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Po 15. 9. 19:00 modlitební setkání
Út 16. 9. 14:30 setkání starších věkem
Ne 21. 9. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Ester Čašková)
Út 23. 9. 14:30 setkání starších věkem
Čt 25. 9. 19:30 biblická hodina v rodinách
Ne 28. 9. po bohoslužbách setkání táborníků
Ne 28. 9. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Út 30. 9. 14:30 setkání starších věkem
Čt 2. 10. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Čt 2. 10. 19:30 společné promítání filmu z cyklu Promítej i ty organizace

Jeden svět (pravděpodobně film Poslední sny, bude upřes-
něno)

Ne 5. 10. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Út 7. 10. 16:30 schůzka křesťanské služby
Út 7. 10. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 7. 10. 19:00 základy křesťanské víry
Čt 9. 10. 19:00 schůze staršovstva
Ne 12. 10. 10:00 celopražské bohoslužby v Betlémské kapli, naše pravidelné

bohoslužby se ruší
Út 14. 10. 14:30 setkání starších věkem
Út 14. 10. 19:00 základy křesťanské víry
Čt 16. 10. 19:00 biblická v rodinách
Ne 19. 10. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Ester Čašková)
Po 20. 10. 19:00 modlitební setkání
Út 21. 10. 14:30 setkání starších věkem
Út 21. 10. 19:00 základy křesťanské víry
Út 21. 10. 19:00 ekumenická biblická hodina (Pavel Filipi)
Ne 26. 10. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Čt 30. 10. 19:00 biblická v rodinách

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.

Číslo 149/září 2014 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Boží slovo se nevrací prázdné
Kázání Ester Čaškové v neděli 3. srpna 2014 na společném shromáždění se
sborem Žižkov II

Čtení: Jan 12,44–50
Text: Iz 55,6–12a

Co myslíte, bratři a sestry, jaké po-
kušení nás – křesťany dnes nejvíc
ohrožuje? Mám zato, že skepse. Už od
Boha nic nečekáme. Izraelci v babylon-
ském zajetí na tom byli stejně, ale měli
k tomu jiný důvod. Mysleli si, že je Bůh
opustil, že už se o ně nezajímá.

My jsme si celkem jistí jeho přítom-
ností. Víme, že nás má rád – ale je to
nuda! Všednost, samozřejmost. To, co
slýcháme z kazatelen a co i sami říkáme,
jsou často fráze, sice pravdivé, ale nic ne-
říkající. Někdy mi to připadá jako přecho-
zená známost – vztah se nevyvíjí, už od
něj nic nového nečekáme, ale je pohodl-
nější to tak nechat, než se rozejít. Chybí
nám nadšení, radost, vášnivost, zaujetí.

Mnozí lidé také říkají, že je Bůh zkla-
mal. Nevyslyšel jejich prosby, nejedná
tak, jak bychom si přáli. Ale je to ar-
gument pro to, abychom ho ignorovali?
Izaiášovi posluchači byli také zklamaní,
rezignovaní. Sión říkával: Hospodin mě
opustil, Panovník na mě zapomenul. Iz
49,14

Ta otázka i pro nás dnes zní: Je živý,
jednající Bůh ještě někde k mání? Kde
se s ním mohu potkat? Izraelci každo-
ročně putovali do Jeruzaléma, aby hle-
dali jeho svatyni a tam se dotazovali na
Boží vůli. Jenže teď už žádnou svatyni ne-
mají. Chrám je zbořen, od svatého města
Jeruzaléma jsou tisíce kilometrů daleko
a také proto žijí v domnění, že Bůh je
pro ně nedosažitelný. A z tohoto omylu je

chce prorok vyvést: Bůh JE dosažitelný!
Hledejte ho, protože on se chce dát najít,
je k nalezení, nabízí se k nalezení.
Dotazujte se na Hospodina, dokud

je možno ho najít, volejte ho, dokud je
blízko. Anebo také hledejte Hospodina,
protože je možné ho najít. Volejte ho,
protože je blízko a slyší.

Je tu pěkně vidět, jak v bibli záleží
na každém slovíčku. Ale tady platí obojí.
Když slyšíme, udělej něco, dokud máš
čas, zní to trochu jako varování. Dělejte,
ať ho neprošvihnete, ať se s ním nemi-
nete. Ale ti zajatci v Babylóně s překva-
pením slyšeli také ono protože. Hledejte
ho, protože to není marné. Bůh se na vás
už nehněvá. Chce s vámi znovu začít. To
pro ně byla úžasná zpráva.

Jenže my už to přece dávno víme.
Ujištění, že v Kristu jsou nám dveře
k Bohu otevřeny dokořán, je téma spíš
pro misijní kázání než do tradičního
sboru. A také nám zevšednělo, že je to
pozvání pro nehodné, pro ty, kdo si ho
nezaslouží, na které má Bůh právo se hně-
vat. Tak co s námi?

Jsme taková zvláštní sorta. Asi
bychom se neoznačili za svévolníky nebo
lidi, kteří propadli ničemnostem, o kte-
rých mluví text. To jsou přece ti, kdo
v Boha nevěří a nechtějí ho poslouchat.
To se nás netýká. Ale jsme opravdu bez
hříchu? Už nepotřebujeme odpuštění a
nějaké obnovení vztahu s Bohem? Je to
s námi všechno v pořádku? Dotazujeme
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Se začátkem školního roku se rozbí-
hají pravidelné aktivity také ve sboru.
Každou neděli jsou bohoslužby v 9.30,
od září v nově vymalovaném kostele.
Uvažujeme také o možnosti večerních bo-
hoslužeb jednou za měsíc pro ty, kdo
z různých důvodů dopoledne nemohou.

V pondělí se bude konat vyučování
náboženství pro děti 1. stupně v ZŠ Sá-
zavská, v čase 15–15.45 hodin. Letos ho
povede s. farářka.

V pondělí od 18 hodin se bude zase
scházet mládež.

V pondělí večer bude možnost se-
tkání při modlitbách, zatím jednou za
měsíc. Začátek modlitebních večerů je 15.
září 2014 od 19 hodin.

Setkávání dětí bude bývat opět
ve středu. Předškoláci budou mít své
schůzky od 15.30 do 16 se sborovou
sestrou Jarmilou Raisovou, prvňáci pak
od 16 do 17 také s Jarmilou, a od 16 do
17 se budou zase scházet konfirmandi
se s.farářkou.

Starší věkem – senioři – se budou
scházet zase jako obvykle v úterý od
14.30. Začneme 16. září 2014.

