
i Ze sborových akcí

Út 26. 5. 19:30 náboženství pro dospělé
St 27. 5. 17:00 náboženství pro děti
Ne 31. 5. 9:30 bohoslužby Svatodušní neděle s vysluhováním Večeře Páně (Z.Šorm)
Út 2. 6. 19:30 biblická hodina
St 3. 6. 17:00 náboženství pro děti
Čt 4. 6. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 7. 6. 9:30 bohoslužby (Z.Šorm)
Út 9. 6. 19:00 hospodářská komise
St 10. 6. 17:00 náboženství pro děti
Čt 11. 6. 19:00 staršovstvo
Pá 12. 6. 17:00 Noc kostelů
Ne 14. 6. po bohoslužbách - výroční sborové shromáždění
Ne 14. 6. 9:30 bohoslužby (Z.Šorm)
Út 16. 6. 19:30 biblická hodina (závěrečná v tomto šk.roce)
St 17. 6. 17:00 náboženství pro děti
Ne 21. 6. 9:30 rodinné bohoslužby s Večeří Páně (Z.Šorm)
Út 23. 6. 19:30 náboženství pro dospělé
St 24. 6. 17:00 náboženství pro děti (závěrečné v tomto šk.roce)
Ne 28. 6. 9:30 bohoslužby (Z.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.
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O dělnících na vinici
Biblická hodina Zdeňka Šorma (5. 5. 2020)

Text: Matouš 20,1 – 16

Odměna za práci je dodnes mimo-
řádně citlivá záležitost, která nás dovede
snadno zvednout ze židle. Snad v ni-
čem jiném se tak bedlivě neporovná-
váme. Platy učitelů, lékařů, státních za-
městnanců, odměny manažerů, průměrné
platy, růst mezd – to je vždycky vděčné
novinářské téma. A je to také jedna
z mála věcí, která dovede lidi spolehlivě
aktivizovat bez rozdílu politického pře-
svědčení nebo vzdělání. Stávkují lékaři,
stávkují učitelé, stávkují horníci i země-
dělci. Málokdo má pocit, že je opravdu
spravedlivě a dostatečně ohodnocen.

Na jednu stranu si sice uvědomujeme,
jak je takové porovnávání ožehavé – proto
se konkrétní výše odměn a platů jednot-
livých zaměstnanců běžně nezveřejňují,
ctí se jejich soukromí; na druhou stranu
ovšem také tušíme, jak důležitá je to věc
pro spravedlnost a poctivost společnosti –
a proto naopak ve státní sféře mají insti-
tuce povinnost je zveřejnit. Přiměřenost
odměny odvedené práci rozhoduje o tom,
zda ji považujeme za spravedlivou.

Proto není divu, když novozákonník
František Žilka píše ve výkladu podoben-
ství, že končí naprosto protismyslnou zá-
sadou, totiž „že poslední budou první a
první posledníÿ. My, když je čteme, tu-
šíme, že v osobě hospodáře jde o Boží
jednání, a proto se ho snažíme nějak
vysvětlit a omluvit, ale kdybychom se
v podobné situaci ocitli někde jinde než
v bibli, myslím, že bychom ji za spra-
vedlivou považovali stěží a jednání hos-
podáře by nám asi moc moudré nepřipa-

dalo. Když už chtěl být štědrý, mohl ale-
spoň dělníky vyplácet obráceně – od prv-
ních k posledním. První by tak dostali,
co měli smluveno, a nemuseli by přitom
být svědky výplaty posledních, a ta by
je neprovokovala. Hospodář ale výslovně
přikáže správci, aby to udělal opačně, a
tak tu provokaci vlastně záměrně zinsce-
nuje.

Ježíš to podobenství zkrátka vypráví
jako vědomou a promyšlenou provokaci.
Nepopisuje prostě jenom nějakou hádku
dělníků na vinici, ale koncipuje celý ten
příběh tak, aby se „pohádalÿ či polemi-
zoval se svými posluchači o tom, co po-
važují za spravedlivé.

Hned na začátku stanoví jeho hos-
podář pevné měřítko – jasně smluvenou
mzdu: jeden denár na den. V dalších
případech už ale mzdu přesně nevyčís-
luje. Řekne prostě jenom: ’„a já vám
dám, co bude spravedlivéÿ. Poslu-
chače nebo čtenáře přitom bezděky sa-
mozřejmě napadne, že půjde o díl z toho
denáru, který bude přiměřený době, kte-
rou odpracovali. S tím pak automaticky
počítá i u dalších najatých v poledne, ve
tři i v pět. Jenomže závěr – nejen pro ty
nejdříve najaté dělníky, ale i pro poslu-
chače – překvapivě odhalí, že hospodář
tím, „co bude spravedlivéÿ, mínil něco
úplně jiného. Rozumějte, to není jenom
rozmar jeho dobroty, to je úplně jiné po-
jetí spravedlnosti, které se s tím naším
běžným prostě rozchází.

