
i Ze sborových akcí
Ne 17. 5. 9:30 bohoslužby na závěr Synodu, VP
Út 19. 5. 14:30 setkání starších věkem
St 20. 5. 19:00 biblická hodina
Čt 21. 5. 19:30 Večer s hostem – setkání s polárníkem Vaškem Sůrou
Ne 24. 5. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková
Út 26. 5. 10:30 pohádka pro děti
Út 26. 5. 14:30 setkání starších věkem
St 27. 5. 19:00 biblická hodina
Ne 31. 5. 9:30 bohoslužby – Svatodušní svátky, Ester Čašková, VP
Ne 31. 5. 15:00 instalace Martina Zikmunda v Libici nad Cidlinou
Po 1. 6. 16:00 schůzka křesťanské služby
Út 2. 6. 14:30 koncert pro nejen starší věkem
Ne 7. 6. sborový výlet do Nového Města pod Smrkem (káže Ester

Čašková)
Ne 7. 6. 9:30 bohoslužby, Petr Špirko
Út 9. 6. 14:30 setkání starších věkem
Ne 14. 6. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková

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 mě-
síc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Matěj
Cháb, Miloš Lešikar, Jana Šarounová a Blanka Uličná. Jazykové korektury: Jana
Šarounová. Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, interneto-
vou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Pří-
spěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253
550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského
sboru. Neprodejné.

Číslo 97/květen 2009 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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2 KÁZÁNÍ

Moje očekávání se upíná jen k tobě
Kázání br. profesora Pavla Filipiho na Vinohradech 13.4.2009
Čtení Zj 21,1–4
Iz 25, 6–9

Hospodin zástupů připraví na této
hoře všem národům hostinu tučnou,
hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná
s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na
této hoře odstraní závoj, který zahaluje
všechny národy, přikrývku, která přikrývá
všechny pronárody. Panovník Hospodin
provždy odstraní smrt a setře slzu z každé
tváře, sejme potupu svého lidu z celé
země; tak promluvil Hospodin. V onen
den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh.
V něho jsme skládali naději a on nás spa-
sil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali
naději, budeme jásat a radovat se, že nás
spasil.“

Na této hoře odstraní závoj, který
zahaluje všechny národy. . . a setře slzu
z každé tváře. Já nevím, jestli je to zvy-
kem ještě dnes, ale vzpomínám si, že
dříve si závojem zakrývaly tvář ženy ve
smutku. Bylo tomu tak i v Izraeli, a nejen
u žen, i muži si zahalovali tvář, když
truchlili. Zahalená tvář – smutek. A když
někdo závoj zvedne nebo odstraní, co
uvidíme? Slzy. Jsou tam, jsou občas na
každé tváři, jsou tam. Ale nebudou. Se-
tře slzu z každé tváře. Neřekne: Nebreč!
Ale setře slzy. Ba více: Zbaví pláč jeho
příčiny: Panovník Hospodin provždy od-
straní smrt.

To je zajisté řeč obrazná, je to svého
druhu poezie. Poezií je celý tento oddíl,
který začíná tím, jak Hospodin pozve zá-
stupce všech národů na svou horu Sĳon
na skvělý banket. Předloží jim to nejlepší
menu: „hostinu tučnou, s vyzrálým ví-

nem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé
a přečištěné“. Nás by myslím jídlem tuč-
ným příliš neuctil, my víme něco o cho-
lesterolu – ale pro lidi tehdejší doby a kra-
jiny byl pokrm tím vzácnější, čím byl tuč-
nější. Mohutná vize slavné Boží hostiny
pro všechny národy. Považte: Ještě před
chvílí stejný prorok hlásal, že pohanské
národy budou trestány – a za chvíli, dru-
hým nádechem oznámí, že „Moáb bude
zašlapán jako sláma do hnoje“ (10). Zde
však: společné stolování pro všechny ná-
rody. A my víme, co to znamená: u spo-
lečného stolu končí rozbroje a nepřátel-
ství, prožíváme to znovu a znovu při Ve-
čeři Páně, dnes to také prožĳeme. Mo-
hutná vize, jak nejen lid izraelský, nýbrž
všechny národy budou putovat na slav-
nost do Jeruzaléma, na horu Sĳón. Už
jednou takovou vizi prorok Izajáš líčil:
„Mnohé národy půjdou a budou se po-
bízet: Pojďme, vystupme na horu Hospo-
dinovu, do domu Boha Jákobova. . . I pře-
kují své meče na radlice, svá kopí na vi-
nařské nože, pronárod nepozdvihne meč
proti pronárodu, nebudou se již cvičit
v boji“ (2, 3nn).

