
i Ze sborových akcí

Čt 18. 4. 18:00 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
Po 29. 4. 19:30 filmový večer: Promítej i Ty! (Běloruský sen)
Út 30. 4. 14:30 setkání starších věkem
Út 30. 4. 19:30 biblická
Čt 2. 5. 18:15 učitelé nedělní školy
Ne 5. 5. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 7. 5. 14:30 koncert pro starší věkem (J.Čechová - klavír, K.Fialová -

viola)
Út 7. 5. 18:00 schůzka křesťanské služby
Út 7. 5. 19:00 schůzka hospodářské komise
Čt 9. 5. 19:00 staršovstvo
Ne 12. 5. 9:30 bohoslužby s VP (Z. Šorm)
Út 14. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 14. 5. 19:30 biblická hodina
Ne 19. 5. 9:30 bohoslužby s VP (Z. Šorm)
Út 21. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 21. 5. 19:30 biblická hodina
Pá 24. 5. Noc kostelů
Ne 26. 5. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 28. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 28. 5. 19:30 biblická hodina

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 191/duben 2019 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Je tu někdo, kdo je mírou spravedlnosti života
Kázání Zdeňka Šorma na Vinohradech
Čtení: 1.Korintským 1,18 – 25
Text: Skutky 17,16 – 33

Bratři a sestry,
pokud se chceme poctivě vyrovnávat

s odlišnými názory, nemá cenu lacině kri-
tizovat jejich pokleslé podoby. Je třeba
vyrovnávat se s jejich vrcholy. O tom je
právě ten Pavlův příběh z Athén. Athény
byly metropolí řecké vzdělanosti a nábo-
ženství. S obojím se tu také Pavel setkává
– jak s bohatě rozvinutým náboženským
životem, tak se zástupci soudobých po-
pulárních filozofických směrů. A pro nás
může být inspirativní, jak se s nimi vy-
rovnává.

Na jednu stranu se tím výkvětem du-
chovna nenechá fascinovat ani uhranout.
Že je něco duchovní, ještě neznamená, že
je to samozřejmě dobré a pozitivní. Ani
intelektuální úroveň nezaručuje pravdi-
vost nebo moudrost. Je dobré nenechat
se zakřiknout a neodložit kritičnost. Pa-
vel shledal, kolik je v tom městě modlář-
ství.

Mohlo by se zdát, že to se nás už ne-
týká. Naše společnost je považována za
jednu z nejateističtějších v Evropě. Je-
nomže modlářství není výsadou nábožen-
ství. Jak napovídá cizí termín pro mod-
lářství – idolatrie, jde v něm o ctění idolů.
A to se asi rozmáhá nejvíc právě tam, od-
kud klasické náboženství vymizelo, a lidé
pak svoji potřebu něco ctít a o něco svoji
důvěru opřít směřují ke kdečemu. Vytvá-
řejí si idoly. Ani věda toho není prostá.
Jenom zlaté a kamenné sošky nahradily
teorie, které – ač jsou ze samé podstaty
vědy vždycky částečné – se vydávají za

absolutní výklad života a světa. Pavel se
sebevědomím mistrů ducha a vzdělání ne-
nechá zaskočit a umlčet.

Na druhou stranu ale, i když je
vidí kriticky, nereaguje bojovným vyme-
zováním, zatracováním nebo povýšenou
distancí. Jeho znepokojení nad tím, čemu
všemu jsou lidé schopní věřit, se proje-
vuje především tím, že s nimi mluví. Ne-
mluví o nich, nevynáší kategorické soudy
a odsudky. Není s nimi hned hotový. Roz-
mlouvá s nimi. Se všemi. Jak v kostele,
tak na náměstí; jak s prostými lidmi, tak
se školenými intelektuály; jak se zvída-
vými, tak s těmi, kdo ho jen shazují. Ani
to ho od rozhovoru neodradí. Neřekne si
o nich, že mu za to nestojí.

Tahle víra ve smysluplnost rozhovoru
mě, bratři a sestry, v knize Skutků neu-
stále fascinuje. Pavel se tolikrát setkává
s negativními reakcemi, a přesto se neu-
zavře, nestáhne se do sebe, neřekne si, že
to nemá cenu, nevystačí si s tím, že má
pravdu. Znovu a znovu se pouští do roz-
hovoru a neváhá vysvětlovat, odpovídat,
dokazovat. Důvěra, že má smysl s lidmi
mluvit, která u nikoho předem nerezig-
nuje na porozumění, to je asi něco, co
k naší víře bytostně patří. Pokud si jen
děláme úsudek o druhých – byť by byl
třeba i oprávněný – a vystačíme si s tím,
že jsme si je zaškatulkovali, ale nemlu-
víme s nimi, je v tom cosi nekřesťan-
ského. Možná v tom chybí skutečný zá-
jem o druhého, bez kterého se láska neo-
bejde; možná v tom schází důvěra v Du-
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v létě společné bohoslužby jednou
na Vinohradech, jednou na Žižkově.
Termín domluví faráři.

