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Text: 1. Sam 18,14-30

Z dnešního  prvního  čtení  z listu  Ří
manům jsme  uslyšeli,  že  křesťané  jsou 
spoludědicové  svého  krále  Krista.  Toto 
novozákonní poselství si osvětlíme na zá
kladě starozákonního příběhu o Davidovi 
a Saulovi ze čtení druhého. Otázka dědic
tví  souvisí  se  vztahováním  se  k  bu
doucnosti. Ten, kdo předává svůj majetek 
další generaci, předává něco, co sám vy
budoval anebo co nějak opatroval, a tedy 
předává  dál  kus  sebe  sama.  Nedávno 
jsme  s rodinou  navštívili  hrad  Český 
Šternberk,  v němž  už  opět  žije  poto
mek jeho  původních  majitelů.  Když  se 
v začátcích  restituce  rozsáhlá  rodina 
Šternberků z tuzemska i ze zahraničí ra
dila o tom, co s hradem, padl tam jeden 
nesmělý návrh, že by se hrad mohl pro
dat a výnos rozdělit mezi legitimní dědi
ce. Všichni ostatní tento názor hned od
mítli.  Jejich  otec  by prý určitě  nechtěl, 
aby se hrad prodával. Je třeba se domlu
vit  na jednom, který hrad převezme do 
vlastnictví  a  bude se  o  něj  starat.  Toto 
dědictví  je  třeba zachovat v rodině. Tak 
to také dopadlo a bylo to nakonec kon
sensuální rozhodnutí. Hrad zůstal v rodi
ně Šternberků a jeden z nich, Zdeněk, se 
o něj stará a bydlí v něm. Poznáváme zde 
alespoň, že k dědictví je třeba mít úctu, 
je to něco, co převyšuje individuální zá
jmy.  Je  to  vklad  z minulosti  do  bu
doucnosti. 

Jiný typ dědictví zmiňuje Komenský 
ve svém Kšaftu umírající matky Jednotyve svém Kšaftu umírající matky Jednoty 
bratrské. To je dědictví  duchovní,  které 

je určeno celému národu, ne tedy toliko 
jedné linii,  jedné genealogické větvi,  vy
mezenému okruhu lidí. Komenského spi
sek je adresován všem Čechům, evange
líkům i katolíkům, všem, neboť Jednota 
bratrská  se  svou  duchovní  existencí 
vztahovala k celku. Dědictví  ovšem není 
něco statického,  co člověk jen převezme 
a nic  se  neděje.  Jak  v případě  majetku, 
tak v případě duchovního testamentu se 
jedná o věc, na níž je třeba pracovat, o niž 
je  třeba  pečovat,  kultivovat  ji,  rozvíjet 
a zase  dále  předávat.  Dědictví  je  výsada 
i závazek. Dědictví se často postará o to, 
aby měl člověk celoživotně co dělat. 

To  je  také  případ  dědictví,  na  němž 
máme podíl skrze Ježíše Krista. Toto dě
dictví člověka burcuje k tomu, aby jej ne
promrhal,  ale  aby  se  k němu  naopak 
vztahoval  s plnou  vážností,  vděčností 
i pracovitostí. Je to totiž královské dědic
tví. Staví nás na roveň syna a umožňuje 
nám  přímou  komunikaci  s otcem.  Toto 
dědictví,  to  je  ona  sláva  Božího  králov
ství,  ke  které  směřujeme.  Péče  o  ně  se 
děje tak, že křesťan usiluje o to, aby Kris
tova vláda se uskutečňovala už nyní. Jde 
o loajalitu, lásku a poslušnost ke Kristu 
jako Králi králů. I když to s sebou přinese 
těžkosti,  neporozumění  a  utrpení.  Jen 
budeme-li  Krista  v tomto  čase  násle
dovat,  budeme  s ním  v budoucím  čase 
vládnout. A nyní již poslyšme, jak se otáz
kou  královského  dědictví  zabýval  náš 
praotec David.       

David  se  po  vítězství  nad  Goliášem 
dostal  do  úplně  nové  životní  situace. 
Z neznámého pastýře ovcí se stal takřka 
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legendární  bojovník.  Tančící  a  zpívající 
ženy vítaly Saula a Davida z boje. Není 
divu, že celý národ se Davidem nadchnul, 
vždyť on zachránil Izrael před jistým po
haněním a možná i před postupnou likvi
dací,  ne-li  fyzickou,  alespoň  duchovní. 
Vždyť  v případě  Goliášova  vítězství  Iz
raelci měli být zotročeni. Proto náhlé ob
jevení  Davidovy  hvězdy  byla  největší 
senzace,  jakou  Izrael  mohl  zažít.  Tu je 
charismatický vůdce.  To je někdo, koho 
jsme potřebovali.  

Dovedeme si  však odtud odvodit,  že 
Davidův  comeback  na  královský  dvůr, 
poté co už jednou musel odejít, neboť na
stala válka, mohl z delší perspektivy pů
sobit dvojznačně.  Jestliže v Davidovi  lid 
spatřoval  svého  hrdinu,  jak  se  měl 
najednou cítit král? Král, který navíc měl 
dost  svých  vlastních  důvodů k malomy
slnosti,  ba  k depresím.  Před  očima  mu 
zde roste konkurent. Člověk, který náhle 
požívá nemenší  popularitu  než  on  sám. 
Krom toho ve vítězství nad Goliášem ne
spočíval jediný Davidův trumf. Bible brzy 
nato konstatuje, že „na všech výpravách 
si David vedl úspěšně“. Byla to tedy celá 
série  vítězství.  Saulův  vztah k Davidovi 
se proto změnil. Dříve mu přinášel úlevu, 
nyní si před ním David nemohl cítit jistý. 
Již jednou Saul po něm v náhlém návalu 
zlosti  mrštil  kopím  a  David  tak  tak 
uhnul. Král sám ho raději přesunul na ja
kési ministerstvo obrany a ustanovil  ho 
velitelem pluku. Ale právě tam se Davi
dovi dařilo. Proto se před ním Saul třásl 
strachy. Proč měl Saul strach?   