Úterní podvečer je jednou za měsíc
věnován schůzkám Křesťanské služby.
Kdo byste se chtěli podílet na těch prak-
tických úkolech ve sboru, přijďte! Začí-
náme 2. září v 16.30.

Na ekumenickou biblickou ho-
dinu s výkladem prof. Pavla Filipiho jste
zváni každé třetí úterý v měsíci od 19 ho-
din, poprvé po prázdninách 21. října v 19

hodin.
Staršovstvo má své pravidelné

schůze každý druhý čtvrtek v měsíci.
Třetí neděli v měsíci je při bohosluž-

bách vysluhována Večeře Páně, v září
to bude 21.9.2014.

Biblická hodina v rodinách se
bude konat většinou poslední týden v mě-
síci – ve čtvrtek od 19 nebo 19.30 hodin
podle domluvy. První setkání je 25. září
2014.

Přicházejí noví zájemci o křest a křes-
ťanskou výchovu, a tak od 7. října za-
číná opět kurz Základy křesťanské
víry. Jde o 6–ti týdenní setkání každé
úterý večer od 19 hodin, kde probíráme
ta opravdu základní témata (Je všechno
v bibli pravda? Co je spasení? Šlo by to
bez církve? Pokušení, hřích a odpuštění,
Odkud je zlo? Křesťanský styl života).
Samozřejmě můžete přijít i vy, kteří už
nejste začátečníci. Budu moc ráda, když
se ti noví zájemci setkají s lidmi se sboru.

19. října 2014 bude při bohoslužbách
slavnostně ordinován ke službě slova
a svátostí náš presbyter b. Aleš Laichter.
Kázat bude při té příležitosti synodní se-
nior Joel Ruml.

Advent letos začíná už 30. listopadu.
Ještě před tím, o církevním Silvestru –
tedy 23. listopadu – bychom mohli udělat
sborovou oslavu všech křtin a nových
členů sboru v letošním roce.

Nabídka je pestrá, věřím, že si vybe-
rete. Těším se na setkávání!

Ester Čašková, farářka
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Námětem táborové hry pod Terezi-
ným vedením bylo Asterixovo putování
po Galii, kořeněné pravidelnými potyč-
kami s Římany. Dan v roli Asterixe, Te-
reza alias Panoramix, stejně jako doko-
nalý římský vyslanec (Filip), doprová-
zený stráží ve skvostné zbroji (Sára), dali
hře dokonalý rámec. Vařily se tajemné
lektvary, vyráběly se rychlé vozy i lodě,
nesoucí ohňové hranice. Všechna druž-
stva se předháněla v důvtipu a neoče-
kávaných řešeních. Soupeření bylo až do
poslední chvíle nerozhodné, což dodávalo
hře napětí, byť nejlepší výsledky měla sa-
mozřejmě elitní družina nejmenších dětí,
vedená zkušenými zálesáky. . . Jejich bo-
jový obrněný vůz i dokonale ohnivé plavi-
dlo by jistě ohromily všechny domorodce,
kdyby se nějací v dohledu vyskytli! Cílem
táborového výletu bylo keltské hradiště.

To pochopitelně, jak se dalo očekávat, ne-
mohlo soupeřit s gotickým hradem nebo
zachovanou římskou pevnosti a vzrušilo
spíše jen par introvertních jedinců inte-
lektuálního založení. Děti nicméně oce-
nily tatranky, ostružiny, všudypřítomné
houby a nakonec i nečekanou pupavu.

Po stránce duchovní se děti věnovaly
zkoumání pěti lidských smyslů. Pod vede-
ním zkušených pedagogů (Petra, Heleny
a Jarmily) vyzkoušely ledacos nebývalého
a dozvěděly se spoustu věcí, které je často
zaujaly. Mimořádný úspěch měla čichová
cvičení (poznávání různých koření a dal-
ších více či méně obvyklých věcí podle
vůně), která přilákala i mnohé dospělé.
Na nás však asi největší dojem zanechaly
pravidelné písně před jídlem a při ranní či
večerní bohoslužbě, které se za ten týden
i nejmladší děti naučily a které si i čtr-
náct dni po táboře pravidelně notujeme
(zvláštní úspěch měla píseň o Elíšovi a ?
Gloria a Dios ?). Korunou pak byla Pe-
trem vedená závěrečná bohoslužba s Ve-
čeří Páně.

I dospělí si přišli na své. Bylo dost
času na odpočinek, sbírání hub, i polední
či večerní diskuse na rozličná, často kon-
troverzní témata. Pěkně jsme si popoví-
dali, a byť to zní jako otřepaná fráze, pro-
hloubili naše přátelství (v našem konkrét-
ním případě zkoušená zeměpisnou vzdá-
leností). Myslím, že všichni jsme se i něco
nového dozvěděli a také ve víře postou-
pili o kousek dál. Za to všechno patří dík
asi především Petrovi a Mikulášovi. Ma-
tějovi a Pavlovi pak náleží poklona za
výbornou kuchyni, která lahodila i zhýč-
kanému francouzskému patru některých
dětí. . . Prostě tábor byl po všech strán-
kách výborný a nemůžeme se dočkat, až
pojedeme, dá-li Pan Bůh, znovu.

Pavel Pitra

KÁZÁNÍ 3

se na jeho vůli, když už jsme ho našli
a věříme v něj? Tady je nejspíš ten cit-
livý bod. Dotazovat se na Boží vůli zna-
mená totiž také ochotu se jí podřizovat,
uznávat Boží autoritu. Nebýt sám sobě
pánem. A to je něco s čím máme po-
tíže všichni. Mnoho lidí pokládá za víru
pouhé přesvědčení, že Bůh je a že je
dobrý. Chceme se dovolávat jeho požeh-
nání, případně i odpuštění, ale zachová-
vat jeho řády, rozvažovat nad jeho
slovem a přemýšlet, co od nás Bůh
čeká, to už se nám moc nehodí. Jenže
teprve tohle přivádí člověka do Boží blíz-
kosti. Touha být s ním v kontaktu, dát
si mluvit do života. Boží přítomnost není
nijak automatická. Člověk o ni musí stát,
projevovat zájem, vystavovat se Božímu
působení. Bůh nás přijímá takové, jací
jsme, ale nechce, abychom takoví zůstali.
Chce nás proměňovat ke svému obrazu.

