
i Ze sborových akcí

Út 20. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 20. 11. 19:30 biblická hodina
Pá 23. 11. 19:00 Benefiční koncert pro spolek Barvolam, Daniel Jun, klavír a

Petr Mašlaň, viloncello
Ne 25. 11. 9:30 rodinné bohoslužby, Zdeněk Šorm
Út 27. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 27. 11. 19:30 biblická hodina
Pá 30. 11. 18:00 společné zdobení adventních věnců
Ne 2. 12. 9:30 1.adventní neděle, bohoslužby s Večeří Páně (Zdeněk Šorm),

seniorátní adventní sbírka
Út 4. 12. 14:30 koncert nejen pro starší věkem
Út 4. 12. 18:00 schůzka křesťanské služby
Čt 6. 12. 19:00 adventní ekumenické setkání (modlitebna ECM Ječná ulice)
Ne 9. 12. 9:30 bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Ne 9. 12. 11:00 do 16:00; Adventní dobročinný trh ve vestibulu kostela
Ne 9. 12. 15:00 Koncert souboru Musica Rustica na závěr Adventního trhu
Ne 9. 12. 18:30 Koncert - kytarista Rodrigo Rodriguez v Žižkovském Atriu
Po 10. 12. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 11. 12. 14:30 setkání starších věkem
Čt 13. 12. 19:00 schůze staršovstva
Ne 16. 12. 9:30 bohoslužby, káže Jim Arends z USA (kázání v AJ, k dispozici

bude písemný překlad)
Ne 16. 12. 17:00 Rybova Česká mše vánoční
Út 18. 12. 14:30 setkání starších věkem
Ne 23. 12. 9:30 bohoslužby s dětskou vánoční hrou
Po 24. 12. 15:00 štědrovečerní ztišení
Út 25. 12. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Zdeněk Šorm)

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

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

Číslo 187/listopad 2018 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Jedno potřebné
Kázání Matěje Chába na Vinohradech 22.7.2018

Čtení: Genesis 18; 1 – 10
Text: Lukáš 9, 57 – 62 a 10; 38 – 42 (ČEP)

57Když se ubírali cestou, řekl mu
kdosi: „Budu tě následovat, kamkoli pů-
jdeš.ÿ 58Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky
mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn
člověka nemá, kam by hlavu složil.ÿ
59Jinému řekl: „Následuj mne!ÿ On od-
pověděl: „Dovol mi Pane, abych šel na-
před pochovat svého otce.ÿ 60Řekl mu:
„Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.
Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.ÿ
61A jiný mu řekl: „Budu tě následovat,
Pane. Ale napřed mi dovol, abych se roz-
loučil se svou rodinou.ÿ 62Ježíš mu řekl:
„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět,
není způsobilý pro království Boží.ÿ

38Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel
do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého
domu žena jménem Marta, 39 která měla
sestru Marii; ta si sedla k nohám Je-
žíšovým a poslouchala jeho slovo. 40Ale
Marta měla plno práce, aby ho obslou-
žila. Přišla k němu a řekla: „Pane, ne-
záleží ti na tom, že mne má sestra ne-
chala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať
mi pomůže!ÿ 41Pán jí odpověděl: ”Marto,
Marto, děláš si starosti a trápíš se pro
mnoho věcí. 42Je jednoho je třeba. Marie
volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.”

Milí přátelé v Kristu, základem dneš-
ního kázání je příběh o Martě a Marii,
který jsme právě četli. Na první pohled je
jednoduchý, barvitý a plný emocí. A tak
už hodně dlouho láká k vyprávění spiso-
vatele, básníky i malíře.

Nezřídka se díváme jejich pohledem.
Marie je ta, kterou Tintoretto, Velázquez,
Rubens namalovali ve zbožném naslou-
chání, oči pozvednuté nahoru ke Kristu.
Marta na druhou stranu ke Kristu mluví,
dívá se na oba dva trochu svrchu, není
v pohodě. Uhoněná ženská, která má
zrovna velké prádlo, je na to sama, Lazar
se raději vytratil z domu, do Marie nic
není a navíc ti hosté. . . Na obrazech bývá
taková, jakou nám ji představuje Karel
Čapek v Apokryfech.

Příběh se nám možná dostal pod kůži
jako příklad dvojí kvality víry. Služba
i těm nejmenším je tu ceněna o něco
méně nežli naslouchání Slovu a rozjímání
o něm.

To je ta zdánlivá jednoduchost, která
nás při hledání vzkazu v krátkém popisu
Kristova zastavení v Martině domě může
zmást.

Lukáš zasadil vyprávění o Ježíšově ná-
vštěvě dvou sester mezi příběhy o pozvání
k zvěstování s výkladem dvojího přiká-
zání lásky a Kristovým pozváním k mod-
litbě, ve kterém učí své žáky modlitbu
Páně. Hned za podobenství o milosrdném
Samařanovi.

Co nám tímto krátkým příběhem,
který najdeme jen u Lukáše, chtěl evan-
gelista říci? Když se podíváme nazpět do
historie církevního myšlení, najdeme na
tuto otázku v podstatě tři různé odpo-
vědi:
Tu první nám dali již středověcí teolo-
gové, sorbonští doktoři, okouzlení aris-
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ných situací.
Těšíme se na setkání s vámi všemi na

patnáctém ročníku Adventního tržíčku!
Monika Chábová

Poznámka redakce: S pracovníky or-
ganizace Dobroduš jsme v únoru 2016

připravili rozhovor pro Hrozen – je
možno si ho přečíst na webu či ve svá-
zaných Hroznech v knihovně v sále.
http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen/
index.php?rok=2016&cislo=163&
clanek=item2.html
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by dotyčnému chtěli přát. Lístky mohou,
ale nemusí podepsat. Při vycházení z kos-
tela je pak hodí do připravené křestní kra-
bice, kterou si rodiče (nebo dospělý po-
křtěný) odnášejí s sebou. Tak mají něco
konkrétního, hmatatelného, k čemu se
mohou vracet a svůj křest si připomí-
nat. Rodiče mohou dětem číst, co jim lidé
v kostele přáli. Z vlastní zkušenosti vím,
že děti, mají-li doma krabici na viditel-
ném místě nebo připomene-li se jim sama
při některém dalším křtu, si ji chtějí pro-
hlížet a chtějí, aby jim z ní rodiče četli.
Přirozeně tak nastává ta nejlepší příleži-
tost, jak s nimi o víře mluvit, o které se
píše už v bibli, totiž „až se tě tvé dítě

