
i Ze sborových akcí

Ne 9. 9. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková
Ne 9. 9. 17:00 schůzka rodičů s učiteli náboženství
Po 10. 9. 19:00 schůzka hospodářské komise
St 12. 9. 16:00 setkání dětí z náboženství, všechny věkové kategorie
Čt 13. 9. 19:00 schůze staršovstva
Ne 16. 9. 9:30 bohoslužby, Ester Čašková, vysluhování Večeře Páně; poté

prezentace varhan (J.Svoboda, E.Slaninová)
Út 18. 9. 19:00 biblická hodina (prof. P.Filipi)
St 19. 9. 19:00 setkání Vinohradského salónu (můžeme zasahovat do spole-

čenského dění a pokusit se zlepšit mravní stav společnosti?),
pořádá Radoslav Kvapil

Čt 20. 9. 19:30 setkání nejen střední generace s Marií Ortovou na téma
Práce s dětmi ve sboru (zváni jsou zvláště rodiče, prarodiče,
sourozenci i pracovníci s dětmi)

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Ma-
těj Cháb, Jana Šarounová a Barbora Uličná. Jazykové korektury: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na
adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz)
nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského sboru. Neprodejné.

Číslo 129/září 2012 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Hospodina miluji, on slyší můj hlas
Kázání Tabity Landové na Vinohradech 5.8.2012
1.čtení: Mt 7,7–14
Text: Žalm 116

Žalm 116. je krásná píseň, plná hlu-
bokých citů a hraničních zkušeností.

Tento žalm končí zvoláním, které
bychom možná přešli bez povšimnutí:
„Halelujaÿ. Ale ono má význam, a to dů-
ležitý. Znamená doslova: „Chvalte Jah-
veho!ÿ, „Chvalte Hospodina.ÿ Toto zá-
věrečné slůvko určilo i zařazení našeho
žalmu v rámci žaltáře. Stejným způso-
bem končí v jeho bezprostřední blízkosti
ještě dalších sedm žalmů a tato skupinka,
žalm 111. až 118, se proto označuje jako
tzv. „Halelyÿ, „halelujové žalmyÿ. Co je
jim společné, je na první pohled zřejmé:
jsou to žalmy oslavné. Vyzývají k chvále
Hospodina za jeho mocné činy, především
za vyvedení z Egypta. Narážku na osvo-
bození z egyptského otroctví můžeme vy-
číst i v našem žalmu, v němž žalmista
vyznává: „Ty jsi mi rozvázal pouta.ÿ (Ž
116,16b) Z dalších narážek na obřady při
hodu velikonočního beránka pak někteří
vykladači soudí, že se tyto žalmy četly
popř. zpívaly právě v průběhu slavnosti
pesachu, židovských velikonoc.

Srovnáme-li žalm 116. s ostatními ha-
lely, zjistíme, že má jednu zvláštnost. Za-
tímco ostatní žalmy jsou zpěvy širšího
společenství věřících, žalm 116. je písní
jednoho člověka, písní jednotlivého žal-
misty. Úděl celého Božího lidu a zkuše-
nost jeho vysvobození z egyptského ot-
roctví tu stojí spíše v pozadí. Do popředí
se dostal žalmistův osobní příběh. Jde
takřka o žalmistovo osobní vyznání, zpo-
věď, kterou napsal poté, co se v životě
dostal až na samé dno a zakusil, jaké to

je, když vám někdo nad vámi pomůže se
z toho dna zase odrazit. Z této osobní
zkušenosti prýští žalmistova chvála, jeho
hlasité „Halelujaÿ.

Máme před sebou vyznání hluboké a
vřelé lásky k Hospodinu, které žalmista
začíná slovy „Hospodina miluji.ÿ Ani na
okamžik neváhá a jde rovnou in medias
res. Možná, že ve svém vztahu k Bohu
neměl vždycky takhle jasno, ačkoli židov-
ský Zákon jednoznačně přikazoval: „Bu-
deš milovat Hospodina, svého Boha, ce-
lým svým srdcem a celou svou duší a
celou svou silouÿ (Dt 6,5). Poté, co žal-
mista zažil strmý pád a nový vzestup, si
uvědomil svůj vztah s Hospodinem s no-
vou čerstvostí a intenzitou. Proto zcela
upřímně vyznává: „Hospodina miluji.ÿ
Miluje Boha nikoli proto, že to vyžaduje
Zákon. Láska k Bohu prýští z jeho srdce
zcela svobodně a dobrovolně v důsledku
toho, co s Hospodinem zakusil. Možná
jsme zaskočeni touto přílišnou vřelostí.
Patříme do církve, v níž není obvyklé vy-
jadřovat svůj vztah k Bohu formou cito-
vých výlevů. Ale všimněme si, že ani žal-
mista se ve svých citech příliš nepitvá.
Vlastně to celé řekne jedinou prostou vě-
tou: „Hospodina miluji.ÿ Dál pokračuje
již ne o sobě a svých pocitech, ale právě
o Hospodinu, k němuž chová svou lásku,
a o tom, co pro něj Bůh učinil. V žalmis-
tově lásce k Bohu je cit, ale i rozum.

Jeho láska k Bohu má zcela konkrétní
důvod. Miluje Hospodina, protože Hos-
podin slyší jeho hlas a jeho prosby. Ne-
zacpává si uši před jeho vzdechy, není

POZVÁNKA 15

lat? Na tyto otázky se snažíme hledat
odpověď. Sešli jsme se proto14. června
v našem kostele a hovořili o postavení
církví v dnešní společnosti. Našimi řeč-
níky byli prof. ThDr. PhDr.Ludvík Arm-
bruster, SJ, bývalý děkan katolické te-
ologické fakulty UK,dlouholetý profesor
filosofie v Tokiu, doc. ThDr. Jindřich
Halama, děkan evangelické teologické fa-
kulty UK, prof. ThDr. Petr Pokorný,
DrSc., biblista, předseda Učené společ-
nosti ČR. Ohlas byl velmi kladný, rádi
bychom se scházeli dál.