Boží úmysly a naše snahy jsou od
sebe totiž často na hony vzdáleny. Nejed-
náme podle toho, co si Bůh přeje. Ani
neumíme myslet jako Bůh Úmysly mají
ve Starém zákoně často negativní zabar-
vení. Jde o zlé úmysly, útok, komplot.
Vaše úmysly jsou jiné než moje, říká Bůh.
A když se díváme do dějin, vidíme, že
je to tak. Jak často i ty zbožně for-
mulované úmysly jsou hrůza a děs! Cí-
sař František Josef vydal při vyhlášení
1. světové války prohlášení „Mým ná-
rodůmÿ, které končí slovy: „Důvěřuji ve
Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje
vítězství.ÿ V obou světových válkách se
žehnalo zbraním! Copak může být Bůh
s námi – Gott mit uns – když jdeme zabí-
jet? A vůbec se nedivím, že zabíjení v Bo-
žím jménu je dodnes pro mnoho lidí pře-
kážkou pro víru.

Moje úmysly nejsou jako úmysly vaše
je text, který se také užívá při pohřbech,

když nám nejde na rozum, proč umírají
malé děti nebo jejich maminky, a chceme
to trochu svalit na Pána Boha. On to
dopouští, i když my tomu nerozumíme.
Ale Bůh přece chce lidské dobro, radost,
štěstí a pláče s každým, koho potkává zlo
a bolest. Tohle prorokovo slovo míří úplně
jinam. Hospodin říká: Já mám v ruce do-
cela jiné trumfy, než si myslíte. Vysvobo-
zuji jinak, než čekáte.

My si myslíme, že ke změně světa
k lepšímu je třeba užít moc, nátlak. Když
nepomáhají domluvy a diplomatická jed-
nání, nastoupí sankce. Ale Bůh jedná ji-
nak. Bez násilí, skrze oběť. Sám se vy-
staví zlu a překonává ho láskou. Mate
nás to, nerozumíme tomu, někdy nás to
dráždí a je těžké to vydržet. Ale je to tak
dobře. Blaženost, kterou bychom chtěli
prosadit my, by se nejspíš ukázala jako
varianta pekla. Bůh ví, co nás bolí a jde
s námi, ale jde s námi po svých cestách.
A vede nás při tom svým slovem.

A to je to místo, kde se i dnes dá
Bůh najít. Ve slovu a svátostech a ve
společenství, které se kolem slova tvoří.
Jenže slovo je dnes nevěrohodná, zpro-
fanovaná veličina. Jsme obklopeni zápla-
vou nic neříkajících planých a plytkých
slov. Slovo je zatlačeno obrazem. Může
být také přeslechnuto nebo odmítnuto.
My kazatelé si někdy říkáme, jestli má
vůbec ještě cenu kázat, když jsou lidé
zvyklí se spíš dívat a touží po tom, něco
zažít.

Ale umíte si představit život jen s ob-
rázky, život beze slov? Vždyť komuni-
kace, mluvení, sdílení je základ našeho
lidství. A Hospodin je Bůh, který právě
skrze slovo pracuje. Slovem tvoří, skrze
slovo se zjevuje a jako Bůh Abrahamův,
Izákův a Jákobův, jako slovo učiněné tě-
lem přišel v osobě Ježíše Krista. Je to
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Bůh, který stojí o kontakt, o komunikaci.
Proto taky Izaiáš tolik agituje: Hledejte,
volejte. Odpovězte na jeho oslovení! Boží
slovo je to nejdůležitější, s čím se
můžete potkat.

A to hlavní je, že se svým tvořivým
působením skrze slovo Bůh ještě
není u konce. Hospodin se nedá ve
svém díle zastavit – ani v tom, čím tvoří
běh přírody ani v běhu dějin. „Spustí-li
se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, ne-
vrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a
činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává
símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo
jí. Tak tomu bude s mým slovem, které
vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně
s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vy-
koná zdárně, k čemu jsem je poslal.ÿ (Iz
55,10–11)

Dar deště i dar Božího slova spolu
souvisejí, obojí je od něj a obojí při-
náší život. Stejně jako déšť ani Boží slovo
nelze zadržet nebo vrátit zpátky k Bohu.
Proto čeští a pak i světoví reformátoři
tolik trvali na svobodném kázání Božího
slova. To je ta jediná moc, která může
měnit lidské srdce. Lidi nepřinutíš nási-
lím, aby byli lepší, obětavější, ohledupl-
nější. Aby chtěli pro ostatní jen dobro –
třeba i na vlastní účet. Ale Boží slovo,
které působí zevnitř, to dokáže. Zúrod-
ňuje tu tvrdou kůru lidského srdce stejně
jako déšť vyprahlou zemi. Pracuje na nás
i v nás a také kolem nás, i když to třeba
nevidíme. A časem přináší ovoce.

Boží slovo se nevrací prázdné! Když
je kázáno, čteno, když nad ním přemýš-
líme, je jako setba, která časem přináší
plody. Není marné se mu vystavovat, i
když se nám zdá, že už všechno známe.
Nejde přece o informace, ale o komuni-
kaci, bez které vztah chřadne.

A proti naší skepsi Boží slovo bojuje

mnoha nadějnými obrazy.
Tam, kde zatím vidíme jen poušť,

zpustošené lidské životy a vztahy, má
Bůh v plánu nový život, ráj. To je jeho
cíl. On se nedá zastavit ve svém díle spásy
světa.

A jako znamení, orientační body na té
cestě tu má právě nás – lidi, ve kterých
už svoje dílo koná a kteří nějaké plody
nesou. To, co s lidmi Bůh dělá, je
totiž pro ty ostatní znamením a svě-
dectvím. Není důvod složit ruce v klín,
protože už jsme to všechno slyšeli. Bůh
s námi chce dělat takové věci, které bu-
dou sloužit lidem kolem nás k tomu, aby
se po něm začali ptát a začali ho hledat.
Kdepak skepse! Dobrodružný život s Bo-
hem a s jeho úkoly, které jsou každý den
nové.

Amen.

Modlitba

Pane náš,
jsme tak rádi, že se svými otázkami, po-
chybnostmi a starostmi nemusíme zůstat
sami a že ti je můžeme svěřovat.

A tak ti předkládáme sami sebe se
svou omšelou a unavenou vírou a prosíme
o novou jiskru Ducha.

Prosíme za nově pokřtěné. Ty sám je
veď, vyučuj, dávej jim sílu v pokušeních,
která přicházejí.

Přimlouváme se za ty, kteří pomalu
odpadávají, protože se jim církev zdá
málo akční, málo lákavá, protože jim ne-
dovedeme nabídnout živé svědectví. Ty
sám se jich ujmi.

