
i Ze sborových akcí

Po 9. 9. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 10. 9. 14:30 setkání starších věkem
Čt 12. 9. 19:00 schůze staršovstva
Ne 15. 9. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Út 17. 9. 14:30 setkání starších věkem
Út 17. 9. 19:00 ekumenická biblická hodina, Pavel Filipi (evangelium podle

Matouše)
Čt 19. 9. 19:30 Večer s hostem - Pavlína Buzková bude vyprávět o dobro-

volnické práci v Etiopii
Ne 22. 9. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Ester Čašková)
Út 24. 9. 14:30 setkání starších věkem
Ne 29. 9. 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
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Matěj
Cháb, Jakub Rais, Jana Šarounová, Barbora Uličná a Adelaida Wernischová. Jazy-
kové korektury: Jana Šarounová. Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje
Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. 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.
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Kde je tvůj bratr?
Kázání Ester Čaškové na Vinohradech 25.8.2013
Gen 4,1–16

To je ale nespravedlnost! Na Abelovu
oběť Bůh shlédne, a na Kainovu ne! Byl
snad Kain málo zbožný nebo se Hospo-
dinu líbila víc ovečka než plody pole?
Proč je to, Bože, jinak, než já chci, než
já si představuji, než je spravedlivé?

Taková situace nerovnosti před Bo-
hem je něco, co prožíváme každý den.
Někdo má talent, je šikovný –a druhý je
prostě nešika. Někdo je celý život zdravý
a druhý je samá nemoc a brzy umírá. Ně-
kdo má děti zdravé, jinému se narodí dítě
postižené těžkou vadou. Rovnost – ta je a
musí být před zákonem, ale před Bohem
je to jinak. Boží milosrdenství se proje-
vuje u každého člověka jinak. Vrtá nám
samozřejmě hlavou proč? A těžko se smi-
řujeme s tím, že to je prostě věc Božího
rozhodnutí, jeho svrchovanosti a že Bůh
není povinen se nám zodpovídat.

To zásadní je teprve v tom, jak se
k téhle nerovnosti (nebo nespravedlnosti)
my sami postavíme. Jak se zachováme,
když se zdá, že jsme na tom hůř než
jiní? Že si nás Pán Bůh nevšímá. I roz-
lítil se Kain náramně a opadla tvář jeho.
Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal
ve tváři.(ČEP). Možná se tomu ani nedi-
víme. Nestejné podmínky, nerovnost po-
kládáme za křivdu. Jak je to možné, že
jsem na tom hůř? Co jsem komu udělal?
Zač mě, Bože, trestáš? Takového vzteku
je plný svět, zejména v Čechách. Hloupí
se rozčilují na chytré, nemocní na zdravé,
nevzdělaní na vzdělané, staří na mladé,
ti, kdo nic neumějí, na ty, kteří v něčem

vynikají. Neúspěšný těžko snáší úspěch
svého bratra. A přitom nám vůbec nedo-
jde, že svůj zájem, svůj úspěch v takové
chvíli pokládáme za důležitější než svoje
lidství, svoje vztahy k druhým lidem. Ale
to je přece normální, že člověk myslí pře-
devším na sebe. Nebo to tak nemá a ne-
musí být?

V každém z nás je kus Kaina. Když
někdo v životě pochodí lépe než my, za-
hnízdí se nám v srdci závist. Kainovi
opadla tvář. Tím se chce říci, že se rozzlo-
bil na Hospodina. Už se nedívá vzhůru při
modlitbě, nehledí k Pánu Bohu. Kouká
na zem, na sebe a kolem sebe. Už nehledá
pravdivou odpověď u Boha, Kain už našel
falešnou odpověď sám u sebe. Tak to do-
padá, když nezvládáme situaci nerovnosti
a pochopíme ji jako nespravedlnost. Náš
vztek nakonec směřuje proti Bohu. Kain
zesinal, zatvrdil se a zahořkl. Je v tom
až trochu biblické ironie. V předchozí ka-
pitole se Adam před Bohem vymlouvá:
žena, kterou jsi mi, ty Bože, dal, ta mi
dala z toho stromu a já jsem jedl. V pří-
běhu bratrů nechybí mnoho, aby Kain
řekl: Je to všechno tvoje vina, Hospodine.

Ale Hospodin řekl Kainovi: Proč jsi
tak vzplanul? A proč máš tak zsinalou
tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat
dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se
uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit.
Ty však máš nad ním vládnout!

I když vzplaneme hněvem, závistí, po-
citem křivdy, nemusí být ještě pozdě. Zá-
leží na tom, jak s tím pocitem odmítnutí

SOLIDARITA 15
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měly sloužit jako podklad pro rozhodo-
vání o další existenci a směřování středi-
sek.

Příští 4. zasedání 33. synodu ČCE

se bude poprvé v historii konat
mimo Prahu, a to na Vsetíně

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2014
Vybrala Jana Šarounová

V neděli 22.9. se uskuteční společná cesta do Berouna na Stánek míru - mezinábo-
ženské setkání s výstavou, koncertem a programem pro děti a dospělé.