� Staršovstvo stanovilo termín kon-

firmace na 10.11.2019.

� 19.5. se bude po bohoslužbách ko-
nat sborová vycházka s piknikem.

Prosba ohledně fotografií ve vývěsce

Ve vývěsce u vchodu do kostela, kte-
rou doposud využíval M.Vymětal k pre-
zentaci práce s menšinami, bychom rádi
představili, jak sbor aktuálně žije – tj.
rádi bychom v ní vyvěšovali fotografie a
texty z aktuálních sborových akcí a shro-
máždění. Fotografie mohou podat plas-
tičtější obrázek o tom, co se ve sboru
děje a stát se tak pozvánkou pro ostatní.

Pravidla GDPR takové využití fotografií
umožňují. Nebudeme u nich uveřejňovat
jména. Pokud by ale někdo z vás s uveřej-
něním fotografií, na kterých je zachycen,
nesouhlasil, prosíme vás, dejte to vědět
sborové sestře. Děkujeme vám předem za
vstřícnost.

Za staršovstvo Zdeněk Šorm, farář

Zveme vás na shromáždění během Velikonočních svátků:

18.4. Zelený čtvrtek

18.00 – Čtení pašijí – sborový sál

19.4. Velký pátek

9.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

21.4. Neděle vzkříšení

9.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně
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digestoře (do 3.000,–Kč) do ku-
chyně v bytě č.20.

� P. Coufal informoval staršovstvo
o přípravě přečalounění kazatelny.
Domluvil úpravu kabelů k mikrofo-
nům a barvu látky s O. Radou.

� P. Coufal zadá kalkulaci na výrobu
lehčích praktikáblů pod stůl Páně.
Domlouvá s O. Radou výběr zátě-
žového koberce do kostela.

� Pro živnostníky a právnické osoby
budou v domě pořízeny zvláštní po-
pelnice na tříděný odpad.

� Oprava balkónů byla panem Chlád-
kem přislíbena do konce roku.

� Zavedení elektřiny pro osvětlení
u varhan bude realizováno při vý-
měně koberce v kostele.

� Staršovstvo jednalo o rekonstrukci
bytu po Vymětalových. Byt bude
upraven jako bezbariérový. Nájez-
dová rampa z haly bude realizována
až v případě obsazení bytu kon-
krétním uživatelem na vozíku. Hos-
podářská komise doporučuje pro
byt samostatný kotel s odkouřením
světlíkem (původní komín nelze vy-
užít).

� Staršovstvo rozhodlo o uložení 1
mil. Kč na termínovaný vklad
u J&T banky.

� P. Coufal seznámil staršovstvo s ce-
novými nabídkami na opravu plo-
šiny na schodech do kostela: 1/zá-
kladní oprava – 15.000,–Kč; 2/
oprava se zvýšením nosnosti pro
elektrické vozíky a zlepšení obsluhy
plošiny – 65.000,–Kč. Staršovstvo

o variantách rozhodne na příští
schůzi.

� Staršovstvo pověřilo Janu Šarouno-
vou a P.Coufala, aby oslovili seni-
orátní výbory s tím, aby vybraly
sbory, které náš sbor podpoří fi-
nančním darem podle rozpočtu.

� J. Mach nabídne oválný stůl s ča-
louněnými židlemi, o které ve sboru
není zájem, na Aukru.

� Staršovstvo souhlasilo s návrhem
pracovní skupiny na řešení místa
sborové sestry. Pracovní skupina
potvrdila, že sbor sborovou sestru
potřebuje, považuje za smysluplný
rozvoj její činnosti, a navrhla nové
znění pracovní smlouvy, pracovní
náplně i mzdového výměru.

� J. Šarounová informovala staršov-
stvo o přípravě Noci kostelů. Pro-
gram je dojednán. Občerstvení za-
jistí Křesťanská služba. Vyvěšena
bude opět tabulka pro zajištění slu-
žeb při Noci kostelů.

� Staršovstvo z podnětu J. Raisové
hovořilo různých možnostech zim-
ního sborového pobytu. J. Raisová
připraví anketu, aby zjistila prefe-
rence členů sboru.

� Z. Šorm navrhl, aby v uvolněné
vývěsce po M. Vymětalovi byl
představován aktuální život našeho
sboru – tj. fotografie a texty z pro-
bíhajících akcí a shromáždění. Sbor
se dotáže prostřednictvím emailo-
vého adresáře, zda někomu z členů
nevadí uveřejnění jeho fotografie.

� Staršovstvo souhlasilo s návrhem
sboru Žižkov I. Uspořádat opět
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cha svatého, který si věje, kam chce, a
tak nejde změnu nikdy vyloučit. Bez roz-
hovoru ale víra prostě nemůže být.