Od těchto setkání můžeme očeká-
vat na prvním místě zasvěcené a prav-

divé informace. Není totiž vůbec jisté, že
nás sdělovací prostředky informují objek-
tivně.

Mohli bychom do společenského dění
promluvit–zlepšit společenské klima?
Existuje velmi mnoho občanských ini-
ciativ, protože frustrace postihla celou
společnost. Neměli bychom se pokusit
„světuÿ pomoci a spojit se s nimi? Řešení
přece známe. Je obsahem evangelia. . .

O tom bychom rádi diskutovali ve
středu 19.září, kdy se sejdeme v 19 hod.
v naší sborové místnosti. Jste srdečně
zváni.

Radoslav Kvapil

Bible a my

Proč nás neláká číst Bibli? Tu
knihu, kvůli které byli lidé dřív ochotni
obětovat i celý majetek. Už všecko
známe? Nebo nám nepřipadá pro oby-
čejný život důležité vědět, co se v Bibli
píše? Určitě máme v týdnu spoustu ji-
ných nabídek, jak trávit večer. A mnozí
jsou po příchodu z práce prostě moc una-
vení, než aby se ještě hodinu někde vzdě-
lávali. . .

Ale kdy jindy si najdete čas na čtení
Bible? Nebo myslíte, že to nepotřebujete?

Četla jsem si o prázdninách něco z Lu-
thera. A jak jistě víte, ten byl na Bibli
přímo vysazený. Kvůli ní, kvůli pocho-
pení Bible se vlastně církev rozdělila. Lu-
ther poznal, že to, co se v Bibli píše, je
důležitější než všecko, co vymysleli lidé,
byť měli třeba papežskou tiáru na hlavě.
„Kdo má najít Krista, ten musí najít
nejdřív církev. A církev – ta se rodí, živí a
udržuje Božím slovem! Boží slovo nemůže
být bez Božího lidu a Boží lid nemůže být
bez Božího slova.ÿ

Je to tedy dost vážné. Když se nám
zdá, že už Bibli nemusíme číst, přestává
nám záležet na tom, že jsme Božím lidem.
Bez Bible nebudeme (nejsme) církví. Bez
čtení Bible nejsme v kontaktu s Bohem,
Otcem Ježíše Krista a naše víra chátrá.

Chci vás pozvat k biblickým ho-
dinám jako společnému čtení, na
které si jindy těžko uděláme čas. Nemu-
síme se ani moc vzdělávat, spíš se snažit
pochopit, co nám ten text může říci do
naší doby a naší situace. Můžeme se po-
nořit do jiného vidění světa, které nám
dodá sílu a prozíravost. Pohled k Bo-
žímu jednání v dějinách je posilou, i když
je člověk hodně unavený (anebo právě
tehdy).

Od 2. října budeme každé úterý ve-
čer číst vybrané kapitoly z knihy Jozue a
Soudců. Jak to vypadalo, když Boží lid
přichází do pohanského prostředí. To je
docela aktuální, nemyslíte?

Ester Čašková
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Kubík:
No že je to taková hezká rekreace ro-

dinná, jak se o tom všude píše. A několik
ohňů tady je, a ten týden je takový ako-
rátní, hezky to uteče a hezká hra je.

A co se ti nelíbí, je něco takového?
No co je nejhorší. . . no někdy to velký

množství lidí, toho nádobí, co z toho
je! Ale naštěstí vždycky uděláme turbo-
myčku. . .

David:
Nejlepší je bojovka a nejhorší je, že

není dobrý tento tábor, i když je dobrý.

Deborka:
Dostanem bonbóny, nebo ne?

A co je nejhorší? . . .
něco smdělo.

Eman:
Nejlepší je střelba z luku. A nejhorší

je, že nemůžem na pneumatiky.

Ludvík:
Líbí se mi, že nemusím spát do půl-

noci.

A nelíbí?
Že musíme chodit někam do lesa.

Adelaida:
Nejlepší na táboře je vždycky poklad.

A nejhorší je, že letos není poklad.
Dan Popelář

Pozvání
Milí bratři a sestry,

jsme všichni nešťastni z morálního
stavu naší společnosti. Hmotně se nám
vede celkem dobře, ale ve sdělovacích pro-
středcích slyšíme jenom o korupci, kráde-

žích, podvodech. Korunu všemu nasazuje
ostouzení církví v souvislosti s majetko-
vým vyrovnáním státu a církví.

Je to vše pravda? Můžeme s tím
něco jako jednotlivci i jako církev dě-
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otráven věčným naříkáním, ale věnuje
mu pozornost. Hospodin mu naslouchá.
Slyší jeho pěkně zformulované, vybrou-
šené modlitby, ale také prosby útržko-
vité, těžko vyslovované, všelijak nedoře-
čené a koktavé. Sám se přibližuje, aby
je slyšel, podobně jako když se lékař
či milující přítel sklání nad nemocným,
aby zaslechl jeho sotva slyšitelné šeptání.
A právě za tento naslouchající příklon
je žalmista nesmírně vděčný. Odtud vy-
růstá jeho láska k Hospodinu. Ví, že takto
může volat k Bohu v jakýkoli okamžik,
po celý svůj život, a že Bůh mu bude
vždycky naslouchat, i když jeho rty třeba
už nebudou mít sílu správně artikulovat.
Charles Haddon Spurgeon, významný an-
glický kazatel 19. století, v této souvis-
losti napsal, že „Bohem slyšené modlitby
jsou jako hedvábné stužky, které přiva-
zují naše srdce k Bohuÿ. Když Bůh na-
slouchá našim modlitbám, v našich srd-
cích sílí pouto lásky k němu. Modlitba je
základem láskyplného vztahu s Bohem.