zeptá. . . ÿ.
Předložil jsem tenhle návrh staršov-

stvu a to s ním souhlasilo. Není to sa-
mozřejmě povinnost nebo podmínka. Je
to nabídka. Komu by tato forma nevy-
hovovala, nemusí ji při křtu mít. Chci
vás ale jako účastníky bohoslužeb po-
prosit, abyste se do ní zapojili a své přání
nebo vzkaz pokřtěnému napsali. Věřím,
že to má smysl a že člověk svou odpo-
vědnost může vyjádřit nejen rozhodová-
ním mezi dvěma domněle zásadními mož-
nostmi (křest dětí nebo dospělých), ale
svou účastí a pomocí, aby se ta která
možnost opravdu naplnila.

Zdeněk Šorm

Pozvání na Adventní trh

Plánujete si, jaké akce navštívíte v ad-
ventu? Bude prima, když si nenecháte
ujít náš pravidelný vinohradský Adventní
tržíček. Stejně jako v předchozích letech
se můžete těšit druhou adventní neděli
9.12.2018 od 10.30 na tržíčkové koláče,
punč a hlavně na výrobky klientů ne-
ziskových organizací (Jeden svět, Naza-
ret, Rolnička, Dobroduš a další). Letošní
již patnáctý tržíček zakončí v 15 ho-
din koncert souboru Musica Rustica. Tr-
žíčkem a koncertem podpoříme sociální
službu Dobroduš, která je součástí Diako-
nie ČCE – Střediska křesťanské pomoci.

Vznikla v roce 2006 a jejím poslá-
ním je pomáhat dospělým lidem se zá-
važným duševním onemocněním zapo-
jit se do společnosti a přispívat k zo-
tavení z duševní nemoci. Hlavním cílem
služby je pomoc klientům při překoná-
vání překážek, které jim běžný život při-
náší, podpora při zajištění vlastního byd-

lení, zaměstnání, stabilní finanční situ-
ace či smysluplného využití volného času.
Specifikem služby je i spolupráce s dobro-
volníky, lidmi nezatíženými odborností a
peer konzultanty, lidmi, kteří sami zápa-
sili s duševním onemocněním, získali ná-
hled na to, co se s nimi děje, a objevili
způsob, jak příznakům nemoci nepodleh-
nout, ale naučit se s nimi žít. Mají sílu
a chuť podpořit svými zkušenostmi také
ostatní lidi na cestě zotavování z jejich
onemocnění. Finanční prostředky z tr-
žíčku a koncertu umožní klientům a je-
jich doprovodu (dobrovolníkům) navští-
vit kulturní i sportovní akce a rozvíjet
společnou aktivitu „klubu líných turistůÿ
(cestovné, návštěva hradů, zámků, mu-
zeí či jiných kulturně–vzdělávacích insti-
tucí). Část finančních prostředků plánuje
Dobroduš využít i na zajištění vzdělávání
dobrovolníků, kteří se v průběhu spolu-
práce s klienty dostávají někdy do nároč-
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totelismem. Narazíme na ni ale občas i
dnes. Tahle odpověď říká, že věci du-
chovní, nezbytné ke spáse, jsou nadřa-
zené těm materiálním, nezbytným pro
pozemský život. Středověké přesvědčení,
že klášterní život je lepším životem než
přebývání „ve světěÿ, z něj vycházelo.
Marie zde představovala řádové sestry a
bratry, soustředěné na Písmo. Marta byla
na druhé straně obrazem laického života,
se svými úkoly a starostmi.

Tento pohled dost příkře odsoudil
už Jan Kalvín – poslechněme si jen
pár slov z jeho komentáře k příběhu
o dvou sestrách: Nic není vzdálenější ob-
razu Kristova nežli představa, že by po-
bízel svoje učedníky, aby se oddávali za-
hálce nebo nicotným úvahám, které ne-
přinášejí žádný užitek. A o kousek dále:
Víme, že Bůh stvořil lidi a postavil je
do světa, aby vykonávali rozličná povo-
lání a práci, a že žádná oběť není Bohu
příjemnější než ta, ve které se každý člo-
věk pilně chopí svého vlastního povolání
a snaží se tak přinášet prospěch svému
společenství.

Je pravda, že tento středověký pohled
na Marii a Martu vede jednak k zkres-
lení příběhu, na které Kalvín poukazo-
val, a pak i k pocitu nespravedlnosti tako-
vého rozdělení věřících na lepší a na horší.
Rudyard Kipling, Hospodinem zkoušený
otec, který si zachoval hlubokou víru,
tento pocit zachytil v básni o synech be-
thanských sester. V ní Martini synové
pracují a nesou tíhu života. Díky jejich
práci mohou synové Mariini naopak se-
dět u nohou Kristových, obdařeni milostí
naslouchat jeho slovu. Svá břemena svě-
řují Pánu – a ten je vkládá na bedra synů
Martiných.

Devatenácté století, se svým psycho-
logizujícím pohledem na život přináší

druhou odpověď: vidí Martu a Marii jako
dvě odlišné osobnosti – Martu jako ener-
gický typ; Marii jako typ hloubavý. Na
místě Marty vidí tu inženýra, tu ku-
chařku, a na místě Marie naopak snílky
nebo umělce. V rámci tehdy platných
klišé staví tento pohled ve svých kraj-
nostech na místo Marty energickou zá-
padní společnost a na místo Marie spíše
mysticky orientovaný východ.