Saul  měl  strach z toho,  že  David  se 
bude snažit stát jeho nástupcem. Ten be
tlémský  pastýř  k tomu  měl  totiž  před
poklady.  Píše  se  o  něm,  že  celý  Izrael 
a Juda  jej  miloval.  Tímto  výrazem  se 
dává  najevo,  že  obyvatelstvo  bylo  vůči 
Davidovi  loajální,  že  měl  také  jeho  — 
řekněme to současným výrazem — poli

tickou podporu. Krom toho David se po
vahově  profiloval  jako  člověk  s nadprů
měrnou drzostí. To není negativní hodno
cení, to je jen konstatování. Měl dobré po
litické nadání, věděl, že se musí prosadit 
a uměl to. Uměl si  získat srdce lidí, ale 
také byl  dostatečně dravý na to,  aby se 
vecpal  i  tam,  kde dosud nebyl.  To  není 
jen případ samotné bitvy s Goliášem, ale 
také způsob, jak David postupně pronikal 
na ostatní vlivná místa, např. do armády, 
a  ovšem zvláště  do  Saulovy  rodiny.  Dvě 
věci  totiž  stály  jako  předpoklady  Davi
dovy  budoucí  královské  kariéry:  stát  se 
královým  zetěm,  to  byla  první  věc, 
a druhá,  neméně  důležitá,  bylo  zajistit, 
aby  králův  dědic  Jónatan  dal  Davidovi 
přednost před sebou samým. Prostě aby 
Jónatan potlačil své královské ambice ve 
prospěch Davida.   

Pokud jde o proces, jak se David stal 
královým zetěm, máme jej v Bibli vylíčen 
takto.  Jak  víme,  David  se  měl  stát 
Saulovým zetěm už po bitvě s Goliášem. 
To  byla  součást  odměny.  K tomu  však 
Saul zřejmě neměl mnoho chuti, když po
znal,  jaký  ambiciózní  člověk  David  je. 
Později jej jako by zkoušel, co na to bude 
říkat, jako by si ho dobíral, když mu na
bízel  svou  dceru  Mérab.  Nakonec  Saul 
svou dceru dal docela neznámému Adri
élovi Mecholatskému. Do Davida se však 
zamilovala další Saulova dcera Míkal. Ne
píše se zde vůbec o tom, že David miloval 
Míkal také. To zde není důležité.  Míkal 
má snad čisté city, ale pokud jde o Saula a 
Davida, jedná se o otázku kariérního vze
stupu a dalších  konsekvencí.  Proto jsou 
Saul i David v této věci velmi opatrní. 

David  sice  už  jednou  králi  odvětil: 
„Kdo jsem já a co je můj život a má ot
covská čeleď v Izraeli,  že  mám být  krá
lovým zetěm?“ A pak při jiné příležitosti 
podobně sdělil jeho služebníkům: „Myslí
te si, že je lehké být zetěm krále? Já jsem 
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člověk chudý a nepatrný.“ Byla to však 
jen  zdánlivá  pokora,  byl  to  jen  bonton, 
způsob,  jak  se  náležitě  zachovat.  Tato 
slova neprozrazovala Davidovy skutečné 
ambice. Ty vyjádřila jiná zmínka, vypa
dající  sice  nenápadně,  ale  vypovídající 
dostatečně  o  Davidových  úmyslech.  Ta 
zní: „Davidovi se zamlouvalo stát se krá
lovým zetěm.“  Ano,  tak to v Bibli  stojí, 
Davidovi se zamlouvalo stát se královým 
zetěm.  To  není  o  lásce  k Míkal,  to  je 
o tom,  že  se  chce  stát  královým zetěm. 
David  myslí  politicky,  připravuje  si  bu
doucnost. 

Saul  si  je  toho  vědom.  Ví  také,  že 
David mu nemůže za Míkal darovat při
měřené  věno,  neboť  je  z chudého rodu. 
Saul však o jeho věno stejně nestojí. On 
jen hledá způsob, jak se ho zbavit. Proto 
mu dceru slíbí  za předpokladu, že věno 
vydobude válečnou cestou. Doufá, že při
tom David přijde  o  hlavu.  Dá mu úkol, 
aby  zabil  sto  Pelištejců  a  donesl  králi 
jejich  předkožky.  Měla  to  být  oficiálně, 
z královského  hlediska,  jakási  rituální 
pomsta vůči  Pelištejcům. David měl Pe
lištejce obřezat, jako by z nich nadělat Iz
raelity,  a  tak  je  ještě  více  potupit.  Saul 
pokládal  za  nepravděpodobné,  že  tento 
čin Davidovi projde. Prošel, David takto 
zdolal ne 100, ale 200 nepřátel. I stal se 
královým zetěm. Tuto záležitost už Saul 
nemohl dále zdržovat. To byl první krok. 

Druhý krok sestával z toho, jak Jóna
tana,  svého přítele,  odstavit  na  vedlejší 
kolej.  Jónatan sám neměl  zřejmě žádné 
podobné úmysly jako David. Jeho přátel
ství s ním mu stačilo. Nechtěl se drát do
předu za každou cenu. Věděl zřejmě, že 
David  je  lepším  kandidátem.  Nebylo 
v něm taktizování  a  manévrování.  Vůči 
Saulovi i vůči Davidovi byl loajální. Ten
to  Jónatanův  submisivní  vztah k  Davi
dovi mu měl jeho otec za zlé. Saulovým 
úmyslem  bylo  evidentně  vytvořit  krá

lovskou  dynastii.  Proto  počítal  s Jóna
tanem jako svým nástupcem. Prozrazuje 
to Saulův hněv vůči svému synu, zazna
menaný o dvě kapitoly dále. „Saul vzpla-
nul proti Jónatanovi hněvem a křičel na 
něj: Ty synu poběhlice, což jsem to nevě
děl, že si Jišajova syna vyvoluješ ke své 
hanbě 

i k hanbě klínu své matky? Po všech
ny dny života Jišajova syna na zemi neob
stojíš  ty  ani  tvé  království.  Hned  pro 
něho pošli a dej ho přivést ke mně, pro
tože je synem smrti.“ (1. Sam 20,30.31a)

Saul  věděl  o  Davidových  záměrech 
a snažil se jim co nejvíce zabránit. Nako
nec však jeho vlastní děti — Míkal a Jó
natan  —  se  staly  prostředky  Davidova 
vzestupu. To byl paradox ve vztahu mezi 
Saulem a Davidem. I Saulova nejbližší ro
dina  posloužila  Davidovi  v jeho  cestě 
k trůnu. David se stal královským zetěm 
a nejlepším přítelem králova syna. A tím 
to  všechno  nekončí,  spíše  začíná.  Podo-
bně, milí přátelé, je to i v našem případě. 
Vždyť jsme na cestě k Božímu království. 