Přimlouváme se za lidi zarmoucené,
za ty, kteří postrádají někoho ze svých
nejbližších. Prosíme za všechny, kdo pro-
žívají pocit prázdnoty a marnosti. Ty
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Sára hru pečlivě připravili a nikdo nezů-
stal na pochybách, že žádoucí poklad na
konci tábora si děti budou muset v potu
vybojovat. Dopolední program ve sku-
pinách byl spíše přemýšlivý a skupinky
podle věku vedli Jarmila, Helena, Petr.

Téma těchto přemýšlení a zároveň ran-
ních pobožností je skryto v tomto textu
jako rébus (správné rozluštění ve farní
kanceláři Korunní 60).

Lucie Slámová

Začátkem srpna jsme nastartovali
auto a vydali se po dálnici E50 na vý-
chod na tradiční 1500 km dlouhou cestu
z Francie do Čech na prázdniny. Jejich
vyvrcholením byl, jako už pro nás pátým
rokem, sborový tábor, na který jsme se
svorně – jak naši tři hoši a holčička Marie,
tak i já – upřímně těšili. Že tábor nebyl
v Orlovech, kterým jsme uvykli a které
jsme si oblíbili, ale v Ptenském dvorku
u Prostějova, nás sice trochu mrzelo, ale
zato to slibovalo nová dobrodružství a

poznání nových koutů naší země. Výběr
místa nezklamal. Starší kluci sice nejdříve
litovali, že nebudou moci spát ve stanech,
ale spaní s kamarády v dřevěné chatičce
s verandou, na palandách a odděleně od
rodičů a mladších sourozenců jim tuto
ztrátu rychle nahradilo. Uspokojení pak
dovršila přítomnost potůčku a bazénu.
Menší děti se zase s nadšením vrhly na
trampolínu, kterou pak zvláště Mařenka
po celou dobu tábora velice důsledně a
pravidelně proháněla.
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Ptenský Dvorek – tábor 2014

Když je člověku zima, vezme si dvoje
ponožky, nějaký svetr navíc a hrnek s ča-
jem přimkne těsněji k tělu. Když je
lidí víc, zima se snáší lépe. Na táboře
v Ptenském Dvorku se mrazivé dny stří-
daly s deštivými, po prkenných podla-
hách chatek tu a tam z děr vybíhaly
větší i menší myši. Skutečnost však přesto
měla jednoznačně zářivé a hřejivé barvy.
Asi padesát táborníků ve věku mezi 1
až 60 roky si užívalo v lesy uzavřeném
údolí podél potoka. Ranní rozcvička pro-
budila „ kosti ztuhléÿ věrným rozcvič-
kářům a rosa polechtala MECHANORE-
CEPTORY na chodidlech. Následná vy-
datná snídaně Matějova a Pavlova napl-
nila prázdný břich a CHUŤové pohárky.

Stejně tak pravidelná ranní pobožnost
Petrova, Mikulášova a Helenina nepro-
šla jedním UCHEM dovnitř a druhým
ven. S pomocí Esteřina kantorského ve-
dení jsme mohli říci, že naše uši a ústa
jsou propojena písní chval. A to před kaž-
dým denním jídlem, za kterým nás nevedl
jen silný gong, ale také NOS. Kam jen
OKO dohlédlo, bylo po louce před chat-
kami tábora stále živo. Čtyři skupinky
dětí si vedly zdatně při plnění úkolů tábo-
rové hry. Moc se mi líbilo, když si vlast-
níma RUKAMA vytvořily z klacíků a le-
penky závodní galská spřežení a pak sou-
těžily v rychlé jízdě. S podmínkou, aby
vůz uvezl dva galské bojovníky, si pora-
dila pouze dvě družstva. Terezka, Dan a
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jsi dárcem života a pokoje, buď jim na-
blízku.

Prosíme tě za svoje sbory, které vy-
hlížejí budoucnost s obavami, jak všechno
zaplatí. Daruj nám otevřené oči pro tvoje
možnosti, odvahu víry a také moudrost,
abychom poznali, co je důležité, čeho se
máme držet a co můžeme s klidným svě-
domím opustit.

Přimlouváme se Pane za svědectví
celé tvé církve. Víme, že někdy je ža-

lostné. Dej, ať se s tím nesmíříme a sna-
žíme se o otevřenost vůči světu. Vždyť
tu nejsme sami pro sebe, ale na svědectví
všem ostatním.

Prosíme za mír a pokoj ve světě.
Máme strach, když vidíme rostoucí ne-
návist mezi lidmi na Ukrajině a v Rusku,
mezi Izraelci a Palestinci, mezi národy
Západu a Východu. Prosíme pracuj svým
Duchem ke smíření.

Otevřenost může církev spíše posílit
Rozhovor s Mikulášem Vymětalem

Mikuláš se věnuje práci s menšinami
a diskriminovanými či diskriminací ohro-
ženými lidmi již delší dobu, působí také
jako farář pro menšiny. Je zapojen v řadě
skupin v církvi i mimo církev, které se vě-
nují aktivitám na podporu sociálně vylou-
čených lidí.

Můžeš přiblížit, kam směřuje v sou-
časné době tvé snažení, s kým spo-
lupracuješ a co to konkrétně obnáší?

Spolupracuji teď hlavně se spolkem,
který se jmenuje Konexe a je následníkem
iniciativy V Ústí neonacisty nechceme.
Lidé z této iniciativy mě přizvali k ak-
tivitám se sociálně vyloučenými.

Jak se o tobě dozvěděli?
Když jsem byl farářem pro mládež,

hledal jsem aktuální témata pro mladé
lidi, a přitom jsem zjistil, že mezi evan-
gelickou mládeží je dost křesťanů, kteří
jsou levicově orientovaní. Zpočátku jsem
moc nevěděl, co si mám o tom myslet,
ale pak se mi to stalo bližším, pořádal
jsem různé diskuse a setkal se i s akti-
visty řady organizací. Ústecký spolek Ko-

nexe vznikl v reakci na pochody nenávisti
z poměrně široké platformy Nenávist není
řešení a má 2 cíle– prvním je pomáhat
obyvatelům sociálně vyloučených lokalit,
aby se sami brali za svá práva a spolu-
podíleli se na svém osudu. To je myslím
dobrá představa – neziskovky totiž často
pracují s jednotlivci, které se snaží vytáh-
nout z nepříznivé situace, ale když se oby-
vatelé těch vyloučených lokalit sami akti-
vizují, může se zlepšit život pro všechny,
nejen pro jednotlivce. Druhým cílem je
práce ve prospěch těch, kdo se stávají
terčem pochodů nenávisti. Konexe byly
jediné, kdo zřetelně řekl, že lidé, na něž
jsou tyto pochody zaměřeny, mají právo
uspořádat shromáždění proti nim a vyjá-
dřit se. Byla to náboženská shromáždění
a já jsem se stal hlavním organizátorem
řady z nich.

