
i Ze sborových akcí

Po 11. 3. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 12. 3. 15:00 setkání starších věkem
Čt 14. 3. 19:00 staršovstvo
Ne 17. 3. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 19. 3. 14:30 setkání starších věkem
Út 19. 3. 19:30 biblická hodina
Ne 24. 3. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 24. 3. 10:30 výroční sborové shromáždění
Út 26. 3. 14:30 setkání starších věkem
Út 26. 3. 19:30 biblická hodina
Út 2. 4. 14:30 koncert pro starší věkem
Út 2. 4. 18:00 schůzka křesťanské služby
Út 2. 4. 19:30 biblická
Čt 4. 4. 18:15 učitelé nedělní školy
Pá 5. 4. 16:00 brigáda na úklid kostela
Ne 7. 4. 9:30 bohoslužby, Zdeněk Šorm
Ne 7. 4. 10:45 po bohoslužbách při kávě promítání z cesty do USA (Petr

Kubánek)
Po 8. 4. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 9. 4. 14:30 setkání starších věkem
Čt 11. 4. 19:00 schůze staršovstva
Ne 14. 4. 9:30 Květná neděle - bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 14. 4. 14:00 vinohradská křížová cesta Na Cibulce (sraz před sborem)
Čt 18. 4. Zelený čtvrtek - pašije
Pá 19. 4. 9:30 Velký pátek, bohoslužby s VP (Zdeněk Šorm)
Ne 21. 4. 9:30 Neděle velikonoční - bohoslužby s VP (Zdeněk Šorm)
Út 23. 4. 14:30 setkání starších věkem
Út 23. 4. 19:30 biblická
Ne 28. 4. 9:30 bohoslužby, Zdeněk Šorm
Út 30. 4. 14:30 setkání starších věkem
Út 30. 4. 19:30 biblická

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. Redakce: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, re-
akce 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 190/březen 2019 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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2 KÁZÁNÍ

Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru pevného
ducha
Kázaní Martina Zikmunda na Vinohradech 3. února 2019

I. čtení: Lukáš 15, 11–32
II. čtení: GENESIS 4, 1–15

1Adam pak poznal Evu ženu svou,
kterážto počavši, porodila Kaina a řekla:
Obdržela jsem muže na Hospodinu. 2A
opět porodila bratra jeho Ábele. I byl Abel
pastýř ovcí, a Kain byl oráč. 3Po mno-
hých pak dnech stalo se, že obětoval Kain
z úrody zemské oběť Hospodinu. 4Ano i
Abel také obětoval z prvorozených věcí
stáda svého, a z tuku jejich. I vzhlédl Hos-
podin na Ábele a na oběť jeho. 5Na Kaina
pak a na oběť jeho nevzhlédl. Protož roz-
lítil se Kain náramně, a opadla tvář jeho.
6 I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak
rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář
tvá? 7Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-
li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře či-
niti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí
tvou bude žádost jeho, a ty panovati bu-
deš nad ním. 8 I mluvil Kain k Ábelovi
bratru svému. Stalo se pak, když byli na
poli, že povstav Kain proti Ábelovi bratru
svému, zabil jej. 9 I řekl Hospodin Kai-
novi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž
odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já stráž-
ným bratra svého? 10 I řekl Bůh: Co jsi
učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně
z země. 11Protož nyní zlořečený budeš
i od té země, kteráž otevřela ústa svá,
aby přijala krev bratra tvého z ruky tvé.
12Když budeš dělati zemi, nebude více vy-
dávati moci své tobě; tulákem a běhou-
nem budeš na zemi. 13 I řekl Kain Hos-
podinu: Většíť jest nepravost má, než aby
mi odpuštěna býti mohla. 14Aj, vyháníš

mne dnes z země této, a před tváří tvou
skrývati se budu, a budu tulákem a bě-
hounem na zemi. I přijde na to, že kdo
mne koli nalezne, zabije mne. 15 I řekl mu
Hospodin: Zajisté kdo by koli zabil Ka-
ina, nad tím sedminásobné mstěno bude.
Pročež vložil Hospodin znamení na Ka-
ina, aby ho žádný nezabil, kdo by jej koli
nalezl.

Malá dívenka se ptá své mámy: „Jak
vznikl člověk?ÿ Maminka jí řekla: „Bůh
stvořil Adama a Evu a ti měli spolu děti,
a tak vznikli lidéÿ. O dva dny později
se holčička zeptala tatínka tutéž otázku.
A otec odpověděl: „Před mnoha lety žili
opice, z nichž se postupně vyvinuli lidéÿ.
Zmatená dívka se vrátila ke své matce
a řekla: „Mami, jak je možné, že ty jsi
mi řekla, že lidi stvořil Bůh, a táta mi
řekl, že se vyvinuli z opice?ÿ A maminka
jí to klidně vysvětlila: „Poslouchej, dra-
houšku, je to jednoduché: já jsem mlu-
vila o svém příbuzenstvu, o rodině, z níž
pocházím já, kdežto tatínek mluvil zase
o své rodiněÿ.

První kapitoly Bible jsou velice dů-
ležitým vodítkem pro člověka, nepopisují
vlastní historii lidstva, ale popisují zá-
kladní pravdy o člověku jako takovém,
ostatně hebrejské jméno Adam znamená
člověk, a půda – země se řekne Adama,
člověk je tedy, jak překládá prof. Heller,
zemák, se zemí spjatý, země patří k jeho

ZE SBORU 19

� P. Coufal informoval staršovstvo
o chystané výměně plynové pří-
pojky (realizace květen – listopad).

� Na příští staršovstvo P. Coufal za-
jistí cenovou nabídku na výměnu
koberce v kostele a zhotovení no-
vých „kostekÿ s aretovacími kolečky
pro lepší manipulaci.

� Ve sborovém domě jsou od března
umístěny popelnice na tříděný od-
pad (papír a plast).

� P. Coufal do příští schůze zjistí ná-
klady na opravu některých balkónů
ve sborovém domě.

� Staršovstvo jednalo o pořízení ku-
chyňské linky do jednoho z bytů
ve sborovém domě. Vyžádalo si
novou kalkulaci na zjednodušenou
soustavu.

� Pověřená skupina podala informaci
o jednání ohledně pronájmu sboro-
vých prostor s korejským sborem
CB v Praze. Korejský sbor by rád
využíval sborového sálu k bohosluž-
bám v neděli odpoledne a k setkání
mládeže a modlitebním schůzkám
v sobotu odpoledne a večer. Star-
šovstvo sboru po projednání pod-
mínek s pronájmem souhlasilo od
března a pověřilo pracovní skupinu
sepsáním smlouvy o pronájmu.

