. května. Sešly jsme
se před kostelem totiž samé dívky – Ju-
ditka, Deborka, Bětka, Anežka, Blanka a
já. Vyrazily jsme s deštníky nad hlavou
na tramvaj, kterou jsme jely na metro
C a odtud na Nádraží Holešovice. Jaký
div, když jsme „vylezlyÿ z metra a dešt-
níky jsme již nepotřebovaly! Autobus do
Zoo nám ihned jel, tak jsme byly „vcuk-

ubleskuÿ u pokladny, kde jsme vůbec (asi
poprvé v životě) nestály frontu na vstu-
penky.

Nadšeně jsme prošly bránou a těšily
se na zvířata. Obloha byla pořád zata-
žená, ale nepršelo, to bylo hlavní,a také –
byly jsme v Zoo skoro samy! Žádné davy
a školní skupiny! (To jsem ještě nezažila.)
Zamířily jsme do horní části, kde jsou pa-
vilony, ve kterých se dá schovat při ne-
přízni počasí. Zvířata byla zalezlá, asi se
obávala deště. . . . Jenom nějací „ jelínciÿ
(sitatungy) se pásli na louce.

Nyní vzhůru do Indonéské džungle!
Je to unikátní pavilon, který nám odha-
luje pestrý život pralesů v jihovýchodní
Asii. Po stromech skákali orangutani, ve
vodě plavaly želvy a pod stromy se pla-
zili varani. Při přechodu do druhého pa-
tra jsme prošly „nočním tunelemÿ kde
bydlí cizokrajní netopýři, kteří nám lé-
tali těsně u hlavy. (Trochu jsme se bály,
já určitě. . . )
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jednotlivých kostelů, chrámů či modli-
teben, které organizovaly svůj program
v onu páteční noc. Přibližně 100–120 zá-
stupců zhruba 80 sborů tak mohlo spo-
lečně v různých diskusních kroužcích pro-
brat své dojmy a zkušenosti. Za náš sbor
ČCE v Korunní ulici na pražských Vino-
hradech se zúčastnili Jiří Svoboda a Mi-
chal Janeček (st).

Afterparty otevřel Miloš Szabó, farář
ŘKC v Praze na Žižkově a zároveň hlavní
koordinátor Noci kostelů v Praze. Před-
stavil svůj tým mladých a sympatických
kolegů, kteří řešili svá zadání – webové
stránky, komunikaci, organizaci, a po-
dobně. Hned zkraje vystoupil s pouta-
vým zamyšlením kardinál Dominik Duka,
který přívětivým tónem vyzval k otevře-

nosti církví a poukázal na důležitost a vý-
znam takové otevřenosti.

Poté Miloš Szabó shrnul podněty pro
organizátory, jak lépe a efektivněji vyu-
žívat zdrojů, které centrála Noci kostelů
nabízí a rozvíjí na základě přejatých zku-
šeností „z poleÿ.

Součástí oficiálního programu byl
též „putující mikrofonÿ, do kterého se
všichni zúčastnění představili a sdělili, za
který sbor na afterparty přišli. Hned tak
bylo jasné, kdo je odkud, a toto vzá-
jemné představení usnadnilo vytvoření
diskusních hloučků v následující nefor-
mální části programu, doplněné o báječné
občerstvení.

Michal Janeček st.

Pět oblázků v životě víry

1. Sam. 17,40: „David. . . z potoka vy-
bral pět oblázků, vložil je do své pastýř-
ské torny. . . ÿ

Jako David si vybral z potoka pět ob-
lázků, existuje také pět oblázků, které
můžete použít v boji proti Nepříteli.

1. Oblázek minulých vítězství

1. Sam. 17,37: „Hospodin, který mne
vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mne
vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce.ÿ

Své prohry pište do písku, ale svá
vítězství si vyryjte do kamene, abyste
neztratili ze zřetele Boží věrnost a jeho
úžasné skutky.

(1. Par 16,12: „Připomínejte divy, jež
vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho
úst.ÿ) Už vás Pán Bůh někdy zklamal?
Nikdy! A také nikdy nezklame!

2. Oblázek – modlitba
Efezským 6,18: „V každý čas se v Du-

chu svatém modlete, proste, bděte na
modlitbách. . . ÿ Jinak nemůžete zvítězit.

1. Sam. 30,6: „. . . David našel posilu
v Hospodinu, svém Bohu.ÿ

Když ho Saul pronásledoval, volal Da-
vid k Hospodinu, který byl jeho útočiš-
těm v den soužení.

3. Oblázek – co je nejdůležitější?
Pán Bůh klade nade vše svou pověst,

své jméno. A Davidovým cílem bylo Boží
svrchovanost bránit.