A jak vůbec vznikla myšlenka po-
jmout to jako náboženské shromáž-
dění? Účastnili se jich věřící lidé?

Romové sami jsou většinou víře blíž
a jsou obecně asi náboženštější než Češi,
někteří jsou křesťané. Inspirací byla také
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situace v blízkých Drážďanech, kde na
výročí bombardování spojeneckým letec-
tvem pořádali němečtí extremisté po-
chody namířené proti spojencům, zdán-
livě ve jménu obětí náletů. Nakonec se
to ale obrátilo i proti Turkům a dalším
přistěhovalcům. Většina obyvatel to ne-
vítala, nevěděli, jak se tomu bránit. Ve
spolupráci levicových organizací, církví a
policie se podařilo dosáhnout toho, že po-
licie extremistům nedovolila jít do ohro-
žených čtvrtí. Jeden rozměr myšlenky
náboženských shromáždění je právní –
podle zákona je není třeba předem ohla-
šovat – druhý je ten, že to nejsou jen
sami Romové, kteří se brání, ale zapojí
se i místní, a právě křesťané, což je důle-
žité. Náboženský charakter shromáždění

také tvoří protipól extrémistům, jsou to
shromáždění za pokojné soužití. Extré-
mistické pochody se sice konají oficiálně
v rámci boje proti kriminalitě, ale už z he-
sel a standart je jasný jejich nenávistný
charakter.

Jaká je tvá role? Hlavním dílem
tvé práce je organizovat a vést tato
shromáždění, nebo tam máš další
úkoly? A jak to vůbec celé probíhá?

Nejsem na to samozřejmě sám. V po-
sledních dvou letech se při každém po-
chodu konalo i shromáždění a vždy tam
byl nějaký farář, nejenom já. Pokud to
mám na starosti, zavolám místním fará-
řům, a pokud mě jeden odmítne, zkusím
druhého. Hledám lidi, kterým je to blízké,
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tečné. Demokracie samou svou podsta-
tou ukazuje, že jednotlivé instituce ne-
mají nad lidmi poslední slovo. V tom je
její velká šance. Nedovede však vyvrátit
pochybnosti o tom, zda nějaká poslední
pravda vůbec existuje. V tom je odká-
zána na ty, kdo s touto pravdou mají zku-
šenost, kdo v Ježíši Nazaretském poznali
její zjevení, jako byl Jan Hus z Husince.
Jednou z podmínek autenticity svědec-

tví je, že svědek z takového svědectví
nemá vnější prospěch. A Hus, upálený
na hranici, je tak dnešní společnosti slav-
ným svědkem toho, že náš život nespěje
do nicoty, že dobré dílo má budoucnost
a všechno bude posouzeno soudcem nej-
spravedlivějším. To je Husovo evangelium
pro nás, pro Česko i pro celou naši Evrop-
skou unii.

Petr Pokorný
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Jan Hus dosud aktuální

Jan Hus vstoupil do dějin několikrát.
Za svého předčasně ukončeného života,
dále se vznikem husitského hnutí, které
po dvě staletí přímo poznamenalo české
dějiny, a potřetí v době národního ob-
rození a s obnovením evangelické církve
v Čechách a na Moravě. Tehdy naši
předkové podnikli velký pokus vystoupit
s Husem na svém štítě jako významná
politická síla. Blížící se husovské jubi-
leum (2015) však rozhodně nebude vy-
vrcholením tohoto pokusu, ale spíš jen
obnovením vzpomínky. Proč Hus ustou-
pil do pozadí národního vědomí? Zčásti
proto, že byl úspěšný. Jeho smrt nebyla
marná: Vážnost Písma stoupla i v ka-
tolické církvi, přijímání podobojí, které
mělo zrovnoprávnit laiky s kněžstvem,
splnilo do velké míry své poslání, prodej
odpustků již nefinancuje válečné výpravy,
čárky a háčky („nabodeníčkaÿ) se v čes-
kém pravopise osvědčily, a současný pa-
pež je vším jiným než vtěleným antikris-
tem. O to vše se Jan Hus přímo či ne-
přímo zasloužil, ale bojovat o to už není
zapotřebí.

Potoleranční evangelická zbožnost
byla již formována světovou reformací a
Hus ji ovlivnil jen jako mučedník pravdy,
i když ne každý věděl, že jde o pravdu
zákona Kristova. K jeho dědictví se při-
hlásila Církev československá, ale čestné
začlenění Jana Husa do společenství řím-
ské církve je již jen otázkou času. Kon-
troverzní postava se stane ekumenickým
pojítkem. Zato aktuální zůstala Františ-
kem Palackým načrtnutá osa českých du-
chovních dějin opřená o postavu Husovu.
Brzy byla doplněna o Jana Amose Ko-
menského, Františka Palackého a v 20.

století i T. G. Masaryka. Husitství zna-
menalo v tomto pojetí oddělení církve od
světské moci, svobodné rozhodování ve
věcech víry (kompaktáta a Rudolfův Ma-
jestát) a konečně i národní svobodu, což
však s Husem latinsky komunikujícím in-
telektuálem, již moc společného nemělo.
Přesto to byl program, který věcně na
Husa navazoval a pro české národní vě-
domí byl skutečným přínosem.

Dnes je toto pojetí dějin kritizováno,
ale alternativa není. Bylo doplněno na
začátku o Cyrila a Metoděje (význam
vzdělanosti) a sv. Václava (západní ori-
entace) a na konci o Václava Havla
(role idejí v politice, evropanství). Také
druhé možnosti výkladu českých dějin již
nejsou chápány jako protiklady, ale jako
možná obohacení: Doba Komenského ne-
byla v našich zemích jen dobou temna,
ale také spontánního obrození římskoka-
tolické zbožnosti. Za komunismu jsme se
naučili vážit i habsburské dynastie, a to
nejen jako hráze proti Turkům, ale i jako
soustátí s fungující státní správou respek-
tující zákony.