A ještě zvláštnější je, že Pavel, i když
je přesvědčen o modlářství Athéňanů, do-
vede tu jejich popletenou zbožnost také
ocenit, pozitivně vyložit a filozofické kri-
tice náboženství, která vycházela z úplně
jiných principů a docházela k odlišným
důsledkům, dává v mnohém za pravdu.
Snaží se jim maximálně přiblížit. Křes-
ťanské poselství formuluje jejich jazykem.

Na rozdíl od jiných kázání v knize
Skutků tady třeba vůbec necituje bibli.
Naopak cituje řecké básníky a přitakává
jim tak odvážně, že slyšet ty formulace
z jiných úst, pochybovali bychom nejspíš
o jejich pravověrnosti. Pavlova formální
svoboda je opravdu nevídaná. Nelpí na
zavedených biblických formulacích. Uka-
zuje, že se křesťan ve světě jinověrců ne-
musí jenom bojovně proti všemu vyme-
zovat. Může a snad i má leccos přijmout,
vyjít vstříc, hledat styčné body a poro-
zumění. To není zrada na evangeliu, to je
spíš jeho důsledek. Bůh přece přijal lid-
skou řeč a lidskou podobu, aby nám byl
srozumitelný. Tohle stojí za zamyšlení.

A nejen to, ale i obsah Pavlova ká-
zání. Od věrozvěsta by člověk čekal, že
bude vyzdvihovat význam kostelů a ob-
řadů a že Boha jasně pojmenuje. Ale Pa-
vel dělá pravý opak. Kriticky relativizuje
význam kostelů, které ani omylem ne-
mohou přítomnost Boha zaručit. Ozna-
čuje zbožnost, která se domnívá, že by
mohla Bohu prokázat nějakou službu, za
úplně nesmyslnou. Otevřeně říká, že je
naprosto absurdní myslet si, že bychom
mohli Boha nějakým výplodem naší zruč-
nosti nebo důmyslu vystihnout. A nejen
že Boha nedefinuje, ale představuje ho
jako neznámého, jako výzvu k hledání.

Dokonce ani jméno Ježíše Krista v tom
jeho kázání vůbec nepadne.

Ale místo aby všechnu tu zbožnou
lidskou pomýlenost označil za osudovou
a jal se hrozit a strašit Božími soudy,
mluví naopak o Boží velkorysosti, s kte-
rou lidem nevědomost promíjí, a tak dává
šanci ke změně. Protože celá ta Boží svr-
chovanost a neuchopitelnost neznamená,
že by na našem jednání nezáleželo. Je tu
někdo, kdo je mírou spravedlnosti života.

My si asi hned doplníme – Ježíš Kris-
tus. Ale, jak jsem říkal, Pavel ho vůbec
nejmenuje. Jako by naznačoval, že pod-
statné není jméno, podstatný je ten ži-
vot, ten příběh, který Bůh vzkříšením po-
tvrdil. Vzpomeňte si na jeho slova: „Ne
každý, kdo mi říká „Pane, Paneÿ vejde
do království nebeského; ale ten, kdo činí
vůli mého Otce v nebesích.ÿ Ve jménu Je-
žíše Krista lze dělat leccos. A můžou to
být i velké a mocné činy. A přesto nemusí
mít s Boží vůlí nic společného. O souná-
ležitosti s ní nerozhoduje, ke komu se
hlásíme, ani naše zbožná činorodost, ale
jestli skutečně dáme na totéž, co se proje-
vuje v tom příběhu, který Bůh přes jeho
vnější neúspěšnost potvrdil.

S tímhle ovšem Pavel narazí. Dočká se
výsměchu a nezájmu. Ani srozumitelnost
neučiní křesťanskou víru obecně přijatel-
nou. Lidé ji odmítají z různých důvodů a
na některých jistě máme svůj podíl, třeba
když nám schází ta Pavlovská sebekritič-
nost k vlastní zbožnosti. Ale i kdybychom
ji měli, nebude křesťanské poselství lehce
stravitelné. K podstatě naší víry prostě
patří něco, co půjde lidem vždycky proti
srsti.

Protože je tu řeč o vzkříšení
z mrtvých, může se zdát, že je tím kame-
nem úrazu jeho zázračnost a nadpřiroze-
nost. Ale to je problém jen asi posledních
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tří set let, kdy jsme si zvykli považovat
pohled přírodních věd za míru všeho. Do
té doby to pro lidi problém nebyl. Dobře
věděli, že život je víc než jen biologie
a že se řídí i jinými zákonitostmi, než
jsou přírodní zákony. Zázrakům také ro-
zuměli jinak než dnes a vůbec jim nebyly
proti mysli. Pavel naopak v 1. Listu do
Korintu píše, že židé žádají zázračná zna-
mení. A pro mnoho lidí by byly dodnes
důkazem Boží moci. Jenomže to právě
není podstata křesťanství.