Marie a Marta se v tomto pohledu
doplňují. Ale proč se nám tedy zdá, že
v textu určuje Ježíš určitou hierarchii –
o něčem říká, že je dobré – dokonce ne-
zbytné?

Třetí odpověď je v podstatě současná,
pochází od amerických teologů. Přesněji
od amerických teoložek – vychází z posta-
vení a role ženy v blízkovýchodní společ-
nosti, která vyznávala Hospodina, před
dvěma i více tisíci lety. Žena se starala
o dům, o děti, o hosty. Příběh, který jsme
četli v prvním čtení, tuhle roli ukazuje –
sice jen jako vedlejší motiv, ale ukazuje
ji velmi dobře. Žena nezasedala v radě
starších, nechodila „do městských branÿ
a v rámci života obce věřících v Hospo-
dina neměla místo při bohoslužbě. Ježíš –
a zvláště u Lukáše – jde proti tomuto tra-
dičnímu pohledu. Mariino chování, které
svým slovem potvrzuje jako správné, uka-
zuje, že místo, na kterém Marii vidíme,
není jen mužskou doménou. Že je ote-
vřeno všem. Ženám i mužům.

Ježíš dává zvláštní důraz na zacho-
vání důstojnosti lidí na okraji tehdejší
společnosti – Samařanů, celníků, dětí, žen
. . . Marie i Marta navíc patří k Ježíšo-
vým nejbližším, stejně jako Petr, stejně
jak Jan, což tento důraz ještě zesiluje.

To je bezesporu hodně důležitá
stránka našeho dnešního textu. Ale je tou
hlavní? Je to důvod, proč Lukáš pova-
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žoval za důležité zařadit tento příběh do
svého evangelia?

Podívejme se na text i na předsudky,
které jsou s ním svázány, ještě pozorněji.
Opravdu Ježíš jedné ze sester říká, že vo-
lila dobře a druhé že volila špatně? Roz-
hovor, který vede s Martou, je laskavý.
Oslovuje ji mile, ví, jak se cítí a nenapo-
míná ji. Jen vysvětluje, proč jí nevyhoví.
Mluví s ní tak, jako mluví člověk s těmi
nejbližšími, s těmi, které má rád. Ani slo-
vem neřekne – jdi a sedni si jako Marie,
jinak přijdeš o všechno. Nebo – Marto,
volíš nedobře a neužitečně. Martu Ježíš
nevidí jako Mariin protiklad ve víře.

I Marta má jasno ve věci toho, kým
Ježíš je a co přináší. Vzpomeňme její roz-
hovor s Ježíšem přicházejícím vzkřísit La-
zara. Tam vyzná víru v Krista. Je to
Marta, kdo odpovídá: „Ano pane, já jsem
uvěřila, že ty jsi Mesiášÿ na Ježíšovo slovo
„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve
mne, i kdyby umřel, bude žítÿ. Marta ví,
čeho je jí zapotřebí.

Je možné, že k pocitu, že je v krátkém
příběhu Ježíšovy návštěvy Marie dobrá a
Marta špatná (nebo lepší a horší), vede
právě ten Ježíšův výrok ”Ale jednoho jesť
potřebí – ono unum necessarium – které,
jak se zdá v tu chvíli Marie má a Marta
nikoliv.

Tradice sahající až k latinské Vulgátě
(tam se píše o nejlepší části) staví tuto
jednu věc téměř do polohy jedinečnosti.
V řeckých rukopisech ale najdeme dvě
verze tohoto verše. První známe, ta je
v našem ekumenickém překladu a před
chvílí jsme ji četli.

Ta druhá verze zní: Potřebujeme jen
pár věcí, vlastně jednu.Mohli bychom po-
kračovat a hledat odpovědi na otázky –
k čemu potřebujeme těch pár věcí?

K tomu, abychom si mohli sednout za

stůl s kamarády – jde o jídlo?
K životu – jde o to, že i skromný život

je dobrým životem?
Ke spáse – mluví Ježíš o víře, naději

a lásce? Ale to už by byly spíše speku-
lace nežli hledání významu, který je skryt
v tomto krátkém příběhu.

Ježíš ani dál nijak nehodnotí Mar-
tinu volbu – o té Mariině říká, že je
dobrá. Ne lepší nebo nejlepší, ale dobrá –
jedna z dobrých, taková, která může být
k užitku.

Lukáš nezařadil vyprávění o Ježíšově
návštěvě u milovaných přátel do svého
evangelia proto, aby se společenství, pro
které ho psal, mohlo onálepkovat – ty
jsi Marie, ty Marta. Tím spíš ne proto,
abychom se tak nálepkovali my o deva-
tenáct set let později: Když se půjdeme
společně modlit, rozjímat a rozmlouvat
o Písmu, máme to jedno nezbytné, ale
když budeme pracovat v křesťanské službě,
už to nemáme – tak to určitě nelze
chápat. Naopak měli bychom si dávat
velký pozor a neměli bychom hledat Ma-
rii v těch, kdo jen naslouchají, proti kte-
rým zvedl hlas Jan Kalvín, a ani bychom
neměli vidět Martu jako ženu, se kterou
se můžeme potkat na Tintorettově obraze
nebo v Čapkově povídce. O takových se
v příběhu nemluví.

Krátké setkání s Marií a Martou na-
vazuje stylem i myšlenkou na jiná krátká
setkání, o kterých Lukáš píše v předchozí
deváté kapitole. Setkání, ve kterých Ježíš
mluví o následování s mužem pochováva-
jícím svého otce a dále s člověkem, který
se chce rozloučit se svými příbuznými. Je-
žíšova odpověď je v obou případech za-
rážející: Nech mrtvé, ať pochovávají své
mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj králov-
ství Boží.„ A k druhému: ÿKdo položí
ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způso-
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� Staršovstvo souhlasilo s možností
„rituálu Křestní krabiceÿ při křtech
(viz. níže).