KÁZÁNÍ 3

naložíme, co uděláme dál. Závistivé oko je
ovšem často začátek zlého jednání. Když
se člověk neprobere ze zaslepeného hle-
dění na sebe samého a nechce slyšet Boží
varování, končí to špatně. Hřích se uve-
lebí ve dveřích a bude po tobě dychtit.

Není marné představit si zlo jako čí-
hající bestii. Uvědomit si její zákeřnost.
Není to nic jednoduchého, s čím se mu-
síme vypořádat. Pokušení je vlastně stále
přítomné – ten obraz, že leží ve dveřích,
je velice výmluvný. Ať jdeš kamkoli, mu-
síš jít kolem něj. Musíš se s ním poprat.
I když nevraždíme, naše myšlení a jed-
nání může být vražedné povahy: Když ne
já, tak ani on! To má za to! Jak často
jsme svědky téhle zákeřné zášti, která
zpoza rohu ničí dobré dílo a člověku ubli-
žuje. Kolik záludnosti a závisti a nená-
visti je mezi lidmi. A jak často možná
i my sami musíme svádět zápas sami se
sebou, abychom to těm druhým „nedali
sežratÿ, abychom aspoň slovem druhého
nezranili, neponížili, „nesetřeliÿ. Naše lid-
ství, ten úkol být druhému člověku bra-
trem, se rozbíjí na našem egoismu, naší
závisti, naší ješitnosti.

Kain tu situaci nerovnosti nezvládl.
Zničil nejen vztah ke svému bratru, ale
i vztah k Bohu. Ta jeho oběť byla úplně
marná. A přitom dostal varování a ná-
vod, jak z toho ven. I ty, když máš pocit,
že jsi na tom hůř, přesto máš svůj úkol a
také svoje zaslíbení. Ve vztahu s Bohem
nikdy není všemu konec. Když nenecháš
vstoupit hřích, když nepodlehneš závisti
a budeš druhému to dobré přát a sám
také dobro konat, Bůh slibuje, že tě také
přijme. Že poznáš jeho požehnání. Krize,
zkoušky a pokušení jsou pro nás výzvou
k procvičování důvěry. Jsou to lekce po-
kory, kdy se člověk učí spoléhat na to, co

nevidí, ale v co doufá. Na Boží moudrost
a Boží zaslíbení. . .

To Kain neudělal. Vyřešil situaci po
svém. Abel mu překážel, a on si možná
představoval, že když ho odstraní, Boží
přízeň bude patřit jemu, Kainovi. Jenže
Bůh Abela hledá, ptá se po něm. Není to
jen můj Bůh. Je také Bohem mého bra-
tra. A zajímá ho, jaký spolu máme vztah,
jak se k sobě chováme.

Všimli jste si toho, že hned na za-
čátku bible se Bůh dvakrát ptá: Nejdřív:
Kde jsi, Adame? A hned potom: Kde
je Abel, bratr tvůj? Jaký máš vztah ke
mně a ke svému bližnímu? To jsou ty
základní otázky života. Ježíš je pak do-
poví v konkrétním dvojpřikázání lásky i
v hodnocení života: Co jste učinili jed-
nomu z nejmenších bratří, mně jste uči-
nili. Člověk nemá zodpovědnost jen sám
za sebe. Má ji také za bližního. A tak
by nás otázka po těch, co se stali obětí,
neměla nechat v klidu. Kde je Abel,
bratr tvůj? Kde jsou tví Indiáni, Ame-
ričane? Kde jsou tví Židé, Evropane?
Kde jsou,člověče, všichni tví zamordo-
vaní, padlí, zmizelí, umučení? Kde jsou
ti, kdo doplatili na lidskou závist, ne-
zodpovědnou politiku, nacionalismus, ra-
sismus, komunismus? Kde jsou všechny
oběti kriminálníků, sadistů, špatných ři-
dičů a fanatických teroristů? Kde jsou
oběti lhostejných spoluobčanů? Jak to, že
ty, Kaine, žiješ, když miliony a stamiliony
Abelů zabila ruka člověka?

Kain odpověděl: Nevím, cožpak jsem
strážcem svého bratra? Možná si řeknete,
že my s tím nic moc nenaděláme. Neo-
vlivníme světovou ani naši politiku, ne-
změníme agresivní chování řidičů na dál-
nici ani protiromské nálady v Čechách.
Ale nejde přece jen o války a dokonané
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vraždy. Každý záchvěv hněvu, závisti,
zloby vůči bližnímu je projevem toho,
že Kainův příběh je i příběhem naším.
Neseme svůj díl zodpovědnosti za lid-
ské tragedie. Být člověkem znamená nést
vinu spolu s celým lidstvem. A nedělat si
o něm iluze.