Pavel ji v kontrastu s touhou po zá-
zracích vyjádří slovy: „My kážeme Krista
ukřižovanéhoÿ. Právě o něm svědčí vzkří-
šení. Kdo byl vzkříšen, musel nejdřív
umřít. A to je ten kámen úrazu – vidět
naději v tom, kdo byl popraven; věřit,
že tahle bezmoc je díky Bohu skutečně
mocná a přináší záchranu; přijímat jako
tu největší moudrost něco tak bláznivého,
jako je vydat se ve věrnosti až na smrt.
To je pro většinu z nás lidí nepřijatelné,

absurdní a směšné. V nejlepším případě si
obětí s lítostí vážíme, ale za rozumnou a
nadějnou možnost je považuje málokdo.
I z nás, kteří se ke jménu Ježíše Krista
hlásíme.

Má pak ale snaha o interpretaci evan-
gelia vůbec nějaký smysl, když stejně
narazí? Rozhodně má. I ten příběh to
potvrzuje. Někteří se k Pavlovi připojili
a uvěřili. Pravda, vzhledem k velikosti
shromáždění, které můžeme na Areopágu
předpokládat, jich bylo maličko. Ale už
Ježíš varoval před fascinací davy. Podo-
benstvím o rozsévači připravoval svoje
učedníky na to, že většina jejich úsilí vy-
zní zdánlivě naprázdno. Jeho smysl se
ale neodečítá od množství získaných zá-
stupů, nýbrž od užitku, který – byť třeba
v jediném případě – přinese. A v té Boží
slabosti, která je silnější než lidé, je na-
děje nejen pro zbožné machry, ale i pro
nás, kteří v ní někdy škobrtáme jako ba-
tolata. Amen.

Přímluvná modlitba
„Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,

smiluj se nad námiÿ.

Milostivý Bože, Ty jsi Láska, Krása,
Dobro a Pravda. Obracíme se k tobě
s upřímnými prosbami a přímluvami a
společně prosme, „Pane, smiluj seÿ:

Bože, dej, abychom svůj život chápali
jako poslání šířit Tvé slovo také tam, kde
je ho nejvíce potřeba, kde stín nedobra
převažuje nad světlem Tvých slov. Pro-
síme, dej, aby bylo více slyšet ty, kdo se
za druhé modlí. Bože, dej, aby Tvá oběť,
kterou si zejména připomínáme v období
půstu a pak v době Velikonoc, byla důka-
zem Tvé laskavosti, přítomnosti a naděje.

Dej, abychom dokázali vnímat ten
zázrak, kterým nás obdarováváš. Dej,
abychom dokázali v druhém vidět ne to
či ono, ale Ty. Ty, tedy absolutní pří-
tomno Tvé přítomnosti v každém z nás.
Aby i naše já bylo Ty a bylo zážitkem
víry, světlem našeho vidění, díky kterým
můžeme vidět věci, které jsou skryté, ale
podstatné.

Dej, abychom na své cestě nepropa-
dali únavě, vyhoření, suchosti, tmě. Naše
cesta víry často vede složitou a drama-
tickou krajinou; ta cesta je něco, o co
se s námi Kristus rozděluje. Ale záro-
veň, nám dává útěchu a radost. Prosíme,
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za poskytnutý dar na opravu var-
han.

� M.Cháb seznámil staršovstvo s do-
hodami o předání bytu po Vyměta-
lových. Staršovstvo souhlasilo s ná-
vrhem hospodářské komise, aby byl
byt před dalším pronájmem rekon-
struován a upraven jako bezbarié-
rový.

� Staršovstvo jednalo o přípravě
výročního sborového shromáždění
24.3. Seznamy členů s hlasovným
právem, výsledky hospodaření za
rok 2018 a rozpočet na rok 2019
byly v kostele vyvěšeny v řád-
ném termínu. Zprávy o životě sboru

vyšly v Hroznu. Shromáždění je
řádně ohlašováno. Staršovstvo na-
vrhlo služby pro sborové shromáž-
dění a sestavilo jeho program.

� Staršovstvo souhlasilo s tím, že se
sbor připojí formou archové sbírky
k postní sbírce Diakonie.

� J.Šarounová seznámila staršovstvo
s připraveným programem na Noc
kostelů.

� Staršovstvo odsouhlasilo evi-
denční dotazník, který připravila
J.Raisová.

� Staršovstvo projednalo pořad veli-
konočních shromáždění.

Zprávy ze staršovstva 11.4.2019
� Z. Šorm informoval staršovstvo

o probíhající anketě pro výběr ne-
ziskových organizací, které bude
sbor soustavně podporovat.

� J. Raisová domluvila zapůjčení vý-
stavy „Reformace v Českých ze-
míchÿ na termín 17.12.2019 –
17.1.2020.

� Odvozu polévky pro lidi bez do-
mova 17.4. se ujme J. Šilar.

� Staršovstvo stanovilo termín hos-
podářské komise na úterý 7.5.

� Staršovstvo projednalo stav apli-
kace pravidel GDPR ve sboru.
Aplikace je takřka hotová. Zbývá
pouze zajistit dodatek ke smlouvě
s externími firmami (Escape,
T.Krupička), který připraví M.
Cháb.