Žalmistovy prosby a nářky byly silně
určeny situací, v jaké se nacházel. Z jeho
slov vyčteme, že takřka hleděl smrti do
tváře. Cítil se spoután smrtelnou úzkostí,
byl ochromen strachem z hrobu a nebytí.
Při pohledu na svůj život neviděl nic ji-
ného než soužení a strasti. Do takové si-
tuace jej mohla přivést těžká nemoc, ale
také ohrožení nepřáteli anebo blížící se
trest smrti. Co přesně to bylo, nevíme.
Ono to však pro naše pochopení žalmu
není zas tak důležité. Podstatné je, že ani
v té těžké situaci žalmista nezapomněl,
že není zcela sám, že má ke komu vo-
lat, že může prosit o Boží posilu a po-
moc. I když se ocitneme na pokraji sil
a cítíme se vyčerpaní, můžeme se – po-
dobně jako žalmista – dovolávat Boží mi-
losti. Můžeme prosit Boha o pomoc a zá-

chranu. Pro sebe i pro druhé. Naše volání
se přitom může opírat právě o žalmistovo
svědectví: „Hospodin je milostivý, spra-
vedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin
je ochránce nezkušených.ÿ (Ž 116,5) Bůh
nenechá člověka, který k němu volá, bez
odezvy.

Záchrana, kterou žalmista zakusil,
byla pravděpodobně záchranou před
smrtí. Vyznává: „Ubránils mě před smrtí,
mé oko před slzami, moje nohy před zvrt-
nutím.ÿ (Ž 116,8) Z toho lze vyrozumět,
že žalmista se nakonec uzdravil z těžké
nemoci, unikl svým nepřátelům anebo
hrdelnímu rozsudku. Hospodin zabránil
jeho pádu do naprosté beznaděje a nicoty.
Bez Božího zásahu by mu zbyly jen slzy.
Jestliže dříve mu hrozilo, že se propadne
do šeólu, říše mrtvých, nyní smí „před
Hospodinem /. . . / dále chodit v zemi ži-
vých.ÿ (Ž 116,9) Smí zůstat nadále ve
společenství Božího lidu.

Nejde tu však jen o fyzickou záchranu.
Žalmista zakusil také uzdravení své duše.
Nezřídka totiž dochází k tomu, že se tě-
lesné trápení negativně promítne do na-
šeho duševního i duchovního života, do
vztahu k Bohu. Když se člověk ocitne v tí-
živé situaci, snadno začne zpytovat sebe
sama, kde udělal chybu, zda se nějak ne-
provinil, zda jej Bůh za něco netrestá.
Někdy se problémy promítnou také do
mezilidských vztahů. I mezi svými bliž-
ními člověk mnohdy hledá viníky svých
trápení, anebo má pocit, že mu nerozu-
mějí, že mu neposkytují podporu, kterou
potřebuje, anebo se naopak starají pří-
liš. Náš žalmista přestal důvěřovat lidem
okolo sebe i sám sobě. „Ukvapeně jsem
si říkal: Každý člověk je lhář.ÿ (Ž 116,11)
Nabyl dojmu, že se nemůže spolehnout
na jiného člověka, ani sám na sebe.

Zakusil však záchranu i v této oblasti.
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Proto říká sám sobě: „Můžeš opět odpo-
činout, moje duše.ÿ (Ž 116,7) Bůh přinesl
pokoj také jeho rozervanému nitru. Oním
„odpočinutímÿ tu však není míněna jen
vnitřní vyrovnanost a pokoj od sžíra-
vých myšlenek. Odpočinutí má v biblic-
kém kontextu hlubší, specificky nábožen-
ský význam. V židovském Zákoně je usta-
noven sedmý den jako den odpočinku a
je zdůvodněn tím, že Hospodin v šesti
dnech stvořil svět a sedmého dne odpo-
činul. Sedmý den je proto požehnaný a
oddělený jako svatý. Izraelci v něm mají
odpočinout od své běžné práce a připo-
mínat si, kdo vlastně jsou a komu vděčí
za svůj život v zaslíbené zemi. Mají si
připomínat, že jsou dobrým Božím stvo-
řením a že žijí ve svobodě díky vyve-
dení z egyptského otroctví. „Můžeš opět
odpočinout, moje duše.ÿ To v kontextu
příběhu Izraele znamená, že se žalmista
může opět postavit před Boží tvář a od-
počinout od svého duchovního strádání,
výčitek, vin a pochybností. Dostalo se mu
ujištění o tom, že milostivý Bůh jej ne-
přestal milovat jako své dobré stvoření,
že také on patří k lidu uvedenému do ži-
vota ve svobodě. Znovu se může radovat
z Boží blízkosti.

Poslední část své písně věnuje žal-
mista otázce vděčnosti. „Jak se mám od-
vděčit Hospodinu, že se mě tolikrát za-
stal?ÿ (Ž 116,12) Žalmista si uvědomuje,
že celý jeho život je provázen Boží věr-
ností. Ta se projevuje i v momentech,
které mnohdy pokládáme za samozřej-
most: v tom, že se ráno probudíme, že
máme kolem sebe blízké lidi, své rodiny
či přátele, že se nám podaří udělat dobrou
věc anebo říci správné slovo ve správ-
nou chvíli. Za to vše se chce Bohu od-
vděčit. Jako nejvhodnější způsob obje-
vuje žalmista díkůvzdání: „Zvednu kalich

spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
[. . . ] Tobě obětuji oběť díků [. . . ] v ná-
dvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme,
v tvém středu.ÿ (Ž 116,13n.19) Nedě-
kuje však jen ve svých soukromých mod-
litbách, ve skrytu svého srdce, ale také
na veřejnosti, nejspíše při společné boho-
službě v jeruzalémském chrámě. Zde před
svědky pozvedá pesachový kalich a pro-
náší nad ním svou děkovnou modlitbu.
Podobně i pro nás je vhodnou chvílí, kdy
můžeme projevit svou vděčnost, každá
společná bohoslužba, každé vysluhování
Večeře Páně, kdy s vděčností přijímáme
kalich, symbolizující Boží spásu v Ježíši
Kristu. Ovšem nejen v prostoru církve je
na místě projevovat svou vděčnost. Pro-
storem pro odpověď na Boží lásku má
být celý náš život. Můžeme Bohu děkovat
nejen svými modlitbami, ale také svými
postoji a pomocí potřebným. Snad tímto
směrem míří žalmistovo opakované pro-
hlášení: „Svoje sliby Hospodinu splním
před veškerým jeho lidem.ÿ

