
i Ze sborových akcí

Út 7. 1. 14:30 koncert pro starší věkem (R. Kvapil - klavír)
Út 7. 1. 18:00 schůzka křesťanské služby
Út 7. 1. 19:00 schůzka hospodářské komise
Čt 9. 1. 19:00 schůze staršovstva
Ne 12. 1. po bohoslužbách diskuze o vysluhování VP dětem - v sále v

1.patře
Ne 12. 1. 9:30 bohoslužby (A. Pokorná)
Út 14. 1. 14:30 setkání starších věkem
Út 14. 1. 19:30 biblická hodina
Ne 19. 1. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (A. Pokorná)
Út 21. 1. 14:30 setkání starších věkem
Út 21. 1. 19:30 biblická hodina
Ne 26. 1. 9:30 bohoslužby se křtem (M. Slámová)
Út 28. 1. 14:30 setkání starších věkem
Út 28. 1. 19:30 biblická hodina

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.
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Hle, on je dán k pádu i k povstání mnohých
Kázání v neděli 29. 12. 2019 (Zdeněk Šorm)

Čtení: 1.Petr 2,1 – 10 + 1. Kor 4,3 – 5
Text: Lukáš 2,25 – 35

Bratři a sestry,
když se dřív stavěl dům, bylo prý

třeba, než se začalo, najít na stavební
parcele mimo půdorys domu kus skály,
nebo se do země pevně zasadil kámen.
A ten kámen měl jméno úhelný. Mu-
sel stát naprosto pevně a nepohnutelně
v zemi. Od něj se totiž začalo vyměřovat.

Ten kámen stál mimo stavbu a byl vý-
chozím bodem, ke kterému bylo možné
se vždycky vrátit. Od něj šlo vždy vést
přímku a zkontrolovat každý úhel, kaž-
dou vzdálenost a míru. Byl zárukou stabi-
lity domu. Na něm závisel úspěch stavby.
Nebyl její součástí, ale neobešla se bez
něj. Stavitel, který by jej ignoroval, mu-
sel počítat s pádem. Buď skutečným –
stavba se mu zhroutí, rozpadne, nevydrží;
nebo osobním – vzhledem k tomu kameni
vyjde najevo každý švindl, každá křivost.
Ukáže se, že ten, kdo si myslel, jak mu
všechno sedí jako podle pravítka, jak už
to má ve „vokuÿ, má ve skutečnosti „oko
z Kašparovy krávyÿ. Zkrátka krach.

Obraz nad jiné srozumitelný, bratři a
sestry, obraz života.

My lidé chodíme po světě, žijeme,
snažíme se, budujeme všechno možné a
každý především stavbu vlastního života.
Jsme vlastním dílem. Jinak to ani být ne-
může, to je naše odpovědnost. Jsme sta-
viteli i stavbami zároveň.

Naše díla se ale liší. Jeden je duchovní
a staví chrám, jiný je zemitý a staví dům
a stodolu, jiný má rád společnost a staví
hospodu, hloubal staví studovnu a ob-

chodník svůj krám. Ale to není ten pod-
statný rozdíl. Z toho se ještě nic o kvalitě
stavby a stavitele nepozná. To, na čem
skutečně záleží, je mnohem základnější.
To netkví v díle samotném. O tom rozho-
duje kámen úhelný, kámen, který je mimo
stavbu, vztah celé stavby k tomu bodu,
který dává všemu míru, který odhalí pra-
vost nebo křivost úhlů a poměrů.

Než se ale dostaneme k tomu, co už
asi předvídáte, totiž kdože je tím kame-
nem úhelným, chtěl bych z toho obrazu
vyzdvihnout ještě trochu obecnější sou-
vislosti:

1/ Osud stavby i stavitele záleží na
vztahu k něčemu, co je mimo ně. Tedy
ten, kdo si při své stavbě vystačí sám,
kdo staví jen podle svého, ten „spláče nad
vejdělkemÿ, i kdyby postavil bůhvíco,
i kdyby budoval nejsvětější chrám. Za-
tímco stavitel pouhého kurníku nebo hos-
pody, který bere ohled ještě na něco ji-
ného než na sebe, má šanci. I zbožnost, ve
které je člověk suverén a sám si vystačí,
čeká pád. Život v sobě uzavřený, žitý bez
vztahu, budovaný bez ohledu na cokoli
kromě sebe, i kdyby se vyznačoval bůhví-
jakou dokonalostí, nemůže podle toho ob-
razu obstát. Bez respektu, bez otevře-
nosti, bez hledání, bez toho vztahu k ně-
čemu mimo nás, to zkrátka nejde. To je
základ.