� Staršovstvo hovořilo o možnostech
bezbariérového zpřístupnění sboro-
vých prostor v 1. patře: 1/ Oprava
schodolezu – náklad 25.600,–Kč –
hospodářská komise vzhledem k ná-
ročnosti obsluhy i přepravy nedo-
poručuje; 2/ Svislá plošina z pro-
stor Dobroduše do sborové kance-
láře – náklad 300.000,–Kč + sta-
vební úpravy cca 800.000,–Kč –
vzhledem k vysokým nákladům,
náročnosti stavebních úprav a kom-
plikovanosti prostorových úprav
nepovažuje hospodářská komise za
reálnou; 3/ Schodišťová plošina –
náklad 396.000,–Kč bez DPH –
staršovstvo vzhledem k vysokým
nákladům zvažuje jeho využitel-
nost.

� Staršovstvo souhlasilo s nákupem
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Zprávy ze staršovstva 14.3.2019
� Staršovstvo přijalo návrh na sou-

stavnou podporu neziskových orga-
nizací. Na stávající podpoře, kte-
rou sbor poskytuje (Tesara, Adopce
na dálku, pomoc sborům ČCE)
se nic nemění. Sbor ale chce cí-
leně podporovat několik vybraných
neziskových organizací soustavně,
aby s nimi mohl vytvořit skutečný
vztah. Staršovstvo se rozhodlo vy-
brat dva subjekty. Členové sboru je
budou moct navrhnout v anketě bě-
hem dubna. Z návrhů potom star-
šovstvo vybere dvě organizace.

� J.Šilar informoval staršovstvo, že
korejský sbor Církve bratrské,
který žádal o možnost pronájmu
prostor v našem sborovém domě, se
nakonec rozhodl pro jinou možnost
a sjednaný pronájem nevyužije.

� Staršovstvo hovořilo o smyslu spo-
lečného plánování shromáždění
vzhledem k tomu, že na rodinné
neděli a rodinných bohoslužbách
opakovaně nebyly skoro žádné děti.

� Staršovstvo souhlasí s tím, aby ná-
kladem do 50.000,–Kč upravil vcho-
dové dveře do obchůdku Jednoho
světa.

� P.Coufal již téměř dokončil přehled
a soupis poskytnutých klíčů od sbo-
rových prostor a instalaci uzamy-
katelné skříňky na všechny klíče ve
farní kanceláři.

� Staršovstvo řeší bezbariérový pří-
stup do sborových prostor v 1. pa-
tře. Zjišťovalo možná řešení výtahu.

Jedná s firmou o konkrétních ce-
nových nabídkách na plošinu na
schody a svislou plošinu.

� Staršovstvo jednalo o opravách
bytů ve sborovém domě – vymalo-
vání po přívalových deštích, insta-
laci kuchyňské linky, výměně kotle,
oprava balkónů.

� Pro sborový dům byly zajištěny po-
pelnice na tříděný odpad a nájem-
níkům doručen dopis o pravidlech
jejich užívání.

� Staršovstvo souhlasí s novým oča-
louněním kazatelny. Pro ně je třeba
upravit kabely ozvučení. P.Coufal
projedná úpravu s br. Tučkem.

� P.Coufal zjistí kalkulace na výměnu
koberců a zhotovení nových pódií
v kostele. Po dodání vzorníku ko-
berců od firmy bude barevnost kon-
zultovat s O.Radou.

� Sbor zadal trvalý příkaz na pří-
spěvky pro fond Compaternitas na
podporu dětí po zesnulém faráři
A.Mosteckém.

� Staršovstvo schválilo účetní uzá-
věrku za rok 2018 a návrh rozpočtu
2019 pro výroční sborové shromáž-
dění.

� Staršovstvo konstatovalo, že podle
pravidel podpory nemůže vyhovět
žádosti faráře T.Molnára o poskyt-
nutí půjčky a pověřilo M.Chába,
aby mu v tomto smyslu odpověděl.

� M.Cháb informoval staršovstvo
o poděkování sboru v Libkovicích
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dej, abychom si dokázali útěchu a radost
ve svých srdcích uchovat, nechat vstou-
pit hluboko do sebe pro chvíle zkoušek a
dokázali se pak i v takových chvílích ra-
dovat.

Modlíme se za děti, jejich úsměv a
radost, za cestu jejich poznávání Tebe,
Bože Otče. Zvlášť se modlíme za děti
týrané, osamocené, děti, které propadají
úniku k sebepoškozování, v beznaději,
prázdnotě domova, ke špatným partám
nebo svodům drog. Modlíme se za požeh-
nané věkem a s životními zkušenostmi,
aby žili ve Tvém zázraku a milosti, aby
byli obklopeni zájmem druhých, láskou,
povzbuzením a pochopením.