Krásná poezie, jen co je pravda.
Hezky se to poslouchá. Ale také nespl-
něné přání proroka z 8. století před Kris-
tem. Nesplněné ještě ani v 21. století po
Kristu. Neboť stále pozvedá národ proti
národu meč, anebo spíše rakety a bomby,
a národy se ještě pořád nepřestaly cvičit
v boji.

A stejně je to i s tou smrtí. „Panovník
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mátkově kontrolované písemnosti v sou-
ladu s církevním zřízením a řádu o hos-
podaření církve – razítka a spolupodpis
statutárů.
Vnitřní kontrolní systém organizace
– směrnice

Jedním z požadavků církevního zří-
zení je existence vnitřního kontrolního
systému sborového hospodaření. Prove-
denou kontrolou bylo zjištěno, že došlo
k odstranění nedostatků, které byly ve
zprávě revizorů za rok 2007 uvedeny.

Závěrem zprávy o revizi hospodaření
sboru revizoři vyslovují obdiv a dík za-
městnancům sboru, kurátorce a zaintere-
sovaným členům staršovstva za nasazení
a péči o sbor a jeho správu. Velmi oce-
ňujeme přístup b. Coufala, b. Chába a s.
Fučikovské k hospodářským záležitostem
sboru a děkujeme za spolupráci a vstříc-
nost při prováděné revizi.

Zápis proveden dne 28. března 2009
Dan Popelář Tomáš Ježek

Eva Svobodová

Z procházky po okolí Bzence

KÁZÁNÍ 3

Hospodin provždy odstraní smrt“, pohltí,
spolyká. My máme jiný pocit: Smrt po-
hltí, spolyká všecko a navždy. Každý člo-
věk má nějaké naděje, nějaké výhledy,
nějaké plány, nějaké ambice, ale každý
člověk také ví, nebo aspoň tuší, že tyto
výhledy jsou termínované. Termínované
smrtí. A jak nám přibývá let, ten termín
se blíží, čas krátí, šancí ubývá a my si
říkáme, která asi bude ta poslední, než
to smrt všecko ukončí, spolyká. A může
to přĳít znenadání, jako těm třem stov-
kám ubožáků v italské L´Aquille minulý
týden. Ale zde: „Panovník Hospodin pro-
vždy odstraní smrt“. Opět: je to krásná
poezie, ale nesplněné přání. Ta věta je ve
Starém zákoně tak neobvyklá, že se ně-
kteří domnívají, že do našeho textu pů-
vodně nepatřila, že ji tam jako glosu, po-
známku vložil nějaký pozdější opisovač.
Vždyť víra Izraele, Starý zákon, prak-
ticky nic neví o nějakém životě po smrti.

Ale pozor: Tady se neříká nic o životě
po smrti. Odstraní smrt, to se říká. To
říká i apoštol Pavel: Jako poslední ne-
přítel bude odstraněna smrt (1K 15,26).
To je něco jiného. Tady Hospodin dává
na vědomí: Ani ten poslední nepřítel ne-
omezí mé plány. Má vůle ke spáse nezná
žádné hranice. Ani v prostoru (všechny
národy), ani v čase (smrt). Nás zde na
zemi zajisté smrt omezuje, je naší nepře-
kročitelnou hranicí. Hospodin však hlásí:
Pro mne tato hranice není, nebude nepře-
kročitelná. Já se smrtí neuzavírám žád-
nou koaliční dohodu, žádný pakt o ne-
útočení. Já jí nedovolím, aby ukrajovala
můj čas a rušila mé záměry.