2/ Je-li tomu tak, je-li ta rozhodující
míra mimo nás a mimo naše dílo, pak
je veškeré bilancování, založené jenom na
něm, pramálo důležité. Je to iluze, po-
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postludiu i o možnostech učení no-
vých písní.

� J. Raisová informovala staršovstvo
o jednání křesťanské služby a zajiš-
tění dárků pro děti a seniory.

� Staršovstvo rozhodlo o uspořádání
otevřeného rozhovoru o vysluho-
vání Večeře Páně dětem v neděli
12.1.2020 po bohoslužbách a pově-
řilo Z. Šorma, aby připravil úvod.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o nabídkách programů: 1/ Hana
Bergmannová Klímová – beseda

s členem 311. Čs. Bombardovací pe-
rutě Tomášem Lomem Löwenstei-
nem o knize, kterou společně vy-
dali; 2/ Ruth Šormová – o Cestě
domů. Staršovstvo s nimi souhlasilo
a pověřilo Z. Šorma aj. Raisovou,
aby vybrali a dojednali vhodný ter-
mín.

� Z. Šorm upozornil staršovstvo na
došlou poštu ze synodní rady a se-
niorátu. K podnětu ohledně Fondu
klidného stáří se staršovstvo vrátí
na příští schůzi.

zš
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� Staršovstvo zhodnotilo minulé dění
ve sboru. Konstatovalo nízkou
účast na benefičním koncertě pro
neziskové organizace. Nejen vzhle-
dem k jeho dobré úrovni, ale i
vzhledem k rozhodnutí o cílené
podpoře těchto organizací je škoda,
že účast členů sboru nebyla hoj-
nější.

� Staršovstvo probralo plán sboru
na další období. Kromě obvyk-
lých shromáždění o svátcích nastu-
puje od 3.1. na třítýdenní praxi do
našeho sboru studentka bohosloví
Anna Pokorná, která během ledna
povede bohoslužby, biblické i ná-
boženství. V rámci týdne modliteb
za jednotu křesťanů (18.–25.1.) se
bude konat ekumenické modlitební
shromáždění. Staršovstvo také sou-
hlasilo s možností uspořádat ve
sboru společnou oslavu Silvestra.

� V rámci hospodářských záleži-
tostí jednalo staršovstvo o úpravě
vchodu do obchodu Jednoho světa,
výměně koberce v kostele, opravě
balkónů, opravě plošiny na scho-
dech do kostela (byla realizována
10.12), vyklizení půdy (bylo již
provedeno), svázání matrik, opravě
hrobu D. Brůžové, opravách v by-
tech ve sborovém domě, řešení
akustiky ve sborovém sále, opravě
zdi na dvorku, zakoupení schůdků
pro vyvěšování písniček aj.

� Staršovstvo rozhodlo, že ponechá
původní cenu 1200 Kč za pronájem
varhan při koncertech.

� Staršovstvo vzalo na vědomí uza-
vření smlouvy na přístup ke sbo-
rovému účetnictví v počítačovém

programu a souhlasilo s navýšením
ceny za vedení sborového účetnictví
na 4000,–Kč za měsíc.

� Staršovstvo rozhodlo, že výtěžek
z benefičního koncertu v listopadu
3160,–Kč bude věnován Berkatu
vzhledem k tomu, že výtěžek trhu
je věnován Vítečku.

� M. Cháb informoval staršovstvo
o vrácení půjček od Horáckého se-
niorátu i od sboru v Jičíně.

� Hospodářská komise se bude schá-
zet vždy v úterý před staršovstvem
v 19 hodin.

� Staršovstvo souhlasilo se zakoupe-
ním notebooku pro sborové účet-
nictví do částky 10000 Kč.