Modlíme se za nemohoucí, nemocné,
zraněné. Za jejich příbuzné, přátele a
ošetřovatele, aby nacházeli v Tobě útě-
chu a radost z Tvé přítomnosti. Modlíme
se za nezaměstnané, aby v Tobě nacházeli
trpělivost a naději.

Modlíme se za mocné, aby nacházeli
odvahu řídit se Tvým učením a moud-
rostí. Zvláště pak se modlíme za novou
prezidentku Slovenské republiky. Mod-
líme se za média, aby se nebála šířit
pravdu a porozumění.

Modlíme se za oběti válek, neštěstí.
Modlíme se za uprchlíky, lidi bez domova,
aby se jim dostalo vlídného přijetí a po-
hostinství. . .

Modlíme se za bohatou a štědrou
úrodu, modlíme se za dostatek vláhy a
svěžesti.

Zvláště se pak modlíme za sestru Dag-
mar Bružovou, Martu Kadlecovou a další
sestry a bratry, jejichž zdraví podlomil
úraz či jiná skutečnost

Modlíme se za Tvou církev, aby byla
strážcem a ochráncem Tvého slova a
mohli jsme zachovat věrnost a lásku to-
muto společenství, kterému jsi řekl Ano,
a které stále svým duchem obnovuješ.
Modlíme se za názorové sbližování církví,
aby tak byly vzorem pro ty, kterým je
nesourodost překážkou víry.

Přimlouváme se za našeho bratra
faráře, sborovou sestru, sestru kurá-
torku, za staršovstvo. Přimlouváme se
za všechny farníky a nejenom z našeho
sboru, aby šířili Tvé Slovo a dobro, které
Tvé Slovo zvěstuje.

Každý sám za sebe Tě pak, Pane, pro-
síme ve své tiché přímluvě.

Pro Ježíše Krista, Tvého Syna, na-
šeho Pána, který s Tebou a s Duchem
svatým žije a kraluje navěky věků: při-
mlouváme se, abychom při poznání Tebe,
a tedy Lásky, Krásy, Dobra a Pravdy, ne-
chali do svého života vstoupit Údiv nad
Krásou, kterou nám zjevuješ Učením a
Darem, který nám neseš. Amen.

Michal Janeček 31. 3. 2019

ANKETA – Podpora neziskových organizací

Posláním církve je být tu pro druhé.
Sbor je naplňuje také tím, že chce podpo-
rovat neziskové organizace, které ostat-
ním různým způsobem pomáhají. Aby
tato podpora nebyla nahodilá a umožnila
vytvoření dlouhodobějšího vztahu, roz-

hodlo se staršovstvo pro cílenou podporu
několika vybraných organizací. Chtěli
bychom vybrat dvě organizace, které
bychom aktivně a soustavně podporovali
a navázali s nimi užší vztah.

Prosíme vás proto o vaše ná-
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vrhy. Po celý duben můžete na-
psat svoje návrhy na připravené lís-
tečky a vhodit do označené krabičky
vzadu v kostele.

O každý vztah je třeba pečovat –
iniciovat ho, připomínat, prostředkovat
ho. Součástí lístku je proto i otázka, zda
byste se jako navrhovatelé byli ochotni
ujmout i této role „garanta vztahuÿ.
Neznamená to, že by vše bylo jen na vás,
ale že byste vztah k navržené organizaci
měli na paměti a aktivně se na něm po-
díleli. Pokud jste k této roli ochotni,
napište na lístek také svoje jméno a

kontakt na sebe.

Po skončení ankety vybere staršov-
stvo z navržených organizací dvě, které
by v následujících letech sbor podporo-
val. Podpora může mít různou podobu:
poskytnutí určité částky z výtěžku sboro-
vého domu, uspořádání benefičních kon-
certů i jiných akcí ve prospěch organi-
zace, uspořádání archových sbírek, infor-
mování o činnosti organizace při sboro-
vých akcích a ve sborovém zpravodaji,
dobrovolnictví aj. O formách spolupráce
bude sbor s organizacemi jednat.

Kázání při poslední rodinné neděli
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sboru pod vedením br. Jiřího Kantorka.
V srpnu 1968 a potom i později se jejich
syn Zdeněk, tehdy student, aktivně po-
dílel na akcích proti okupaci naší vlasti
a začal být pronásledován. Proto raději i
s mladším bratrem Pavlem přes Jugoslá-
vii emigrovali a zakrátko je následovali i

oba jejich rodiče. Zakotvili ve Švýcarsku,
kde nejen pí. Fialová, ale i část její ro-
diny dosud žijí. Její syn Zdeněk na stará
kolena zakotvil v USA. Paní Fialová se
stále živě zajímá o dění v našem sboru i
o všechny, které z našeho sboru znala.

Petr Kubánek

Křesťanství a politika

Velice jsem uvítal na naší poslední
biblické hodině diskusi na toto téma. Do-
stala se až k velmi konkrétním postojům
– například jak hodnotit A. Babiše, M.
Zemana . . . Měli jsme často diametrálně
odlišné názory.