A že to je míněno vážně, to si připomí-
náme pokaždé o velikonocích. Tehdy také
Hospodin nedovolil, aby smrt jeho Syna
zrušila jeho záměry o spáse lidského po-
kolení. Třetího dne jej vzkřísil z mrtvých.

My ovšem víme, že to bylo až třetí den.
Ten první den byl kříž a utrpení a smrt.
Ale od toho třetího dne je to potvrzeno.
Kde bylo, ó smrti, vítězství tvé onoho
nedělního jitra? Velikonoční ráno potvr-
dilo, ratifikovalo to, co hlásal prorok sta-
letí před tím.

Můžeme tomu všemu věřit? Můžeme
se na to spolehnout? „Tak promluvil
Hospodin“, hlásá prorok Izajáš v na-
šem textu. Kdyby to říkal jen prorok,
kdyby to říkal někdo jiný, nějaký cír-
kevní hodnostář, farář, biskup, papež,
když to říká profesor teologie, tak tomu
můžeme, a také nemusíme věřit. Ale zde
promluvila Hospodinova ústa, sděluje se
nám to z nejvyšších míst, těch nejspo-
lehlivějších úst – a sděluje se to právě
proto, abychom tomu uvěřili. Abychom
se na to spolehli a na tomto vzkazu, na
tomto Hospodinu, založili svou naději.
„Nevěrný nekřesťan pochybovat přestaň,
naše víra je jistá, založená na Krista,
který z mrtvých vstal. . . “ Nepřestáváme
být realisty. Smrt je hranicí našeho života
a jednou pohltí vše, co na světě máme.
Ale věříme, že není hranicí, není koncem
Božích záměrů s námi. Jak to říká žal-
mista? „Jen na píď odměřils mi dnů, a
jako nic je před tebou můj věk (To víme
také). . . A tak jakou naději mám, Panov-
níku? (Ptáme se se žalmistou.) Moje oče-
kávání se upíná jen k tobě“ (odpovíme se
žalmistou. Odpovíme?Ž 39,6.8).

Moje očekávání se upíná jen
k tobě. K tobě, který jsi na věky
týž a jehož léta nikdy nepřestávají (Ž
102,28). . . Prorokovo dávné poselství a
poselství dnešních velikonoc mají tento
účinek. Aby ten, kdo tato poselství bude
slyšet anebo číst, obnovil svou naději
v Hospodina, jehož léta nikdy nepřestá-
vají. Nám ubývají, ale jemu ne. Nám síly
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slábnou, ale – jak hlásá prorok Izajáš na
jiném místě (40,31): „Kdo skládají naději
v Hospodina, nabývají nové síly, vzná-
šejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou
bez umdlení“. Takový je benefit smrtel-
níků, kteří složili naději v Hospodina. To
není laciný optimismus trvalého úsměvu
v tváři, keep smiling, bude nás pořád bo-
let to či ono na těle nebo v duši. Nejeden
z mých plánů ztroskotá, nejedno z mých
předsevzetí se nesplní. Ale očekávat na
Hospodina mne ujišťuje, že z jeho plánů,
které se mnou má, neztroskotá žádný a
jeho předsevzetí se naplní všechna. Jak,
to ještě přesně nevím. Ale vím, že on
se mnou zůstává v kontaktu, ano v ne-
zrušitelném společenství, že se mi sice
chvílemi jako by ztrácí, ale že i tehdy
ještě se k němu mohu modlit. A že tudíž
se sám sebe nemusím ve všem brát tak
smrtelně vážně, když on mě vzal vážně
tak smrtelně, že nelitoval svého Syna.

Kdo takto složili naději v Hospodina,
který odstraní posledního nepřítele smrt,
ti prožĳí něco zvláštního: Jako by někdo
zvedl závoj smutku, onoho hlubokého, ti-
chého, utajeného smutku, který nás pro-

vází, nejen když truchlíme nad ztrátou
něčeho či někoho, ale který kdesi na dně
duše sedí i ve chvílích, kdy se dobře ba-
víme; jako by někdo setřel slzy, ty ne-
viditelné slzy naší lidské křehkosti. Jako
by někdo zaplašil náš strach. A v srdci
způsobil pokoj. A nám potom nic ne-
brání, abychom se připojili k izraelské
církví, jejímu chvalozpěvu, kterým končí
náš dnešní oddíl: „Hle, to je náš Bůh.
V něho jsme skládali naději a on nás spa-
sil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali
naději, budeme jásat a radovat se, že nás
spasil.“ Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých
vstal.