Množství vykonané práce v ní totiž
nehraje žádnou roli. Podobenství se o ní
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o 10.000,–Kč a staršovstvo před-
loží sborovému shromáždění mož-
nost půjčky 100.000,–Kč.

� Na správě nájemních smluv se star-
šovstvo dohodlo s L. Cvrčkovou.

� P. Coufal a M. Janeček připraví
manuál pro obsluhu vytápění sbo-
rového sálu.

� J. Šarounová a M. Cháb připravili
aktualizaci účetní směrnice sboru,
kterou staršovstvo předloží sboro-
vému shromáždění.

� Staršovstvo souhlasilo s odkladem
nájemného pro obchod Jednoho
světa.

� Staršovstvo jedná s ateliérem Rút
o možnostech dočasného snížení
nájmu vzhledem k výpadku příjmů
v době karantény.

� Staršovstvo přijalo novou úpravu
pro likvidaci vyřazených a nepo-
třebných věcí.

� V případě stížností na úklid v domě
je třeba informovat přes sborový
mail J. Šarounovou.

� Staršovstvo určilo datum posunu-
tého Výročního sborového shro-
máždění na 14.6., projednalo ná-
vrhy na jeho služby a schválilo ná-
vrh programu.

� Staršovstvo schválilo návrh pro jed-
nání s účinkujícími na benefičním

koncertu 19.11. pro neziskové orga-
nizace, které sbor podporuje: účast-
níci budou hrát zdarma a budou
potom mít jeden volný pronájem
kostela pro vlastní koncert, který
mohou využít do jednoho roku.

� Sbírka na církevní tisk se bude ko-
nat v neděli 7.6.

� Sbírka solidarity, z jejíhož výtěžku
mohou žádat sbory o pomoc při od-
vodech do Personálního fondu, se
uskuteční v neděli 21.6.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti sboru
v Libštátě o zapůjčení 20ks ka-
líšků na Večeři Páně do konce roku.
Během karantény již sbor zapůjčil
30ks kalíšku sboru ve Strmilově.

� Vzhledem k rostoucímu významu
evidence členů sboru pro finanční
odvody (PF, repartice) chce star-
šovstvo provést obnovu sborové
kartotéky formou odpovědních
lístků. Z. Šorm připraví návrh od-
povědního lístku a případného prů-
vodního dopisu pro zářijovou schůzi
staršovstva.

� Staršovstvo konstatovalo, že mimo-
řádná opatření povolují konání dět-
ských táborů od 26.6. J. Raisová
proto zveřejní možnost přihlášek na
sborový tábor v Poušti u Bechyně
15.–22.8.

zš
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Zprávy ze staršovstva 14. 5. 2020
� P. Coufal instaloval upravenou

lampu na osvětlení varhan.

� J. Šarounová informovala staršov-
stvo o posunutí termínu Noci kos-
telů na 12.6. a změnách v jejím pro-
gramu. Vypuštěny budou: výtvarná
dílnička pro děti a program Živé
sochy reformátorů. Zůstává kon-
cert R. Kvapila, výstava Z. Šorma,
Beseda s organizací Berkat, čtení
básní O.Rady, zpívání ze zpěvníku
Svítá, bohoslužby při svíčkách a
zřejmě také hraní Consonare před
kostelem. Z. Šorm dojednává pro
koncert na střeše saxofonový kvar-
tet.

� Z. Šorm rekapituloval dění ve sboru
během nouzového stavu: Od 15.3.
do 10.5. byly nahrávány a zveřej-
ňovány na webu i na facebooku bo-
hoslužby včetně velikonočních pa-
šijí. V tištěné podobě je J. Rai-
sová rozesílala zájemcům. Chrá-
mové sbírky byly organizovány bez-
hotovostně. Na facebookovém pro-
filu sboru byly pravidelně zveřejňo-
vány „Slovo na denÿ, křížová cesta,
obrázková biblická hodina a další
zprávy. 23.4. se konal na střeše kos-
tela vnitroblokový koncert J. a M.
Kellerových s velice dobrým ohla-
sem. Ve sborovém sále vznikla své-
pomocná dílna na šití roušek, které
byly poskytnuty seniorům ze sboru,
nemocnici a středisku „Pražská po-
mocÿ. Čtyřikrát sbor připravoval
chleby pro lidi bez domova. P. Cou-
fal se Z. a J. Šormovými vyklidili
sklepní dílny a prostory a vyvezli

odpad do sběrného dvora a sběr-
ných surovin. Během karantény se
konaly dva pohřby a dále probíhaly
předsvatební přípravy. J. Raisová
dle rozhodnutí staršovstva vypo-
máhala v obchůdku Jednoho světa.
S biblickými hodinami jsme začali
5.5. a s bohoslužbami začínáme
17.5. J. Raisová se spojila se seniory
a nabídla a domluvila s nimi mož-
nost dopravy.