Sestry a bratři, žalm 116. je jed-
ním z příkladů, jak může vypadat osobní
vyznání věřícího člověka, který zakusil
Boží slitování ve svém životě a je za
ně vděčný. Kdybychom měli napsat svůj
vlastní žalm, svou píseň, která bude na-
ším osobním vyznáním Bohu, jak by
asi vypadal? (Nedávno mě k úvaze na
toto téma inspiroval prof. Filipi.) Byly
by v něm především nářky a prosby?
Anebo by v něm spíše převažovala chvála
a díkůvzdání? A co by v tom našem
žalmu oproti žalmu 116. chybělo? Zaznělo
by v něm také tak silné vyznání lásky
k Bohu? Co by naopak zaznělo nově?

Boží pomoc lidem je tak různorodá
jako potřeby lidí. Každý z návštěvníků
kostela má svou osobitou zkušenost víry
a Božího příklonu. A proto i naše osobní
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Filip (spolutvůrce programu pro
děti, tančí s vlky, technický mág)

Jaká technická překvapení chystáš
letos pro táborníky?

Tak například dnes večer to bude ho-
řící pěna a nyní jako malý závdavek ho-
řící březová kůra, protože oheň děti láká
a děti přijdou blíž.

Takže ty se letos hodláš dětem při-
blížit. . .

Přesně tak.

Může děti přibližovat i Matějova
strava?

No to rozhodně, tu děti milují, ale
oheň je univerzálnější!

Mikuláš (biblický program, muž
činu – zvláště v kuchyni)

Jak bys zhodnotil „nasákavostÿ
frekventantů tvých programů?

Frekventantů bylo hodně, od velkých
po malé, moc by mne zajímalo, jestli
jsem dal taky něco těm malým. . . Snažil
jsem se jim přiblížit, nechal jsem je ma-
lovat – poslední hodinu, postupně tam
už asi ani nebudu muset být. . . Ne, vy-
cházel jsem z Komenského ctností a sna-
žil jsem se, aby program korespondoval
s tím, co měla v programu Helena. De-
borko, patří odvaha mezi Komenského
ctnosti? . . . tati, já cítím divoký pjase. . .

Jana (supervize, závěrečná služba
v kuchyni)

Co na tebe dýchlo, když jsi přijela
na tábor v jeho téměř vrcholu?

Jirka, a málem. . .

Ne ne, měl jsem na mysli něco jako
ducha tábora. . .

No ano, že je to tu báječné a škoda,
že jsem tu nemohla být dřív.

Pozoruješ nějakou souvislost s kva-
litou Matějovy stravy a ducha tá-
bora?

Matějova skvělá strava dělá ducha tá-
bora, například rizoto s krevetami.

Děti dostaly dvě otázky – co se jim na
táboře líbí (co je nejlepší) a co naopak ne-
líbí (co je nejhorší). Někdy nebylo lehké
získat odpověď:

Hanička:
Nejvíc se mi líbí chodit do stanu.

A dobroty od Matěje, ale nedobroty ne,
třeba ryba. A koláče.

Matěj tady peče?
Ne, vaří. . . A nelíbí se mi, jak jsme dě-

lali včera s provázkem a vlny a poznávání
kytek, to mě teda vůbec nebaví. A rušení
při hraní.

Amálka:
Šipkovaná!

A co je nejhorší?
Nevím, vstávání. Tak, a teď si jdeme

hrát!

Jeník:
No dělat bunkry, tajný bunkry, skrý-

vat se v přírodě, to je nejdůležitější, pro-
tože tam jsi v klidu, nemusíš poslouchat
jiný, můžeš být v klidu úplným.

A co se ti nejmíň líbí?
Nevím, už vím! Že se musí poslouchat.

Marta, Anežka:
Nevím. Nevím.

Jonáš:
Nic. Nic.

Otec domlouvá – Jonášku, počkej,
to vyjde v Hroznu, co se ti tu nej-
víc líbí, co tě nejvíc těší, no?

Nic.
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Blanka (spolutvůrce programu pro
děti)

Jak hodnotíš letošní táborové
módní trendy, změnily se nějak od
loňska?

Ne, nezměnily, tento tábor je konzer-
vativní, osvědčená teplákovka dominuje.

Sleduješ v návaznosti na táborovou
hru nějaké indiánské či kovbojské
prvky v letošní módě?

Ne, náš módní styl je naprosto neotře-
sitelný.

Do jaké míry ovlivňuje módu Matě-
jovo jídlo?

Velmi, pružná guma v pase je jedinou
záchranou.

Jirka (flétnista, chůva, pradlena,
otec na čtvrtou)

Jak hodnotíš teplotu letos podáva-
ných pasterizovaných nápojů?

Podchlazený, hodně podchlazený,
mělo by se přidat na teplotě.

Myslíš, že je tu přímá souvislost
s vysokou kvalitou Matějem podá-
vaného jídla?

Rozhodně, mám podezření, že Ma-
těj podchlazením piva pro zájemce kom-
penzuje glykemický šok z nevyhnutelného
obžerství jím způsobeného.