Nejaktuálnější z Husova dědictví je
jeho odvolání ke Kristu – „soudci nej-
spravedlivějšímuÿ. Z procesního hlediska
musel koncil takové odvolání odmítnout.
Hus tím však chtěl vyjádřit, že nad všemi
viditelným institucemi je pravda, která
dává smysl všemu lidskému konání, učení
a rozhodování, podobně jako se Ježíš od
velerady odvolal k Synu člověka (Marek
14,62). Naše dnešní společnost se všemi
svými chybami je přece jen natolik de-
mokratická, že žádná instituce si nená-
rokuje absolutní pravomoc a odvolávat
se k poslední instanci je zdánlivě zby-
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snažím se vše zorganizovat a s těmi lidmi
se předem seznámit. Často jsou v místě
iniciativy, které jsem ani neznal, někdy i
se zapojí i zástupci některých politických
stran či představitelé města, kteří vzniklé
napětí chtějí také nějak řešit. Snažím se
to celé uvést hudebně, což většinou moc
nejde, protože ti lidé křesťanské písně
obvykle neznají, vždy je také modlitba.
Čtou se pozdravy představitelů, kteří ne-
mohli přijít, ale chtějí vyjádřit podporu.
Pak vystoupí, kdo chce, někdy i lidé, kteří
hovoří o problémech soužití, i ti kritičtí,
takže si to na místě vzájemně trochu vy-
říkají. Je to alternativa proti pochodům
nenávisti, kde se jenom křičí.

A skutečně tam přijdou i lidé, co
chtějí diskutovat? Když si vybavuji
to, co se z demonstrací objevilo v te-
levizi, často byli slyšet hlavně ti,
kdo chtěli vykřičet svou nespokoje-
nost, na diskusi to moc nevypadalo.

Ti, kdo tam přijdou, už jsou většinou
ochotni se bavit, ti vyhraněně nespoko-
jení přijdou jen výjimečně a účastní se
spíše právě pochodů nenávisti. Myslím,
že často na ně jdou z primárních důvodů
kvůli nespokojenosti, potřebují se vyme-
zit i vůči politikům, kteří dle jejich ná-
zoru problémy neřeší. Chybí jim dialog,
rozhovor s radnicí a na pochodech vidí
možnost, jak by mohl být jejich hlas sly-
šet.

Jaké další formy mají tvoje akti-
vity?

Snažím se spolupracovat v ohrože-
ných oblastech dlouhodobě, hodně je to
zaměřeno na romské děti. Stojím o to,
aby měly také jiné zkušenosti než jenom
ty vyhrocené, aby zažily něco normál-
ního, nejen odmítání. Jde o různé vý-
lety, třeba do Prahy, kde řada z nich ni-

kdy nebyla, také se pořádal příměstský
tábor v Předlicích, pravidelně se konají
dětské dny v Předlicích, modlitby za mí-
rové soužití v ČR, které jsou často za-
měřeny na mír s Romy. Další akcí byla
Vánoční krabice od bot, pro niž jsem zís-
kal inspiraci z německých krabic, které
se objevovaly na Vinohradech. Dal jsem
si minimální závazek, aby takový dárek
dostaly aspoň děti, co žijí v ubytovnách,
které byly cílem pochodů. Maximálním
cílem bylo, aby byly obdarovány všechny
děti na Šluknovsku, které žijí v sociálně
vyloučeném prostředí. Dětí na ubytov-
nách bylo asi 60, těch dalších asi 350 a
krabic se sešlo první rok 500, další rok
1000, pak 1500. To přesáhlo moje před-
stavy a viděl jsem, že je třeba hledat nové
formy, které přispějí k sjednocení spo-
lečnosti proti sociálnímu vylučování, ře-
čeno křesťanskou terminologií k projevo-
vání křesťanské lásky skutkem.

To se ale netýká jen Romů – od pádu
komunismu se společnost hodně rozvrst-
vila, některé lidi vyčleňuje, často nevě-
domky, ale někdy již vědomě a vyjadřuje
veřejně odpor nejvíce proti barvě kůže,
náboženství a sexuální orientaci. Proto
jsem si řekl, že se budu soustředit na ty,
proti nimž se odpor projevuje především
– na Romy, muslimy a lidi s homosexu-
ální orientací. Myslím, že nejde o nic no-
vého a světoborného, snažím se jen do-
táhnout do praxe to, co naše církev ofi-
ciálně učí. Například Romové byli téma-
tem synodu, o vztazích s homosexuálními
lidmi je hezký studijní materiál z 2005, a
co se týká muslimů, naše církev také po-
depsala Chartu Oecumenicu, kde se za-
vázala, že bude vést s muslimy pokojný
rozhovor o věcech náboženství a společ-
ného soužití. Snažím se tedy dovádět do
praxe učení církve, a to i na rovině sborů.
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Jak se to konkrétně děje?

Na konventu Pražského seniorátu se
mi třeba povedlo prosadit vznik pra-
covní skupiny pro práci se sociálně vy-
loučenými, kterých je hodně z různých
skupin a jedinec nemůže vše obsáhnout.
Vznikly nakonec čtyři skupiny: první se
zaměřila na vaření polévky pro lidi bez
domova, druhá na potravinovou banku,
třetí na založení evangelického domova
pro seniory a čtvrtá je mediální – usiluje
o poskytnutí prostoru vyloučeným lidem
i v církevních médiích, aby mohli sami
říct, co si přejí a představují. Ale není
to určitě objev Ameriky, třeba i Diakonie
velmi hezky pracuje se sociálně vylouče-
nými.

Církev a sociálně vyloučení

Jakou podporu dostáváš od církve?
Jak ji vnímáš a jaký je celkově vztah
církve k této problematice?

Vnímám velkou podporu, jak ofici-
álně, tak osobně. Řada lidí se mi hlásí,
mám pocit, že ani získání peněz není ta-
kovým problémem. Někdy tu podporu
možná nedokážu využít nebo přesměro-
vat tak, aby to lépe odpovídalo tomu,
co dělám nebo co považuju za důležité,
ale někde se to podaří dobře, jako třeba
s těmi dárkovými krabicemi od bot, s kte-
rými pomohla řada sborů. Podpora má
různou podobu a já se snažím, aby lidé
dělali to, v čem jsou nejlepší. Když je ně-
kdo schopný manažer, je lepší, když mi
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Bratra Grygara i jeho ženu provázela
celý život víra, četba bible a vědomí, že
patří do české církve. Oba patřili k evan-
gelíkům, kteří žili kvůli své víře v emi-
graci. Vilém Grygar se narodil v Polsku,
ve Faustinově v roce 1932. Po válce, když
mu bylo 14, se rodina s třemi syny pře-
stěhovala do Čech a usadila se v Pytlově
u Černošína, kam chodil Vilém do školy.
Byl by býval rád šel studovat na lesnic-
kou školu, ale nevzali ho. Jako syn hos-
podáře zažíval různá omezení. A tak za-
čal po vojně pracovat na dráze. Vyučil se
v Plzni a o údržbu kolejí se staral celý
život. A rodina samozřejmě všude jezdila
vlakem. K hospodaření ho to ale pořád
táhlo, na chalupě v Pytlově se věnoval
s velkou chutí zahrádce a když mohl, cho-
dil do lesa na houby.