Bůh se ptá: Kde je tvůj bratr Abel?
Kain to ví, Bůh to ví, my to víme. Ale
někdy si myslíme, že zlé věci je možné
zamést pod koberec, když se o nich ni-
kdo nedozví. Vina se ututlá a žijeme dál,
jakoby nic. Jenže i když mrtvoly mlčí,
Bůh slyší volat jejich krev. Před Bo-
hem svět vypadá jinak než před našimi
smysly. Země napájená krví dovede kři-
čet a Hospodin slyší. Všecko, co děláš, dě-
lej, jako Pánu,radí Nový zákon. Nemysli
si, že existuje něco, co víš jenom ty a co
se utají. Nemysli si, že můžeš jednat zle,
když tě nikdo nevidí. Prolitá krev tě volá
před Boží soud. A to, co tady dál čteme
je hrůzné: Buď nyní proklet a vyvržen ze
země, která rozevřela svá ústa, aby přijala
z tvé ruky krev tvého bratra. Budeš-li ob-
dělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš
na zemi psancem a štvancem.

To je úděl toho, kdo závidí, kdo ne-
návidí – nebude mít klid. Bude se trá-
pit výčitkami, žít ve strachu z lidí, stra-
chu z pravdy, ve strachu ze sebe samého.
Zloba působí, že člověk je hnán vlastní
minulostí, obviňován vlastní existencí.

Teprve teď Kain přizná svou vinu. Už
je ale pozdě. Spousta věcí se nedá na-
pravit. Ale přesto je důležité, aby člověk
svůj hřích přiznal a vyznal. Víte, jak je to
jiné i u soudu, když se obžalovaný přizná.
Možná mu až tehdy dojde, co zlého udě-
lal, prohlédne – a třeba lituje. Často se
stává, že teprve před smrtí se člověku vy-
nořují vzpomínky na zlé věci, které udě-

lal. Přicházejí výčitky svědomí a strach.
I Kain se v téhle chvíli ocitá na roz-
hraní mezi životem a smrtí. Je vypově-
zen z Boží blízkosti a tam, kde není Bůh,
není žádný zákon, který člověka chrání.
Člověk je člověku vlkem. S tím Kain re-
alisticky počítá. Aj, vyháníš mne dnes ze
země a kdo mne najde, zabije mne. Co
jiného mohl vrah svého bratra čekat?

Ale Hospodin je Bůh plný překvapení.
I řekl Hospodin, Nikoli, kdo by Kaina za-
bil, bude postižen sedmeronásobnou po-
mstou. A Hospodin poznamenal Kaina
znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde,
nezabil.

Trest smrti se nekoná. Hospodin je
proti. On totiž není Bohem likvidace a
rychlých řešení. Hospodin je Bohem bu-
doucnosti, Bohem naděje. I zločinec patří
Bohu, a ne lidské pomstychtivosti. Proto
je Kain chráněn Hospodinovým zname-
ním.

I když je to překvapivé, Stvořitel ne-
skoncoval se svým porušeným stvořením.
Se zabijáckým lidstvem. Ještě pro něj má
naději. Sice se ještě jednou dočteme, že
litoval, že učinil člověka, ale nevzdá to.

Kain jako první poznal, co je Boží mi-
lost. Co je nezasloužená šance. Bůh totiž
na rozdíl od nás neláme hůl ani nad tím,
kdo se dopustil neodpustitelného. V Bo-
žích očích má totiž lidský život nesmírně
vysokou cenu. Ano, vylitá krev křičí. A je
vylévána ještě pořád. Také Ježíšova krev
byla vylita – a mluví k Bohu lépe než
ta Abelova. Na rozdíl od něj Ježíšova
krev neobžalovává, ale volá za nás po Bo-
žím milosrdenství a odpuštění. Bůh se
stal Kainovi – i nám v Kristu bratrem.
A proto se před ním nemusíme schová-
vat. Můžeme pozvednout svou tvář.
Pane, většinou nejsme připraveni na
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dají, s vypracováním sborové stra-
tegie nápomocen.

5. Synod ukládá seniorátním výbo-
rům posoudit možnosti jednotli-
vých cest ČCE k samofinancování
a předložit seniorátní strategii nej-
později do 15. 3. 2014.

6. Synod ukládá synodní radě provést
sumarizaci vyjádření seniorátních
výborů a předložit ji 4. zasedání
33. synodu k rozhovoru. Součástí
předloženého materiálu budou i ná-
vrhy dalšího postupu. V případě, že
ze sumarizace vyjádření nebude pa-
trný zřetelný většinový názor ČCE,
předloží synodní rada materiál va-
riantně nebo předloží návrh dalšího
rozhodovacího postupu.

Nadále také probíhají přípravy no-
vého zpěvníku. Synod vzal na vědomí
průběžnou informaci o přípravách nového
Evangelického zpěvníku a ukládá synodní
radě vyvíjet všechny potřebné kroky smě-
řující k vydání zpěvníku v plánovaném
termínu a podat o tom zprávu 4. zase-
dání 33. synodu. Více se o novém zpěv-
níku lze dozvědět na webových stranách
http://novyzpevnik.evangnet.cz/.