� Staršovstvo souhlasilo s uzavře-
ním DPP s Jitkou Krupičkovou
na funkci správce sborových financí
od 1.1.2020 podle předloženého ná-
vrhu.

� Staršovstvo projednalo návrhy nové
pracovní smlouvy (Správce domu a
kostelník) a DPP (Správce krátko-
dobých pronájmů) pro P. Coufala
a souhlasí s jejich uzavřením od
1.1.2020.

� Staršovstvo hledá zájemce o funkci
Správce nájemních smluv.

� Pracovní schůzka k dořešení pra-
covních činností a předání agend se
uskuteční do vánoc.

� Jako host se jednání staršovstva zú-
častnila sborová kantorka E. Slani-
nová. Staršovstvo s ní hovořilo o na-
hrávání bohoslužeb, o zavedeném
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kud chceme od svého díla odečítat ospra-
vedlnění vlastního života nebo zadostiu-
činění. Ať už bychom při tom vycházeli
ze soudů druhých nebo z vlastního se-
behodnocení. „Vždyť ani já nejsem soud-
cem sám nad sebou; ničeho si sice nejsem
vědom, tím však ještě nejsem ospravedl-
něn, neboť mým soudcem je Pán.ÿ, na-
píše apoštol. Každé naše přítomné hodno-
cení je předčasné a žít pro ně a zakládat
si na něm a stavět na něm je omyl. Sa-
mozřejmě, že je to někdy těžké, že člověk
nemá, na čem by tu jistotu o sobě zalo-
žil, ale je v tom také obrovská svoboda a
naděje.

A jejím nádherným příkladem je
právě Simeon, o němž jsme četli. Ani
na konci života zbožného a spravedli-
vého si se svojí zbožností a spravedlností
nevystačil. Nevzpomínal na staré zlaté
časy, nedával sám sebe za příklad, ale
stále ještě něco vyhlížel a očekával. A tak
okolo sebe neviděl jenom samou špatnost
a úpadek, naopak – zahlédl spásu i v tom,
v čem ji ostatní neviděli. A to není vůbec
samozřejmé.

Kdo by se divil starému člověku, který
se celý život o něco snažil, kdyby na té
své službě nyní ulpěl a pro nic jiného
by už oči neměl? Kdyby ji prohlásil za
nepostradatelnou? I my mladší přece to-
lik lpíme na tom, co dokážeme. Ale Si-
meon je od toho svobodný. Dokáže říct:
„Nyní propouštíš v pokoji svého služeb-
níka. . . ÿ Moje role skončila. Co jsem dě-
lal, je u konce. Bylo to jen předběžné. Teď
je tu to pravé a já můžu odejít a radovat
se z toho, co Bůh připravil, i když to zna-
mená můj odchod ze scény.

Jak je tohle vzácné, bratři a sestry?
A jak je to těžké? Pokud člověk nezakot-
vil svůj život mimo sebe, není toho scho-
pen. Potřebuje se ujistit o hodnotě svého

úsilí a pokoj nalezne jen v tom, co mu
dá za pravdu, jen v sebepotvrzení. A tak
se připraví o pokoj, který není sobecký,
který není jenom odměnou pro zasloužilé,
ale je spásou pro všechny, i pro pohany,
kteří na žádné potěšení Izraele jako on
nečekali. Pro něj se otvírají oči asi právě
jen tomu, kdo nevychází ze sebe, ale ne-
chá se vést Duchem. V něm je ta svo-
boda. Někoho vede do chlíva, někoho do
kostela – jako v tom biblickém vánoč-
ním příběhu. Předem nikdy přesně ne-
víme, kam nás dovede. Cestu přece neur-
čujeme sami. A proto na ní také můžeme
přijmout víc, než jsme si přáli, a víc, než
bychom čekali.

To je, bratři a sestry, jak ukazuje Si-
meonův příběh, základ té veliké radosti
pro všechen lid, kterou jsme teď o Vá-
nocích slavili. Jestli se s ní nechceme mi-
nout, pak vězme, že to není radost ze spl-
nění našich přání, ale radost z toho, že už
svým přáním nemusíme otročit. A to ani
teď na konci roku, kdy máme tendenci bi-
lancovat a hodnotit. Náš soud a naše hle-
diska nejsou rozhodující. Je tu ještě jiná
míra našich životů a jejich úspěšnosti. Lze
o ní zakopnout, ale lze díky ní i povstat.
A možná obojí najednou. Pád může být
povstáním. Jako když ve vánici zakop-
nete o patník. Možná si natlučete, možná
zjistíte, že vaše dosavadní jistota, že jdete
správně, byla jen klam, ale objevíte při-
tom skutečnou cestu a znovu vám svitne
naděje.