� Staršovstvo jednalo o realizaci mi-
mořádných opatření při znovuzahá-
jení konání bohoslužeb. V „Šalo-
mounově sloupovíÿ budou k dispo-
zici stolky s dezinfekcí, ubrousky
a rouškami. Kostel bude po boho-
službách větrán. Na dveřích bude
umístěna cedule s prosbou o udržo-
vání bezpečných rozestupů. Zpěv-
níky budou ponechány na lavicích
kvůli provětrání. Sbírky budou or-
ganizovány při vycházení z kostela.
Vynecháme podávání rukou při lou-
čení. Večeři Páně budeme přijímat
z malých kalíšků – účastníci si je
budou brát z tácu od vysluhujícího
a vracet na druhý tác, který po-
nese presbyter. Chléb bude podávat
vysluhující. Budeme přistupovat ve
dvou kruzích, aby byly možné ro-
zestupy. O začátku nedělní školy se
poradí J. Raisová s učiteli. S občer-
stvením v sále začneme až v době
otevření vnitřních prostorů restau-
rací – tj. od 31.5. a nejdříve pouze
s nápoji.

� Sbor na žádost obchůdku Jednoho
světa zvýšil svůj roční příspěvek
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také vlastně vůbec nemluví. Nevíme ani,
o jakou práci šlo – zda o okopávání,
o štípení, o sběr ořezaných výhonků nebo
o sklizeň. Nevíme, ani kdo toho kolik
udělal a jak kvalitně. I ti první mluví
vlastně jenom o náročných podmínkách,
které museli snášet. Neznáme také dů-
vody, proč hospodář ty pozdější dělníky
nenajal hned ráno nebo proč je do té doby
nenajal někdo jiný. Nestáli ráno na trhu?
A proč? Byli z daleka a cesta na trh jim
trvala déle? Nebo si ráno rádi přispali?
Nebo si mysleli, že jim stačí, co si vy-
dělají později? Nebo tam stáli a nebyl
o ně zájem? A zase proč? Nebyla práce
– a bylo už jejich najmutí projevem sli-
tování? Nebo o ně nebyl zájem, protože
na práci moc nevypadali? Nebo se o ni
dostatečně nehlásili a nezajímali?

Možné je všechno, ale podobenství se
o tom prostě nezmiňuje. Jako by vším tím
jenom podtrhovalo, že tohle poměřování
a posuzování není v souvislosti s odmě-
nou relevantní.

Pokud někdo přijal pozvání na vi-
nici, vyplácí mu hospodář celou ohlá-
šenou mzdu bez ohledu na jeho kva-
lity nebo výsledky. Smyslem jeho jed-
nání není vyhlašování vzorných nebo za-
sloužilých pracovníků nebo vyznamenání
nejschopnějších úderníků. Spravedlivé je
podle něho jediné, totiž že každý, kdo se
dal do jeho podniku, našel v něm svoji
obživu. Jeden denár byl prý právě tím,
co rodině na jeden den stačilo.

Už Jan Chrysostomos – konstantino-
polský arcibiskup ve čtvrtém století –
poukazoval na to, že toho podobenství
je vlastně Matoušovou obdobou asi nej-
známějšího Lukášova podobenství, o kte-
rém jsme mluvili při poslední biblické ho-
dině před karanténou, totiž podobenství
o marnotratném synu. Pobouření a po-

cit křivdy staršího syna je v něm vlastně
stejný jako reptání dělníků v tomto pří-
padě. Oni dělali od začátku všechno
podle hospodáře a teď si přijde někdo na
poslední chvíli a dostane se mu totéž, co
jim. Bratr marnotratného syna má do-
konce pocit, že se tomu pozdnímu navrá-
tilci dostalo víc než jemu.