Helena (biblický program, spolu-
tvůrce programu pro děti)

Jak hodnotíš „nasákavostÿ účast-
níků dopoledních programů?

Dneska krásně koně ržáli. . .

Vzhledem k burácejícímu smíchu
přihlížejících se konec rozhovoru ne-
podařilo zachytit.

Jakub (potulný poutník na jednu

noc)

Jak bys popsal myšlenku, která ti
proletěla hlavou, když jsi sestoupil
ze svého mnohakilowattového oře
v tento tábor v jeho zhruba polo-
vině?

Kdyby to nebylo pro Hrozen, řekl
bych – roztomilé stádečko je pohromadě,
ale. . .

A myslíš, že ducha tábora ovlivňuje
i libá vůně linoucí se z kuchyně při
přípravě Matějovy stravy?

Rozhodně!

Jarmila (spolutvůrce programu pro
děti)

Jak ti jde ohýbání mladých stromků
tady na táboře, dokud jsou mladé?

Někdy ztuha, ale jde to.

Jsou již nějaké zlomeniny?
Zlomeniny jsme tu dosud neměli.

Myslíš, že na pružnost ohýbaných
stromků má vliv kvalita Matějovy
stravy?

I to je možné.

Jana a Martina (sestry, matky, pří-
ležitostně myčky nádobí)

Co byste vzkázaly čtenářům
Hroznu, kteří zde nejsou?

Že o hrozně moc přicházejí, že by měli
přehodnotit, jestli sem jezdit, a jezdit
sem, kdy to jen půjde. No ono to ale není
vůbec nic jednoduchého se na tábor do-
stat, zájem je veliký!

Myslíte, že to má souvislost s kvali-
tou Matějem připravované stravy?

Rozhodně! To může ještě spoustu lidí
nalákat, ale není to to jediné, co je může
nalákat. Například dnešní šišky! Paráda!
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žalmy, tedy pohledy naší víry na náš ži-
vot, by jistě vyzněly odlišně. Někdo by
plakal a volal o pomoc podobně jako náš
žalmista, jiný by se radoval, další by vy-
znával své viny, jiný by zas svěřoval sta-
rosti o své blízké. V těch našich různoro-
dých výpovědích by však pravděpodobně
bylo jedno společné. Na rozdíl od žal-
misty bychom totiž již mohli napsat, že
odpočinutí své duše nacházíme v Ježíši
Kristu. V něm k nám Hospodin sklonil
nejen své ucho, ale také svá ústa a své
ruce. V něm nám naslouchá, skrze něj
k nám promlouvá a jeho probodenýma

rukama z nás snímá naše viny. Vše, co
nám Ježíš Kristus přinesl svým životem
a smrtí, je důvodem k naší vděčnosti a
oslavě. K ní se nyní připojme i my ve spo-
lečné modlitbě.

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti,
že nás slyšíš, když k tobě voláme ve svých
trápeních a úzkostech. U tebe nachá-
zíme odpočinutí. Vždyť ty jsi z Kristova
kalicha hořkosti učinil kalich spásy pro
všechny, kteří k tobě vztahují svá srdce.
Společně tě za to oslavujeme a chválíme.
Amen.

Dopis
Milí bratři, milé sestry,
jsem už třetí týden z nemocnice doma.

Děkuji, že jste se tolik za mne přimlou-
vali u Hospodina. Já se zmohla jen na
Otče náš. Byly chvíle, kdy jsem říkala,
dělej si Bože se mnou, co chceš. Bibli
jsem nemohla číst v natažených rukách,
ale zpěvník byl také dobrý. Když jsem
zvažovala, zda podstoupit chirurgický zá-
krok na Homolce, říkala jsem si, vždyť se

za mne v kostele modlí. Cítila jsem bez-
pečí, že jsem chráněná, tak jak se za nás
celý život modlili rodiče. Vaše modlitby
byly účinné. Děkuji za Vaše návštěvy, te-
lefony, kresby, to vše mě potěšovalo a
vlastně těch pět týdnů mi zvláštně rychle
uteklo. Chodím, plavu v rybníku, hraju
si se psem a snad dojde i na kolo a lyže.

Jasna Krupičková, 18. srpna 2012

Noční ZOO

V ZOO jsme tentokrát měli zcela ne-
všední zážitek. Nějaký dobrý duch nám
zařídil zcela výjimečnou návštěvu (v po-
dezření je Zdena Novotná, ale to přesně
nevím), a to ZOO v noci (tedy spíš
přece jenom večer). Provázel nás sympa-
tický mladý student. Nejprve jsme měli
možnost spatřit pár prázdných výběhů.
V jednom z výběhů jsme viděli na stromě
dvě budky a průvodce nám oznámil, že

tam původně žili lachtani, což je zvláštní,
protože předpokládáme, že nežili v bud-
kách na stromě. Helena Wernischová tiše
oznámila, že zřejmě uvidíme ještě pár
prázdných výběhů a jako hlavní hvězdu
večera velkou bílou myš. To jsme netu-
šili, že se její slova skoro naplní. V ně-
kterých výbězích totiž opravdu nebyl ni-
kdo vidět (například z technických dů-
vodů spánku), zato tam hojně lezli švábi
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a myši. Ale některá spící zvířata nám bo-
hatě vynahradila ta bdělá. Třeba gepardi
se přišli podívat až k nám a pán nám
vyprávěl, že jednou v zimě napadlo tolik
sněhu, že jeden gepard vylezl, ale polekal
se lidí a celý vyjukaný se fofrem vrátil
zpátky. Želvy vypadaly jako mrtvé, pří-
padně jako sochy, a krysa obláčková po-
bíhala po větvích a hrdě nám dokazo-
vala, co v ZOO vyzkoumali, totiž že je
větší než krysa největší, která se za to
nejspíš tak styděla, že se ani neukázala.
Giboni larové lezli po stromě i v noci, za-
tímco jedno velké zvíře, jehož jméno si
nepamatuji, musel průvodce na stromě
vzbudit (nelezl na strom!). Orangutan,
který má údajně radši lidi než orangu-