� Staršovstvo diskutovalo o podobě
chrámové sbírky a jejím liturgickém
zakončení.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o zájmu Charity při kostele Nej-
světějšího srdce Páně o spolupráci
s naším sborem.

� Staršovstvo jednalo o přípravě vý-
ročního sborového shromáždění.

� Staršovstvo souhlasí, aby se sbor fi-
nančně podílel (do 3.000,–Kč) na
pořízení taláru pro M. Čapkovou,
která úspěšně vykonala zkoušku
pro výpomocné kazatele.

� Staršovstvo souhlasí s poskytnu-
tím půjčky 100.000,– do konce roku
2019, o kterou požádal sbor ČCE
v Jičíně na předfinancování rekon-
strukce farního bytu pro novou fa-
rářku, než získá prostředky od Je-
ronýmovy Jednoty.

� Staršovstvo hovořilo o Křesťanské
službě. Hledá někoho, kdo by se
ujal jejího vedení a přemýšlí také
o tom, zda by bylo možné pozmě-
nit její charakter vzhledem k sou-
časné situaci – organizace Adopce
na dálku, spolupráce s nezisko-
vými organizacemi, Diakonií a Cha-
ritou. . .

� Křesťanská služba se domluvila na
termínu jarního úklidu 5.4. od
17.30.

� Staršovstvo na podnět Křesťanské
služby rozhodlo, že výtěžek advent-
ního trhu bude letos věnován Ví-
tečku.

Zdeněk Šorm
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� ERC sdělila, že v tomto roce bude
hledat jiné zázemí pro pořádání
akce „Modlitba pro domovÿ.

� Staršovstvo upřesnilo rozhodnutí
o podpoře dětí po zesnulém faráři
Aleši Mosteckém prostřednictvím
fondu Compaternitas: „Vinohrad-
ský sbor bude přispívat fondu Com-
paternitas na podporu dětí po fa-
ráři A.Mosteckém ve výši příspěvku
na jedno dítě (tj. 2.000,–Kč/měsíc
po dobu 6 let) a ponechává na
fondu, aby tyto peníze použil podle
vlastního uvážení na podporu všech
dětí.ÿ

� Sbor zakoupil 60 kusů zpěvníku
Svítá. V kostele na ně budou insta-
lovány poličky u vchodu.

� J. Raisová zařizuje zhotovení no-
vého koženého obalu pro bibli na
stole Páně.

� Staršovstvo zhodnotilo shromáž-
dění a akce v uplynulém měsíci a
probralo program na příští období.

� P. Coufal projedná s Obchůdkem
jednoho světa návrh na úpravu zá-
dveří.

� P. Coufal instaloval ve farní kan-
celáři skříňku na ukládání klíčů
a sestavil seznam těch, kdo jimi
disponují. J. Raisová zkonzultuje,
zda někteří klíče opravdu potřebují.
Staršovstvo rozhodlo, že klíče od
skříňky budou mít: sborová sestra,
správce domu, kurátorka, farář a
místokurátor J.Šilar.

� P. Coufal předložil staršovstvu od-
had ceny instalace plošiny pro méně

pohyblivé do 1.patra. Staršovstvo
ještě rozhodlo prověřit možnosti
zřízení výtahu.

� Staršovstvo probíralo návrhy na in-
vestice do rozpočtu na rok 2019.
Zamítlo návrh rekonstrukce ozvu-
čení kostela, pověřilo J. Šilara ná-
kupem nového stolního fotbálku
pro děti, pověřilo také M. Ja-
nečka zajištěním technických před-
pokladů pro audiopřenos bohoslu-
žeb do 10.000,–Kč.

� M. Cháb podal informaci o plnění
rozpočtu za rok 2018. Skutečnost
je lepší než předpokládal rozpočet.
Výsledky budou předloženy Výroč-
nímu sborovému shromáždění.

� Sbor pořídil dvoje nová sluchátka
do kostela pro hůře slyšící. Na-
bídka jejich zapůjčení bude zveřej-
něna v Hroznu a vyvěšena na ná-
stěnce v kostele.

� Přebývající židle Thonet, lustra
a jeden stůl odkoupila renovační
firma.

� Oválný stůl a čalouněné židle bu-
dou nabídnuty k odkupu za sníže-
nou cenu 1.000,–Kč.

� Byl rozeslán dopis o hospodaření a
potvrzení darů členům sboru.

� Staršovstvo souhlasilo s výměnou
kotle nákladem 70.000,– v jednom
z bytů sborového domu.

� Staršovstvo souhlasilo s tím, aby
sbor nechal nákladem do 10.000,–
Kč přečalounit kazatelnu a židle
u stolu Páně a pověřuje P. Coufala,
aby barevnost konzultoval s O. Ra-
dou.
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podstatnému určení. To je jedna z důleži-
tých pravd o člověku, kterou jsme v naší
době k vlastní škodě pozapomněli.

Adam a jeho žena Eva byli vyhnáni
z ráje do země, kterou měli obdělávat a
kde se měli množit.

A hned se jim narodili dva synové,
Kain, šíp, a Abel, pára, nicka. Jsou to
první děti v Bibli, a přesto jejich vztah
skončí děsivě. Z narození obou synů mu-
seli mít rodiče velkou radost, oba vy-
růstali spolu, a když vyspěli, našli si
oba zaměstnání, které je uspokojovalo.
Dobré zaměstnání. Kain se stal zeměděl-
cem, oráčem, obdělával půdu, byl tím pá-
dem usedlý, víme už, že to byla právě čin-
nost, kterou měl člověk na zemi dělat, že
obdělávat půdu je dáno člověku do vínku.
Bohužel u nás v Čechách na to v posled-
ních desetiletích zapomínáme a čím dál
více zemědělské plochy zabetonováváme,
nevážíme si jí, a pak se divíme, že země
vysychá.

Třeba by z ní nemuselo být jen pole,
třeba by tam mohly být lesy anebo také
pastviny pro ovce, ostatně Kainův bratr
Ábel se stal pastýřem ovcí, to byla práce,
kterou zastávali později Izraelci často,
svého času byla pro ně typická, ostatně
i král David byl jako chlapec pastýřem
a obraz dobrého pastýře se stal i jed-
ním z obrazů samotného Boha. Hospodin
jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
A Ježíš o sobě říká: Já jsem dobrý pastýř,
který dává svůj život za ovce. . . .

Potud vše probíhalo dobře. Dokonce
Kain i Ábel věřili v Boha a chodili do
kostela. Tehdy se tomu říkalo tak, že Hos-
podinu přinášeli oběti. Každý mu při-
nesl něco ze své úrody, Kain obilí, Ábel
ovečku. Jenže zde najednou dochází ke
komplikaci. Hospodin Ábelovu oběť při-
jal, ale Kainovu nepřijal.