Velkou část života věnoval tomu, aby
rodina měla kde bydlet. Ze začátku to
bylo na Vinohradech, kam se jeho bratr
přiženil, a proto také začali Grygarovi
chodit do vinohradského sboru. Tady byl
nějaký čas bratr Grygar také ve staršov-
stvu. Pak se podařilo koupit parcelu, a
tak stavěli a stěhovali se, bydleli spo-
lečně s prarodiči a bratrem, všelijak se
v bydlení střídali a trápili se s nájemníky.
V tom všem se projevovala jeho houžev-
natost až tvrdohlavost.

Radost měl ze bratr Grygar ze svých
dvou vnuček. Jako správný dědeček je
před lety vodíval do školky a ze školky
a s manželkou se o ně starali přes léto na
chalupě.

S přibývajícími lety přišly ovšem
zdravotní problémy. Bratr Grygar se zod-
povědně několik let staral o manželku,
která jezdila 3x týdně na dialýzu, doma
vařil a vlastně dělal hospodyni. Ale sám
měl také problémy se srdcem, prodělal
těžkou operaci a před dvěma lety dostal
kardiostimulátor. Je to těžké, když člo-
věk nemůže dýchat. Připomíná se mu tím
také to, že dech a ducha dostáváme jak
o dar života od Boha. A žalmista také ví,
že když Bůh odejme dech, člověk se na-
vrací v prach.

S bratrem Grygarem jsme se rozlou-
čili ve strašnickém krematoriu v pátek 22.
srpna 2014. Jeho synové, Vladislav a Pa-
vel, vybrali tatínkovi na parte verš z 32.
žalmu, který je plný důvěry a naděje: ”
Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje
milosrdenství. Radujte se z Hospodina a
jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo
máte přímé srdce. (Ž 32,10b–11).

Ester Čašková



12 ZE SBORU

Každý den po večeři čekal na děti i ro-
diče biblický večerníček, který připravo-
vali manželé Čaškovi. Probírali jsme Jo-
sefův příběh, děti byly zapojeny do jeho
dramatizace a na jeho konci je čekala
krátká hra nebo kreslení.

Závěrem bych ráda poděkovala všem
účastníkům za příjemně společně prožitý
pobyt a manželům Čaškovým a Vyvleč-
kovým za celou organizaci.

Eliška Orlická

Zemřel bratr Vilém Grygar (*11.4.1932 + 18.8.2014)

Vídali jsme ho pravidelně na neděl-
ních bohoslužbách. Od dubna 2014 větši-
nou se slzami v očích, protože jeho man-
želka Libuše, se kterou prožil 52 let, o Ve-
likonocích zemřela. V pondělí 18. srpna
jel bratr Grygar se synem vyřizovat na
pohřební službu místo pro uložení její
urny a na cestě dostal infarkt. Zemřel

v sanitce. Člověka zaskočí fakt, jak jsme
zranitelní. Jak rychle může smrt přijít a
nic s tím nenaděláme. Bratr Grygar sám
s tím možná trochu počítal, poslední do-
bou mu prý nebylo dobře, těžko dýchal
a bez jeho ženy mu nebylo dobře ani na
duši.
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pomáhá s organizačními věcmi, než aby
dělal řidiče. Vnímám také zřetelnou mo-
rální podporu církve, třeba právě kon-
ventu Pražského seniorátu. Má to ale i
odvrácenou stránku – lidé, kteří mají
strach ze sociálně vyloučených (a myslím,
že strach tam často hraje velkou roli),
se obávají i mých aktivit, vystupují proti
nim a stěžují si na mě. Moji nadřízení se
v tom naštěstí většinou chovají rozumně
a nechají mě těm lidem odpovídat a dis-
kutovat s nimi. Často jde ale o projevy
až za hranicemi morálky – šíření různých
pomluv, psaní nenávistných článků, spo-
jování se s lidmi nemocnými nenávistí.
A dělají to i křesťané.

To už je asi extrém, ale myslím, že
řada křesťanů může na jedné straně
souhlasit s tím, co děláš, protože
by se církve měly zastávat men-
šin, ale na druhé straně v tvém
pohledu vnímají jistou nekritičnost
vůči těm menšinám, konkrétně Ro-
mům. Romská menšina přece jen
některým svým jednáním nejspíš
přispívá k tomu, že je vylučovaná.
Myslím, že třeba u Vietnamců je si-
tuace trochu jiná. Jde tedy o sku-
tečný rasismus, nebo je to i tou
dlouholetou často negativní zkuše-
ností s romským etnikem?

To nedokážu takto říci, ale celosvě-
tově sociologické studie sociálně vylou-
čených lokalit ukazují, že způsob života
je tam úplně jiný. Sociálně uzavřenou lo-
kalitu vytvářejí lidé zvnějšku, to vněj-
šek tam ty nepohodlné uzavírá, oni tam
nechtějí žít a nějak se s tím vyrovná-
vají, často problematicky. Má to svůj et-
nický rozměr, ale u nás mírně nadpolo-
viční většina lidí, kteří žijí v těch loka-
litách, nejsou Romové. Problémy soužití
v konkrétních místech beru samozřejmě

vážně a musí se řešit rozhovorem. Často
je to ale také v tom, že někdo má urči-
tou konkrétní špatnou zkušenost a neřeší
ji rovnou třeba s policií, ale už to zobecní
a viní celé etnikum.

Jak se vyhneš ve své práci tomu,
co se někdy stává – tedy že jedna
strana dává a druhá jenom bere a
má stále pocit, že není dostatečně
uznávaná? To je asi trochu bolest
dobrovolnické práce, profesionálové
už možná s tím více počítají a mají
vypracované určité postupy.

Já se na tohle snažím myslet také, a
když něco organizuji, požaduju, aby se
ti lidé sami nějak aktivně podíleli, nejde
jim jenom dát peníze. Třeba konkrétně
u krabic pro děti chci, aby se tomu mu-
sel věnovat i někdo z místních – mají mi
tedy dodat seznam dětí a jejich věk. Na
výlety či tábory si také musejí něco při-
spět. Musím ale říci, že leckde, kde jsem
se setkal s prací profesionálů, konkrétně
sociálky, to moc slavné s profesionalitou
nebylo, často ani nevěděli, jací lidé tam
žijí, a nemluvili o nich ani trochu dobře.

Otevřenost církve?