tany (zvlášť ženy a blondýny), protože ho
místo matky, která ho nechtěla, vycho-
vala blonďatá vychovatelka, tam zamyš-
leně žvýkal nějakou rostlinu. Ovšem nej-
většími celebritami byli tygříci. Někteří
z nich spali, jeden s legračně přimáčknu-
tou tlapkou na sklo. Jeden byl v polobdě-
lém stavu a ospale na mě mrkal. Potom
usnul, položil tlapku svému „kolegoviÿ na
oko, a když jsme ho hlukem vyrušovali,
legračně nevědomky svého druha plácal.
Toho to ale ani nevzbudilo. Na konci jsme
všichni byli plni krásných zážitků a někte-
rým z nás se potom zdály hezké zvířecí
sny.

Adelaida Henrietta Wernischová

Sborová solidarita

Podobně jako v minulých letech před-
stavujeme sbory, které se na doporučení
seniorátních výborů staly příjemci pří-
spěvku na personální fond, jehož poskyt-
nutí schválilo v rámci rozpočtu naše le-
tošní sborové shromáždění.

Broumov

Sbor v Broumově patří mezi nejmenší
sbory Královéhradeckého seniorátu. Po-
kud se nestane zázrak shůry, zřejmě má
před sebou již brzy budoucnost kazatel-
ské stanice sousedního Hronova.

Mezi broumovskými Němci bylo evan-
gelíků jen málo. Nejdříve zde vznikl
baptistický sbor – nejstarší v Čechách
v rámci Rakouska–Uherska. Německá
evangelická církev a.v. zde vybudovala
vlastní kostel v roce 1911. Mezi kalvinis-
ticky smýšlejícími Němci pracoval i český

farář reformované církve z Hronova Jo-
sef Šára. Broumovští luteráni se oriento-
vali spíše na říšské vlastenectví, do Vídně
bylo daleko. Proto po roce 1945 povstával
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řenců?
Moc spokojená nejsem, ale asi se s tím

nedá nic moc dělat, protože děti už jsou
takové – divoké, neukázněné (smích).

Myslíš, že na tento fakt může mít
vliv nevybíravě vysoká kvalita Ma-
tějem podávané stravy?

Těžko říct, nechci Matěje z ničeho vi-
nit, ale je pravdou, že děti by mohly být
tak natěšené na jeho dobroty, že jsou
zvláště s blížícím se časem „krmeníÿ ne-
zvladatelné!

Ester S. (hudební dozor, kantor tá-
bora):

Jak hodnotíš hudební gramotnost
letošních frekventantů Orlov?

Zlepšuje se, je to potěšující!

Má na tento fenomén vliv superkva-
lita Matějem podávaného jídla?

To rozhodně! A také dobré počasí.

Pavel (týlové zabezpečení):

Jak bys zhodnotil kvalitu topného
dřeva oproti loňsku?

Furt stejný.

Kdybys mohl být konkrétnější, co
se kvality týče, třeba bychom mohli
použít škálu letošní kvality od jed-
ničky do pětky. . .

Furt stejný.

A myslíš, že na kvalitě letošního
dřeva může mít podíl exkluzivní
kvalita Matějova jídla?

Ne ne, dřevo nedává do jídla. . .

Dan S. (spolutvůrce programu pro
děti):

Kolik nového hmyzu a nových kvě-
tin tu letos pozoruješ?

Nových brouků. . . tamhle je pavouk,
ten tady loni nebyl, loni tady byla májka
– to je brouk, ale ten tady letos není.

A nová flóra?
Nová tady není, ale loni tady bylo

Vraní oko čtyřlisté, ale letos zmizelo.

Snad ho někdo nesnědl. . .
Je tady asi moc sucho.

Vávra (spolutvůrce programu pro
děti):

Kterým dítětem z tohoto tábora bys
chtěl být, kdybys mohl a proč?

Sebou, protože chci spát.

Ale dítětem, tys již muž!
Chci spát. . .

Matěj (šéfkuchař, guru plotny i stu-
dené kuchyně)

Jak jsi spokojen s přístupem letoš-
ních strávníků k tvému dílu?

Jsme teprve v půlce. . . no, ještě mě
nevyhodili do smetí, tak jsem spokojen
velmi.

Další pokračování v rozhovoru by
mohlo ohrozit špičkovou kvalitu
právě připravované krmě, proto již
mistr nebyl dále rozptylován.

Eliška (lékař výpravy)

Jak hodnotíš zdravotní stav letošní
táborové populace?

Jsem spokojena, bez námitek.

Není ti líto, že si tu neužiješ ošetřo-
vání nějaké pořádné zdravotní za-
peklitosti?

Nepřivolávej to!

Můžeš čtenářům Hroznu přidat ně-
jaký odborný recept na dlouhově-
kost a zdraví krom frází o nepití ne-
kouření a zdravé stravě?

Můžu – ať nepijí, nekouří a jí zdravě.
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Ač v programu původně nebylo závěrečné
hledání pokladu (jak bylo na předcho-
zích táborech obvyklé – moravští bratři
přece nebyli žádní hledači pokladů), děti
si jeho hledání vydemonstrovaly a pro-
sadily, takže poklad byl nakonec ukryt a
opět nalezen. Poslední večer děti sehrály
divadelní hru, a musím přiznat, že mě
dost pobavila.

Malé děti, které měla na starosti Jar-
mila s Blankou, se věnovaly dopoledne
různým výtvarným hrám, zpívaly lidové
písně, hrály hry a chodily do lesa, kde
postavily celé město ze šišek, kamenů a
mechu. Těch menších bylo nakonec dva-
náct a Jarmila s Blankou měly můj obdiv,
jak trpělivě se jim věnovaly a jak je doká-
zaly zaujmout. Také bylo prima, že každé
z malých dětí mělo k sobě stejně starého
kamaráda, parťáka ke hrám.