Zde se najednou oba bratři ocitají zá-
sadně každý na jiné straně hřiště. Něco
podstatného je dělí. Není to Bůh, který
by jednomu nadržoval a druhého upoza-
ďoval, je to lidské srdce, kde se dějí roz-
hodující věci.

Po mnoha staletích a tisíciletích lid-
ských dějin je to pořád stejné, záleží na
lidském srdci. Zatímco Ábel, jehož po-
kora je vyjádřeno už jeho jménem, (vá-
nek, opar, nicka) zatímco Ábel přinesl
oběť vděčnosti s čistým srdcem a dobro-
řečením Hospodinu, Kain zřejmě sledoval
jiné úmysly. Modlit se, chodit do kostela,
dávat Bohu dary, to člověk může i s ji-
nými úmysly, může chtít se u Pána Boha
jen zajistit, pro případ, že by existoval,
taková oběť, to je přece nejlepší pojiš-
ťovna, nehledě na to, že si lze takto i
nechat posvětit své úmysly, své záměry,
zabalit naše sobectví do obalu zbožnosti.
Kain měl v sobě bezpochyby zlé úmysly,
jinak by se totiž tak nerozpálil, když jeho
oběť nebyla přijata. Pokud by chtěl tímto
způsobem Bohu skutečně poděkovat, tak
by se pak ptal, co jsem udělal špatně, že
jsi, Bože, můj dar nepřijal, jenže on se
takto neptá, on se hned nechal ovládnout
zlem, jeho tvář opadla, už se nedívá na-
horu – do nebe, ale dolů – do země, takže
už nevidí ani Boha, ani bratra. . . .V Ko-
menského Labyrintu, v této tak současné
knize, se případně píše:
„A měj mysl ke mně co nejvýš vždycky
zdviženou, k bližním co nejníž skloně-
nou; zemských věcí, dokud tam jsi, uží-
vej, v nebeských se kochejÿ

V jedné malé vesnici na Sicílii žili
dva bratři Federico a Lorenzo, nechvalně
známí členové místní mafie. Byli zlí,
špatní a velmi bohatí. Nikdo neměl nic,
co by o nich mohl říct dobrého. Naopak
každý by mohl vyprávět, jak ho bratři
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buď podvedli, anebo mu nějak ublížili.
Jednoho dne, jak už to tak bývá,

jeden z bratří zemřel, byl to Federico.
Přeživší bratr Lorenzo, v němž se za-
chvěly poslední známky svědomí, cítil,
že by na pohřbu o jeho bratrovi mělo
být řečeno něco pěkného. Takže se vydal
k místnímu děkanovi a řekl mu: „Vím, že
nás lidi z vesnice nenávidí, a to nevědí
ani polovinu toho, co my dva jsme pro-
vedli. Avšak přesto bych chtěl, abyste řekl
něco pěkného Federikovi na jeho pohřbu.
Chci, abyste řekl, že Federiko byl světec.
Jestliže s tím takto souhlasíte, dám vám
hned 100 tisíc dolarů na opravu vašeho
kostela. Tady je šek na tuto sumu. Avšak
pokud s tím nesouhlasíte, pocítíte brzy
mou pomstu.ÿ

Děkan se zdál, že nemá problém s tím
souhlasit a převzal šek. O týden později
se celá vesnice shromáždila na pohřbu a
každý byl zvědavý, co pan děkan bude ří-
kat. Po úvodních písních a čteních z Bible
kněz vystoupil na kazatelnu a začal kázat.
Dívaje se na Lorenza, který seděl v první
lavici, pan děkan popisoval, jak oba bratři
byli zkažení. Dokonce uváděl i konkrétní
příklady toho, jak Federiko podváděl, jak
lhal a jak nehleděl na nikoho jiného než
na sebe. Nebál se ho nazvat ničemníkem a
mizerou. Po 10 minutách kázání, vlastně
na samém jeho konci ale dodal: „Ale ve
srovnání se svým bratrem Lorenzem byl
Federico úplný světecÿ.

Hospodin říká Kainovi: „Proč jsi tak
vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?
Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat
dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se
uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit,
ty však máš nad ním vládnout.ÿ

Kain však nedokáže naslouchat, ne-
chce slyšet ani vidět, vidí jen sám sebe,
svou zraněnou ješitnost a jedná impul-

sivně a krutě. Nestrpí, aby na tom byl
Ábel lépe, bratrovraždou skončí první
sourozenecká dvojice, o které se v Bibli
mluví.

Problém nastal tehdy, když Kain
chtěl panovat a Pán Bůh mu měl při tom
jen sekundovat.

A tady vidíme, jak jsou příběhy z toho
biblického dávnověku stále živé a aktu-
ální. Vždyť každý z nás máme v sobě kus
Kaina a kus Ábela a jde o to, kterému
dáme přednost, co u nás převáží, čím se
necháme určovat. Zdali budeme vládnout
nad svým hříchem a naše osobnost bude
díky víře a lásce silnější než pohnutky
k hříchu, anebo zdali budeme vidět jen
sebe sama a chtít být sami sobě pánem
bohem.

Kain zacyklen sám v sobě jde a skolí
svého bratra Ábela, nestrpí, aby vedle
něho žil někdo úspěšnější než jen on sám.
Jak je to pořád živé! Nejsou to nutně
vraždy, které mají lidé ve svém rejstříku,
mnohem častěji jsou to pomluvy. Po-
mluvy, které se šíří ve světě a dokonce
i v církvi, když nám někdo nevoní, když
někomu závidíme, když není po našem,
tak se o druhých mluví špatně, tak se ně
kydá hnůj, tak se v očích druhých má ten
druhý vyřídit, skolit, odrovnat.

Kain a Ábel, to jsou dvě možnosti, jak
se vyvine osobnost každého člověka.

Všichni lidé oscilují mezi těmito póly.
Svatý Augustin po právu napsal, že cír-
kev Kristova se line už od Ábela, že on
byl vlastně prvním křesťanem.

V našich národních dějinách máme
také dva bratry, kteří tvořili podobný
protipól a jejichž vztah byl pošpiněn
vraždou. Václava a Boleslava. Kníže Vác-
lav na počátku našich národních dějin,
to je taková meta pro všechny pozdější
státníky. Na svou dobu neobyčejně vzdě-
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Přívozu na příbuzné původního
dárce. Na jaře roku 2018 pře-
stala být tato nemovitost majet-
kem sboru a v katastru nemovi-
tostí byl zapsán nový vlastník.