A jaké je, bratři a sestry, naše posta
vení  na této cestě? V epištole  Římanům 
se píše: „Nepřijali jste přece Ducha otroc
tví,  abyste  opět  propadli  strachu,  nýbrž 
přijali jste Ducha synovství, v němž volá
me: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvěd
čuje  našemu  duchu,  že  jsme  Boží  děti. 
A jsme-li děti, tedy i dědicové — dědicové 
Boží,  spoludědicové  Kristovi;  trpíme-li 
spolu s ním, budeme spolu s ním účastni 
Boží slávy.“ (Řím 8,15-17)

Křesťané jsou povolání jako spoludě
dicové  Krista  krále.  Naše  postavení  je 
ještě významnější než Davidovo v tom, že 
král,  jehož  jsme  spoludědicové,  nás  má 
rád a usiluje o naše dobro. To za prvé. Za 
druhé: jeho království trvá na věky. Proto 
i  naše  postavení  spoludědiců  je  neome
zené. Cesta k tomuto postavení není dána 
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drzostí, dravostí či chrabrostí, leč milostí. 
Přijetí  z milosti  za  Boží  syny  a dcery. 
Ostatně milost byla na počátku i v Davi
dově  případě.  Vždyť  Duch,  který  se 
zmocnil  Davida,  byl  podstatným  dokla
dem Boží  milosti.  Jakkoli  Davidova  po
vaha,  Davidova  mentalita  hrála  roli 
v jeho  příběhu  a  hraje  roli  i  v příběhu 
každého  z nás,  jeho  základní  vybavení 
v jeho  cestě  stát  se  královým  zetěm  je 
Boží přízeň, Boží požehnání. Bible to vy
jadřuje prostým způsobem, když po výčtu 
jeho  úspěchů sděluje,  že  „Hospodin  byl 
s ním“. 

David věděl, že se má stát králem. Byl 
přece Samuelem k tomu pomazán. Tehdy 
tato událost zůstala skryta národu jako 
celku. Samuel jednal víceméně tajně. Ale 
pro  Davida  to  bylo  důležité  předzna
menání. Podobně se smíme dívat na náš 
křest. Křest si obvykle ani my sami nepa
matujeme,  protože  většina  z nás  byla 
pokřtěna v dětství. Ale víme o něm. A ta-
to událost má být předznamenáním naší 
budoucí  cesty.  Je  proto  nutné  s davi
dovskou  vírou  jednat.  Vždyť  víme,  že 
jsme skrze křest a víru spoludědici Kris
ta krále. 

Saul  je  zde  obrazem  člověka,  který 
přijal ducha otroctví, neboť propadl stra
chu. „Třásl  se strachem“, tak to o něm 
Písmo říká. A v tomto strachu jednal, ve 
strachu o  sebe,  o  své  plány,  své  jméno. 
Proto  vymýšlel  způsoby,  jak  se  Davida 
zbavit.  Jeho  jednání  bylo  motivováno 
strachem. Davidovo jednání naopak ply
nulo z vědomí poslání. Věděl o svém úko
lu. Věděl, co je třeba dělat. Poznal, že je 
Božím  pomazaným,  že  jeho  úkolem  je 
vést lid.  Mohl  vést lid,  protože sám byl 
veden  Duchem Hospodinovým.  O Davi
dovi můžeme říct, že přijal Ducha synov
ství,  v němž  voláme  ABBA,  Otče.  Jeho 
vztah k Pánu Bohu byl přímý a ryzí. Tak 
to dokládají také žalmy s jeho jménem. 

Jaký je úkol nás, kteří jsme přijali Du
cha synovství? Mít tento přímý, ryzí a dů
věrný vztah k Hospodinu a  zároveň ná
sledovat šlépěje jeho Syna a našeho Krále 
Krista. Jsme totiž touto adopcí postaveni 
na rovinu Kristovu, na rovinu Krále krá
lů.  Jsme  Boží  děti,  a  tedy  i  dědicové, 
spoludědicové  Kristovi,  proto  Písmo do
dává:  „trpíme-li  spolu  s ním,  budeme 
spolu s ním účastni Boží slávy“. 

Tato Boží sláva, toto slavné Boží krá
lovství  je  ono  dědictví,  které  je  nám 
v Kristu zaslíbeno. Ale cesta k němu vede 
přes následování šlépějí Krista. Náš úděl 
je  předznamenán  údělem  Kristovým. 
Máme jít za ním, tam kam se nám chce, 
i tam, kam se nám nechce. Tam, kam jde
me rádi, i tam, kam se musíme nutit. Ale 
máme vědět, že jdeme-li  za ním, jsme-li 
motivováni  poslušností,  pak  nám  bude 
dána síla obstát i při vší slabosti našich 
přirozených předpokladů. Důležité je být 
motivováni vírou. Tak se projevuje Duch 
synovství.  Protože i  Boží vyznavači  vědí 
dobře,  co to je  strach,  úzkost,  nejistota, 
zmatek. Ale nezůstávají  u toho. Nemusí 
u toho  zůstat.  Mohou  volat  Abba,  Otče. 
Mohou  svěřovat  svou  cestu  Hospodinu 
a být vnímaví pro jeho slovo. Pro jeho po
slání. Pro jeho požehnání. 

Ale  zase  když  poznají,  že  mají  něco 
udělat, že mají své poslání tam či onde, že 
je Pán Bůh k tomuto konkrétnímu úkolu 
posílá,  pak  se  toho  chopí  se  vší  vervou 
a rozhodností  a konají  to,  co konat mají 
— ve svobodě víry, jako pomazaní Hospo
dinovi, jako ti, kteří mají podíl na Božím 
království. Vždyť jsou křtem a vírou spo
jeni  s  Kristem.  To  je  přece  velká  věc. 
V tomto  vědomí  Hospodinovy  přízně 
křesťané žijí a jednají. Jako dědicové krá
lovství, jemuž patří budoucnost. Amen. 

 Martin T. Zikmund
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Pavle,  v lednu jsi oslavil své pa
desátiny. Dovol mi,  abych se tě při 
této  příležitosti  —  byť  s nemalým 
zpožděním — zeptal několik otázek, 
které se týkají tvého života i života 
našeho sboru. Začnu tím, jak jsi vní
mal  sborový  život  jako  dítko  a  te
enager. Co tě na něm tehdy nejvíce 
zaujalo?  Jak  jsi  prožíval  svou 
konfirmaci? Jakou roli v tvém živo
tě  víry  zaujímal  postoj  tvých 
rodičů? 

Je to již poměrně dlouho. Ze sborové
ho  života  si  vzpomínám na  účast  v ne
dělní  škole,  schůzky  náboženství  a  při 
nich  hry,  ping-pong,  pozorování  oblohy 
dalekohledem  z kanceláře  bratra  faráře 
Moravce,  známky,  pohledy.  Příprava  na 
konfirmaci  začala  za  br.  Moravce  a  po 
příchodu  br.  faráře  Otřísala  byla  in
tenzivní, učili jsme se části příručky na
zpaměť a byli jsme zkoušeni z probrané 
látky  jako  ve  škole.  Byli  jsme  prvními 
konfirmandy br. faráře Otřísala. S rodiči 
jsem  chodil  pravidelně  na  bohoslužby. 
V mých  patnácti  letech  jsme  se  odstě
hovali na Skalku do Strašnic a nadále zů
stali členy vinohradského sboru.

Není žádným tajemstvím,  že ses 
od chlapeckých let  účastnil  aktivit 
skautu.  Po  oficiálním  obnovení 
skautingu patříš  mezi  skautské ve
doucí a funkcionáře. Co tě na skau
tingu nejvíce zajímá? Spatřuješ ně
jaké  styčné  plochy  mezi  činností 
skautu a církve? 