Synod uložil synodní radě, aby při
nejbližší příležitost vhodným způsobem
zveřejnila seznam písní, které komise pro
přípravu nového Evangelického zpěvníku
dosud přejala do tohoto zpěvníku z pů-
vodního Evangelického zpěvníku, a aby
tento seznam průběžně aktualizovala.

Synod jednal také o přípravě Ka-
techetické příručky pro výuku ná-
boženství na základní škole. Uložil sy-
nodní radě, aby zajistila dopracování os-
nov v rozsahu 1. – 9. ročník ZŠ. Součástí

přípravy katechetické příručky bude také
teologické oponentní řízení, jemuž bude
podrobena již tvorba osnov.

Hospodaření církve

Z ekonomických záležitostí zmí-
níme, že synod stanovuje pro rok 2014
odvod do Personálního fondu ve výši
81 100,– Kč za každé místo plně obsa-
zené kazatelem. Tyto peníze musí odvá-
dět každý sbor, ve kterém slouží kazatal
na plný úvazek, a to bez ohledu na to, jak
veliký sbor je.

Po delších rozhovorech byl od-
souhlasen také prodej budovy ETF
UK Univerzitě Karlově, za podmí-
nek, že bude smluvně zajištěno uží-
vání předmětné budovy Evangelic-
kou teologickou fakultou UK či je-
jím právním nástupcem po dobu
nejméně 25 let a předkupní právo
v případě prodeje za cenu v místě
a čase obvyklou, a že prodejní cena
budovy a pozemků nebude nižší než
80 000 000,– Kč. Je dobré připome-
nout, že se nejedná o prodej fakulty
jako takové, ale pouze o budovu, ve
které nyní fakulta sídlí.

Synod dále souhlasil s převodem kaple
v Rektorské ulici v Praha 10 – Hos-
tivař z vlastnictví Českobratrské církve
evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví
Ochranovského sboru při ČCE v Praze.

Často diskutovaným předmětem
jsou také rekreační střediska po-
všechného sboru

Synod uložil synodní radě, aby příš-
tímu zasedání synodu předložila stručný
přehled hospodaření rekreačních středi-
sek za posledních 10 let, zvláště přehled
zisků, ztrát a investic.Tyto přehledy by
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konické práce, která ustanovuje, že do-
zorčí rady se nově scházejí nejméně 4x
ročně, zatímco doposud bylo nutné schá-
zet se nejméně šestkrát ročně.

Schválena byla také Pravidla po-
volávání kantorů v Českobratrské
církvi evangelické. Kantorem se může
stát člen Českobratrské církve evange-
lické, který získal odbornou způsobilost
a byl k této službě církví pověřen

Pro příští zasedání synodu má sy-
nodní rada předložit návrh na změnu cír-
kevního zřízení ve věci soustavy ordi-
nované služby a volby poslanců JJ
(nově by mohli být voleni i nečlenové
staršovstev). Synod také uložil synodní
radě, aby připravila takovou změnu cír-
kevních řádů, která by podstatně rozšířila
pravomoci synodní rady ve věci vý-
povědi ze zaměstnaneckého poměru
kazatelů.

Velká část jednání synodu byla věno-
vána přípravě variant nového uspo-
řádání Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie má dle usne-
sení synodu ve spolupráci se správní ra-
dou Diakonie a s přizvanými odborníky
připravit pro příští zasedání 33. synodu
návrh dvou nebo více variant takového
uspořádání Diakonie ČCE, které bude
odpovídat postavení významného posky-
tovatele sociálních služeb v České repub-
lice a zvěstovatele Kristova milosrden-
ství, jímž Diakonie ČCE je, i měnícím
se vnějším podmínkám pro její službu
potřebným. Návrh variant bude předem
projednán se spolupracujícími sbory a na
shromáždění Diakonie ČCE.

Synod také doporučil dozorčím a
správním radám středisek, aby vybíraly
z řad dobrovolníků a zaměstnanců stře-
disek pro výroční sborové shromáždění či

řádné zasedání konventu osoby, kterým
by církev poděkovala za jejich službu.

Synod vedl rozhovor o hospodář-
ské soběstačnosti sborů a o samofi-
nancování církve. Tento rozhovor by
měl být více rozšířen do celé církve,
k čemuž přijal synod několik usne-
sení:

1. Synod ukládá synodní radě poskyt-
nout předložené modely cesty ČCE
k samofinancování sborům k rozho-
voru. Modely budou doplněny vý-
početními tabulkami, které umožní
zhodnocení dopadu různých mo-
delů cesty k samofinancování na fi-
nance konkrétního sboru. Dalšími
podklady k rozhovoru budou násle-
dující materiály: vyhodnocení do-
tazníků zaslaných sborům v září
2012, teze vyplývající z dotazníku
a pět modelů. Termín odeslání do
sborů 30. 9. 2013.

2. Synod ukládá synodní radě vypra-
covat materiál, který poslouží jako
manuál k vedení rozhovoru ve sbo-
rech a seniorátech (do 30. 9.).