II. Dary sborům ČCE: V roce 2018
jsme poskytli dar ve výši 15 000 Kč
každému z níže jmenovaných sborů
naší církve (vždy vybíráme jeden
sbor z každého seniorátu na dopo-
ručení seniorátního výboru – v le-
tošním roce to byly tyto sbory:
Opatov, Nové Město pod Smrkem,
Přelouč, Hlinsko, Přeštice, Morav-
ská Třebová, Roudnice nad Labem,
Škvorec, Pražský sbor Ochranov-
ského seniorátu, Pečky, Nový By-
džov, Hranice, Soběslav, Kyjov.)

III. Plnění rozpočtu: Rozpočet schvá-
lený sborovým shromážděním jako
schodkový (662 000 Kč bylo v roz-
počtu navrženo financovat ze zisků
minulých let) vykazuje po zaúčto-
vání prosincových dokladů menší
schodek. Podrobnější informace
jsou vyvěšeny v rámci informace
o plnění rozpočtu na nástěnce
v modlitebně sboru. Za zmínku stojí
příjmová stránka, ve které jsme pře-

kročili rozpočtovaný příjem z hos-
podářské činnosti o cca 200 000 Kč,
na druhou stranu nám chybělo ještě
cca 50 000 Kč k tomu, abychom
splnili příjmovou stranu rozpočtu
v rámci položky „saláryÿ.

IV. Nárůst repartic a personálního
fondu: S postupujícím procesem fi-
nanční odluky církve od státu je
potřeba počítat s nárůstem plateb,
kterými farní sbory zajišťují chod
ČCE. V roce 2018 došlo k cca
30% nárůstu seniorátních repartic
– mimo jiné i změnou výpočtu, ve
kterém je také zohledněno to, ko-
lik sbor „vyděláváÿ v rámci ved-
lejší činnosti. Díky tomuto solidár-
nímu přístupu platí náš sbor o něco
vyšší částku nežli srovnatelně velké
sbory, které nemají příjmy z hos-
podářské činnosti. O 15% narostly
celocírkevní repartice a o 8% od-
vody do personálního fondu. V roce
2019 bude tento meziroční nárůst
podobný, v případě celocírkevních
repartic a odvodů do personálního
fondu vyšší.

Zprávu sestavil Matěj Cháb

Zprávy ze staršovstva 14.2.2019

� Na výroční sborové shromáždění
bude zařazen rozhovor o možnosti
snížení počtu členů staršovstva.

� Staršovstvo se vyslovilo pro sys-
tematickou podporu zvolených ne-
ziskových organizací. Z. Šorm a M.
Janeček připraví návrh konkrétních

pravidel, jak by měla podpora pro-
bíhat.

� Na výroční sborové shromáždění
bude zařazen rozhovor o stavu a or-
ganizaci sborové podpory „Adopce
na dálkuÿ.



16 ZE SBORU

příležitost navrhl Jiří Svoboda, a mohli
se občerstvit jídlem, které připravilo ně-
kolik ochotných sester. Na organizaci se
podílelo více členů sboru, kteří zároveň
při této činnosti mohli zažívat milé spo-
lečenství, završené příjemným posezením
po skončení akce nahoře v sále.

Jana Šarounová

Sborový časopis Hrozen, webové
stránky

Sbor vydává sborový časopis, který ob-
vykle vychází každý měsíc, kromě let-
ních prázdnin. Poslední dobou se stává,
že i v průběhu školního roku Hrozen ně-
který měsíc nevyjde – to když není do-
statek příspěvků, aby se časopis naplnil.
V Hroznu se objevují kázání, modlitby,
rozhovory se členy sboru a dalšími lidmi,

zážitky a fotografie z proběhlých akcí.
Velkou pomocí pro Hrozen byl i příchod
Zdeňka Šorma – vzal na sebe přípravu
stručných zpráv ze staršovstva a dodává
i další příspěvky. Sazbu a tisk zajišťuje
Jan Mach. Příspěvky jsou stále velmi ví-
tány! Zajímavé a na napsání nenáročné
mohou být třeba recenze knížek či di-
vadelních představení, čtenářsky vděčné
jsou i různé vzpomínky či zážitky z cest.
Nebojte se s příspěvkem přihlásit. Sbor
má také webové stránky, o které se po
technické stránce stará Jan Šaroun – na
webu je pravidelně aktualizován sborový
program, objevují se nedávno proslovená
kázání, dostupná jsou také všechna dosa-
vadní čísla Hroznu, objevují se informace
o aktuálních archových sbírkách.

Jana Šarounová

Zpráva staršovstva FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady
o hospodaření sboru
pro výroční sborové shromáždění svolané na 24. března 2019

Tato zpráva se dle ustanovení ŘHC
zmiňuje o událostech, které měly v minu-
lém roce významný vliv na hospodaření
sboru.

I. Výdaje nad rámec standardního
provozu sboru:

1. Instalace nového rejstříku trom-
peta do varhan: podle roz-
počtu sbor instaloval nákladem
169 400 Kč nový rejstřík do var-
han v modlitebně.

2. Rekonstrukce farářského bytu –
podle rozpočtu byla provedena

kompletní rekonstrukce farář-
ského bytu (kompletně elektřina,
rozvody, koupelna a WC, ku-
chyň, výměna podlahy v hale),
nákladem cca 800 000 Kč.

3. Dokončení rekonstrukce lavic
v modlitebně – podle schvále-
ného rozpočtu zajistilo staršov-
stvo rekonstrukci druhé polo-
viny lavic v modlitebně nákla-
dem 153 000 Kč.

4. Kamenný Přívoz – na začátku
roku 2018 dokončilo staršovstvo
převod pozemku v Kamenném
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laný, kultivovaný, zbožný v tom nejlep-
ším slova smyslu, hledající pokoj, nikoli
konflikt. Stál však cestě svému mocich-
tivému bratru Boleslavovi, který ho při-
pravil o život. Účel světí prostředky. Jako
máme před sebou dilema Kain či Ábel,
tak i Václav či Boleslav.

Ne náhodou se socha sv. Václava a
náměstí po něm pojmenované staly mís-
tem, kde se po generace shromažďují ti,
kterým jde o mravní a kulturní obrodu
společnosti.

„Kde je tvůj bratr Ábel?ÿ Tuto
otázku uslyší Kain vnitřně zmatený
po zločinu, který provedl. A odpo-
vídá úhybně: „Jsem snad strážný bratra
svého?ÿ

Ano, jsi strážným bratra svého, měl
bys být. . . milý Kaine.