Do  skautu  jsem  začal  chodit  ve 
čtrnácti  letech,  těsně  před  jeho  opě
tovným  zrušením  v roce  1970.  Činnost 

jsme provozovali pod jinými organizacemi 
až do obnovení Skauta v roce 1989. V té 
době jsem pak měl několik funkcí (vedou
cí oddílu, střediska, obvodu Prahy 3, hos
podáře  Prahy).  Ve  Skautu  jsem  poznal 
spoustu lidí, dětí, rodičů. Naším oddílem 
prošlo  za  dobu  36  let  577  chlapců, 
v dnešní  době  už  chodí  jejich  děti.  Ze 
skautských činností mě zajímá turistika, 
pozorování přírody a hlavně to, že se děti 
něco  naučí  a  pak  to  předávají  dál,  tak 
jako to předávali starší mně. Činnost ve 
Skautu  je  podobná  činnosti  v církvi,  je 
zde  podobné  společenství  jako  u  nás  ve 
sboru, ale vlastně jen u dětí, nejsou zde 
jejich rodiče.

Čím ses  vyučil?  Jaké  bylo  tvoje 
první zaměstnání? 

Vyučil  jsem  se  elektromechanikem 
a po vyučení jsem nastoupil ve strašnické 
vozovně  jako  opravář  tramvají.  Hned 
nato jsem začal studovat pět let večerní 
průmyslovou školu.

Většina  členů  sboru  si  už  svůj 
sborový  dům  bez  tebe  neumí  ani 
představit.  Odkdy jsi  zaměstnán ve 
sboru? Přizval tě někdo do této prá
ce, nebo ses nabídl sám? 

Ve  sboru  jsem  zaměstnán  od  února 
1992. V té době jsem byl již členem star
šovstva  i  členem  hospodářské  komise. 
K této činnosti jsem se dostal tak, že mě 
oslovil M. Filipi ohledně údržby, pak při
šlo větší  budování a opravy v bytech, až 
toho  bylo  tolik,  že  to  v týdnu  po  práci 
a o víkendech  nešlo  stíhat.  Nabídky 
a ceny firem i koordinace prací byly složi
té, proto jsem se nabídl, že bych tu práci 

Pokud vše funguje, je to radost
Pár otázek pro Pavla Coufala, správce sborového domu 
a presbytera
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dělal  jako  zaměstnanec.  Pak  se  začaly 
nabalovat  další  údržbářské  činnosti, 
správa domu, účetnictví, dělám také topi
če plynových kotlů, nastavuji časy vytá
pění, úklid po pronájmech.

Jakých změn doznala tvá správ
covská činnost postupem doby? 

Jak už jsem říkal výše, nejdříve sem 
tam  oprava,  pak  údržba,  rekonstrukce 
bytů  a  koupelen,  kanalizace,  elektrika, 
voda,  nátěry  oken  a  dveří,  malování, 
broušení parket, úklid domu, opravy dvo
rů atd. Stále toho přibývalo více a více — 
mytí oken, domu, úklid chodníku, spolu
práce s kostelníkem.

Jsi  členem staršovstva  a  hospo
dářské  komise.  Jaké  jsou  radosti 
a starosti presbytera spoluodpověd-
ného za sborové hospodaření? 

Ono je to složitější. Kromě toho jsem 
ještě i zaměstnancem, a tak se stále pro
líná, co je zaměstnání, koníček a co práce 
člena sboru. Do toho vstupuje i členství 

ve staršovstvu a ještě pověření členstvím 
v hospodářské  komisi,  jsem  sborovým 
hospodářem.  Do  mé  práce  spadá  také 
psaní faktur odběratelům, proplácení fak
tur dodavatelům, např. el. energie, plynu, 
vody,  telefonického  připojení,  zařizuji 
revize elektroinstalace, plynu, kotlů, ha
sicích přístrojů, hromosvodů. Dále se sta
rám o pronájmy kostela, jeho obsazování, 
vyúčtování  a  psaní  faktur.  Pokud  vše 
funguje,  je  to  radost,  a  pokud  ne,  jsou 
s tím starosti,  někdy i o víkendech a po 
večerech.  Závady  a  havárie  se  nedají 
předvídat.

Pověz,  můžeš-li,  který  verš  či 
myšlenka  z Bible  je  pro  tebe  ob
zvláště důležitá. 

O tom jsem nepřemýšlel, rád jsem měl 
Ježíšova podobenství, příběhy o Davidovi.

Pavle, děkuji ti za rozhovor i za 
tvou obětavou službu ve sboru. 

Ptal se farář Martin T. Zikmund 
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Indie u Humpolce
O letním sborovém pobytu

Tak, a už jsou za námi další prázdni
ny  a  další  dětský  tábor,  spojený  už 
druhým  rokem  s  rodinnou  dovolenou. 
Musím  říci,  že  ač  to  spojení  vypadá 
zvláštně,  je  velmi  povedené.  Tedy  ales-
poň mně a mé rodině se velmi líbí. Spolu
práce,  sounáležitost  a  spolužití  velkých 
i malých nutí  všechny  se  přizpůsobovat 
a vzájemně  si  pomáhat.  Dospělí  tvořili 
program, vařili jídlo a udržovali pořádek. 
Děti  se  snažily  prožívat  vše  naplno 
a odnést  si  samé  hezké  vzpomínky 
z krásně prožitého týdne. Počasí nám ne
přálo, ale ubytování ve skautském stře
disku Orlovy má veškerý komfort i  pro 
deštivé dny.

Tentokrát  si  pro nás  hlavní  vedoucí 
Zdena Novotná připravila velké táborové 
téma — Mauglí a jeho příběhy z džungle. 
O duchovno se postaral Martin Zikmund. 
Vycházel  z  předloženého  tématu  a  měl 
pro  děti  i  dospělé  připraveno  velmi 
poutavé vyprávění o Indii z křesťanské
ho i  obecného pohledu,  obohacené také 
o vlastní  zkušenosti.  Zdeninou  pravou 
rukou byl opět Filip Krupička a levou ru
kou Petr Uličný. Chystali  a vysvětlovali 
dětem soutěže a zaznamenávali jejich vý
sledky stejně spravedlivě jako hlavní ve
doucí. 

Roztomilým družstvem — smečkou — 
bylo pod vedením Jarmily Raisové 5 nej
menších  předškoláčků.  Ti  se  také 
s velkým  nasazením  účastnili  všech  her 
a se  zářícíma  očičkama  si  každý  večer 
odnášeli  diplomy.  I  družstvo  mládeže 
jsme měli.  Ti  už pochopitelně tak zářící 
očka při vyhodnocování neměli, zato po
sedět  při  stolních  hrách s  dospěláky  po 
večerce se jim líbilo. A musím přiznat, že 
i nám dospělákům. Více jsme se poznali, 
sdíleli se i nasmáli.