� Staršovstvo rozhodlo o pevném ter-
mínu rodinných bohoslužeb. Od no-
vého roku se budou konat vždy 2.
neděli v měsíci.

� Staršovstvo rozhodlo o vykonání
archové sbírky pro „Dny bibleÿ od
11.11. do 2.12.

� Staršovstvo souhlasí s částkou do

10.000,– na nákup dárků pro děti
a seniory.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti eku-
menického oddělení synodní rady,
aby se v neděli 16.12. v rámci
oslov 100. výročí ČCE konaly v na-
šem kostele bohoslužby pro ang-
licky mluvící hosty z ekumeny. Ká-
zat bude Jim Arends z USA a ká-
zání bude pro účastníky bohoslužeb
přeloženo.

Zdeněk Šorm

Křestní krabice

Čas od času se v naší církvi obje-
vují otázky nad křtem dětí. Děti nemo-
hou svoji víru osobně vyznat. O jejich
křtu rozhodují rodiče a závazek, který při
křtu přijímají, že svoje děti k víře pove-
dou, se vždycky nedaří naplnit. Proto ně-
kdy sílí tendence vázat křest na vědomé
dospělé rozhodnutí pro víru. I to má ale
svoje úskalí. Bezděky se při něm přenáší
důraz z toho, co pro nás udělal Bůh, na
to, co děláme my a ve své lidské přiro-
zenosti pak i víru často chápeme hlavně
jako svůj výkon nebo kvalitu. Myslím, že
to je mnohem větší nebezpečí, které na-
prosto protiřečí poselství křtu. Apoštol
píše: „V tom je láska, ne že my jsme si za-
milovali Boha, ale že on si zamiloval nás.ÿ
(1.Jan 4,10) Věřím, že právě tuto boží
lásku a věrnost, která předchází všemu
našemu úsilí a dobré vůli, křest zvěstuje
a potvrzuje a právě při křtu dětí je to
naprosto zřejmé.

Rozumím ale také dobře té odpověd-
nosti, která chce dostát tomuto svědec-

tví a odpovědět na ně skutečnou důvěrou.
Proto jsem přemýšlel nad tím, jak vyjá-
dřit a posílit vztahy celého společenství
sboru k pokřtěnému a jak také napomoct
rodičům i dětem k tomu, aby o křtu mohli
společně mluvit. Vím, že to není snadné.
Inspirovala mne při tom knížka Roberta
Fulghuma o rituálech. Došel jsem k tomu,
co nazývám „Křestní krabiceÿ.

Při rozhovorech s rodiči (ale i s do-
spělými zájemci o křest) prosím větši-
nou kmotry, aby křtěnému připravili kra-
bičku. Mohou ji omalovat, napsat na
ni jméno křtěného a třeba datum křtu
a udělat do ní otvor, kterým by bylo
možné vhazovat lístky. Při bohoslužbách
po vlastním křtu poprosím děti a kmo-
try, aby účastníkům bohoslužeb rozdali
lístky, které pak prosím, aby křtěnému
napsali svůj vzkaz nebo přání. Může to
být i biblický verš, sloka písničky, jediné
slovo nebo přání vlastními slovy (děti mo-
hou namalovat obrázek), které by vyjad-
řovaly, co autory vzkazu v životě nese a co
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jmění shromážděného na určitý
účel smělo být použito pro jiný účel
jen se svolením příslušného shro-
máždění; 2/ úpravu postavení do-
zorčí rady Diakonie ČCE tak, aby
mohla být pravomoc k její volbě
a odvolání přenesena ze synodu na
synodní radu ČCE.

� Staršovstvo na žádost pořadatelů
souhlasí s tím, aby se akce „Mod-
litba za domovÿ konala v našem
kostele i v příštím roce za pod-
mínky lepší koordinace při organi-
zaci a včasného sdělení požadavků.

� Staršovstvo konstatovalo dokončení
těchto úkolů: 1/ instalace rejstříku
Trompeta do varhan, 2/ přidání
jména Ester Čaškové na pamětní
desku kazatelů, 3/ oprava fasády
sborového domu (proběhne ještě
kontrola předání prací).

� Nadále se řeší tyto úkoly: 1/ na-
tírání dveří v přízemí, 2/ soupis
nářadí P. Coufala, které používá
při údržbě, 3/ oprava některých
bytů po přívalovém dešti, 4/ in-
stalace regálů do dílny P. Coufala
v suterénu, 5/ úprava vchodu do
obchodu, který užívá OPS Jeden
svět, 6/ vyčištění pamětních desek
M.J.Husa u vchodu do sborového
domu, 7/ realizace pravidel GDPR
– ochrany údajů.

� Staršovstvo projednalo pronájem
uvolněných bytů ve sborovém domě
a obnovu nájemních smluv.

� Staršovstvo souhlasí s částkou do
1.000,–Kč na likvidaci zeleného od-
padu po vyčištění dvorků sboro-
vého domu.

� Staršovstvo souhlasí s nákladem
13.000,–Kč na nákup monitorů,
power line a ssd disku pro sborové
počítače.

� P.Coufal dojedná konkrétní kalku-
laci nákladů na zřízení pojízdné se-
dačky a plošiny do 1.patra.

� Staršovstvo souhlasí s částkou do
12.000,– na pořízení společné an-
tény DVBT2 ve sborovém domě.

� Staršovstvo projednalo navýšení
platů sborových pracovníků a roz-
hodlo o tom, že připraví struktu-
rální rozhovory o náplni a řešení
obou pracovních míst do poloviny
příštího roku.

� Staršovstvo jednalo o odprodeji a
vyřazení těchto věcí: kulatý stůl a
6 polstrovaných židlí z kanceláře, 9
poškozených židlí Thonet, stolu po-
taženého koženkou, 2ks propanba-
tonových lahví, ribstole a nefunkč-
ního kávovaru.