Už samotný začátek Bible nás učí od-
povědnosti před Bohem. Člověk je za své
jednání odpovědný Bohu. Má se zodpo-
vídat, má vědět, že má na světě nějaké
úkoly, nějaké závazky, že zde má bratry
a sestry, že zde má své bližní, kterým má
přát dobro, nikoli zlo. Odpovědnost zna-
mená být schopen se za své jednání a po-
stoje zodpovídat vyšší instanci. Křesťané
žijí svůj život v odpovědnosti vůči Bohu,
anebo jak to Masaryk říkával: sub spe-
cie aeternitatis (pod zorným úhlem věč-
nosti).

Pokud jde o Ježíšovo podobenství
o dvou bratrech a milujícím otci, jak jsme
ho četli v I. čtení, tak tady ty vztahy jsou
složitější. My cítíme, že ten starší bratr
měl díl pravdy, když byl vůči svému roz-
mařilému mladšímu bratrovi po jeho ná-
vratu přinejmenším rezervovaný. Kladou
se zde jiné důrazy. Pokud jde o vnitřní
stavbu obou postav, tak je to důraz na
obrácení. Obrácení bez nároků. Ten mar-
notratný bratr se rozhodl vrátit ke svému

otci a konat práci posledního nádeníka.
Je to vnitřní návrat k pokoře. K abelov-
ské pokoře.

To je něco, co máme být ochotni ko-
nat celý život. Nechávat Ábela, aby v nás
získával navrch a spolu s Davidem prosit:
„Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém
nitru pevného ducha.ÿ

A další věc zde koresponduje i se sta-
rozákonním čtením. Milující otec přijímá
v tom podobenství oba bratry. Mlad-
šího i staršího. Jejich rozdílnost zde není
na překážku, rozdílnost povah i životních
příběhů nevadí, jde o srdce, jde o přijetí
toho druhého, jde o čisté vztahy s Bohem
a bližními.

Nakonec i Kain bude přijat. I on se
vzpamatoval ze svého zločinu a vyznal,
že zhřešil tak moc, že už mu nemůže být
odpuštěno. Není však hřích, který by Bůh
nemohl odpustit. Odpuštění nemůže při-
jmout pouze ten, kdo o odpuštění nestojí.
Ale pokud člověk o odpuštění stojí, může
ho dostat. To Kaina ale nezbavuje ná-
sledků svého zločinu, různých svízelů na
cestě, stane se psancem a štvancem, ale
jeho život bude pod ochranou Nejvyššího.
Jemu už nikdo na život sáhnout nesmí.

Mimochodem před pár měsíci papež
František schválil nové znění paragrafu č.
2267 Katechismu katolické církve, který
se týká trestu smrti, takže od té chvíle,
tj. od 1. srpna 2018 ho pokládá za nepří-
pustný. Dosud tradiční učení církve ne-
vylučovalo použití trestu smrti, nyní je
vylučuje. Už i v katechismu je napsáno,
že trest smrti není přípustný.

Ale to se tolik netýká nás, protože
u nás stejně tento absolutní trest možný
není. Co se nás týká, a co je i jeden
z mnoha hlavních problémů západní ci-
vilizace, to je nedostatek konsensu, nedo-
statek vzájemného porozumění, rozpolce-
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nost společnosti. O to víc bychom dnes
měli pečovat o vztahy, hledat cestu k dru-
hým lidem, a to zejména k těm, kteří
jsou jiní, s nimiž nesdílíme stejné názory,
vždyť i tak jsme přece všichni dětmi ne-
beského Otce. Mluví se hodně o tom,
že společnost je polarizovaná, že žijeme
každý ve své bublině, mezi svými přáteli,
málokdy dokážeme vykročit z této naší
komfortní zóny a naslouchat jinak smýš-
lejícím, lidem s jinou životní zkušeností
a jiným životním příběhem. Je to při-
rozené, je to pochopitelné. Přesto právě
od křesťanů se čeká víc. Naším úkolem
přece není stavět pomyslné zdi, ale nao-
pak mosty. Překlenovat propasti. Oteví-
rat se druhým v prozíravé důvěře a ohle-
duplnosti. Modlit se za druhé, prolamo-
vat umělé bariéry, snažit se porozumět
a říct uzdravující slovo, to je cesta, kte-
rou kráčí tímto světem náš Pán, a my
jsme voláni, abychom se k němu přidali,
abychom se postavili za něj, abychom jej
následovali.

Modlitba po kázání
Veliký Bože, ty slyšíš modlitby nás

– nepatrných broučků, naše prosby i
přímluvy. Přijmi proto, prosíme, i naše

modlitby a prosby za nás za všecky i
za ty, kteří jsou blízcí a milí našemu
srdci. Všechny ti je svěřujeme do tvé péče
a ochrany. Prosíme i o ty, s nimiž si
moc nerozumíme anebo s nimiž nemáme
úplně dobrý vztah. Nauč nás hledat nové
cesty k porozumění. Vždyť tobě záleží
na každém člověku a neděláš mezi lidmi
rozdílu. Předkládáme ti náš národ, aby
se znovu roztoužil po čerstvých vodách
tvého evangelia. Buď s celým naším svě-
tem, zejména tam, kde panuje válka, bída
a přírodní či duchovní devastace.

Buď s těmi, kdo pomáhají druhým
a jsou obzvlášť vystaveni nebezpečí,
s hasiči, zdravotníky, s bezpečnostními
službami. Prosíme o všechny lidi na je-
jich životních cestách, rovněž i členy naší
církve a vůbec všechny křesťany, dej ať
míří týmž směrem, kterým šel Abraham,
za Bohem jediným, který se nám zjevil
ve svém Synu a ukázal nám své dobré zá-
měry s člověkem a celým stvořením – a
abychom s tvým požehnáním všichni do-
šli do cíle, do nebeského Jeruzaléma, do
tvého království.

Prosíme, vyslyš modlitbu, kterou nás
Pán Ježíš naučil: OTČE NÁŠ. . . AMEN.

Zpráva o životě sboru za rok 2018

Rok 2018 byl pro vinohradský sbor
rokem významné změny. Ester Čašková
koncem ledna odešla po deseti letech
služby v našem sboru do důchodu. Sbor
od února do srpna administroval bratr fa-
rář Pavel Kalus z 1. žižkovského sboru.
Bratr Kalus měl pravidelně každou třetí
neděli kázání, aktivně se účastnil schůzí
staršovstva a v době nemoci sborové se-

stry převzal výuku náboženství. Děku-
jeme mu za to, že nám byl v této době
dobrým pastýřem. A konečně od září
máme nového faráře Zdeňka Šorma, který
se o prázdninách se svou rodinou přestě-
hoval na Vinohrady z Nového Města na
Moravě. Instalace nového faráře proběhla
7. října ve zcela zaplněném kostele.