3. Synod ukládá sborům seznámit se
s možnými cestami ČCE k samo-
financování, které jsou vyjádřeny
jednotlivými modely, a vypracovat
na základě předložených podkladů
a modelů strategii sboru pro jed-
notlivé možné cesty k samofinanco-
vání. Informaci o zvolené strategii
sboru předá sbor seniorátnímu vý-
boru dle jeho instrukcí, nejpozději
však do 31. 1. 2014.

4. Synod ukládá seniorátním výbo-
rům být sborům, které o to požá-
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to, že nějak zasáhneš do našeho života.
Dej, abychom se učili vyhlížet. Abychom
uměli přijímat jako z tvé ruky i to, co
není podle naší chuti, protože věříme, že

ty víš líp než my, co vede k tobě blíž.
Amen

Modlitba neznámé abatyše
Pane, ty víš, že stárnu a brzo budu

stará. Chraň mě před upovídaností a
zvláště před neblahým návykem chtít do
všeho mluvit. Nedej, abych se domnívala,
že musím dávat do pořádku záležitosti
druhých. Ty víš, Pane, že koneckonců po-
třebuji aspoň několik přátel.

Neodvažuji se tě prosit, abych uměla
s neselhávající účastí poslouchat nářky
bližních nad jejich bolestmi. Jen mi po-
moz, abych to trpělivě vydržela, zamkni
mi ústa, kdyby mě to nutkalo mluvit
o vlastní starosti a nemoci. Vždyť víš, že
s léty jich přibývá a roste i náklonnost je
vypočítávat.

Nechci tě také prosit o lepší paměť,
jen mi dej trochu víc pokory a méně se-
bejistoty, když mé vzpomínky nesouhlasí
se vzpomínkami druhých. Dej mi důležité
poznání, že i já se mohu tu a tam mýlit.

Pomoz mi, abych zůstala vlídná a
milá. Nemám ctižádost být světicí, vždyť
s některými se to dá tak těžko vydržet.
Učiň mě soucitnou, ale ne sentimentální,
ochotnou, ale ne vtíravou. Dej mi nachá-
zet dobro, kde jsem je netušila, a obje-
vovat schopnost u lidí, do kterých bych
to neřekla. A daruj mi, Pane, přívětivost,
abych jim to uměla říci.

Fanynka
Vzpomínáme na sestru Františku Pospíšilovou, která letos v srpnu zemřela
v nedožitých 96 letech.

Fanynka se narodila v Hutisku na Va-
lašsku do početné rodiny. Její otec měl
dvě manželství a dětí bylo hodně, tuším,
že alespoň deset. Živobytí pro rodinu ne-
bylo lehké a o to obdivuhodnější je urput-
nost Fanynky něco se naučit a dokázat!
Vyučila se švadlenou, pracovala ve Zlíně,
ale později měla svůj krejčovský salon
v Brně. Tam se seznámila se svým man-
želem a přestěhovala se do Prahy. Fran-
tiška pocházela z evangelické rodiny, což
bylo pro oblast Hutiska–Solance dosti ne-

obvyklé. Ale své víry se rodina držela, její
nejmladší bratr byl do vysokého věku var-
haníkem v kazatelské stanici v Napajed-
lech. Fanynka také měla hudební vlohy a
pěkně čistě zpívala. V našem sboru byla
členkou pěveckého sboru, který vedl Zde-
něk Coufal.

Poznala jsem Fanynku až po návratu
do Prahy v devadesátých letech. Zúčast-
ňovala se setkání starších členů sboru.
Tehdy nás bylo hodně – kolem velkého
stolu ve sborovém sále sedělo přes dvacet
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dychtivých
posluchačů.
Účastnila
se i jiných
akcí, pravi-
delně chodila
na březnový
Světový den
modliteb a
pamatuji se,
jak z baptis-
tické modli-

tebny šla pěšky domů a nechtěla žádnou
pomoc.

Později jsme se stýkali i mimo sbo-
rové akce. Chodívali jsme k Rumlům na
Slezskou ulici, k Růžence Soukupové do
Chodské ul. i k nám na Moravskou. Poz-
ději chtěla Fanynka, abychom chodili i
k ní do ulice Anny Letenské. Byla po-
zornou hostitelkou a měla ráda společ-
nost. Byla to setkání spíš osobní, ale ni-
kdy jsme nevynechali modlitbu i nějaké
slovo nebo čtení příběhu, kterého se ují-
mal Vojta.

Fanynka byla silná osobnost, zvyklá
rozhodovat a žít život podle svých zásad
a vůle. Měla dvě dcery, které velice milo-
vala. Když ještě chodily do školy, dbala
na to, aby se naučily cizí jazyky a měly
světový rozhled. To je přivedlo k průvod-
covství cizinců po Praze. Nu, a jelikož
děvčata byla „obrichtovanáÿ, jak se na
Valašsku praví, obě měla brzy nápadníky
ze svých klientů: jedna se provdala do
Švýcar a druhá do Belgie. Fanynka měla
z toho radost, ale časem ji mrzela vzdále-
nost od svých nejbližších. V Belgii měla
vnoučata, dvojčata – chlapce a děvče – a
to naplnilo její život, byť na dálku. Dcery
jí snad denně telefonovaly a často za ní
jezdily.