Jsem ráda za svoje děti, že měly mož-
nost po roce chození na náboženství, kdy
ostatní děti ze sboru vídaly jen na krát-
kou chvíli v průběhu týdne, skamarádit
se, sžít se s ostatními. A i za sebe, za
prohloubení přátelských vztahů a navá-
zání nových.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kdo se na přípravě tábora podíleli a všem
účastníkům za příjemně spoluprožitý tý-
den. A Matějovi Chábovi za báječnou ku-
chyni, skutečnost předčila její dobrou po-
věst.

Eliška Orlická

Pro Hrozen z tábora Orlovy 2012 aneb co zaznamenal
redakční diktafon
Otázky takříkajíc „na těloÿ směřo-

valy na těla náhodně vybraných dospělých
účastníků. Hlavním reportérským trum-
fem se stal moment překvapení. Nevý-
hodou přepisu je nemožnost interpretace
mimických a zvukových projevů dopro-
vázejících odpovědi překvapených respon-
dentů na zvídavé otázky, a proto je ctěný
čtenář žádán, aby řádně zapojil svou fan-
tazii a odpovědi bral s dostatečnou tábo-

rovou rezervou. Nahrávky odpovědí byly
zničeny, redakční interpretace nebyla au-
torizována. Prostor pro dementování pu-
blikovaných slov může být poskytnut až
v příštím čísle Hroznu, popřípadě po do-
mluvě s kurátorkou v ohláškách.

Terezka (spolutvůrce programu pro
děti):

Jak jsi spokojená s kázní svých svě-
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sbor z trosek – Němců evangelíků mnoho
nezůstalo, většinou ženy a odborníci po-
třební pro práci v dolech. Přistěhovalo se
hodně Čechů z vnitrozemí, z Vysočiny,
z Orlických hor. Sbor měl i svého vlast-
ního kazatele, bratra Macha. Neměl však
vlastní modlitebnu, protože německý kos-
tel zabrala Církev československá husit-
ská, poté co krátce patřil ČCE. Evan-
gelíci se scházeli společně s baptisty. Za
působení vikářky Strádalové v roce 1985
otevřeli vlastní sborový dům v Kladské
ulici.

Dnes sbor administruje Michal Kitta
z Hronova. Na práci je velmi znát, že
poslední kazatel, který v Broumově také
bydlel, byl bratr Mach do začátku 70.
let. Dnes je ve sboru několik mladých a
mladších lidí, pár důchodců. Po odchodu
silné generace 1920–1921 staršovstvo pro-
šlo výrazným omlazením, ale stěží dá-
váme dohromady 6 kandidátů plus ná-
hradníky. Pořádáme výlety do přírody,
farář beseduje se studenty na gymnáziu,
občas se koná ve sboru koncert či před-
náška, ale misijní úspěchy nejsou valné.
O výuku náboženství na školách není zá-
jem. Sbor vykazuje 2.4 násobek průměrné
obětavosti seniorátu na člena, přesto na
velké opravy nestačíme. Dárci nám po-
mohli s kanalizační přípojkou, s novým
kotlem, s opravou koupelny. Letos jsme
poprvé žádali solidární příspěvek na PF,
ale nedostali jsme nic, protože přispí-
váme sboru administrátora nejnižší mož-
nou částkou 20%.

Sbor nabízí ubytování ve dvou hos-
tovských pokojích. Okolní příroda je nád-
herná, Broumov je starobylé město s kláš-
terem a jedním z nejstarších dřevěných
hřbitovních kostelů u nás. Není daleko
do Broumovských stěn, Adršpachu, na

Ostaš. Přijeďte, srdečně Vás zveme!
Michal Kitta, farář

Louny

Sbor v Lounech, vzniklý misijní čin-
ností na konci 19. stol., nebyl nikdy velký.
Dnes chodí na bohoslužby něco přes dva-
cet lidí, ale zato pravidelně, svátky ne-
svátky. Víceméně bez ohledu na církevní
rok někdy počet účastníků stoupne až ke
třicítce, ale to je strop. K tomuto číslu
můžeme připočíst několik členů sboru,
kterým zdraví nedovolí přijít a které na-
vštěvujeme, a snad i těch několik lidí, se
kterými je v pastoračním kontaktu fa-
rář sboru, vlivem tvrdé životní zkuše-
nosti příliš nesmělých – raději přijdou do
užšího kruhu biblické hodiny. Sváteční,
okrajové členy prakticky nemáme, zato
mezi nás s téměř železnou pravidelností
chodí docela dost lidí, kteří nejsou na-
šimi členy papírově, ale každý je tak bere.
Do sboru v posledních letech přešla pod-
statná část členů zhroucené lounské apoš-
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tolské církve, kteří ve své víře „vystřízli-
věliÿ a dospěli.

Sbor upřímně vítá nové příchozí
(skoro každý rok přijdou tak dva noví
lidé) a velmi rychle je přijímá – a to
bez rozdílu rasy a národnosti. Tak máme
v našich řadách zedníka z Ukrajiny, po
delší čas byl mezi námi gastarbeiter
z Ruska, do sboru docházela a byla tam
pokřtěna mladičká Vietnamka, nyní stu-
dující v Praze; v posledním půlroce mezi
nás chodí dvě starší Romky prostého, ale
intenzivního duchovního života – a ne-
řekly si nikdy ani o korunu.