� Staršovstvo hovořilo o možnos-
tech podnětů účastníků shromáž-
dění k přímluvným modlitbám.
Účastníci bohoslužeb mohou svoje
podněty – čitelně napsané na lístku
– předat presbyterům, kteří mají
službu, před začátkem bohoslužeb.

� Staršovstvo souhlasilo s bezplat-
ným propůjčením sálu 11.12. od-
poledne za účelem vánoční besídky
pro klienty a dobrovolníky služby
následné péče Dobroduš.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti Mag-
daleny Trusinové o propůjčení sbo-
rové místnosti k natáčení audio po-
řadu.
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bilý pro království Boží.” V obou přípa-
dech to nejsou odpovědi, které by čtenář
očekával. Ježíš tu staví do konfliktu násle-
dování a povinnosti, které byly uznávýny
tehdy a které uznáváme i dnes.

Svou odpovědí Ježíš neschvaluje stav,
ve kterém děti nepochovávají své rodiče
nebo ve kterém se s nimi před dlouhou
cestou neloučí.

Stejně tak neříká, že je dobré, že Ma-
rie nechala Martu sloužit samotnou. Je-
žíš na pozadí důležitých a legitimních po-
vinností ukazuje naléhavost volání k ná-
sledování jeho cesty. Předpoklad, který
Lukáš položil v krátkých setkáních Ježíše,
jak je najdeme v konci deváté kapitoly,
v příběhu o Martě a Marii vysvětluje.

A tak tomu máme dnes rozumět.
Čtěme jej očima společenství křesťanů,
pro které byly svitky s evangeliem se-
psány. Ti stejně jak my dnes hledali odpo-
věď na otázku, jak zůstávat v obecenství
s Kristem, který už s nimi fyzicky nebyl.

Jakým způsobem je Kristus přítomen
mezi námi po své smrti, zmrtvýchvstání a
nanebevstoupení? Na to text dává odpo-
věď – Kristus je přítomen ve svém Slovu.

V tom, že nasloucháme a přijímáme
jeho Slovo. V tom, že se jeho Slovu sna-

žíme porozumět. V tom je základ naší
víry, který nelze odejmout.

Stejně jako Marta, když vyznávala
Krista jako Mesiáše, víme, že žádnými
gesty, samotným vysluhováním svátostí,
bohatou liturgií ani ničím jiným do obe-
cenství s Kristem nevstoupíme.

Není to tak, že by Nový zákon ty-
hle věci zatracoval, staví je jen na druhé
místo, které není základem víry. Milost a
slyšení Slova pak na místo první. Je tedy
potřeba vidět, že služba, diakonie, je vždy
důsledkem toho, že jsme obdařeni milostí
a slyšíme Slovo.

K čemu nás tedy dnešní text zve?
K tomu abychom si vryli do srdcí, že to
podstatné pro náš život je společenství
s Kristem skrze jeho Slovo a skrze milost
Hospodinovu.

A dobré skutky milosrdenství, které
z tohoto základu rostou, nejsou žádným
horším dílem. Nejsme, jedni jako druzí,
pozváni k tomu, abychom přijali dar mi-
losti a evangelia jen proto, abychom si jej
ponechali pro sebe.

Naopak jsme povoláni k tomu,
abychom se o tento dar rozdělili se všemi,
kteří o to budou stát. Slovem i skutkem.

Amen

Vzpomínka na Tomáše Kadlece

Tomáše jsem znal úplně odmalička.
Chodili jsme spolu do jedné třídy a také
do kostela do nedělky a na náboženství
k panu faráři Otřísalovi. Občas jsem po
škole chodil ke Kadlecům na návštěvu a
společně s Tomášem jsme si hráli s Le-
gem. To byla tehdy veliká vzácnost a pa-
matuji si, že on už tenkrát měl nějaké
mechanické díly, z kterých se dal sesta-

vit model auta. Trpělivě mi vysvětloval,
jak funguje diferenciál u zadní nápravy, a
ukazoval mi ho sestrojený. Nemohl jsem
nejen pochopit, jak to celé funguje, ale
ještě víc mě udivovalo, že to někdo do-
káže sestavit – a z Lega! Tomášovi kon-
struování prostě šlo. Vzpomínám si také
na to, jak se paní učitelka asi ve třetí třídě
ptala postupně všech dětí, na jaké
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kroužky v týdnu chodí, a my s Tomá-
šem jsme se hrdě hlásili, že spolu cho-
díme na náboženství. Paní učitelka odpo-
věděla, že se náboženství do těch papírů
nepíše, ale my jsme oba trvali na tom, aby
to tam napsala. Vůbec nám nedocházelo,
že nás tím vlastně chtěla chránit. Nako-
nec to tam opravdu nenapsala. S Tomá-
šem jsme po škole vždycky vyváděli různé
věci, protože na Vinohradech je hromada
parků, kde se dalo lézt na stromy a plazit
se křovím. Zatímco mně vůbec nevadilo,
že jsem byl po vybudování bunkru a plí-
žení v křoví obalený blátem a že by se na
stromy v parku asi moc lézt nemělo, To-
máš dával pozor, aby odněkud nespadl,
aby nezlomil nějakou větev. Byl daleko
opatrnější. Dával pozor, aby se moc ne-
umazal a napomínal mě, že to či ono by