Hospodine, Otče, děkujeme ti za pro-
rokovo poselství, děkujeme za vzkříšení
tvého Syna. Děkujeme, že ani smrt ti
nezabránila a nezabrání, abys dovedl do
konce svou spásu. Prosíme a přispění
Ducha svatého, aby nám toto poselství
vstoupilo do srdce a my z něj čerpali na-
ději pro dny dobré, pro dny zlé i pro dny
poslední. Naplň naše srdce vděčností a ra-
dostí, když nyní společně staneme u stolu
tvého Syna. Amen

Přemýšlím, jak mohu pomoci druhým lidem

Rozhovory, které v Hroznu uveřejňu-
jeme, by měly sloužit k tomu, abychom
se lépe poznali i s těmi, které třeba ví-
dáme každou neděli v kostele, podáme si
s nimi ruku či se na sebe usmějeme,
ale vlastně o sobě mnoho nevíme. Dnešní
článeček sice není rozhovorem v pravém
slova smyslu, ale vznikl při návštěvách
sborové sestry Jarmily u sestry Hradecké
v Domově pro seniory.

Sestra Helena Hradecká začala do na-

šeho sboru chodit v roce 2000 a hned
jí přirostl k srdci. Na vinohradský sbor
hodně a ráda s vděčností vzpomíná. Po-
kud mohla, pilně navštěvovala shromáž-
dění. Rád ji doprovázel pan Frinta, (který
je tč. v nemocnici a nechává ji pozdra-
vovat). Pokud bylo třeba, jezdili pro ni
ochotní řidiči a řidičky ze sboru. Má zá-
jem o vše, co se děje ve sboru, který v sou-
časnosti nemůže navštěvovat. Mostem se
tak stávají „naše návštěvy“.
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Celkový závěr pro sborové shromáždění FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady,
konané dne 29. 3. 2009:

V řízení, vlastním provádění a
dokumentaci hospodaření sboru FS
ČCE v Praze 2 – Vinohrady níže
podepsaní revizoři sborového hos-
podaření během své činnosti neshle-
dali žádných závažných nedostatků
ani pochybení vedoucích k majet-
kové či jiné újmě kohokoliv a do-
poručují sborovému shromáždění

schválit hospodaření sboru v roce
2008 bez výhrad s proklamací vděč-
ného díku sborovým zaměstnan-
cům, kurátorce a zainteresovaným
členům staršovstva i sboru za jejich
obětavou a mnohdy „přesčasovou“
práci při správě věcí hospodářských
zdejšího sboru.

Podrobná zpráva o revizi

Revizoři během své kontrolní činnosti
prověřili:
Právní subjektivita sboru – kont-
rola aktuálnosti údajů vedených minis-
terstvem kultury ve věcech statutárních
orgánů a sídla. Vše v pořádku.

Kontrola nemovitostí sboru dle vý-
pisu z katastru nemovitostí ČR – v po-
řádku.

Zápisy z jednání staršovstva coby
správního orgánu sboru se zaměřením na
jeho usnášeníschopnost dle prezenčních
listin a soulad jeho usnesení s faktickým
hospodařením sboru – v pořádku vzhle-
dem k současnému stavu vnitřního kont-
rolního systému sboru.

Účetnictví roku 2008 je vedeno
v účetním programu Xaverius, zodpo-
vědně, přehledně a precizně s. Janou Fu-
čikovskou. Namátkovou kontrolou účet-
ních dokladů s účetním deníkem nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Rozúčtování
nákladů i výnosů na daňové a nedaňové
je dle směrnic. V roce 2009 bude účetní
pracovat v novém účetním programu PO-
HODA, doporučeno daňovou poradkyní,
což také schvalujeme.

Účetní závěrka roku 2008 řádně pro-
vedena.

Odvody celocírkevních i seniorátních
repartic – řádně odvedeny.

Odvod do personálního fondu – řádně
odveden.