Nebylo pro ni lehké opustit svůj byt,
nezávislý život, ale na druhé straně se do-
stavilo stáří s různými obtížemi a uznala,
že by sama bydlet nemohla. Odešla do
Domova v Dejvicích, který si vybrala –
nemohla tam však mít vlastní pokoj a
musela se přizpůsobovat spolubydlící, což
bylo pro ni těžké a snad dva roky, které
tam strávila, nebyly pro ni ty nejšťast-
nější. To už jsme s Vojtou byli na Vsetíně
– naposled jsem ji viděla vloni v září,
když slavila své 95. narozeniny, a telefo-
nicky jsem s ní mluvila, díky Olince Lan-
gerové, nějaký ten týden před její smrtí.

Zůstává po ní mezera ve třetí lavici
vpravo, kde pravidelně každou neděli se-
dávala – ale my ji budeme dlouho ucho-
vávat ve svých srdcích: její houževnatost,
laskavost a věrnost.

Alena Zikmundová

Rozloučení se sestrou Františkou Po-
spíšilovou

„Nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou
jsiÿ vyznávala celý svůj život Františka
Pospíšilová, kterou si pán Bůh k sobě po-
volal 1. srpna, v jejích požehnaných 96 le-
tech. Jsme vděčni za její věrnost ve víře,
za její příklad skromného, milého a po-
korného člověka.

Při setkáních ve shromáždění, kam
docházela o berlích, a v poslední čas při
návštěvách v jejím soukromí i v telefonic-
kých rozhovorech, projevovala vždy veli-
kou radost.

Sestra Františka pocházela z Moravy,
ráda zpívala, cestovala, měla báječného
muže Jana, kterého jsem dobře znala.
Vychovali spolu dvě dcery, které ač pro-
vdány v cizině, se své mamince do po-
slední chvíle věnovaly, jak mohly. Věděly
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Jsme jiní než zvířátka, protože umíme
mluvit. Ale také umíme svou řečí ubli-
žovat. Pane Bože, Vašík dneska nemlu-
vil pravdu. Lhal. A z toho jsme všichni
smutní, protože to je špatné. Nemůžeme
mu věřit. Prosíme, dej, ať se nebojí ří-
kat pravdu, i když něco provede. Ty přece
odpouštíš každému, kdo se přizná a toho
zlého lituje. A od zlého nás také chráníš.

*
Pane,Vašík dnes provedl něco zlého.

Schválně strčil do Pepíka, aby upadl a on
se hrozně uhodil. Vašíkovi je to moc líto.
Ty víš, Pane, že se dáme hrozně snadno
zlákat, abychom dělali zlé věci. Chceme
se cítit důležitější než ti ostatní. A ty nás
přitom máš rád všechny stejně. Prosíme,
odpusť nám. Nenech nás samotné s tím,
co jsme provedli. Odpusť Vašíkovi. Po-
moz mu, ať se s Pepíkem zase udobří a
mohou být kamarádi.

*
Pane Bože, děkujeme za to, že ti

můžeme říct všechno, co jsme udělali
špatně a co nás trápí. Ty nám rozu-
míš. Nic před tebou nemusíme schová-
vat. Prosíme, dej, ať dovedeme přiznat
svou chybu. Ať máme odvahu poprosit za
odpuštění a smířit se. Prosíme, dej nám
k tomu sílu.

————————

Moc mě potěšíte, když si knížku za
cca 150 Kč předem objednáte. Je vhodná
jako dárek i pro ty, kdo dali své děti po-
křtít a s křesťanskou výchovou si nevědí
rady. Knížku vydá Česká biblická společ-
nost, pokud doložím, že si ji chce kou-
pit aspoň 500 odběratelů. Měla by vyjít
ještě do Vánoc i s CD se 40 známými
písničkami ze zpěvníku Buď tobě sláva,
Svítá a Evangelického zpěvníku. V pří-
padě zájmu se obracejte přímo na mě.
(ester.caskova@tiscali.cz, mobil 739 244
620 nebo osobně). Děkuji!

Ester Čašková

Usnesení 3. zasedání 33. synodu ČCE – výběr
Do všech sborů ČCE došel v letních měsících seznam usnesení, která schválil
synod ČCE ve dnech 30. května – 2. června 2013. V kompletní verzi lze usne-
sení najít na webových stránkách http://www.e–cirkev.cz/clanek/3450–Sborova–
zasilka–7–2013/index.htm, v tomto čísle Hroznu přinášíme pouze jejich vý-
běr

Proběhlo několik voleb, v nich byl
například ustanoven nový vedoucí ta-
jemník Ústřední církevní kanceláře,
PhDr. Martin Kocanda. Synod také vol-
bou povolal bratra Pavla Juna (dosavad-
ního faráře v Čáslavi) na místo celo-
církevního faráře mládeže – kazatele
povšechného sboru s plným pracovním
úvazkem na dobu určitou od 1. 9. 2013

do 31. 8. 2015.