se raději nemělo. Dřív se domy nezamy-
kaly a my jsme mohli prolézat do vnitrob-
loků, odkud nás také občas někdo vyho-
dil. Zvlášť za toto se Tomáš hodně styděl
a už pak vůbec nechtěl na dvorky chodit.
Pamatuji se, jak jsme ve třech jezdili vý-
tahem v jednom domě u spolužáka v Mo-
ravské ulici a Tomáš se jen svezl nahoru a
dolů a pak že už prý musí domů, zatímco
já jsem s tím dalším spolužákem prohá-
něl výtah dobrou čtvrthodinu. Tenkrát
pro nás byl výtah veliká vzácnost, ale už
tehdy se mi zdálo, že Tomáš má nějak vy-
vinutější smysl pro zodpovědnost. Samo-
zřejmě se také lépe učil a patřil mezi nej-
chytřejší ve třídě. Spolu jsme to dotáhli
až ke konfirmaci, kde jsme byli dohro-
mady čtyři: Alenka Strohalmová (nyní
Klinerová), Katka Štifterová, Tomáš a
já. Pak jsme ještě nějakou dobu společně
chodili na mládež, ale já jsem se potom
oženil a už jsme se tak často nevídali. Po-
slední vzpomínku na něj mám z Janských
Lázní, kde jsme byli společně na sborové
dovolené a večer jsme hráli nějaké hry–
aktivity. Nebyl se mnou ve skupině, ale
byl s Jíťou, která mi potom říkala, že
Tomáš působil úplně přirozeně jako ve-
doucí celé party a organizoval, co kdo má
dělat. Na sborový tábor do Orlov jezdili
pak bez Tomáše jen jeho kluci – Eliáš a
Ámos, takže po Jánkách jsme se vlastně
už nikdy na delší dobu neviděli. Bolestně
mne zasáhla nedávná zpráva o jeho ná-
hlé smrti. Často na něj teď vzpomínám a
pořád dokola si říkám: Co jeho děti (měl
tři kluky a jednu holčičku), co jeho žena
Adriana a co Marta. . . ?

Filip Krupička
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Modlitba za pravdu
Karel Čapek

Bože, který jsi stvořil národy a všem
jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní
svět toho nejhoršího: lži. Lži, která pod-
pírá a připravuje násilí a učí lidi nenávi-
dět se navzájem. Lži, která otravuje ná-
rody a vykopává mezi nimi propasti, jež
snad ani desítky let nevyrovnají.

Bože, jak bude vypadat, jak se bude
vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávist-
nými lžemi! Jak bude možné soužití mezi
lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik
urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak
si snad někdo představuje, že tento stav
ducha má a může trvat bez konce? Co-
pak si věčně má soused ošklivět souseda
a čekat jen na příležitost, aby mu zasa-
dil mstivou a úkladnou ránu? I po válce
si mohou národy podat ruce; mohou si
sebe rytířsky vážit a navázat vztahy dů-
věry. Ale na bojišti lži nebude navěky dů-
věry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane
po ní nenávist a opovržení; tělo se za-
hojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je
zraňována duše tohoto národa, jak tohle
se má jednou zahojit nebo odpustit! Co-
pak se toho nezhrozí národové, jaký ne-
návistný, navěky zlý a nepřátelský svět se
takto buduje? Nemá snad nikdy být mír

nebo aspoň oddech v křečovitém smrtel-
ném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc
než smlouva míru, bude to cennější než
každé spojenectví. Nikdo, žádný národ,
žádný stát si nebudiž jist, pokud mo-
hou být lidské vztahy kdykoli korumpo-
vány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude
smluv, nebude ničeho platného a bezpeč-
ného, pokud vědomí kteréhokoliv národa
bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou
lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na
bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru
ani za nejsilnější hradbou z oceli a be-
tonu; okřídlená lež se vysměje všem va-
šim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než
odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření,
když náš Masaryk vepsal do našeho stát-
ního znaku slova „Pravda vítězíÿ. Jako
by tušil, že jednou lež podnikne generální
útok na náš stát a národ, a už předem
razil heslo pro toto utkání. S tím heslem
můžeme jít do boje; ale jenom s tím hes-
lem může jít celý svět do míru. Neboť je-
nom bez lži se mohou lidé a národy do-
rozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!

LN, 25. 9. 1938

Zprávy ze staršovstva 8.11.2018

� Staršovstvo potvrdilo výsledek in-
ternetového hlasování, aby soubor
Musica Rustica vystoupil zdarma
na koncertě ve prospěch sborového
adventního trhu a zároveň mu sbor

poskytl kostel k uspořádání vlast-
ního koncertu bez požadovaného
nájemného.

� Staršovstvo odsouhlasilo navržené
změny Církevního zřízení: 1/ aby
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že všichni umělci bez „postiženíÿ, kteří
s námi spolupracovali, to brali jako obo-
hacující zkušenost.

Jak vyhledáváte lidi s nadáním a
s chutí do výtvarných aktivit?

Umělce a umělkyně s mentálním hen-
dikepem jsem většinou už znal z předcho-
zích zaměstnání nebo o nás slyšeli a při-
dali se. Pár příkladů umělců a přínosu,
která naše projekty pro ně mají:

Marie (Majda) žije v domově pro ženy
s mentálním hendikepem. Má poruchu
řeči, takže komunikace s ní je obtížná i
pro ty, kteří ji dobře znají. Pokud vím,
předtím, než začala chodit ke mně do
dílny, neměla moc aktivit mimo domov.
Je velmi nadšená malířka, při malování
se často směje a občas dokonce radostí
tancuje. V současné době pravidelně tvoří
v Ateliéru radostné tvorby a její obrazy
se občas prodávají. Má tedy aktivitu,
která ji baví, a zároveň si tím přivydě-
lává. Díky projektu Jamming nejen vy-
stavovala v tak prestižní galerii, jako je
DOX, ale je taky mnohem víc v kontaktu
s lidmi bez „postiženíÿ. Během výstavy
v Železném Brodě jsme pořádali několik
workshopů pro žáky základních škol. Tam
jsem zjistil, že má moc ráda děti, ale jindy
se nikdy s nimi nesetkává. Dá se říct, že
se jí díky malování otevřel svět.