Zuzka Bruknerová si vzala na starost 
opět vaření a byla obdivuhodně vytrvalá. 
Dokonce  si  předposlední  den  troufla 
společně s Františkem Slaninou a Matě
jem  Chábem  na  indickou  kuchyni.  Jak 
sama  říkala:  Bude  to  dobrodružné. 
A bylo!

Na závěr bych chtěla jen dodat, že to 
byl  podařený  týden  po  všech  stránkách 
(velmi  mě třeba  dojímali  kluci,  kteří  si 
láskyplně  pochovali  naši  nejmladší 
účastnici,  devítiměsíční  Alžbětu  Krupič
kovou).  Sdílení  při  společných  po
božnostech,  písních,  modlitbách,  stolo-
vání i zábavě bylo tak hezké a plně proži
té, že věřím, že Pán byl uprostřed našeho 
kruhu po celou dobu. A děkuji za to.

Eva Svobodová
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Ankety  se  účastnilo  58  sester 
a bratří.  Měli  jsme  při  ní  k dispozici 
celkem pět puntíků. Bylo možno přiložit 
po jednom k vybraným pěti  z celkových 
jedenácti  vlastností  (a  −  j),  ale  také 
několika puntíky zdůraznit tu vlastnost, 

kterou  považujeme  za  obzvláště  důleži
tou. V poslední kolonce bylo možno před
ložit  vlastní  návrh.  Počet  přidělených 
puntíků je v pravém sloupci,  vlastní  ná
vrhy v poslední kolonce.

a teologicko-filosoficky vzdělaný, průběžně doplňující své 
vzdělání. Bude nastolovat nová témata, problematizovat 
zaběhaná klišé, vyslovovat se k závažným společenským 
událostem a  vest dialog s kulturou...

27

b teologicko-biblicky vzdělaný, průběžně doplňující své 
vzdělání. Bude nás vyučovat a prohlubovat v reformačně-
biblické orientaci...

27

c liturgicky vzdělaný a citlivý, pro něhož jsou bohoslužby 
jednotou kázání a stolu Páně, slavností konanou k Boží slávě 
i posílení vzájemného společenství. Bude nás uvádět do logiky 
bohoslužeb a vhodně propojovat starobylé tradice se 
zvěstováním...

22

d dobrý kazatel, který bude sboru srozumitelně a přesvědčivě 
kázat a učit při biblických hodinách i dalších setkáních...

57

e misijně obdarovaný, jemuž záleží na tom, aby se evangelium 
dostalo k našim necírkevním současníkům, dětem, mládeži, 
dospělým i starým…

17

f dobrý vůdce, který zvládne provoz naší  velké kanceláře i tým 
dobrovolných spolupracovníků (Křesťanská služba, učitelé NŠ). 
Bude schopen zužitkovat a nasměrovat veliký lidský potenciál 
sboru...

19

g dobry pastýř, citlivý pro různost členu sboru i situaci, v nichž 
se nacházejí. Iniciativně bude vycházet za lidmi a doprovázející 
je na jejich cestě víry... 

47

h vyrovnaný kamarádský sportovní, pokud možno s kompletní 
rodinou. Bude s ním legrace, bude umět hrát na kytaru a 
mládež vezme na vodu...

5

Nejdůležitější na faráři je, aby byl...
Výsledky letní ankety o hledání faráře
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ch laskavý člověk, na němž je vidět, že má rád lidi a těší ho 
setkávat se s nimi. Přátelské vztahy bude klást nad požadavek 
být vždy perfektně připraven...

29

i modlitebník, naplňující verš "nestaví-li dům Hospodin, 
nadarmo se namáhají stavitelé." (Ž 127). Svůj úkol bude 
spatřovat především v přímluvách za sbor, v podpoře 
duchovního života jednotlivých členu i sboru jako celku...

16

j − váš jiný návrh: 
1.  (podpořeno  2  puntíky)  Pracovitý  a  pilný  člověk,  který  se 

nebojí práce a není líný. Budou výsledky ankety zveřejněny? 
Zdá se mi, že staršovstvo nebere v potaz hlasy sboru znějící 
na podporu kandidatury Evy Šormové. Proč?

2. (podpořeno 1 puntíkem) Měl by být autoritativní člověk, ale 
mít blízko  k mládeži;  legrace  by s ním měla být.  A raději 
farář než farářka.

3.  (podpořeno  1  puntíkem)Pro  krajní  případ:  Každý  pražský 
obvod  má  cca  tři  sbory,  jen  Praha  2  má  pouze  sbor 
v Korunní.  Nechtěl  by  se  některý  sbor  z Prahy  3  s námi 
spojit  a  vytvořil  sbor  se  sídlem v  Korunní   tř.,  a  to  pod 
jedním, rozumí se jejich, farářem?

4. (podpořeno1 puntíkem) Muž, u kterého jsou předpoklady, že 
se sžije se sborem.

5. (podpořeno 5 puntíky) Farář by měl být věřící, musí kázat 
a mluvit to, co věří, bez rozporu. Žid 11,1

6. (podpořeno 5 puntíky) Stačí  exeget na 5 puntíků a pastor 
taky na 5...

15

Na okraj ankety
Na nápad uspořádat anketu přišel Fi

lip  Krupička,  otázky  jsem  na  základě 
jeho podnětů  formuloval já, její  konání 
schválilo staršovstvo 8. června 2006. Dě
kujeme všem, kteří nad anketou přemýš
leli,  přičinili  své  odpovědi  či  v poslední 
kolonce  přidali  své  nápady.  Výsledek  je 
svědectvím  o  zájmu  mnoha  bratří 
a sester o život ve sboru. Je možné, že se 

nepodařilo formulovat všechny vlastnosti 
stejně  obecně,  některé  zřejmě  „pokrý-
vají“  větší  množství  charismat než  jiné. 
Přesto stojí rozdíly mezi tím, jakou váhu 
jednotlivým vlastnostem faráře přikládá
me,  za  úvahu a přemýšlení.  Stejně jako 
jasná  převaha  právě  těchto  charakteris
tik:  dobrý  kazatel,  dobrý  pastýř 
a laskavý člověk.

Petr Sláma, 25. srpna 2006
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¨ Jak prosečtí faráře hledali — ukázka z knihy

Knihy k užitku i potěšení

¨ Recenze

DĚJINY OBCE A SBORU 
V PROSEČI
(Josef Dvořák a Velimír Dvořák, Českob
ratrské Prosečsko (2. opravené a doplně
né vydání), EMAN, Benešov 2006, 558 s.)