Bohoslužby se v uplynulém roce ko-
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Noc kostelů

V roce 2018 jsme se opět připojili k celo-
státní (i mezinárodní) akci Noc kostelů,
která se uskutečnila 25.5.2018. Náš kos-
tel byl otevřen od 17 do 23.30. Přišlo
kolem 300 lidí, což je o něco více než
posledně – někteří se jen zastavili, jiní
se zdrželi na některý z bodů programu.
Zajímavým a novým prvkem bylo vy-
stoupení souboru Consonare, jehož ná-
stroje se rozezněly od kostela každou ho-
dinu po celé Korunní třídě jako pozvánka
do kostela– lidé se zastavovali, dívali se
z oken a možná, že někteří z nich si
teprve přitom všimli, že v řadě činžov-

ních domů se nachází i sakrální prostor.
Na programu Noci kostelů byly jako tra-
dičně i další koncerty – klavírní koncert
Daniela Juna, varhanní koncert Blanky
Kolářové, která v našem kostele cvičí
a občas hraje při bohoslužbách, a kon-
cert pro soprán, housle, violoncello a var-
hany, který zorganizoval houslista Miloš
Havlík, člen našeho sboru. Ondřej a Re-
náta Radovi otevřeli svůj ateliér v pod-
kroví pro výtvarnou dílnu dětí, vyslechli
jsme si také Ondřejovy básně. Otevřen
byl fairtradový Obchůdek jednoho světa.
Návštěvníci Noci kostelů opět měli k dis-
pozici originální razítko, které pro tuto
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zích let se zde setkáváme ve stejném ter-
mínu se sborem ze Střešovic. Podle svého
zájmu a zaměření jsme se věnovali zim-
ním radovánkám – sjezdovému a běžec-
kému lyžování, procházkám zimní kraji-
nou. Večer jsme se pak sešli ke společ-

nému programu, povídání, hraní spole-
čenských her, jeden večer pro nás pan fa-
rář Tomáš Molnár z Trutnova připravil
biblickou hodinu. Odpočati jsme se vrá-
tili do Prahy.

Eliška Orlická
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naly pravidelně každou neděli a o svát-
cích, celkem 56x při průměrné účasti 66
osob, v letních měsících zhruba o polo-
vinu méně.

Kromě Ester Čaškové, Pavla Kaluse
a Zdeňka Šorma se v našem kostele vy-
střídala řada výborných kazatelů: Daniel
Ženatý, Olga Navrátilová, Pavel Jun, Eva
Vymětalová, Hana Ducho, Tomáš Bísek,
Aleš Drápal, Jaromír Dus, Martin Wer-
nisch, Karel Müller, Joel Ruml, Jiří Ne-
čas, Mikuláš Vymětal, Petr Sláma, Ma-
těj Cháb, Tabita Landová, Jakub Malý,
Petr Brodský, Gerhard Reininghaus, Pa-
vol Bargár, Roman Mazur, Tomáš Tru-
sina a Jim Arends.

V lednu proběhla za přítomnosti sy-
nodního seniora Daniela Ženatého ordi-
nace Matěje Chába a Olgy Navrátilové,
kteří se stali výpomocnými kazateli naší
církve. Mohou tak kázat a vysluhovat Ve-

čeři Páně nejen v našem sboru. Jsme rádi,
že posílí řady ordinovaných kazatelů a tě-
šíme si na jejich službu i u nás.

První pololetí uplynulého roku probí-
haly vždy třetí úterý v měsíci ekumenické
biblické hodiny s docentem Jiřím Bene-
šem, který je v současné době vedoucím
katedry biblistiky na Husitské teologické
fakultě. Společně jsme se zamýšleli nad
knihou Jozue.

V únoru a březnu se v modlitebně ko-
nala přednáška na téma Křesťanské ko-
řeny evropské civilizace, prvním řečníkem
byl M. Erdinger, druhým M. Zikmund.

V dubnu jsme se mohli shlédnout za-
jímavý dokument v rámci akce Jednoho
světa – Promítej i ty.

8. července jsme u nás hostili sou-
sedy z žižkovského sboru a 5. srpna jsme
pro změnu my byli v žižkovské Betlémské
kapli. Měli jsme tak možnost se navzájem
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i trochu víc poznat.
Během letních prázdnin byl dokon-

čen nátěr kostelních lavic, které jsou nyní
jako nové, přestože stoleté.

V říjnu jsme měli možnost zúčastnit
se debaty, kterou pořádalo sdružení Lo-
gos. Týkala se života lidí s jinou sexuální
orientací v církvi.

28. října u nás Ekumenická rada
církví uspořádala Modlitbu za domov
– komponovaný pořad, který přenášela
v přímém vstupu Česká televize.

V listopadu se konal v našem kostele
benefiční koncert pro spolek Barvolam,
na klavír hrál Daniel Jun a na violoncello
Petr Mašlaň. Koncert byl hudebně i at-
mosférou velkým zážitkem a propojil hu-
dební umění s výtvarným – spolek Bar-
volam se věnuje spolupráci výtvarných
umělců s nadanými lidmi, kteří mají men-

tální postižení.
V prosinci pak proběhl tradiční ad-

ventní trh, jemuž se věnuje samostatná
část zprávy.

Sborová statistika:

V roce 2018 byli pokřtěni: Matěj May (7
let) a Ema Smejkalová (1 rok). Svatba se
nekonala žádná. Zemřely tyto sestry: Ma-
rie Uhrová (71 let), Jarmila Vondrušková
(87 let) a Věra Mandíková (84 let). Jedna
sestra přestoupila do jiného sboru.

Ke dni 31.12.2018 měl vinohradský
sbor 361 členů, z toho 116 členů s hla-
sovacím právem.

Staršovstvo se ke svým schůzím schá-
zelo každý měsíc, mimo letních prázdnin,
rovněž tak hospodářská komise pod ve-
dením Matěje Chába.
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končení tržíčku koncertem souboru Mu-
sica Rustica. Všem, kteří se zapojili patří
dík a vám, kteří toto zvažujete patří sr-
dečné pozvání ke společnému „tržíčko-
váníÿ. Na viděnou na Adventním tržíčku
2019 se za všechny „tržíčkářeÿ těší

Monika Chábová

Tábor v Orlovech

Na konci srpna se tradičně konal tábor
pro děti na skautské základně v Orlovech.
Účastnily se ho děti ze sboru, přidalo se
i několik dětí z rodin přátel sboru, mlá-
dež i dospělí. Program byl rozdělen do
dvou částí, dopolední biblický program
byl věnován příběhům praotců a připra-
vovali ho především učitelé nedělní školy,
ale přidaly se i další sestry – Jana Šarou-

nová a Lída Vyvlečková. Dopolednímu té-
matu jsme se věnovali i v ranním a ve-
černím zamyšlení. Odpolední program –
etapovou hru – si vzali na starosti mlá-
dežníci a u dětí se setkala s nadšeným
ohlasem. Táborovou hru pečlivě připra-
vili, vnesli do ní nové nápady a spoustu
elánu. Všem účastníkům i spoluorganizá-
torům děkuji za vzájemné společenství a
těším se na příští tábor.