Tak je tomu s tím dítětem v plénkách,
které drží Simeon na rukou, tak je tomu
s Kristem. „Hle, on je dán k pádu i k po-
vstání mnohých v Izraeli a jako znamení,
kterému se budou vzpírat. . . aby vyšlo na-
jevo myšlení mnohých srdcí.ÿ

Všimněte si, že tady už je řeč pouze
o Izraeli, o božím lidu, tedy o nás. Snad
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právě proto, že my jsme v největším po-
kušení udělat z Boží lásky zase odměnu,
protože se snažíme žít zbožně a spraved-
livě. Máme tendenci i v ní hledat hlavně
svoje zadostiučinění. Ježíš, jako znamení
dobré Boží vůle se všemi, tuhle možnost
boří. Je nasnadě se tomu vzpírat a sta-
vět na výsledcích svého úsilí v uplynulém
roce. Kdo se však odváží k tomu úhel-
nému kameni přijít, ten se nemusí bát – i
kdyby se mu celý dosavadní život při tom
setkání zhroutil, má naději. Vždyť mírou
jeho života je Boží láska. A v ní se mu
chvály dostane od Boha, darem.

Přicházejte tedy k němu, kameni ži-
vému, jenž byl od lidí zavržen, ale před
Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte
živými kameny. Amen.

Pane Ježíši Kriste,

ty nám svojí milostí dáváš svobodu,
abychom v tom, co děláme, nehledali
jen svoje ospravedlnění a potvrzení svojí
dobroty a hodnoty. Díky tomu můžeme
poznávat, přijímat a žít mnohem víc. Dě-
kujeme ti za to a prosíme, drž nás v této
svobodě. Amen.

My druzí, ty první
Walter Brueggemann (z knihy Modlitby)

Tvoje vlídnost byla dříve než naše pohoda,
tvá velkodušnost dříve než náš požitek,
tvá dobrá vůle dříve než naše radost.

My jsme druzí. Ty jsi první.
Nejprve jsi ty se svou vlídností, se svou velkodušností, se svou dobrou vůlí
a my z tvé nevystižitelné dobroty přijímáme

milost za milostí,
dar za darem,
život za životem,

protože ty jsi na začátku,
na všech našich začátcích.

Na rychlý mžik opouštíme svou kompetenci, svou produktivitu, svou soběstačnost,
ve své nové svobodě spatřujeme tebe,
jak se bezvýhradně vydáváš
doprostřed naší bolesti a směrem k našim nadějím.
Zde jsi v nádheře svého sebevydání.

A my vyslovujeme v plachosti a s chvěním svou chválu tobě v odpověď,
v plachosti, protože my nejsme srovnatelným protějškem tvé dobroty,
s chvěním, protože naše chvála znamená, že svůj život obracíme k tobě
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Prosíme, abyste v případě zájmu o dovolenou v Janských Lázních vy-
plnili tuto přihlášku a odevzdali ji sborové sestře do 12. 1. 2020.

Jméno a příjmení Věk
Mám zájem o dětskou
postýlku (ano/ne)

Rád(a) bych byl(a) ubytován(a) s:

qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs

Zprávy ze staršovstva 12. 12. 2019

� Staršovstvo rozhodlo, že sbírka na
pastelky pro Berkat potrvá do
22.12.2019.

� Sborový pobyt na horách se bude
konat v Jánských Lázních od 22.
do 28.2. a je možné se přihlásit
do 15.1.2020. Věcné informace bu-
dou vyvěšeny na nástěnce a vyjdou
v Hroznu.

� Osvětlení varhan se řeší. F. Kru-
pička instaloval osvětlení pedálů.
M. Cháb jedná s pasíři o úpravě ná-
stěnné lampy. Staršovstvo souhlasí
s úpravou v ceně do 8000,–Kč.