Evidence darů sboru je řádně vedena.
Požadavek Církevního zřízení na vy-

rovnanost rozpočtu byl rámcově dodržen.
Zpráva o hospodaření, plnění roz-

počtu a návrh rozpočtu na rok 2009 byly
uveřejněny v řádném termínu.

Inventarizace sborového majetku byla
v roce 2008 řádně provedena.

Smlouva o poskytnutí bytu, slu-
žeb a benefitů kazatelce vyhovuje for-
málním požadavkům kladeným církev-
ním zřízením.

Pronájem nemovitého majetku
sboru – agenda vedena pečlivě a pře-
hledně správcem b. Pavlem Coufalem.
Sbor pronajímá bytové prostory ve vlast-
ním nájemním domě a nebytové prostory
včetně sborových sálů. Veškeré uzavřené
smlouvy jsou pro sbor přínosem a vyho-
vují právnímu rámci ČR.

Zastupování sboru navenek – na-
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Rozpočet – dodržení jednotlivých
rozpočtových oblastí

V roce 2008 nenaplnil sbor plánované
náklady o 3% tj. cca o 91.000 Kč (nerea-
lizovaná rekonstrukce kanceláře) V roce
2008 překročil sbor plánované výnosy
o 13% tj. o cca 311.000,– Kč (nepláno-
vané výnosy z darů sboru a krátkodobých
pronájmů kostela a sborového sálu)

Náklady byly výraznějším způso-
bem překročeny

V oblasti spotřeby energie (o cca
38.000,– Kč, což je dáno zejména zúčtová-
ním dohadné položky z r. 2007 – tedy pře-
vedením části nákladů na spotřebu z roku
2007 do účetnictví roku 2008) V oblasti
ostatních služeb – překročení je dáno vy-
plácením honorářů za pořádání dětských

představení (honoráře byly kryty z měst-
ského grantu, který tvoří nerozpočtovaný
příjem roku 2008). Další překročení na-
stalo v oblasti poskytnutých darů (o cca
5.000,– Kč – cca 3%). Ostatní nákladové
položky byly v podstatě dodrženy.

Výnosy byly překročeny v oblasti
darů členů sboru, v oblasti příjmů z hos-
podářské činnosti a v oblasti provozních
dotací, kde sbor díky péči sester starají-
cích se o mateřské centrum obdržel grant
na pořádání dětských představení, za což
patří dík všem, kdo se starají o mateřské
centrum.

Staršovstvo závěrem zprávy děkuje
všem členům a přátelům sboru za jejich
péči a štědrost ve věcech finanční starosti
o sbor.

Za staršovstvo Matěj Cháb

Zpráva o revizi hospodaření sboru v roce 2008
Během roku 2008 provedli revizoři

zvolení sborovým shromážděním několik
kontrol ohledně sborového hospodaření.
Závěrečnou revizi pak provedli ve dnech
23. 3. až 27. 3. 2009. Revize byla pro-
vedena v souladu se zněním Církevního
zřízení, řádem o správě církve, statutem
personálního fondu a pravidly hospodář-
ské pomoci, jakožto i platných zákonů ČR
v mezích vlastních znalostí.

Revize se zúčastnili:

revizoři: Dan Popelář
Tomáš Ježek
Eva Svobodová

Během revize střídavě
sb. sestra:
sb. účetní:
starší a správce domu:

Jarmila Raisová
Jana Fučikovská
Pavel Coufal

Na přípravě revize a potřebných pod-
kladů dále spolupracovali: s. kurátorka
Jana Šarounová a presbyter a člen Hos-
podářské komise Matěj Cháb.
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Jako dítě
byla římsko–
katolického
vyznání, ale
po roce 1918
ji tatínek, tak
jako celou ro-
dinu, nechal
z této církve
vyškrtnout,
v souladu s tehdejším heslem „Pryč
od Vídně, pryč od Říma“. Celá rodina
vstoupila do nově vzniklé Církve česko-
slovenské husitské. Na své rodiče sestra
Helena dodnes s láskou vzpomíná. Ži-
vot jí naplňovala péče o chotě a děti,
která střídavě přinášela radost i žal. Na
jaře roku 2007, ve svých 99 letech, byla
s námi na rekreaci v Janských Lázních a
v létě téhož roku se vypravila letadlem za
svou dcerou do Portugalska, kde prožila
krásný měsíc.