V druhém,  opraveném  a  doplněném 
vydání  vychází  v benešovském  naklada
telství  Eman  obsáhlá  historie  evange
lického sboru v Proseči u Skutče. Kniha 
se zabývá jak církevní historií, tak souvi
sejícími událostmi celé oblasti. Na zpra
cování  publikace  se  podílelo  několik 
vzácných osobností z prosečského sboru. 
Hlavním autorem je bratr Josef Dvořák, 
který byl farářem prosečského sboru v le
tech  1921-1956.  Během svého  působení 
v Proseči shromáždil nejdůležitější histo
rické údaje od poloviny 12. století až do 
doby,  kdy  v našem  státě  došlo  k pře-
vratným  politickým  změnám  (1948). 
Tehdy  bratr  farář  rozhodl,  aby  kniha 
byla  uložena  v zapečetěném  obalu  na 
synodní radě. Obálka měla být otevřena 
v roce 2000. O existenci knihy věděl pou
ze  prof.  Velimír  Dvořák,  syn  bratra  fa
ráře. Teprve v roce 2001 však knihu ob

jevil na synodní radě bratr Pavel Hlaváč, 
někdejší farář prosečského sboru.

Celkové  zpracování  a  přípravy  k vy
dání se ujal profesor Velimír Dvořák, kte
rý rukopis uspořádal chronologicky a za
pracoval do něj výsledky mnohaletého bá
dání  svého  i  svého  otce.  Kniha  se  neo
mezuje  jenom  na  dějiny  evangelického 
sboru,  ale  všímá  si  širokých  spole
čenských souvislostí v celém regionu. Za
číná rokem 1158,  korunovací  Vladislava 
II. českým králem a vznikem hospice na 
Prosečsku, a pokračuje až do současnosti.

Příspěvek ze svého působení v Proseči 
v letech 1968-1990 přidal rovněž bratr fa
rář Pavel Hlaváč.

Jak k prvému, tak ke druhému vydání 
knihy  (2005  a  2006)  o  více  než  540 
stranách  dochází  díky  iniciativě  a  úsilí 
všech zúčastněných,  tj.  p.profesora Veli
míra  Dvořáka,  bývalého  faráře  bratra 
Pavla  Hlaváče  a  současného  faráře 
v Proseči,  bratra  Jana  Juna.  K realizaci 
této  skvělé  publikace  ale  přispěla  celá 
řada dalších obětavých lidí.

Věra Jandová

Když  farář  Antonín  Kadlec  odešel 
dne  18.  ledna  1876  do  penze,  byl 
jmenován administrátorem dne 12.února 
1876 farář František Šádek z Rané. Fa
rář Šádek by se prý sám rád do Proseče 

dostal, ale, jak vypravoval kurátor B.Ka
dlec,  nezamlouval  se  prosečským  pro 
svou  malou  postavu  a  hlavně  proto,  že 
rád chodil na hony. Dva presbyteři se na 
počátku administrace vypravili do Rané, 
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aby s ním ujednali vše bližší o jeho zvo
lení v Proseči. Poblíž Rané v polích jeden 
z nich  chytí  druhého za rameno a  uka-
zuje  mu  na  temný  předmět  v dáli  na 
mezi. „Vidíš ho? Tamhle leží!“ Byl to fa
rář  Šádek,  který  tam  číhal  na  zajíce. 
Druhý  presbyter  chvíli  zaraženě  stál, 
najednou  se  obrátil  a  pravil:  „Pojďmě 
domů!“ Vrátili se a od té chvíle nikdo již 
z nich o kandidatuře Šádkově se ani ne
zmínil.

Pak byl dotázán choceňský farář Ri
chard  Novák,  zdali  by  přijal  místo 
v Proseči. Odpověděl, že by jen tehdy šel 
z Chocně,  kdyby  si  značně  polepšil. 
Proseč mu to zaručiti nemohla a tak, ač 
v Proseči  koncem  května  1876  kázal, 
o místo se neucházel.

Dva starší si vyjeli do kraje, aby tam 
nabyli  informací  o  vhodných  kandidá
tech,  kteří  by  mohli  býti  doma doporu
čeni.  V den  Nanebevstoupení  Páně  je 
řízení Boží zavedlo do Chleb. Právě v ten 

den  byl  u  seniora  Janaty  na  návštěvě 
a sloužil slovem Božím František Kalda, 
tehdy duchovní správce a učitel  evange
lického  učitelského  semináře  v Čáslavi. 
Odpoledne  vykonával  pohřeb  dítka 
tamějšího  učitele  Dobiáše.  Po  pohřbu 
k němu přistoupili starší prosečtí, sdělili 
mu účel své cesty, prohlásili, že dál nepo
jedou, a požádali Kaldu, aby místo faráře 
v Proseči přijal. Kalda prý v pozdější době 
na toto setkání často s pohnutím vzpomí
nal.  Bylo  to  pro  něho  Božím  pře
kvapením, jelikož měl ještě před druhou 
zkouškou  a  na  faru  nemyslel.  Zkoušku 
složil před moravským superintendentem 
Benešem, který jej  nechtěl do Čech pro
pustit, poněvadž pro něj chystal místo na 
Moravě.

(Úryvek z knihy Českobratrské Proseč
sko,  Josef  Dvořák  a  Velimír  Dvořák,  
Eman,2006, Benešov, str.206-7)

¨ Výzva

Začíná nový školní rok a s ním se roz
běhne, dá-li Pán, opět pravidelná sborová 
práce. Také Hrozen by měl zase začít vy
cházet každý měsíc.  Nedá se říci,  že by 
témat  ke  zveřejnění  bylo  zoufale  málo: 
přesto je někdy problém číslo naplnit za
jímavým čtením, které by navíc pocháze
lo z různých pramenů a od různých pisa
telů. 

Proto tyto řádky patří všem, kdo rádi 
píší a chtěli by se o své zážitky, dojmy, po
střehy a třeba i „osobní svědectví“ podě
lit  s  ostatními:  posílejte  své  příspěvky 
nejlépe  (ne  však  výhradně)  v  elektro
nické podobě na adresy uvedené v tiráži 
nebo je předejte přímo redaktorům. 

Tato výzva platí po celý rok: uzávěrka 
je vždy 20. dne v měsíci.

Redakce

¨ Z jednání staršovstva

Staršovstvo na své mimořádné schůzi 
8.8. mj.:
n rozhodlo  o  přijetí  Terezy Macibobové 
za členku sboru;
n vyslechlo  oznámení  Tomáše  Osladila, 
že se stěhuje z Prahy a z tohoto důvodu 
ukončuje  své  působení  ve  staršovstvu, 
a vyslovilo mu poděkování za tuto práci;
n rozhodlo o zakoupení publikací bratra 
prof.  Pavla  Filipi  (homiletiky  a  sbírky 
kázání) k dalšímu prodeji členům sboru.

jaš
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V létě hodně cestujeme,  a máme tak  
přitom možnost poznat různé sbory a cír-
kve jak v naší vlasti, tak i v cizině. V tom
to čísle přinášíme několik dojmů z boho
služeb, které  jsme navštívili  na různých 
místech.  Pokračovat  lze  i  v  dalších  čís
lech: nebyli jste také někde a nechtěli bys
te o tom napsat?