Ladislav je mladý malíř a spisova-
tel sci–fi, který dostal diagnózu Asperge-
rův syndrom. V ateliéru téměř nikdy ne-
mluvil a pří malování poslouchal hudbu
v sluchátkách. Přestože vždy dělal do-
jem, že ostatní lidé ho nezajímají, přidal
se k projektu Jamming a začal se účast-
nit společné tvorby. V rámci projektu Ar-
tist Statement jsme mu zprostředkovali

první samostatnou výstavu (pod názvem
Poruchy autistického spektra). Na ver-
nisáži překvapil všechny, kteří ho znají,
protože měl připravený dlouhý proslov.
V spolupráci s Almou Lily Rayner vy-
tvořil krátký animovaný film na základě
jedné své sci–fi povídky. Všichni, kteří ho
znají, pozorovali, že tato intenzivní spo-
lupráce ho hodně změnila: je teď samo-
statnější a komunikativnější. Přitom jsou
tyto změny jen „vedlejším účinkemÿ na-
šich výtvarných projektů.

Jak získáváte finance, k čemu byste
použili výtěžek z koncertu?

Spolek je financován hlavně z dotací.
Podporují nás město Praha, Praha 7 i
Ministerstvo kultury. Loni jsme pořádali
crowdfundingovou kampaň, abychom fi-
nancovali katalog k výstavě. Dalším dů-
ležitým zdroj jsou dary.

Jak jsem říkal v odpovědi na první
otázku, začali jsme teď pracovat na no-
vém projektu Bez příběhu. Budeme spo-
lupracovat s dalšími organizacemi i s his-
toriky; naším úkolem bude přitom vytvo-
řit ilustrace do publikace o pronásledo-
vání lidí s postižením nebo s psychiatric-
kým onemocněním nacisty a v další fázi
navrhnout památník pro oběti nacistické
„Euthanasieÿ v České republice. (Nejde
nám o to, zda se památník skutečně vy-
tvoří, chceme nyní hlavně poukázat na
skutečnost, že takový památník zatím ne-
existuje.) V publikaci budou i texty ve
„snadném čteníÿ, tedy v jazyku pochopi-
telném pro lidi s mentálním hendikepem.
Zatím ještě není jasné, z čeho budeme
tento projekt financovat. Jsme proto moc
vděčni za všechny příspěvky.

Ptala se Jana Šarounová
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Není to terapie nebo jen příjemné trávení volného času
Rozhovor s Ottou Kouwenem

Podzimní koncert Daniela Juna a
Petra Mašlaně, který pořádá náš sbor, se
uskuteční na podporu spolku Barvolam.
O této organizaci jsem se poprvé dozvě-
děla přes jednu svou klientku, které akti-
vity spolku Barvolam do jisté míry změ-
nily život– najednou měla možnost nebýt
pouze pasivní uživatelkou sociálních slu-
žeb, ale ženou, která objevila své nadání
a kvůli svému zájmu je ochotna na sobě
pracovat, učit se nové věci, může se ak-
tivně účastnit výstav, prodávat své obrazy
a setkávat se s lidmi, kteří nezkoumají
či nepopisují její postižení, nejsou v této
oblasti specialisté, ale jsou otevření lidé.
Od začátku mi přišlo, že jde o něco, co
je v oblasti aktivit pro lidi s mentálním
postižením netradiční a velmi potřebné.

Můžete představit organizaci Bar-
volam? Kolem spolku se také ob-
jevuje mnoho dalších názvů – Ja-
mming, Artist Statement, Bez pří-
běhu a další. Zpočátku mi nebylo
moc jasné, co tyto názvy označují,
jde ale zřejmě o jednotlivé pro-
jekty Barvolamu? Můžete říci i něco
o nich?

Spolek Barvolam vede různé projekty,
jako jsou Jamming, Artist Statement a
Bez příběhu. Tyto projekty mají společné
to, že na nich spolupracují umělci s nálep-
kou „mentální postiženíÿ a profesionální
umělci (nebo jak to říkáme my: umělci
postižení akademickým vzděláním).

Projekt Jamming je nejstarší z nich.
V projektu Jamming umělci s mentál-
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ním hendikepem a umělci postižení aka-
demickým vzděláním společně malují na
jednom plátně. Chceme dokázat, že ma-
líři, stejně jako hudebníci, můžou spo-
lečně improvizovat a že lidé s mentálním
hendikepem a ti bez něj nemusí žít v od-
dělených světech. Obrazy z projektu jsme
vystavili mj. v DOXu v Praze a v Městské
galerii v Železném Brodě a už se plánují
další výstavy na příští rok.

V rámci projektu Jamming dále or-
ganizujeme pravidelné workshopy pro ve-
řejnost. Každý může na workshopech vy-
zkoušet naše metody kolektivní tvorby.
Zároveň bereme tyto workshopy jako pří-
ležitost pro setkání lidí s postižením a
těch bez něj.

S projektem Artist Statement chceme
zviditelnit a podporovat umělce s men-
tálním hendikepem nebo autismem. Pro-
jekt vede multimediální umělkyně Alma
Lily Rayner, která spolupracuje s jed-
notlivými neuroatypickými umělci. Cílem
je vytvořit prezentaci daného umělce a
zprostředkovat mu kontakt s oficiálním
světem umění. Teď v listopadu máme pre-
miéru krátkého semi–autobiografického
animovaného sci–fi filmu „Krychleÿ La-
dislava Svobody (13. 11. v Café Lajka),
který vznikl v rámci projektu.

V projektu Bez příběhu, který v sou-
časné době připravujeme, chceme vyu-
žít zkušeností z projektu Jamming pro
nový projekt o historii pronásledování lidí
s mentálním postižením nebo psychiat-
rickou diagnózou nacisty, o takzvaném
programu „Euthanasieÿ. Spolupracujeme
s dalšími organizacemi i historiky. Publi-
kací, filmovým dokumentem a výstavami
chceme informovat veřejnost a zejména
samotné lidi s postižením o této zapome-
nuté kapitole dějin, a tím varovat před
nebezpečím současného pravicového po-

pulismu a krajní pravice.