� J. Raisová rozeslala seznam těch,
kdo si nepřejí zveřejnit své fotky
na facebooku. Správci to budou re-
spektovat.
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Janské Lázně 2020
Rádi bychom vás pozvali na společnou zimní dovolenou v rekreačním zařízení SOLA
FIDE v termínu

Od soboty 22. února do pátku 28. února 2020

Z Ubytování je ve dvoulůžkových
(a několika třílůžkových) pokojích
(většinou mají pokoje koupelnu a
WC, některé pokoje mají přistýlky,
k dispozici jsou 3 dětské postýlky).

Z Stravování dle ceníku níže, odběr
stravy je možné na místě domlu-
vit podle potřeby (začíná se večeří
22.2. a končí snídaní 28.2.).

Z Cena za pobyt pod tímto tex-
tem je tabulka s ceníkem, podle kte-
rého si můžete spočítat cenu po-
bytu. SOLA FIDE požaduje zálohu

na pobyt ve výši 1000 Kč na osobu,
kterou je třeba poslat na účet,
s variabilním symbolem, který Vám
sdělí sborová setra. Pokud pobyt
zrušíte, je potřeba zaplatit storno
poplatek (při zrušení méně než 14
dní před příjezdem 50% a méně než
jeden týden před příjezdem 100%
z ceny ubytování. Pokud nepoje-
dete z důvodů nemoci, vybírá se
jen manipulační poplatek 100 Kč
(je však potřeba mít potvrzení od
lékaře).

Zima 2020 (1.12. 2019- 31.4.2020)

dospělí děti do 14ti let
ubytování bez jídla 440,–Kč 380,–Kč
ubytování + snídaně 520,–Kč 440,–Kč
ubytování + polopenze 620,– Kč 520,–Kč
ubytování + plná penze 720,– Kč 600,–Kč

Lázeňský poplatek městu (není započítán v celkové ceně ubytování) = 15kč na
osobu/den.
Dítě do čtyř let zdarma, strava dle dohody
snídaně: dospělí = 80kč, děti = 60kč
obědy: dospělí = 100kč, děti = 80kč
večeře: dospělí = 100kč, děti = 80kč
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a my se neobracíme snadno.
Ale my se obracíme k tobě, zdroji a cíli našeho celého života.

Naše vděčnost vyplývá z naší každodenní pohody,
z pravidelné potravy, z rodiny, jež o nás pravidelně pečuje,
z příbytků pravidelně vytápěných a bezpečných, z pravidelně osvěžujícího spánku,
z pravidelného daru nového dne proti temnotě,
z práce, jež pravidelně naplňuje naše dny řádností a důstojenstvím.

A v této pravidelnosti, kterou bereme jako samozřejmou,
rozpoznáváme tvou setrvalost a věrnost,
která udržuje naše světy ke štěstí.

Naše vděčnost vyvěrá uprostřed této pravidelnosti –
nová slova, jež byla řečena, nové děti, jež se zrodily,
nové vyhlídky, jež se otevřely, nová rizika, jež byla podstoupena,
nová slova vyřčená, aby uzdravila.

Odvažujeme se vyznat, že v těchto překvapivých průlomech
zahlédáme tvou mocnou péči,

která přesahuje naši schopnost řídit
a naši vyčerpanou schopnost zvládat.

Ty. . .
Po vší naší nejlepší snaze
jsi to ty, kdo udržuješ,
ty, kdo děláš průlomy.

A my jsme vděčni.
Amen

(překlad Pavel Filipi)

Rozhovor o vysluhování Večeře Páně dětem – úvod

Během podzimu vzneslo několik členů
sboru dotaz ohledně vysluhování Večeře
Páně dětem. Podnět k vyjasnění této
otázky přišel i na staršovstvo. I když je
kompetence v této věci podle řádů naší
církve svěřena právě jemu, staršovstvo si
dobře uvědomuje, že nejde jenom o zá-
ležitost správního rozhodnutí. Považuje
za dobré a důležité, aby se k této otázce

mohli vyjádřit a hovořit o ní všichni, kdo
mají zájem. Proto vás zve k otevře-
nému rozhovoru, který se bude ko-
nat v neděli 12. ledna po bohosluž-
bách ve sborovém sále.