¨ Jimramov

Tam  za  městem  v krásné  zahradě 
u cesty stál veliký krásný dům, okna ná
ramně veliká a dveře ještě mnohem větší.  
A ta okna byla plná světla, a ty dveře byly  
dokořán otevřeny, a do těch dveří vcháze
li pořád lidé, staří i mladí, hoši i děvča
ta. (Jan Karafiát, Broučci, s.37)

Jimramovský sbor ČCE jsem navští
vila letos vůbec kdy poprvé, i když z vy
právění a z  Broučků jsem o něm cosi vě
děla.  První  vyzvánění  zvonu,  zvoucího 
k nedělním  bohoslužbám,  zaznělo  nej-
prve z katolického kostela. Když se ozva-
lo  evangelické  zvonění,  z katolického 
kostela se již nesly hlasy prvních písní za 
mohutné  podpory  varhan.  Jejich  zvuk 
bylo  slyšet  dokořán  otevřenými  dveřmi 
přeplněného  kostela.  Katolické  varhany 
v akordu s evangelickým zvonem nás do
provodí podél společného hřbitova obou 
kostelů.  Hřbitůvek  plný  květin  oba 
kostely odděluje (dá se říci i propojuje — 
mezi hřbitovy totiž před lety strhli zeď). 

Čelním vchodem kostela jsme vstou
pili  dovnitř  —  zazděný  bočný  vchod 
z doby toleranční byl jen připomínkou, že 
vždycky to takhle nebývalo. Kostelní věž 

postavili  jimramovští  více než sto let od 
založení  sboru.  Světlý  vzdušný  prostor 
s dřevěnými lavicemi (zřejmě místní  vý
roby) byl plný dětí a mládeže z blízkého 
evangelického tábora. Na obou stranách 
lodi  kostela  kruchta,  varhany  jsou  nad 
hlavním vchodem. Tak tohle  je  ten tra
diční vysočinský sbor, říkala jsem si, když 
se shromáždění připojilo ke “svítákovým” 
písním, které na kytary doprovázeli tábo
roví  návštěvníci.  Vyřezávané  varhany  si 
ale také přijdou na své. Libě se rozezvu
čely pod rukama, které podle všeho pat
řily  hospodáři,  jenž  po  zbytek  týdne 
pracuje  na  svém  statku.  Místní  bylo 
možné snadno rozpoznat od hostů podle 
ošlehanosti  tváří  a  také  věku.  Domácí 
mládež a děti totiž zrovna byly na táboře 
v jiném kraji. 

Po  bohoslužbách  lidé  chvíli  postáli 
před kostelem a pak se rozešli.  Zamířili 
jsme na zmrzlinu do cukrárny na náměs
tí. Jaké bylo ale překvapení, když v cuk
rárně u stolků spatřujeme takřka pouze 
účastníky bohoslužeb. Táborové děti  od
cházely ven s koupenými zmrzlinami na 
špejlích.  Kolem  stolů  se  zákusky  seděli 
starší muži z kostela a povídali si. Ta at
mosféra mi připoměla vinohradské pose
zení při kávě a čaji po bohoslužbách. Je
den rozdíl tu ale je: v cukrárně na náměs
tí  sedí  čistě  pánská  společnost.  Žádná 
žena pochutnávající si na sladkostech po 
boku svého manžela. Že by tu ženy chodi
ly kolektivně a separovaně raději do hos
pody? Dostalo se mi vysvětlení, že man-
želky prý doma chystají oběd. 

Lucie Slámová

Na návštěvě u bratří křesťanů
Dojmy z prázdninových bohoslužeb
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¨ Církev obecná 
u fotbalové branky

Po půlce  července nám bylo jeti  pro 
Vavřince  na tábor.  Ze  soboty na neděli. 
A jak jsme tam tak jeli,  trochu jsme se 
sháněli, jestli v okolí není nějaký chrám 
Páně, abychom v neděli nešli “za kostel”. 
K cíli nás však tohle shánění nedovedlo. 
V sobotní podvečer šel okolo stanů anděl 
v  kraťasech  a  tričku  s  poselstvím,  že 
v devět  ráno  bude  polní  mše  v  táboře. 
Tak to jsme tedy koukali. Ráno vyrostla 
na  fotbalovém hřišti  kaple  Pána  Ježíše 
u fotbalové  branky  —  ta  se  sestávala 
z tee-pee postaveného jen zpolovic, takže 
tvořilo jakousi apsidu pro stůl Páně, na 

němž spočíval kalich a krabička s hostie
mi, a pak od táboráku přineseny dvě řady 
laviček a postaveny od fotbalové branky 
směrem do hřiště. U stolu kněz v albě se 
zelenou  štólou,  nesoucí  obrázky  stanů, 
a nad nimi  kříž.  Vlevo Radbuza,  vpravo 
les a od stolu Páně kázání o tom, jak ne
záleží  na  tom,  jestli  jsme  reformovaní 
nebo  katolíci  nebo  jen  přihlížející  ne
církevníci, ale podstatné je, že Pán Ježíš 
je dobrým pastýřem pro všechny, kdo za 
ním  chtějí  jít,  a  jako  dobrý  pastýř  jim 
nedá zahynout žízní a vždycky je zavede 
na pastvy zelené.  Na konec vysluhování 
podobojí.  Málokdy  jsem  se  cítil  být 
zrnkem v obecném shromáždění Kristově 
tak silně a byl jsem za to moc rád. 

Matěj Cháb



¨ Rumburk

O prázdninách se mi po dlouhé době 
podařilo  vrátit  se  do  sboru,  ve  kterém 
jsem  strávila  prvních  deset  let  svého 
života  — zajeli  jsme  na  bohoslužby  do 
Rumburku. Vždycky při návštěvě tohoto 
města mě překvapí, jak jinak zřejmě dítě 
vnímá  vzdálenosti  —  možná  je  to  ale 
také pamětí, která selhává. V mých vzpo
mínkách  jsou  totiž  různé  objekty  ve 
městě od sebe poměrně hodně vzdáleny, 
zatímco ve skutečnosti je vše velmi blíz
ko. Podobný dojem zůstal z kostelíka na 
Krásnolipské ulici, který je v církvi zná
mý hlavně tím, že před několika lety vy
hořel.  Měla jsem z  dětství  pocit,  že šlo 
o docela velký prostor, ve skutečnosti se 
dovnitř  vejde  opravdu  málo  lidí.  V  mé 
paměti však zůstal ještě jinak — zvenčí 

oprýskaný,  zevnitř  studený  a  ponurý, 
s dýchavičnými varhanami, s pavučinami 
v  koutech,  páchnoucí  plísní  a  vlhkým 
dřevem. Po opravě jsem kostel  nemohla 
poznat:  zvenčí  barevná  omítka,  uvnitř 
světlý prostor, bílé lavice s modrými čely, 
vpředu stůl Páně a kazatelnička v kombi
naci  dřevo-kov.  Zaujalo  mě,  že  ačkoliv 
stůl Páně je na vyvýšeném schodu, kaza
telna stojí  pod tímto schodem, ač by se 
nahoru krásně vešla. Napadlo mě vysvět
lit si to tak, že když farář káže Boží slovo, 
není  někde  na  obláčku,  ale  je  jedním 
z lidí, přestože skrze něj v té chvíli může 
mluvit  sám Pán Bůh.  Ale  kdo  ví,  třeba 
původní záměr byl prozaičtější.