Na webu čtu, že spolek Barvolam
založili na jaře 2016 tři umělci: Mi-
rek Kaufman, Alma Lily Rayner a
Otto Kouwen. Podle jmen nepo-
cházejí všichni zakladatelé z České
republiky. Jak jste se do ČR do-
stali, jaké okolnosti vás svedly do-
hromady, jak vás vůbec napadlo vě-
novat se právě této aktivitě?

Ano, je to náročná práce, kterou
chtějí dělat jenom gastarbajtři:–)

Mirek Kaufman není cizinec, je to
český malíř, studoval v Praze i Paříži a je
mezinárodně aktivní. Seznámili jsme se,
protože měl zájem o tvorbu lidí s men-
tálním hendikepem, a tak mě kontakto-
val. Spolu jsme pak iniciovali projekt Ja-
mming.

Alma Lily Rayner je původně z Iz-
raele, vystudovala v Praze FAMU a
AVU. Je multimediální umělkyně. Příno-
sem pro spolek je jednak její zkušenost
s jinými, modernějšími uměleckými pří-
stupy, zároveň je to citlivá a empatická
osoba, která umí výborně navázat kon-
takt s lidmi, kteří se obtížněji vyjadřují
nebo se chovají nestandardně. Seznámili
jsme se při spolupráci na projektu spolku
Inventura, další organizace, která má ne-
tradiční přístup k práci s lidmi s mentál-
ním hendikepem.

Já pocházím z Nizozemska, v Praze
bydlím ale už skoro 30 let. Měl jsem
v Praze různá zaměstnání, v nichž jsem
pracoval s lidmi s mentálním hendike-
pem. Všiml jsem si, že mezi nimi jsou
výjimečně kreativní lidé, hotoví umělci.
Zároveň jsem zjistil, že v běžných zaříze-
ních jejich talent nebyl moc podporován.
Pak jsem měl možnost v rámci občan-
ského sdružení Inventura založit výtvar-
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nou dílnu pro talentované lidi s mentál-
ním hendikepem. Můj přístup byl, mys-
lím, v ČR úplně nový: nešlo o terapii
ani o příjemné trávení volného času, chtěl
jsem podporovat jejich vývoj jako umělců
a od začátku jsem se snažil jejich díla
vystavovat. Když dílna existovala už ně-
kolik let, uvědomil jsem si, že je sice
dobré tyto lidi brát vážně jako umělce,
ale když dělám dílnu jenom s nimi, zů-
stanou ještě pořád odděleni od zbytku
společnosti. Začal jsem hledat možnosti,
jak zapojit další umělce „bez hendikepuÿ.
Po různých pokusech vznikl projekt Ja-
mming. Původní výtvarná dílna se před
dvěma lety sloučila s podobným projek-
tem Ateliér radostné tvorby (A. R. T.).

Na vašem webu čtu motto: „Co to
je umění? A co to je inteligence?
Co je kreativita? Rovná se kreativní
člověk inteligentnímu člověku? Je
správné dát někomu nálepku men-
tálně postižený, když se přitom dí-
váme jenom na to, co nezvládá, a ig-
norujeme to, co dokáže? Díla neuro-
atypických umělců a umělkyň (jak
je my raději nazýváme) nás přímo
nutí lámat si hlavu nad těmito otáz-
kami.ÿ Rozumím tomu tak, že se
snažíte rozvíjet nadání lidí s posti-
žením, aniž byste se na jejich posti-
žení nějak zvláště ohlíželi. Zdůraz-
ňujete také obohacení druhé strany
– tedy umělců bez postižení, jak vy
říkáte „umělců postižených akade-
mickým vzděláním.ÿ Funguje to?

V našem školství jsou některé schop-
nosti oceňovány a jiné jsou zanedbány.
Někdo může být výjimečně empatický a
pořád myslet na ostatní, a zároveň být
„nejhoršíÿ ve třídě. Taky kreativita se
ve škole moc nepodporuje: ani Einstein,

ani Picasso nebyli vzorní žáci (Paul Mc-
Cartney a George Harrison prý při hu-
debce spolu hráli pod stolem karty, pro-
tože se nudili. To něco říká o tom, jak
školy umějí poznat a rozvíjet talenty.)
Nejtěžší to mají lidé s mentálním hen-
dikepem, protože to, co se ve škole od
žáků očekává, je přesně to, co jim jde
nejméně. Ale při takovém úzkém pojetí
lidského potenciálu je rozhodně nefér tyto
lidi kvůli tomu odepsat.

V širší společnosti jsou pak oceňo-
vány hlavně ty aktivity, které přinášejí
peníze. A to bez ohledu na to, jestli jsou
to aktivity smysluplné nebo daného člo-
věka obohacují i jinak než finančně. To
často vede k tomu, že organizace, které
se zabývají integrací dospělých lidí s men-
tálním hendikepem, berou integraci úzce
jako získání placené práce. To, že pro ně-
které lidi s mentálním hendikepem může
být cestou k integraci třeba umění, při-
tom přehlížejí. Jako umělec člověk s men-
tálním hendikepem obohacuje ostatní a je
ostatními oceňován. Má tedy jasné místo
ve společnosti, i když tím moc nevydělává
– což ostatně platí i pro většinu umělců
bez postižení.

Dále můžou být umělci s mentálním
hendikepem inspirací pro další umělce.
Už od doby Picassa a Paula Kleea hledají
umělci inspiraci ve tvorbě různých mar-
ginalizovaných skupin, jako jsou menšiny,
vězni, psychiatričtí pacienti a lidé s men-
tálním hendikepem. Francouzský malíř a
obchodník se šampaňským Jean Dubuffet
dal této tvorbě název „art brutÿ. Všichni
tito umělci oceňovali takové umění kvůli
jeho spontaneitě, autenticitě a originalitě.
My jdeme o krok dál a zprostředkujeme
přímo spolupráci mezi umělci s mentál-
ním hendikepem a těmi, kteří pociťují
své vzdělání občas jako zátěž. Myslím,