Argumentace otce v Lukášově po-
dobenství je také v lecčems podobná
odpovědi hospodáře. Oba nejdřív ujiš-
ťují rozhněvané o tom, že se jim ne-
děje křivda, protože to vstřícné jednání
vůči posledním nejde ani v nejmenším
na jejich úkor. Otec potvrzuje staršímu
synovi, že všechno, co má je, je přece
jeho. Hospodář zase jednomu z těch prv-
ních připomíná, že dostal právě takovou
mzdu, jakou si smluvil. Ani jeden není a
nebyl o nic ukrácen. Přijatý či obdaro-
vaný není jeho konkurentem, který by ho
jakkoli ohrožoval.

Vzápětí ale oba – jak otec, tak hos-
podář – odhalují rozhořčeným, jak je ten
pohled, který se na všechno dívá jenom
skrze porovnávání a hodnocení výsledků,
nepřiměřený, protože život má ještě jiné
roviny.

Vždycky přece nemusí jít a nejde jen
o zhodnocení práce. Může jít také o zá-
chranu nebo o dobrou vůli. A operovat
pak s kritériem rovnosti nebo zásluh je
přece úplně mimo. Při dobré vůli přece
vůbec nejde o zhodnocení nebo znehod-
nocení námahy a radost ze záchrany je
něco jiného než ocenění zásluh. Kdo pro
to nemá pochopení a na všechno přikládá
jenom ta hodnotící měřítka, ten o sobě
prozrazuje, že ho vede něco docela jiného
než zájem o spravedlnost. Prozrazuje, že
je slepý. Na povrch vyplouvá jeho nepře-
jícnost a závist.

Při tom srovnání s podobenstvím
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o marnotratném synu se ale odhaluje
ještě jedna věc:

Starší syn vnímal pobyt v otcově
domě jen jako zátěž a omezení. K tomu,
co mu přináší – že jde o dobrodiní, ze
kterého žije – na rozdíl od mladšího syna
vůbec nedospěl, a proto očekával něja-
kou další odměnu. I v tom jsou si s těmi
dělníky, kteří si stěžují, podobní. Také
oni vidí pouze tíhu dne a vedro. Podo-
benství ale na příkladu dalších dělníků
ukazuje, že ta příležitost vydělat si a
mít z čeho žít vůbec nebyla samozřejmá.
Všichni námezdní dělníci na ní záviseli.
Mít práci, dostat možnost vydělat si – a
mohli bychom pokračovat dál: třeba dě-
lat v životě něco smysluplného – to není
jen břemeno, ale dar.

Ježíš také toto podobenství vypráví
jako ilustraci nebo potvrzení svojí od-
povědi Petrovi, který se ho ptá, co bu-
dou mít z toho, že oni, jeho učedníci,
všechno opustili a šli za ním. Ta odpověď
– zvlášť v Markově podání – je zajímavá
tím, že v ní Ježíš nemluví jenom o bu-
doucí odměně (o věčném životě), ale zdů-
razňuje, že právě když člověk opouští, zá-
roveň mnohem víc dostává. V Matoušově
verzi je to víc otázka důvěry (má podobu

zaslíbení do budoucnosti), ale Marek zdů-
razňuje, že to není až něco za něco, ale že
je člověk obdarován právě tehdy, když se
něčeho vzdává (prostě zároveň s tím nebo
právě v tom). Ta služba není oběť, ale ve-
liké obdarování.

Tohle považuji za zásadně důležité.
Pocit ošizení a nedostatek pochopení pro
dobrotu a štědrost vznikají tam, kde je
víra odcizená – kde ji vnímáme jen jako
prostředek k něčemu jinému, kde jsme
jako ten starší syn nebo ti dříve najatí
dělníci neobjevili její hodnotu a dobro-
diní, a proto ji považujeme jenom za
vlastní zásluhu, která má být odměněna.
Jsme slepí k tomu, čeho se nám díky ní a
v ní dostává. Pokud to, co z víry děláme,
vnímáme jenom jako úkol, oběť a zásluž-
nou činnost, tak nám asi to nejpodstat-
nější uniká a i jinak kladné věci, jako je
píle, poslušnost a pracovitost, se pak stá-
vají zdrojem nepřejícnosti, závisti a ne-
pochopení pro Boží dobrotu.

„Poslední budou první a první po-
sledníÿ asi není mustr na rozdělování
mezd, ale provokace, abychom celý život
a hlavně svoji víru neviděli jenom optikou
„co za toÿ.

Přímluvná modlitba
29. 3. 2020

Milostivý Bože, Ty jsi Láska, Krása,
Dobro a Pravda. Obracíme se k tobě se
svými přímluvnými prosbami:

Prosíme Tě za všechny, kdo mají od-
povědnost za naši planetu.