Těžiště sborového života je, zdá se,
skutečně ve slyšení a promýšlení Bo-
žího slova a v pastoraci. Kromě neděl-
ních bohoslužeb se ve sboru konají bib-
lické hodiny s velmi živými a prožíva-
nými rozhovory, kterých se účastní asi
třetina lidí. Vídáme se také často nefor-
málně, na velké sborové zahradě. Inten-
zivně pracujeme v nedělní škole, máme
pět učitelek, což jsou v podstatě všechny
ženy sboru středního věku. Farář pro NŠ
každý týden sestavuje poměrně podrob-
nou přípravu. Intenzivní práce s mládeží
probíhala, pokud tomu nebránilo stu-
dium mimo Louny. V těch obdobích jsme
se scházeli pravidelně; v současnosti se
mladí dostanou jen v neděli do kostela,
občas nacvičíme nějakou píseň na svátky.

Sbor prakticky nemá jiné příjmy než
salár. Obětavost je nadprůměrná, ale
stále nedostačující. Již po léta hospodaří
sbor standardně s nouzovým rozpočtem –
hradí se pouze energie a PF – a to s kaž-
doroční ztrátou právě zhruba ve výši PF,
která je hrazena z rezervy, vzniklé pro-
dejem sborového domu v KS Slaný. Ještě
v minulém roce to vypadalo, že finančně
bude sbor na nule na konci roku 2014;
nakonec hospodaření díky utažení výdajů

na doraz a nečekaně štědrému daru skon-
čilo v plusu a ekonomický krach sboru se
tak oddálil na méně znepokojivou vzdále-
nost. Sbor se nemůže vykázat množstvím
členů ani „aktivitamiÿ nad rámec běž-
ného sborového života, je jasným kandi-
dátem na „optimalizaciÿ, ať už to zna-
mená cokoliv. Ale žijeme dneškem, tím,
že dokud to jde, je domovem a útočiš-
těm, takovou větší, otevřenou rodinou;
budoucnost je v ruce Boží. Dar Vinohrad-
ského sboru letos jako by „spadl z nebeÿ,
výrazně nám pomůže a upřímně vám
všem za něj děkujeme.

Za staršovstvo Tomáš Pavelka,farář

Jeseník

Dovoľte, aby som vám v mene svojom
a v mene Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Jeseníku poďakovala
za váš finančný dar. Podobne ako mnohé
malé zbory v našej cirkvi každoročne zá-
pasíme s nedostatkom finančných pro-
striedkov. Nie ja ľahké pokryť náklady,
ktoré zbor má v súvislosti so svojou čin-
nosťou a zároveň plniť finančné záväzky,
voči cirkvi. Váš dar je však pre nás nie
len výraznou finančnou pomocou, ale zá-
roveň povzbudením. Povzbudením, že na-
priek našej odľahlej polohe na nás niekde
myslia bratia a sestry a sú ochotní po-
môcť.

Náš zbor sa pravidelne schádza k bo-
hoslužbám na troch miestach, a síce
v sídle zboru, v Jeseníku a v dvoch ka-
zateľských staniciach Domašove a Hradci
Novej Vsi. V sídle zboru sa konajú bo-
hoslužby každú nedeľu, v Domašove raz
mesačne a Hradci Novej Vsi dva krát me-
sačne. Stretáva sa nás v priemere od 20–
40. Počas týždňa sa konajú biblické ho-
diny, stretnutie mládeže, výučba nábo-
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ženstva. Tiež sa konajú modlitebné chvíle
v azylovom dome pre ľudí bez prístre-
šia. Mamičky sa stretávajú na spoloč-
ných stretnutiach s mamičkami z iných
spoločenstiev napr. Kresťanského spolo-
čenstva, alebo Cirkvi novej nádeje. Pre
deti každoročne pripravujeme tábor, kde
sa na vedení a spolupráci podieľajú mi-
nuloročné konfirmandky. V tomto roku
sa tábora detí zúčastnilo 16 detí, nie len
z nášho zboru. S mládežou sme toto leto
podnikli niekoľko dňový výlet na Sloven-
sko, kde sme sa spolu s mládežníkmi zo
zborov ECAV na Slovensku venovali tu-
ristike vo Vysokých Tatrách. Mládež sa

tiež aktívne podieľa na práci v zbor či
už čítanými bohoslužbami, alebo prípra-
vou vianočnej hry, ktorú tradične uvád-
zame 4. adventnú nedeľu. Každoročne sa
v našom zbore konajú adventné koncerty.
Ich výťažok je určený na podporu miest-
nych organizácií, najmä sociálneho zame-
rania. Keďže tieto koncerty bývajú hojne
navštevované občanmi Jeseníka, snažíme
sa aj týmto spôsobom ako zbor dostať
do povedomia verejnosti. Sme Pánu Bohu
vďační za množstvo požehnania, ktoré
nám dáva a radosti, ktorú smieme z jeho
milosti prežívať.

Mgr. Daniela Havirová, farářka

Orlovy 2012
Z pohledu rodiče

Na táboře s dětmi jsem byla poprvé.
Tedy po devatenácti letech a nyní v po-
někud jiné roli než naposledy. Pro moje
děti, Josífka a Štěpánku, to byla teprve
premiéra. Celou akci jsem sledovala z po-
hledu rodiče, který má na starosti pře-
devším své dvě ještě malé děti. Proto se
můžu vyjádřit jen stručně k programu
starších dětí.

V táborové hře děti pod vedením
Zdeny, Heleny, Terezky, Vávry a Dana po
vzoru moravských bratří osidlovaly ne-
známé země v Novém Světě a vykonávaly
misii mezi severoamerickými indiánskými
kmeny. Podle legendy plnily různé úkoly
v přírodě, střílely z luků, kuše, poznávaly
rostliny, věnovaly se výtvarným hrám.
Vedle toho, snad pro potřeby misijních
stanic, vyráběly energii z obnovitelných
zdrojů – solární pece, vodní mlýnky, větr-
níky (bližší informace o principu k dispo-
zici u Filipa Krupičky a Pavla Coufala).