Mluvil jsi o strachu některých křes-
ťanů ze sociálně vyloučených. Vět-
šímu zapojení křesťanů do práce
s menšinami možná ale brání i
strach z bezpodmínečného otevření
sborů. Sbory mohou mít obavy
o své členy, kteří jsou různým způ-
sobem zranění či zranitelní, hledají
v církvi útočiště a klid a nemají sílu,
chuť ani zkušenosti se zrovna této
práci věnovat. Když je před ně po-
stavena výzva, kterou v této podobě
nechtějí přijmout, může to být nad
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jejich síly.
Myslím si, že se církev na konci ko-

munismu ke své škodě hodně uzavřela a
některé změny jsou bolestivé, ale nutné.
Možná až třetina sborů naší církve po-
stupně zanikne nebo se změní na kazatel-
ské stanice a to souvisí s tím, že uzavře-
nost církve je realitou, s níž se církev sice
snaží něco dělat, ale často ne funkčně. Sa-
mozřejmě – nebezpečím sociální práce je,
že člověk bere větší ohled na jiné než sám
na sebe, což nejde tak dělat trvale. Ale
na druhé straně přehnané ohledy sborů
na sebe a na ty své pomyslné chudé a
slabé mohou být jen zástěrkou pro vlastní
strach a odpor vůči těm druhým. Myslím
si, že rasismus je dost těžký hřích a křes-
ťané by to měli vědět. Myslím také, že
když lidé spolu začnou mluvit, získá to
často jiný rozměr a strach zmizí.

Myslíš tím, že se tedy církev často
otevřenosti bojí zbytečně předem?

Ano a já si sám pro sebe říkám, že
v nějakém uzavřeném sboru nechci být
nejen jako farář, ale nechci tam být ani
členem. Tím by se mi asi tato církev,
kam jsem vstoupil a získal domov a vztah
k Pánu Bohu, stala cizí. Možná ten určitý
konflikt církve mezi hodnotami středosta-
vovské morálky a aktuálností evangelia
odpovídá zápasu, který se odráží v Ko-
menského knize Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské – tedy jestli se soustře-
dit na zachování stávající formy církve co
nejpřesněji, nebo jestli se držet věrnosti
obsahu evangelia, což může znamenat, že
forma bude ohrožena. Ve skutečnosti to
ale může církev posílit. Myslím si, že ote-
vřenost je adekvátní formou současného

protestantismu a my v ní máme velké re-
zervy.

Přesto – otevřenost církve může mít
různé podoby, stejně tak i její so-
ciální práce, a je asi dobře, když si
každý najde to, na co má sílu, co dě-
lat může a umí, a dělá to rád. Nebo
to vidíš jinak?

Určitě s tebou souhlasím. Domní-
vám se, že nedílnou součástí evangelia je
jeho sociální rozměr – tedy řečeno mo-
derní terminologií, jedním ze základních
úkolů církve je přispívat k sociální in-
kluzi. V naší společnosti je ovšem různě
sociálně vylučovaných mnoho – v Praze
jsou to například staré ženy, žijící v by-
tech, u nichž nájemné pohltí většinu pe-
něz z důchodu, lidé bez domova i ti, kteří
se snaží vrátit z vězení po absolvování
výkonu trestu či zapojit do společnosti
potom, co opustí dětské domovy. Účinná
pomoc navíc nemusí být jen v tzv. te-
rénní práci, ale může mít velmi různou
podobu – a nejen sociální práce. Napří-
klad se domnívám, že by velmi prospělo
při rozhovorech s ostatními projevit ne-
souhlas s některými obecně tradovanými
předsudky. Věřím, že jsme nedošli ještě
tak daleko jako v Sodomě a že v kaž-
dém městě – nejen v Praze – je těch
potřebných deset spravedlivých, a každý
z nich tu spravedlnost projevuje jiným
způsobem. Jsem ostatně přesvědčen, že
obdobně jako máme různá charismata,
může každý i v tom sociálním rozměru
evangelia sloužit Pánu Bohu způsobem,
v němž se cítí dobře a který mu přináší
radost.

Ptala se Jana Šarounová
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Dovolená v Jiřetíně

V předposledním červencovém týdnu
jsme strávili společnou dovolenou s ro-
dinami s malými dětmi z našeho sboru
v Jiřetíně pod Jedlovou v srdci Lužických
hor. Ubytováni jsme byli v Penzionu dcer
Božské lásky, který spravují tři řádové
sestry v budově kláštera v centru obce.
Místo vybírali Vyvlečkovi, kteří sem pra-
videlně jezdí již několik let a dobře se
znají se sestrami i místním katolickým
knězem. Díky tomu jsme se mohli podí-
vat na komentovanou prohlídku místního
kostela a nahlédnout do života místní far-
nosti. Obec je malá, původní obyvatel-
stvo bylo po válce vysídleno a v dobách
komunistického režimu zde bylo v dru-
hém bývalém klášteře vězení pro řádové
sestry. Po zrušení vězení místní předseda
okresního výboru na jeho místě zřídil do-
mov důchodců, kde umožnil sestrám zde
dříve vězněným žít opět řádovým živo-
tem.

Díky Mirkovi Čaškovi, který se ujal
organizace výletů, jsme téměř každý den
vyrazili na výlet mimo Jiřetín. Navštívili
jsme Křížovou horu, která se zdvihá hned

za Jiřetínem, horu Jedlovou s rozhlednou,
zříceninu hradu Tolštejn, Národní park
Českosaské Švýcarsko a Panskou skálu,
zvláštní čedičový útvar u Kamenického
Šenova. Vzhledem k tomu, že mezi námi
byly i děti ještě kočárkové, volily se vždy i
varianty tras lépe sjízdné, přesto však ně-
které cesty našich výletů byly prověrkou
fyzické zdatnosti rodičů.

Ke Křížové hoře u Jiřetína se váže ná-
sledující pověst. V Jiřetíně žili čtyři bratři
evangelíci a v době protireformace se roz-
hodli odejít do exilu. První noc za hranicí
se jim zdál sen, ve kterém je navštívil Pán
Ježíš a nabádal je k návratu do vlasti.
Ráno se pak spolu domluvili na kom-
promisu, že se domů vrátí jen nejmladší
z bratrů, který byl vážně nemocný. Vrá-
til se tedy, obrátil se na katolickou víru
a byl zázračně uzdraven. Na památku
svého uzdravení založil poutní místo na
Křížové hoře.

Dva dny jsme strávili naprosto odpo-
činkově, jeden v blízkém sportovním are-
álu hraním minigolfu a na dětském hřišti
a jeden koupáním v nedaleké přehradě.