V kostele bylo i s námi asi dvanáct lidí 
—  kázání  mladého  bratra  faráře  Šimo
novského bylo svěží, lidské, a přitom ně
čím  burcující.  Bylo  o  misii  a  vysílání 
dělníků na žeň Páně a já si z něj pamatuji 
hlavně to, že když Ježíš viděl zástupy, ne
bylo jeho motivací získávat je kvůli tomu, 
aby se zaplnily lavice v nějakém kostele, 
aby  nás  bylo  víc,  abychom  nevymřeli. 
Bylo mu prostě těch lidí líto, protože byli 
jako ovce bez pastýře, a on věděl, jak jim 
pomoci. A to by mělo být také naší první 
motivací, mluvíme-li o misii.

Popovídání  před dveřmi kostela  bylo 
také moc příjemné. A tak v nás zůstalo 
přání, aby Pán Bůh požehnal dílo manže
lů  Šimonovských  a  posiloval  tento  sbor 
nejen  proto,  že  by  byla  škoda,  kdyby 
krásně  opravený  kostel  sloužil  k  jiným 
účelům, ale hlavně proto, co také zaznělo 
v kázání: že i Šluknovský výběžek je plný 
lidí, kteří jsou jako ovce bez pastýře.

Jana Šarounová

▌17
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1946
Sborové  zastupitelstvo  projevilo 

vděčnost  Bohu  za  vedení  v těžkých  do
bách a za osvobození. Kurátor uvádí, že 
sbírka  na  postižené  nálety  vynesla 
65.000  Kč.  Dále  byla  podána  zpráva 
o duchovním životě a hovořilo se zejmé
na o pohřbech, pro které byl požadován 
jednotný  řád.  Byl  předložen  a  schválen 
rozpočet na rok 1946. 

V únoru  projevil  výbor  kazatelské 
stanice Vršovice zájem o koupi pozemku 
na stavbu sborové budovy. 

Dále se jedná o potížích s výukou ná
boženství  ve  Vršovicích,  v březnu  také 
oznamuje vikář Jokl, že k 1.10.1946 dává 
výpověď.

V květnu  rozhodnuto,  že  pro 
zhoršenou  finanční  situaci  sboru  a  pro 
zvýšení ceny tisku nebude prozatím vy
dán věstník.

V červnu jednal sbor s bratrem Dvo
řáčkem o přijetí za vikáře. Bratr J. Filipi 
požádal  o  udělení  licence  ke  kázání 
a staršovstvo tuto žádost doporučilo. V té 
době přestal ve Vršovicích vyučovat ná
boženství bratr Adámek z důvodů svého 
přestupu k Českobratrské Jednotě.

V září  byla  povolána  za učitelku ná
boženství  sestra  Kvítková  a  za  vikáře 
sboru zvolen bratr Heryán.

1947
V úvodu roku jednáno o zhoršující se 

finanční situaci církve, na základě tohoto 
jednání  sbor dobrovolně zvýšil  repartice 
o 20%. Dále byla vedena rozprava o mlá
deži  a  bylo  zdůrazněno,  že  o  mládež  je 
menší  zájem.  V dubnu  bylo  nově  usta
veno  staršovstvo  (kurátor  bratr  Lukl, 
pokladník  bratr  Kadlec),  nově  ustaveny 
také komise finanční a ideová.

V červnu se jednalo o duchovním živo
tě  sboru  a  zejména  o  potřebě  prohlu
bování sborového obecenství i pastorační 
práce staršovstva a zastupitelstva.

 Na podzim byl připravován konvent, 
bylo odhlasováno 6 návrhů pro konvent, 
týkajících se duchovního života, ekumeny 
a sociální práce. Na podzim rozhodnuto, 
že vršovičtí budou konat biblické hodiny 
a vyučování nedělní školy u Církve bratr
ské.

Podle zápisků br. V. Chadima 
zpracoval mch

Z historie vinohradského sboru XXX
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Hrozen vinohradského evangelického sboru
Vychází přibližně jednou za měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Re
dakční  kruh  tvoří  Matěj  Cháb (chab@idealtour.cz),  Miloš Lešikar, Petr  Sláma 
(slama@etf.cuni.cz), Jana Šarounová (sarounova@quick.cz) a Blanka Uličná. Tis
kovou verzi v programu OpenOffice.org připravuje Tomáš Osladil, internetovou Jan 
Šaroun (saroun@quick.cz). Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen.  
Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 –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.

¨ Ze sborových akcí

Po 11. 09. 16:00 první schůzka předškolních dětí
Po 11. 09. 19:00 schůzka hospodářské komise
Čt 14. 09. 19:00 schůze staršovstva
Ne 17. 09. 09:30 bohoslužby, káže Ester Čašková, farářka v Moravči. 

Po bohoslužbách beseda ve sborovém sále.
Út 19. 09. 14:30 první poprázdninové setkání starších věkem
Čt 21. 09. 19:30 setkání střední generace — v mateřském centru. 

Účast přislíbil doktor Luboš Kropáček, který bude hovořit 
o islámu v dnešním světě

Ne 24. 09. sborový výlet do Tisu (Náchodsko), zájem o místa 
v autobuse je třeba nahlásit do 10.9. sborové sestře!

Po  02. 10. 16:30 schůzka křesťanské služby
Ne  08. 10. 09:30 neděle Díkčinění za žně, káže Martin Zikmund, 

Večeře Páně
Ne 15. 10. 09:30 při bohoslužbách káže Michal Šourek, farář v Nejdku. 

Po shromáždění beseda ve sborovém sále.
Ne 22. 10. 09:30 při bohoslužbách káže Marta Zemánková, farářka v Praze 

— Nuslích. Po shromáždění beseda ve sborovém sále.

Pastorační a úřední hodiny faráře a sborové sestry: 
Farář: pondělí a středa 9.00–11.30; čtvrtek 18.00–19.00 
Sborová sestra: pondělí, úterý, čtvrtek 8.00–12.00; středa 13.00–15.00
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