( 1. Sam. 17,46: „Ještě dnes mi tě Hos-
podin vydá do rukou. . . Celý svět pozná,
že při Izraeli stojí Bůh.ÿ)

Když se ocitnete v těžké situaci a dáte
svrchované místo Pánu Bohu, pak se do-
svědčí všem jeho milost a moc.
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4. Oblázek – bezvýhradná odda-
nost, vášnivé zaujetí

Nemůžete zůstat stát a zírat na hrozi-
vého obra navždy. Když budete doneko-
nečna omílat své rány a utrpěné křivdy,
rány neuzdravíte a problémy nevyřešíte.
Musite vykročit a postavit se nepříteli
s vědomím, že „boj je Hospodinův.ÿ (1.
Sam. 17,47)

5. Oblázek – vytrvalost
Přísloví 12,27: „. . . vzácným jměním

pro člověka je píle.ÿ

David si vybral z potoka pět ob-
lázků, protože nevěděl, kolikrát je bude
muset použít. Buďte připraveni na da-
lekou cestu. Možná bude trvat déle než
den, než měsíc nebo dokonce celý rok, než
spatříte výsledek, ale s Boží pomocí zví-
tězíte.

Z vysílání Anglického křesťanského
rozhlasu přeložila

Dagmar Bružová

Nové cesty církve III. – pokračování

4. Nové cesty zahraniční misie

Keňský pastor CČSH Phanuel Osweto
(mluvící velmi dobře česky) nám před-
stavil misijní projekt Afrika Africe. Hlav-
ním cílem tohoto projektu je církevní cen-
trum, které je zaměřeno na mládež ze
slumů v Nairobi, hlavním městě Keni.
Centrum má před sebou nelehký úkol –
poskytovat denní péči a pomoc ve smyslu
pastorační péče, poradenství a nabídnout
možnost výuky práce s počítačem. Od
roku 2010 absolvovalo počítačový kurz již
122 mladých lidí a podstatně se tím zvý-
šila jejich možnost uplatnění na pracov-
ním trhu. Cílem projektu je také finančně
podporovat nadané studenty při dalším
studiu (tato podpora není v našem sboru
cizí, je to velmi podobné „našíÿ Adopci
na dálku.)

Poté nás jedna mladá žena (její jméno
jsem si nestačila poznamenat) seznámila
s nadačním fondem Nehemia (pomoc tr-

pícím). Posláním NF Nehemia je pod-
pora i realizace humanitární a duchovní
pomoci lidem jiných kultur. Ideou fondu
je „vidět národy proměněné křesťanskou
láskou a praktickou pomocí.ÿ Humani-
tární projekty se zaměřují na zcela kon-
krétní pomoc konkrétním lidem – komu-
nitě lidí, žijící v nedostatku základních
životních potřeb, např. pomoc v dětském
domově Otčij dom u Kyjeva, kde jsou děti
připravovány na život a návrat do biolo-
gické rodiny, pokud to je možné. „Kráva
do každé rodinyÿ – to je název projektu
pro obyvatele osady Voschod v Severní
Osetii. V Severní Koreji zase Nehemia
podporuje pekárnu, ve které se po dobu
šesti dnů v týdnu peče chleba pro 6000
dětí z mateřských a základních škol. Do
těchto a dalších oblastí jsou vysíláni mi-
sionáři. Dobrovolníci mohou jet do Chor-
vatska nebo Izraele (dříve též na Ukra-
jinu) pomoci stavět modlitebny.
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5. Nové cesty zakládání sborů

Tato část byla pro mě nejpřekvapivější,
možná proto, že v ČCE poslední dobou
slýcháme, jestli se některé malé sbory ne-
budou muset z finančních důvodů spo-
jit. A v Církvi bratrské zakládají nové
sbory! Církev bratrská vidí jako své nové
pole působnosti stávající a rozrůstající
se pražská sídliště a předměstí. Mnohá
pražská sídliště působí značně odlidště-
ním dojmem, i když zde bydlí desetiti-
síce lidí. Bratři a sestry z Církve bratr-
ské věří, že mnozí z těchto lidí jsou lidé
hledající. Křesťanské centrum Třináctka
proto může působit jako oáza ve vyprahlé
poušti. Najdeme ho hned naproti sta-
nici metra Luka v pravé části obchodně–

administrativního centra. Dalším příkla-
dem je sbor CB na sídlišti Černý Most,
kde se konají bohoslužby a další aktivity
v pronajatém prostoru. Tento sbor CB
má dobrý vztah s místní radnicí, protože
první činností po založení sboru byl úklid
na sídlišti! Založit nový sbor musí být ná-
ročné po všech stránkách. (Napadá mě je-
den příhodný verš – „Pokud dům nestaví
Hospodin, marně se namáhají stavitelé.ÿ)

Zajímavý byl poslední příspěvek bra-
tra A. Fleka, který s dalšími lidmi za-
ložil nezávislý sbor „Ta cestaÿ – praž-
ské evangelické společenství (dříve známé
jako Slovo života). Podle bratra Fleka
„. . . Mnozí v tomto městě patří k mému
lidu.ÿ (Skutky 18,10). Vychází jim vstříc
tím, že toto společenství se schází na