Do roku 2005 bydlela na Vinohradské
třídě a od ledna 2006 žĳe v Domově pro
seniory v Bohnicích, kde je vcelku spo-
kojená. Ze začátku si těžce zvykala, ale
stěhovat se z velkého vinohradského bytu
do pokojíku o velikosti asi 2x3 metry by
nebylo snadné pro nikoho. Poslední do-
bou však oceňuje velikost, či spíše neveli-
kost pokoje, který obývá, protože se tak
může snadněji dostat, kam potřebuje. Po-
koj – byteček má vlastní příslušenství a
balkónek, kde se dá posedět a dívat se do
parku, což se Helence také líbí, protože

má ráda přírodu, tak jako „všechno boží
stvoření.“ Zajímá se také o současný svět,
politiku, ekologii a výchovu mladé gene-
race.

Sestra Helenka je velmi společenská
a své okolí překvapuje tím, že si nestě-
žuje na své nemoci a neduhy. Jak sama
poznamenává, snaží se nemocím nepodlé-
hat, ale přemáhat je pozitivním myšlením
a spolehnutím se na Pána Boha, protože
na Něm všechno záleží. (4. dubna osla-
vila své stoprvní narozeniny). Její víra je
skutečně živá, mluví s ostatními obyvateli
Domova, aby byli na sebe hodní a poznali
Pána Boha, který je tou Největší láskou.

Sestra Hradecká k tomu říká: „Já pře-
mýšlím, jak mohu tady pomoci druhým
lidem, kteří jsou věčně nespokojení a ještě
se k sobě třeba ošklivě chovají. Je tady
jedna sousedka, která ke mně chodí, a ta
si pořád naříká. O mně říká, že jsem její
droga, která jí vždycky pohladí duši, a
tak příkoří, které musí někdy snášet, leh-
čeji snese: proto chodí ke mně. Proto tady
ještě jsem, abych mohla druhým pomá-
hat, jinak bych už byla nahoře. Někdy
jsem taky unavená, a tak prosím Pána
Boha, aby mi dal sílu.“

Návštěva u ní vždy znamená vzá-
jemné potěšení a obdarování.

Přejeme Helence Hradecké, aby ne-
ztrácela svůj životní optimismus, duševní
svěžest a nechť ji Pán posiluje při veške-
rém konání.

Jarmila Raisová
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Slova, slova, slova V.
Prorok

Další slovo, které do církevní řeči při-
nesli již Konstatin a Metoděj. Dokonce
se tehdy psalo i vyslovovalo hodně po-
dobně jako dnes. V současnosti tenhle
výraz trochu splývá se slovem „věštec“,
což se hlavně projevuje u výrazů odvoze-
ných – no řekněte sami, jestli vás za uši
zatahá spíše „Libušino proroctví“ nebo
„Libušina věštba“? Přece jen se ale vě-
rozvěsti k nám z Konstantinopole přišedší
rozhodli pro toho „proroka“ (ve slově na-
cházíme „pro“ – ve prospěch někoho a
„rok“ ještě v původním smyslu, kdy to-
hle slovo označovalo věc řečenou nebo
úmluvu). Toto slovo je, jak se zdá, vý-
znamem blízké spíš řeckému novozákon-

nímu výrazu nežli hebrejským slovům,
kterými jmenoval proroky Starý Zákon.
Řecké [profétés] v první řadě označovalo
člověka, který mluví jménem někoho ji-
ného (například v Delfách to bylo jmé-
nem Apollona), tlumočí ostatním jeho
vůli, vykládá sny a znamení. Zdá se tedy,
že Konstantin a Metoděj kladli důraz na
to, že proroci Hospodinovi jsou přede-
vším ti, kdo se zasazují o poznání pravého
Boha tak, že říkají ostatním to, co jim
Bůh vložil do mysli. Možná přitom pood-
halili i něco z věcí budoucích, ale v pod-
statě zůstávali v „rokování“ pro Hospo-
dina.