Zajímavé jsou některé změny v cír-
kevním zřízení a řádech. Tak se napří-
klad do Řádu o správě církve vkládá nový
odstavec 7 tohoto znění: Členem staršov-
stva nemůže být zvolen bývalý kazatel to-
hoto sboru.

Pro členy dozorčích rad středisek Di-
akonie je důležitá změna v Řádu dia-
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diamantů z tůně na náhorní plošině, kde
jsme trávili většinu času. Všechno skon-
čilo dobře. Tábor se nám velice líbil, ale-
spoň pokud mluvím za naší skupinu „vel-

kýchÿ dětí v rozmezí 11 – 13 let. Dou-
fáme, že příští rok bude tábor stejně
dobrý, a už se na něj moc těšíme!
Adelaida Wernischová (a Jakub Rais)

Než půjdeme spát

Modlíte se s dětmi? Zjistila jsem, že je
to pro mnohé mladé rodiče náročný úkol,
protože to sami doma nezažili, a navíc už
večer při ukládání dětí nemají sílu něco
takového vymýšlet.

A tak jsem připravila „pomůcku pro
unavené rodičeÿ, knížku s názvem „Než
půjdeme spátÿ. Je zamýšlena jako návod
pro večerní (i jiné) ztišení s malými dětmi
doma. Nejsou v ní biblické příběhy, ale
modlitby, texty písní a vysvětlení růz-
ných rituálů. Jak můžeme reagovat třeba
tehdy, když děti něco provedou a mají
špatné svědomí, nebo když někdo v ro-
dině onemocní či zemře. Ale jsou v ní i
modlitby pro chvíle vděčnosti, modlitby
před jídlem nebo o Vánocích. Každý den
přináší nové situace a vyžaduje po rodi-
čích promyšlené postoje a reakce. Právě
děti nás totiž nevědomky nutí, abychom
formulovali, čemu věříme, když se ptají
na zásadní věci. Třeba co je to hřích nebo
co bude po smrti?

Nabízím vám malou ukázku z uvedené
knížky:

� Co je hřích? Všechno, co dělá Pánu
Bohu bolest, co se mu v našem ži-
votě nelíbí. Když chceme všechno
pro sebe a myslíme si, že to nejlepší
známe my sami. Když si myslíme,
že nás Pán Bůh chce o něco ošidit
a nevidíme, co všechno nám dává.
A také to, když se před ním schová-

váme a nechceme s ním ani mluvit.

� Svou neposlušností říkáme Bohu:
Nemám tě rád.

� Ale svědomí nám tichoučkým hla-
sem říká, co je správné a co se dělat
nesmí.

� Co dělat, když se děti perou? Křes-
ťanští rodiče mají tendenci děti na-
bádat, aby „byly hodné a nepraly
se, nepřátelům odpouštěly a nasta-
vovaly druhou tvářÿ. To je však
chování, které má protivníka zasko-
čit tím, že člověk nepřistoupí na
jeho hru a reaguje nečekaně. Pro
nezralou osobnost dítěte je to ale
příliš velký nárok. Dítě potřebuje
zjistit, že je stejně důležité jako
druhé děti, že může hájit svá práva,
svou pozici, svůj majetek (hračky),
a je v pořádku, když se proti útoku
brání. Ale má se bránit přiměřeně:
nemstít se, ale ani neuhýbat z cesty.

� Někdy se proviníme i tím, že se ne-
zastaneme slabšího, nebráníme se
proti zlu, protože se bojíme.

� Když je nám líto, že jsme druhým
lidem ublížili a Pána Boha zkla-
mali, a když prosíme za odpuštění,
hřích ztrácí svou moc.
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také, že jejich maminka je spjata ve vzá-
jemné lásce a úctě s naším sborem – jejím
druhým domovem. Bylo nám všem potě-
šením tuto radost sdílet celá léta a rodina
sestry Františky ji s námi zažila i ve chvíli
loučení.

Za varhanního doprovodu bratra Rů-
žičky zaznělo v úvodu obřadu pár tónů

písně Rožnovské hodiny, při bohoslužbě
jsme zpívali několik písní z našeho zpěv-
níku. Ujištěni Boží blízkostí jsme se spo-
lečně pomodlili modlitbou Páně.

I za takovou důstojnou chvíli ve sboru
cítím velikou vděčnost.