A proto je velmi užitečné začít disku-
tovat. Protože evangelium by nemělo při-
nášet teoretické poučky, ale mělo by po-
máhat řešit problémy skutečného života.

Společnost je dnes někdy i velmi
příkře rozdělená. Nejen u nás, ale ve
většině zemí. Co jiného než evange-
lium může toto rozpolcení přecházející
mnohdy v nepřátelství vyřešit? A řečeno
opačně: Nedokážeme-li evangelia k řešení
použít, zůstane-li jakýmsi souborem te-
oretických pouček nesouvisejících s rea-
litou, k čemu potom bude? Neztrácí tu
základní myšlenku–zvěst–smysl?

Pokusím se o krátkou ukázku či pro-
vokaci.

Pán Ježíš komunikoval i s celníky
(tehdejší veksláci, šíbrové atd) či prosti-
tutkami. Pokud nějaký státník začne jed-

nat s Ruskem (Putinem), snese se na
jeho hlavu vlna kritiky. U nás, ale i
třeba v USA, kde má rozdělení společ-
nosti mnoho společných rysů s tím na-
ším. Námitky: jednání s Ruskem (či při-
jetí pozvání k návštěvě) narušuje naši
prozápadní orientaci, vleče nás na Vý-
chod, i dál, ohrožuje demokracii. Nemlu-
vím o obsahu jednání. Stačí jenom se-
tkání.

Pán Ježíš by neobstál.
A smí se vůbec zapochybovat o nej-

pevnějším dogmatu naší politiky – člen-
ství v NATO? Je dovoleno se vůbec kri-
tickým slovem k tomuto tématu vyjád-
řit? Čím se liší toto politické dogma od
církevních dogmat ve středověku?

Rádi bychom se začali o politice ba-
vit. Pokud byste mne chtěli kontaktovat
napište mi na: ids1@seznam.cz
Rozhovoru o aktuální společen-

ské situaci bude věnována biblická
hodina 24.dubna v 19.30. Všichni
jste srdečně zváni.

R.Kvapil
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Neuvěřitelné výročí a srdečné blahopřání

V neděli 7.4.2019 se dožila v obdivu-
hodné svěžesti svých 100. narozenin bý-
valá členka našeho sboru pí. Jaroslava Fi-
alová. Ze sboru se na ni sice bude málo-
kdo pamatovat, s manželem Rudolfem a

syny Zdeňkem a Pavlem emigrovala po
srpnové okupaci z roku 1968 do Švýcar-
ska, kde dosud v Curychu žije. Stále se
těší přiměřenému zdraví, je samostatná
a žije sama ve svém bytě. Na procházky
chodí sice s chodítkem, ale jinak vše
zvládá víceméně sama.

Její manžel byl po své emigraci
dlouhá léta starostou čs. zahraničního So-
kola a oba se vždy zúčastňovali všech so-
kolských sletů v zahraničí.

Pí. Fialová se narodila před 100 lety
na Malé Straně, a tak byla v mládí
členkou salvátorského sboru. Salvátorský
sbor měl v té době svůj pěvecký sbor
„Blahoslavÿ, ve kterém občas zpívali i
členové našeho vinohradského sboru. Jed-
ním z nich byl i Rudolf Fiala, se kterým se
při společném zpívání poznala. Po svatbě
v roce 1942 se přestěhovala za manže-
lem na Vinohrady a přešla do našeho
sboru. Zde oba zpívali v našem pěveckém
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Křížová cesta

Kdybyste se v těchto dnech vydali
do pražského lesoparku Cibulka a po-
zorně se dívali kolem sebe, objevíte mezi
všemi jarním krásami přírody také čtr-
náct stromů, které zdobí obrázky. Čtr-
náct pláten zobrazuje pašijový příběh ba-
revně a rozmanitě, a dává tak kolemjdou-
cím možnost prožít během procházky Je-
žíšův příběh jinak, než jsme zvyklí.

Jednotlivá zastavení téhle neobvyklé
křížové cesty vznikla v posledním břez-
novém nedělním odpoledni, kdy se na Ci-
bulku vypravilo pětadvacet dětí i dospě-
lých z našeho sboru, aby společně puto-
vali, zastavovali se, přemýšleli a zpívali.
Přítomní byli i mnozí autoři obrázků –

děti, které je tvořily při náboženství. Ně-
které malovaly podle vlastní fantazie, pro
jiné vytvořily šablony a ty pak přenesly
barvami na plátno. Společný nedělní čas,
sdílení a zpěv písničky „Byl jsi tam, když
byl křižován můj Pán. . . ÿ byl moc fajn a
nabídl něco, co asi nejvýstižněji vyjádřila
jedna starší paní, která se k nám hned
u prvního zastavení křížové cesty přidala
(a vytrvala až k poslednímu): „teď má ta
moje procházka tak nějak větší smyslÿ.