Abychom se mohli na rozhovor při-
pravit a o vysluhování Večeře Páně dě-
tem předem přemýšlet, pokusím se zde
toto téma trochu uvést.
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Otázka vysluhování dětem je v církvi
živá. V posledních desetiletích byla hojně
diskutována. Několikrát se k ní vyjadřo-
val synod naší církve (1981, 1998, 2006) i
synodní rada. Praktické řešení se v jed-
notlivých sborech liší. Někde přijímají
děti pod obojí, někde pod jednou (je-
nom chléb), někde se o dary dělí rodiče
s dětmi, někde dostávají pouze požeh-
nání, někde přetrvává zvyk, že děti při-
stupují až po konfirmaci. Pokud rodiny
mění sbor nebo navštíví jiný, vytváří to
nedorozumění a pnutí. Je těžké vysvětlit
dětem, proč někde mohou a jinde nemo-
hou přistupovat nebo přijímat.

Je asi třeba říct, že nejde o otázku teo-
retickou, která by vyrostla z teologických
úvah. Je spíš důsledkem duchovního po-
hybu a praxe církve. Rodiny s dětmi by se
rády účastnily společenství Večeře Páně

celé. Děti po této účasti touží a rodiče si
význam této touhy uvědomují. V dospí-
vání se naopak může vytrácet a vyřazení
dětí může přispívat k pozdějšímu odcizení
společenství sboru.

Pro nás evangelíky by ale neměla být
nejdůležitější naše touha. Měli bychom
hledat, co o této věci říká Písmo. Nový
zákon však žádnou věkovou hranici pro
účast na Večeři Páně nestanovuje. Nelze
ji odvodit ani z jednání Ježíše v evange-
liích, ani z praxe prvotní církve. V bibli
nenajdeme oporu dokonce ani pro to, že
by se Večeře Páně mohli účastnit pouze
pokřtění. Přijal-li někdo z učedníků, kteří
s Ježíšem večeřeli, křest, pak asi pouze
křest Janův.

Pokud budeme hledat obecnější sou-
vislosti biblického přístupu k dětem, na-
bízí se několik míst: Večeře Páně nava-
zuje na velikonoční Hod beránka. Při něm
byly děti nejen přítomné, ale aktivně se
ho účastnily. Slavnost začínala otázkou
nejmladšího syna. Ptal se otce na smysl
tohoto obřadu a otec mu odpovídal pří-
během o vysvobození z otroctví. Podobné
schéma se ve Starém zákoně opakuje při
rituálech často. Počítá s přítomností dětí,
s tím, že dění vyvolá jejich otázky, a to
je nejlepší příležitost, jak uvést děti do
tradice víry. Prvek předávání víry (peda-
gogický prvek) měl v rituálu svoje pevné
místo. Rituál nebyl až pro ty, kdo mu plně
rozuměli. Nešlo ale pouze o pedagogický
význam. Právě v příběhu o vyvedení lidu
z Egypta najdeme doklad toho, jak důle-
žitou roli hrály děti při bohoslužbě. Moj-
žíš odmítá konat slavnost Hospodinovu
bez nich (Ex 10,9).

V Novém zákoně se nám jistě vybaví
Ježíšovo ostré napomenutí učedníkům,
kteří zástupům zakazovali, aby k němu
přinášeli děti: „Nechte děti přicházet ke

POZVÁNKA 11
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mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království boží.ÿ (Mk 10,14) Obdobně Je-
žíš reaguje na spor učedníků o to, kdo je
největší v království nebeském. Obojí po-
pírá představu, že by účast na společen-
ství s Kristem byla závislá na úrovni roz-
voje naší osobnosti. Naopak dětskost je
v jistém smyslu dokonce její podmínkou.
Rozumím-li jí dobře, nejde v ní o pomy-
slnou dětskou nevinnost, ale právě o to,
že si dítě nevystačí samo a je odkázáno
na lásku druhých.