Eliška Orlická

Společná rekreace v Janských Láz-
ních

V polovině února někteří členové našeho
sboru trávili společně dovolenou na ho-
rách v Janských Lázních v penzionu Sola
Fide. Stejně jako několik předcho-
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ujmou povolaní. Pánu Bohu jsme za oba
vděčni.

Věra Janečková

Křesťanská služba

Křesťanská služba měla své schůzky
v uplynulém roce pouze šestkrát, z dů-
vodu nemoci sborové sestry. Průměrná
účast byla 3 sestry, ale k rozmanité čin-
nosti se připojuje více sester a bratrů
našeho sboru. Každý měsíc jsme posí-
lali gratulace k narozeninám a výročí
křtu. Připravovali jsme nedělní pohoštění
a oběd při sborových nedělích, ordinaci,
instalaci a při Noci kostelů. Jsme zapo-
jeni do sociálního projektu pražského se-
niorátu – příprava večeře pro lidi bez do-
mova. Loni jsme pětkrát vařili polévku
nebo připravovali obložené chleby a do-
pravili je do parku u Hlavního nádraží,
kde bylo jídlo vděčně přijato. Přichys-
tali jsme vánoční dárky pro děti a se-
niory. Společně jsme vyráběli adventní
věnce. Během roku a před Vánocemi
jsme navštívili některé starší členy sboru.
V rámci projektu Adopce na dálku fi-
nančně podporujeme dvě děti z Indie
– dívku Kalpanu a chlapce Jonathana.
V minulých letech nám ubyli pravidelní a
štědří dárci, tak hledáme nové členy „ko-
lektivní matkyÿ těchto dětí. Bližší infor-
mace Vám ráda a ochotně sdělí sborová
sestra.

Jarmila Raisová

Adventní trh

V roce 2018 jsme již po patnácté uspořá-
dali druhou adventní neděli v prostorách
našeho sboru tradiční Adventní tržíček.
Oproti několika předchozím letům byl po-
řádán ve prospěch sociální služby Dob-

roduš, která je součástí Diakonie ČCE
– Střediska křesťanské pomoci. Vznikla
v roce 2006 a jejím posláním je pomáhat
dospělým lidem se závažným duševním
onemocněním zapojit se do společnosti a
přispívat k zotavení se z duševní nemoci.
Hlavním cílem služby je pomoc klien-
tům při překonávání překážek, které jim
běžný život přináší, podpora při zajištění
vlastního bydlení, zaměstnání, stabilní fi-
nanční situace či smysluplného využití
volného času. Všechny získané „tržíč-
kovéÿ peníze i chrámovou sbírku z druhé
adventní neděle jsme Středisku Dobro-
duš darovali. Finanční prostředky z tr-
žíčku a koncertu umožní klientům a je-
jich doprovodu (dobrovolníkům) navští-
vit kulturní a sportovní akce a rozvíjet
společnou aktivitu „klubu líných turistůÿ
(cestovné, návštěva hradů, zámků, mu-
zeí či jiných kulturně–vzdělávacích insti-
tucí). Část finančních prostředků plánuje
Dobroduš využít i na zajištění vzdělávání
dobrovolníků, kteří se v průběhu spolu-
práce s klienty dostávají do náročných si-
tuací. Je velkým potěšením, že nezpoplat-
něného prodeje výrobků svých klientů na
našem tržíčku využilo v roce 2018 stejně
neziskových organizací (celkem osm) jako
v předchozích letech a že se do „tržíčko-
výchÿ příprav a realizace zapojuje stále
velké množství lidí, a to jak z řad členů
našeho sboru, tak i z členů Církve bratr-
ské a sousedního sboru Církve českoslo-
venské husitské, ale i mimo církev. Spo-
lečně jsme se tak podíleli na pečení slad-
kostí a vaření dobrůtek určených k pro-
deji a na prodeji samotném. Adventní
tržíček měl svou příjemnou atmosféru i
díky tomu, že byla po celou dobu v pro-
vozu improvizovaná výtvarná dílna, kde
se mohli zájemci věnovat práci se sklem,
papírem a barvami. Příjemné bylo i za-
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Děkujeme mnohým z vás, kteří práci
pro náš sbor v minulém roce s láskou vě-
novali svůj volný čas, často možná i na
úkor jiných věcí, které rádi dělají. Jsme
za to vděčni a věříme, že i náš Pán o vaší
práci ví.

Sestavily Jarmila Raisová a Jana Ša-
rounová

Biblické hodiny

Nemohu podat zprávu za celý rok, pro-
tože jsem na sbor nastoupil až v září. Při
úvodním rozhovoru se staršovstvem jsem
se na formu biblických hodin ptal. Bý-
vala prý různorodá a rozhodnutí nechali
na mě. Od října se tedy scházíme vždy

v úterý od 19.30, není-li v týdnu staršov-
stvo. Průměrně nás bývá devět. Společně
přemýšlíme nad poselstvím biblické knihy
Přísloví. Po písničkách a modlitbě začí-
náme rozhovorem, který předjímá téma
výkladu. Nejde v něm o biblické nebo vě-
roučné znalosti, ale o naše pohledy a zku-
šenosti. Společně pak čteme z bible, nyní
vybraná přísloví vždy k určitému tématu.
Výklad většinou vyvolá další rozhovor.
Končíme do 21 hodin. Na biblické hodiny
jste všichni zváni a každého na nich rádi
uvidíme.

Zdeněk Šorm
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Výuka náboženství nejmladších dětí

Od ledna do června 2018 jsme se ve dvou
skupinkách dětí poznávali život praotců
– Izáka, Jákoba, Josefa a Mojžíše, krále
Davida a proroků Elijáše, Jonáše a Da-
niela. V období vánočních a velikonoč-
ních svátků jsme se věnovali těmto té-
matům. Velmi dobrou pomůckou nám
byly „Obrazy života – život v obrazechÿ.
Pomocí obrazových karet jsme společně
uvažovali, hledali a ptali jsme se, jak pří-
běhy Starého zákona souvisejí s námi a
naší vírou. Obě skupinky, celkem 14 dětí,
se projevily jako velmi zvídavé, bystré a
otevřené. V jarním období děti vedl bratr
farář Pavel Kalus. Od září školní skupinu
učí náš bratr farář Zdeněk Šorm. Sborová
sestra má i nadále ve své péči předškolní
a prvňáčky, s kterými si povídáme o tom,
jaký je Bůh.