Věra Janečková

Rodinná rekreace v Jáchymově

Poslední týden v červenci jsme spo-
lečně se čtyřmi dalšími rodinami s dětmi
strávili na pozvání Ester Čaškové v Já-
chymově. Bydleli jsme na faře ČCE, od-
kud jsme každý den společné podnikali
výlety do okolí. Jednou jsme slunný den
prolenošili v Merklíně na koupališti s bo-
lestivě ledovou vodou z horské bystřiny,
jindy jsme zase vyrazili na výlet po hře-
benech Krušných hor, po naučné stezce
kolem Blatenského vodního příkopu. Po-
kud se přesto někteří rozhodli podnikat

nějaké individuální aktivity, vždy jsme se
scházeli u společných snídaní a večeří, je-
jichž přípravu měla na starosti každý den
jiná rodina. Ester se večer co večer starala
o duchovní program pro děti, což byly
krátké a srozumitelné bohoslužby s písní
a modlitbou. Když jsme potom děti ulo-
žili ke spánku, pak ti, kterým ještě zbý-
valy nějaké síly, se scházeli v ponuré jí-
delně nad dobrým vínem a drobnými po-
chutinami a probírali témata, na která
přes den nebyl čas nebo příležitost. Tý-
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den v Jáchymově byl pro mne občerstvu-
jící, protože jsem měl příležitost povídat
si a poznávat se s lidmi, které ve sboru
tak často nevídám, i lehce vzpomínkový,

protože jsme se před mnoha lety na této
faře seznámili s Jitkou.

Filip Krupička

Poslední červencový týden se vypra-
vilo několik rodin z Vinohrad do jáchy-
movského sborového domu.

Při společných procházkách po jáchy-
movském okolí a po Krušných horách byl
čas na poznávání a povídání, hry a kou-
pání. Děti po výletech „odpočívalyÿ při
dovádění na sborové zahradě. Večerní po-
sezení zas byla příležitost pro hovory do-
spělých.

Ranní modlitby i večerní Večerníčky
– zpívání, krátké příběhy o Bohu, které
Ester připravila pro děti i rodiče, byly ra-
dostným začátkem i zakončením dne.

Bára Uličná

Jak jsme se měli v Jáchymově

Dobře. Jaký jsme měli den? Báječný.
Nejdřív jsme snídali, každý den připravo-

vala jedna rodina snídani, která začínala
vždycky malou modlitbičkou z Broučků.
Pak jsme se šli koupat nebo na výlet po
Krušných horách. Po koupání jsme jeli
nakoupit a pak domů, kde každý den
jedna rodina připravovala večeři, a my
děti jsme si hrály, honily jsme se na za-
hradě nebo jsme šly s někým do cukrárny.
Jednou šel s námi do cukrárny i pes Jo-
han, který byl strašně velký a zvědavý a
strašně rád se toulal po cukrárnách. Pak
jsme večeřeli. Po večeři jsme šli do kaple
a tam nám Ester zpívala a povídala po-
hádku. Po večerníčku jsme se šly my děti
osprchovat a šup spát.

Líbilo se nám v Jáchymově dobře, bá-
ječně. Nejlepší bylo, jak jsme se honili.
Příští rok se těšíme zase.

Matyáš Kopecký (5 let)
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Orlovy 2013
Letní tábor rodičů a dětí

Na letošním táboře jsme se účastnili
výpravy profesora Challengera do hlu-
bin amazonského pralesa. Profesor totiž
zastává radikální názor: „Dinosauři ne-
vyhynuli!ÿ Ačkoliv v řadách svých ko-
legů nenašel podporu, nevydal se na cestu
sám. Doprovázeli ho lord John Roxton,
který příliš nedoufal v úspěch, nadšený
profesor Summerly, několik indiánských
míšenců původem z džungle kolem Ama-
zonky a tlupa odhodlaných vinohrad-
ských dětí, rozdělených do čtyř skupin.

Táborová hra započala zcela neob-
vykle. Již první den jsme se museli
vypravit do nebezpečných ulic nočního
Londýna. Jako první nás vyděsil duch
Jacka Rozparovače se zkrvaveným no-
žem a tmavým cylindrem. Poté nás str-
čil do zkrvaveného pytle děsivý vrahoun
řečníků z Hyde Parku, alespoň ty, kteří
si nevzpomněli na básničku. U londýn-
ského Toweru jsme získali list denního
tisku Daily Gazette s datem 18. srpna
1902 v hodnotě pěti pencí. Následovala

„duchyněÿ, která si nejspíš myslela, že za-
pácháme a důkladně nás navoněla, při-
čemž nám zvěstovala úspěchy, pokud se
budeme chovat hezky ke svým rodičům.
(Taková manipulace, takové vydírání!)
Poslední duch byl nejděsivější. Nabízel
nám pravděpodobně otrávené koláčky a
gin, popřípadě se nám chystal uříznout
naše „krásné malíčkyÿ. Naštěstí jsme se
nedali a do jednoho se v pořádku dostali
do tábora.

Z novin, jež se nám dostaly do ru-
kou, jsme se dozvěděli, jaké je letos téma.
Podle zpráv, které zůstaly po předcho-
zím vědci, jenž pátral po dinosaurech,
Whiteovi, jsme cestovali a překonávali
různé překážky. Nejhorší z nich byla pro-
past, přes kterou jsme se dostali díky
tak zvané Roxtonově kládě. Nakonec naše
úsilí neslo ovoce a naše výprava dosáhla
šťastného konce. Našli jsme dinosaura!
A ne jen tak nějakého, ale hned obrov-
ského ikvalodonta. A aby toho nebylo
málo, domů jsme si odvezli i pěknou hrst