S odkazem na apoštolovo varování
„Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde
o tělo Páně, jí a pije sám sobě k odsou-
zeníÿ (1.Kor 11,29) bývá kladena otázka,
zda mohou děti plně porozumět významu
Večeře Páně. Ze souvislosti však vyplývá,
že zde nejde o rozumové pochopení pod-
staty darů, nýbrž o vědomí společenství,
do kterého nás spojuje boží láska. Kdo
ho nectí solidaritou s ostatními a ohle-
dem na ně, ten se proviňuje proti Kristově
oběti. Společenství a vztahy, myslím, na-
opak děti vnímají často citlivěji než do-
spělí. V tomto úryvku apoštolova dopisu
je pro naše přemýšlení také důležitá vý-
zva k sebezkoumání – „Nechť každý sám
sebe zkoumá. . . ÿ. Posuzování víry dru-
hých – včetně dětí – není svěřeno žádné
vnější autoritě. Každý má zkoumat sám
sebe.

Tolik tedy Písmo. Církve z něho do-
šly k různé praxi. Zhruba ji lze rozdělit
do dvou skupin: 1/ na ty, u kterých je je-
dinou postačující podmínkou křest a vys-
luhují i malým dětem – např. pravoslavné
církve, ale v historii i třeba husité, ke kte-
rým se hlásíme; a 2/ na ty, které účast
na Večeři Páně různým způsobem odklá-
dají – římskokatolická do doby, než jsou
děti schopné rozlišit svátost od obyčej-
ného jídla; klasické reformační do doby,

kdy budou děti dostatečně uvedeny do
obsahu zvěsti (přičemž ani naše církev ne-
stanoví, že by to muselo mít formu kon-
firmace); probuzenecká tradice – do doby,
až budou děti samy schopné vyznat Ježíše
Krista svým Pánem.

Řády naší církve výslovně žádnou vě-
kovou hranici pro přijímání Večeře Páně
neřešily. Pokud byla dříve vázána na kon-
firmaci, bylo to dílem nepsaného zvyku.
Poslední usnesení synodu z roku 2006
stanoví v Řádu sborového života toto:
„Večeři Páně mohou přijímat také po-
křtěné děti, které samy nebo prostřednic-
tvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po
obecenství Kristova stolu. Pokud Večeři
Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly
v obecenství Kristova stolu alespoň pří-
tomny. Staršovstvo seznámí členy sboru
s konkrétním postupem, podle kterého
mohou děti přijímat Večeři Páně.ÿ

V našem sboru se o této otázce disku-
tovalo naposledy v roce 2017, kdy sestra
farářka Ester Čašková požádala o úvod
k rozhovoru Tabitu Landovou. Následně
staršovstvo přijalo toto:

Staršovstvo souhlasí, aby večeře Páně
byla vysluhována pod obojí i pokřtěným
dětem, které o to požádají a vědomě vy-
znají svou víru před shromážděním (tomu
bude předcházet rozhovor farářky s dítě-
tem i jeho rodiči a souhlas staršovstva).
Podle rozhodnutí staršovstva 6/2011 mo-
hou také rodiče sdílet s dětmi svůj chléb.

Snažil jsem se o věcnost. Abyste si
mohli udělat vlastní názor i na tento
úvod, přijde mi poctivé, abych nezamlčel
svůj vlastní pohled:

Mám za to, že pro přijímání dětí
mluví jak svědectví Písma, tak logické
důvody. Děti poznávají dílo Boží milosti
a vrůstají do víry nikoli teprve a pře-
devším učením, ale účastí. Biblické svě-
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dectví o Hodu beránka nám pro to ote-
vírá oči a pozoruhodně se přitom sho-
duje s poznatky novodobé pedagogiky.
V mnoha ohledech to také tak přirozeně
děláme – modlitbu neodkládáme až do
doby, kdy ji budou děti plně chápat; po-
žehnání udělujeme, i když je i pro nás sa-
motné obtížné ho vysvětlit; křest dětem
udělujeme, třebaže právě u něj v Písmu
výklad, učení i vyznání předcházejí vý-
slovněji než u Večeře Páně. Možná, že
právě účast na Večeři Páně je součástí
procesu vzdělávání a utvrzování ve víře,
které se neděje jenom na racionální ro-
vině, ale na mnohem hlubší rovině naší
bytosti, na rovině vzájemných vztahů a
symbolického dění.