Jarmila Raisová

Náboženství školních dětí

Od nového školního roku se scházíme ve
středu v 17 hodin. Účastní se ho celkem
12 dětí a průměrně nás bývá 10. Vyprá-
víme si biblické příběhy od začátku bible.
Vyprávění je uvedeno rozhovorem, do-
provází ho obrázky a někdy mívá formu
společné aktivity. Děti vždy dostávají
pracovní obrázek. Někdy s ním pracu-
jeme přímo na schůzce. Jindy si jej děti
dokreslují doma. Na obrázky jsme si vy-
tvořili desky, do kterých si děti také zale-
pují kartičky, a tak jim postupně vzniká
stručná dějeprava toho, co jsme již pro-
brali. Ke konci setkání většinou hrajeme
hry.

Zdeněk Šorm

Konfirmační cvičení

Situace na konfirmačním cvičení je tro-
chu složitá, protože se jeho vedení stří-
dalo. Konfirmandi začali s Ester Čaško-
vou, poté se scházeli se seniorátním fará-
řem pro mládež Karlem Müllerem a od
října jsem je převzal já. Každý máme asi
trochu jiný přístup, a i když jsme se sna-
žili domluvit, není úplně jasné, co kdo
probral. Od října také přibyl ještě jeden
konfirmand. Vzhledem k tomu i k nároč-
nému věku se proto stále spíš hledáme.
Scházíme se ale pravidelně ve středu od
16 hodin, bývá nás 3–5 a nyní společně
přemýšlíme nad Apoštolským vyznáním.
Formy zkoušíme různé. V pololetí jsme
spolu s dvěma konfirmandy a farářem
Marošem Klačkem ze Smíchova byli na
lyžařském víkendu v Novém Městě na
Moravě.

Zdeněk Šorm

Setkávání mládeže

Naše mládež, sestávající se z posledních
konfirmovaných, funguje i přes spoustu
našich dalších koníčků a povinností pra-
videlně. Do konce školního roku jsme
se scházeli pod vedením seniorátního fa-
ráře pro mládež Karla Müllera, který
s námi probíral ledacos, od tradičních
biblických otázek (pojatých netradičním
způsobem) až po otázky ošemetné a nové.
Rovněž jsme si začali připravovat část
programu sami a v tomto módu jsme
setrvali až dosud. V létě jsme většinu
našeho úsilí namířili k přípravě etapové
hry o rumunských středověkých mniších
na tábor v Orlovech. Troufáme si dou-
fat, že děti etapovka nadchla přinejmen-
ším stejně jako nás její pečlivá příprava.
Od nového školního roku se scházíme se
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Zdeňkem Šormem. Dohodli jsme se na
tom, že si vždy určíme společné téma pro
další schůzku a k němu si vzájemně při-
pravujeme programy nebo náměty k dis-
kuzím. Střídáme témata biblická, nábo-
ženská, ale i společenská nebo dotýkající
se všelijakých globálních problémů. V po-
slední době nejvíc rozvířila vody klima-
tická změna. Tolik tedy k náplni našich
mládeží. Pokud by kdokoliv ve věku mezi
16 a 20 (tak nějak přibližně) měl zájem
se zapojit, jsme mu otevřeni. Stejně tak
si ceníme jakýchkoliv vnějších podnětů
nebo akcí, do nichž se můžeme zapojit.

Adelaida Wernischová

Nedělní škola

Nedělní škola probíhá (téměř) každou ne-
děli v čase bohoslužeb. Děti mají možnost
jít na vyzvání bratra faráře dopředu, vy-
slechnout si jeho krátké povídání, zodpo-
vědět pár zajímavých otázek na mikro-
fon a zazpívat si spolu se všemi vybra-
nou píseň ze zpěvníku Svítá. Tento úvod
i písnička se obvykle vztahují k aktuál-
nímu tématu, kterému se v nedělní škole
věnujeme. Potom děti odcházejí (nebo se
řítí) do prvního patra. Společně se po-
modlíme a vykonáme sbírku na občanské
sdružení Tosara (to v romštině znamená
„ránoÿ), které pracuje s romskými dětmi
převážně ze sociálně vyloučených lokalit.
Dál se rozdělíme na dvě skupinky podle
věku (mladší po první třídu a starší od
druhé třídy výš) a probíráme dané bib-
lické téma podle osnov. Stává se ovšem,
že dětí je málo a zůstanou pohromadě,
proto je nutná určitá dávka improvizace
a přizpůsobení formy a obsahu vyprávění
věkovému složení skupiny. Dětí obvykle
chodí kolem deseti, ale někdy je účast
minimální (prodloužené víkendy, skaut-

ské výpravy). Každý učitel si výuku ně-
jak přizpůsobí, někdy si s dětmi ještě jen
tak povídáme, hrajeme hry, kreslíme, tvo-
říme.

V současné době je učitelů sedm:
Jarmila Raisová, Zdena Novotná, Filip
Krupička, Eliška Orlická, Blanka Uličná,
Tereza Uličná a Alena Růžičková. Ob-
vykle každý učí jednu neděli v měsíci.
Schůzky učitelů probíhají vždy první
čtvrtek v měsíci pod vedením bratra fa-
ráře.

Alena Růžičková

Setkání starší generace

se koná každé úterý odpoledne od 14.30.
První úterý v měsíci se v našem kostele
účastníme koncertu, pořádaného Společ-
ností Antonína Dvořáka. Všechna další
úterý se nám věnovala téměř celý loň-
ský rok naše sborová sestra, neboť sestra
farářka Čašková odešla 31.ledna 2018 do
důchodu a bratr farář Zdeněk Šorm na-
stoupil u nás od září 2018. S velkou
radostí se setkáváme, vděčně a s ak-
tivním zapojením všech seniorů naslou-
cháme probíraným tématům, která při-
pravuje br.farář, střídavě se sborovou
sestrou. Ta má vždy vyhledán zajímavý
text z knih, br.farář splnil naše přání a
připravuje pro nás biblickou hodinu se
stejným obsahem, jaký má na večerní
biblickou hodinu pro zaměstnané členy
sboru. Probíráme knihu Přísloví a výkla-
dem jsme nadšeni. Druhým programem
bývá společné sdílení – vyprávíme si o na-
šich rodinách, o sboru, a tak po zpívání a
modlitbě odcházíme povzbuzeni do svých
domovů a těšíme se i vzájemným souzně-
ním. V době, kdy jsme se párkrát sešli bez
faráře nebo sborové sestry, jsme si připra-
vili program sami a těšili se, až se nás zase