Matěj Cháb

Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře
(Jk 4,3)
Z vysílání anglického křesťanského rozhlasu Union of Christian Broadcasters

Důvodem, proč naše modlitba není
vyslyšena, mohou být nesprávné mo-
tivy. Na jedné narozeninové oslavě přišla
chvíle, kdy se začal krájet dort. Chlape-
ček jménem Brian vyhrkl: Já chci ten nej-
větší kus. Maminka ho napomenula: Bri-
ane, to se nesmí, žebronit o největší kus!
Chlapec se na maminku udiveně podíval
a zeptal se: No dobrá, ale jak jinak ho
dostanu?

Jsou-li vaše pohnutky špatné, vaše
prosby nebudou vyslýchány. Nas motivu,
na pohnutce záleží daleko víc než na tom,
co říkáme. Čisté srdce, které miluje Pána
Boha i bližní, je ta pravá pohnutka, kte-

rou Pán Bůh slyší a přĳímá. Nepřĳatelné
je sobectví stejně jako žárlivost, pýcha.
Modlíme-li se s jakoukoli sobeckou po-
hnutkou, nedojdeme vyslyšení. A.W. To-
zer píše: „Sebeláska je obrovské břemeno.
Jen se zamyslete nad tím, zda se netrá-
píte proto, že vás někdo pomluvil. Vidíte-
li své já jako bůžka, kterému musíte zů-
stat věrni za všech okolností, vždycky se
najdou lidé, kteří si budou libovat v poni-
žování vaší malé modly. Jak byste mohli
očekávat, že vás naplní vnitřní pokoj?
Srdce, které se zuřivě brání každému ná-
znaku urážky, nikdy nepozná pravé spo-
činutí v pokoji.“
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Toužíme po tom, aby naše modlitby
přinášely naplnění? Pak musíme své srdce
neustále očišťovat, zejména když se při-
stihneme, že jako ten chlapec chceme
„největší kus“. Musíme své pohnutky

zkoumat. Takový pohled bolí, ale je ne-
vyhnutelný, jestliže opravdu toužíme po
Boží odpovědi na modlitby.

Přeložila Dagmar Bružová

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2008
V tomto čísle se vracíme ještě k výročnímu sborovému shromáždění, které
proběhlo 29.3.2009 a uveřejňujeme další dvě z přednesných zpráv – zprávu
o hospodaření a revizní zprávu.

Zpráva se zmiňuje dle ustanovení
ŘHC o událostech, které měly v minu-
lém roce významný vliv na hospodaření
sboru. Šlo především o tyto události a
související rozhodnutí:

Přĳímání směrnic – staršovstvo za
vydatné pomoci Jany Fučikovské vy-
pracovalo účetní směrnice, které jsou
také předkládány tomuto shromáždění ke

schválení.
Granty – díky Zuzce Bruknerové

sbor obdržel městský grant ve výši 30.000
Kč na pořádání dětských divadelních
představení

Dary sborům ČCE – v souladu
s rozhodnutím sborového shromáždění
rozdělilo staršovstvo částku 130.000 Kč
takto (příspěvek na pokrytí PF sborům):

Dar Předhradí 10 000,00
Dar sboru Černošín 10 000,00
Dar sboru Nové Město pod Smrkem 10 000,00
Dar Beroun 10 000,00
Dar Svitavy 10 000,00
Dar Opava 10 000,00
Dar Dvakačovice 10 000,00
Dar Ústí nad Labem 10 000,00
Dar Nový Bydžov 10 000,00
Dar Strmilov 10 000,00
Dar Horní Vilémovice 5 000,00
Dar Rovensko pod Troskami 5 000,00
Dar Telecí 20 000,00

Oprava 1
4 střechy na sborovém

domě. Oprava proběhla nákladem cca
480.000,– Kč, což odpovídá plánované
částce v rozpočtu.

Náklady na likvidaci škod po ha-
várii vody – v souvislosti s letní havá-

rií vody vznikly sboru neočekávané vý-
daje spojené s likvidací škod touto ha-
várií způsobených. Většina nákladů bude
likvidována z pojistného plnění (jedná se
o náklady ve výši cca 30.000 Kč).