Pokud bychom účast na Večeři
Páně podmiňovali úrovní intelektuálních
schopností a uvědomělého vyznání, ne-
vyřazovali bychom z ní také jenom děti,
ale třeba i mentálně postižené nebo staré
lidi, kteří mnohdy ztrácejí intelektuální
schopnosti. Právě k těmto lidem, stejně
jako k dětem, ale neverbální a neraci-
onální formy svátosti většinou promlou-
vají mnohem silněji. Taková je má zkuše-
nost jak ze stacionáře Diakonie, tak z ná-

vštěv v domovech důchodců.

Uvědomuji si, že přijímání dětí může
mít svoje úskalí, ale mám jednak za
to, že je má i přijímání dospělých, jed-
nak mi přijde, že v touze po odpo-
vědnosti často nedovedeme domyslet dů-
sledky svých „opatřeníÿ a popíráme jimi
často samu podstatu víry i svátostí.

Proto vám nabízím k uvážení a pře-
mýšlení tyto otázky: jednak jestli bychom
my dospělí chtěli (a byli všichni schopni)
osobně před shromážděním vyznat svou
víru jinak než při společném vyznání a
zda nenakládáme toho na děti víc než na
sebe; jednak jestli je opravdu přiměřené,
aby staršovstvo svým souhlasem de facto
posuzovalo úroveň víry kohokoli a dělalo
tak mezi dětmi ve sboru rozdíly; a jednak
jestli není absurdní, aby církev, která se
hrdě hlásí k sounáležitosti s církví pod
obojí a má kalich ve svém znaku, usta-
novovala, byť v určitých případech, přijí-
mání pod jednou – pokud se tak rozhod-
nou rodiče z výchovných důvodů, je to
něco jiného, než když to rozhodne správní
orgán sboru.

Zdeněk Šorm

Adventní trh a Víteček

O druhé adventní neděli se jako již
tradičně uskutečnil ve sborových prosto-
rách Adventní trh. Letos byl jeho výtěžek
opět věnován organizaci Víteček, která
provozuje speciální školu i sociální služby
pro lidi s postižením. Z letošního trhu Ví-
teček obdrží 14 135 Kč a ze zdvojnáso-
bené chrámové sbírky ještě 12 960 Kč,
celkově tedy 27 096 Kč. Děkujeme všem,
kdo přispěli svou prací, časem i finanč-

ními částkami. Ještě před Vánocemi nám
přišel z Vítečku dopis:

Moc děkujeme Vinohradskému sboru
za pozvání a společný čas, který jsme
s Vámi mohli strávit. Bylo to jako každý
rok pro nás velmi povzbuzující. Jsme
vděčni, že naši službu podporujete, jak ve
svých srdcích, myslích, modlitbách, tak i
materiálně.

Středisko Víteček se nyní chystá na
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Vánoce a přelom roku.
Naši kamarádi (klienti) ze střediska

tento týden pořádali vánoční vystoupení
pro rodiče a přátele střediska. Moc si to
užili. Také pro rodiče to byla důležitá
chvíle. Rodiče jsou často velmi osamělí,
neboť péče o handicapovaného člena ro-
diny jim bere veškerou sílu i čas, takže
pak už nezvládají udržovat nějaké přá-
telské vztahy, rozvíjet své zájmy. Během
vánočního vystoupení jsme měli mnoho
rozhovorů s rodiči, kteří si potřebovali
popovídat a byli nesmírně vděčni za po-
chopení, povzbuzení, ocenění.

Přelom roku je pro Středisko Víte-
ček celkově hodně náročné období. Jed-
nak hospodářsky, neboť organizační na-
stavení sociálně finanční politiky našeho

státu nám v této době pravidelně při-
náší 3 měsíce náročné nejistoty. A jednak
prakticky, neboť zimní období je pro lidi
se zdravotními obtížemi velmi obtížné a
vyčerpávající. Nemocní lidé musí vynalo-
žit obrovské množství sil, aby zimu pře-
žili. Pomoci jim v tom může kvalitní a
citlivá péče a láska, radost a naděje, kte-
rou jim mohou předat lidé kolem – např.
naši asistenti.

Ještě jednou děkujeme, že na nás i
v tomto období myslíte.

Přejeme krásné a požehnané Vánoce.

Michaela Rusňáková
Středisko Víteček