P.S. Dík za to, že to vše mohlo spat-
řit světlo světa, patří dětem – autorům
obrázků, ale i Ester, Zdeňkovi, Filipovi a
všem dalším, kdo k tomu jakkoli přispěli.

Ruth Šormová
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Redaktorům Hroznu se podařilo zachytit nevšední záběr. Kazatel Zdeněk Šorm je
z kazatelny vystrkován ambiciózními členy sboru, zatímco jiní dva lhostejně přihlížejí,
aniž by svého faráře hájili.

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita v Praze v roce
1993 založila projekt Adopce na dálku.
Vinohradský sbor se do této akce při-
pojil v roce 2004, od té doby podpo-
roval několik chlapců a dívek z Indie a
Ugandy. V současné době podporujeme
dívku – mladou ženu Kalpanu, a chlapce
Joanathana, kterému je 8 let, oba dva
úspěšně studují, bydlí v Indii.

Náš roční příspěvek na každého činí
4900 Kč.

Tento příspěvek nedostane podporo-
vaný přímo „do rukyÿ, ale Arcidiecézní
charita Praha posílá finanční prostředky
na účty partnerských organizací, se kte-
rými má smluvně ujednána pravidla
fungování programu. Ty poté zajišťují

úhradu nákladů spojených se vzdělává-
ním dětí: některé náklady hradí přímo
ve školách (školné, v některých přípa-
dech uniformy, mimoškolní aktivity, do-
učování), jindy nakupují kvůli množstev-
ním slevám ve velkém (např. školní po-
můcky, vánoční dárky), některé náklady
proplácejí přímo rodinám (např. zdra-
votní péči, ale v některých případech také
školné, dopravu do školy apod.).

V průběhu podpory píší děti 2x ročně,
a to vždy před Vánoci a během Veliko-
noc nebo v letních měsících (termín dru-
hého dopisu se v jednotlivých oblastech
liší). Jednou ročně (v závislosti na ter-
mínu konce školního roku v cílové zemi)
zasílá partnerská organizace roční zprávu
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se školními výsledky a aktuální fotografií
dítěte.

Budeme rádi, pokud se někdo nový
připojí ke stávajícím členům „kolektivní
matkyÿ, protože v poslední době se ob-
jem příspěvků snížil. Přispět můžete ja-
koukoli částkou, v hotovosti, u sborové
sestry, na příjmový doklad, nebo bezho-
tovostně, což preferujeme, na číslo účtu
našeho sboru: 35946349/2010, s variabil-
ním symbolem, to je Vaše osobní číslo

a se specifickým symbolem 9, podle kte-
rého poznáme, že se jedná o platbu na
„adopciÿ. Tento dar bude samozřejmě za-
počten do celkové částky darované sboru,
na kterou dostanete pro příslušný rok po-
tvrzení pro daňové účely. Hledáme také
dopisovatele, nejlépe z řad dětí nebo mlá-
deže, korespondence probíhá v anglickém
jazyce! Sborová sestra Vám ráda podá
bližší informace.

Jarmila Raisová

Adopce na dálku – dopis od Joanathana
Drazí přátelé,
Váš milující Joanathan Lenoy vám

píše tento dopis. Jsem v pořádku díky va-
šim požehnáním. Jak se vám všem vede?
Budu se za vás modlit, aby vám všem dal
Bůh dobré zdraví a štěstí.

Velmi radostně jsme oslavili Vánoce.
Teď přijdou Velikonoce. Připravujeme se
na jejich oslavu v celém čtyřicetidenním
období. Trávíme hodně času na modlit-
bách a obětujeme jim naše činnosti, jako
jsou naše oblíbená jídla (ne vegetarián-
ská) a tak podobně. Také slavíme Velký
pátek a Popeleční středu. Každý pátek
v postní době chodíme do kostela a zú-
častňujeme se na „křížové cestěÿ a na
mši. Poslední týden v postním měsíci je
Svatý týden. Od pondělka do čtvrtka cho-
díme na mše do kostela. Nosíme bílé šaty.
V ten den slavíme „den modlitebÿ. Bě-

hem mše je slavnost „mytí nohou apoš-
tolůÿ. Na Velký pátek jdeme do kostela
a modlíme se během křížové cesty. Ten
den se modlíme potichu. V noci na so-
botu slavíme Velikonoční mši, to je den
zmrtvýchvstání Krista. Ten den se oblé-
káme do nových šatů a zúčastňujeme se
mše svaté v kostele. Kněz rozsvěcí vel-
kou svíčku a my všichni rozsvěcujeme své
lampy. S touto lampou vcházíme do kos-
tela a účastníme se mše svaté.

V našem domě připravujeme speciální
jídla a zveme k nám naše sousedy a přá-
tele. Takhle slavíme tento svátek. Přeji
vám všem šťastné Velikonoce. Velmi vám
děkuji, že mi pomáháte v mém studiu.

Děkuji vám.

Váš milující Joanathan Lenoy Dsang
(překlad Petr Kubánek)