Prosíme Tě, uzdrav naši zemi.
Prosíme Tě za všechny pronásledo-

vané, prosíme Tě za uprchlíky, migranty,

lidi bez domova, prosíme Tě za staré a
slabé, za naše nemocné, za všechny, kdo
potřebují lidskou blízkost a pochopení.

Prosíme Tě za lidi v depresi, za
smutné, zarmoucené. Dej, abychom na-
cházeli způsob, jak je oslovit a potěšit a
pomoci uzdravit jejich duši.

Zejména pak prosíme o ty, kdo přichá-
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21:15 Apokryfní povídky při svíčkách (autorské čtení Ondřeje Rady) –
Ondřej Rada je malíř, který má v našem domě ateliér, ale tentokrát představí svou
literární činnost. Tento bod programu by měl proběhnout v poněkud komornější
atmosféře, při svíčkách. Podle počasí to bude buď na dvorku, nebo v sakristii či
v prvním patře.

22:00 Zpívání ze zpěvníku Svítá – půjde o neformální program, který si neklade
vysoké umělecké ambice, ale spíše má představit život našeho sboru i křesťanské
písně. Příležitostný soubor bude hrát a zpívat písně ze zpěvníku Svítá

23:00 Noční bohoslužba (farář Zdeněk Šorm)

Během celého večera (i po něm) bude na kruchtě probíhat výstava obrazů Zdeňka
Šorma.

V jednání je ještě možnost uskutečnění dalšího koncertu na střeše (pravděpo-
dobně od 18 hodin). V Šalomounově sloupoví by měl být stolek se zbožím Ob-
chůdku jednoho světa, takže unavení tuláci po kostelech si budou moci zakoupit
alespoň čokoládu.

Těšíme se na Vás, a kdo by se chtěl účastnit jako dobrovolník a pomoci s organizací,
bude vítán. Prosíme, ozvěte se Janě Šarounové nebo Jarmile Raisové.

jaš

Nabídka od sousedů ze strašnického sboru

Každoročně organizujeme letní tábor
pro děti ve věku 6–15 let. Na organizaci se
podílí pražský evangelický sbor ve Straš-
nicích a Sdružení evangelické mládeže, z.
s. A navzdory všemu se zdá, že se tá-
bor bude moci konat bez větších omezení.
Proto na něj přijměte pozvání:

Tentokrát se společně vydáme osídlit
Divoký západ a zakusíme, jaké to bylo
„Tenkrát v High Valleyÿ. Tak se kromě
kamarádů, běhání po lese, zpívání, zábav-
ných her a skvělého jídla můžete těšit i na

napínavý příběh plný kovbojů a kovbojek,
tajemných indiánů, nebezpečných banditů
a krásné přírody.

Letos strávíme 1. – 10. července
v tábořišti Vysoká Srbská.
Více informací zde:
www.tabor.cce-strasnice.cz

Budeme rádi, když na náš tábor po-
zvete děti ze svých sborů a rozšíříte po-
zvánku dál.

Benjamin Roll, hlavní vedoucí



12 POZVÁNKA

nosti musí nově hledat svůj vztah k ro-
dičovství i k životu vůbec. U obou au-
torů přitom hraje důležitou roli spiritu-
ální rovina života. Pro tradičního křes-
ťana se v ní asi dostávají až do oblastí
značně diskutabilních. Než je ale někdo
začne věroučně hodnotit, je dobré si jed-
nak všimnout, že autoři problematičnost
svých zážitků sami otevřeně líčí a přizná-
vají, jednak si uvědomit to, co píše To-
máš Halík v knížce „Dotkni se ranÿ, in-
spirované evangelijním vyprávěním o se-
tkání Tomáše se zmrtvýchvstalým Kris-
tem: „Víra zde na zemi není ÿjistota„,
nýbrž otevřenost vůči Neuchopitelnému
v tázání, hledání, někdy v křiku, slzách a

protestu, ale také v odvaze nespokojit se
s příliš lacinými, ať už ÿateistickými„ či
ÿzbožnými„ odpověďmi. Víra Ježíšových
učedníků je víra ÿnavzdory„; je to zra-
něná, ukřižovaná a zmrtvýchvstalá, tedy
vskutku velikonoční víra. . . Víra, která by
chtěla zavírat oči před utrpením lidí, je
jen iluze.ÿ Pro mne jsou zvlášť závěrečné
úvahy Petra Třešňáka o modlitbě svědec-
tvím o takové víře navzdory, která se ran
dotkla, a nerezignovala ani se neutekla
do iluzí, a proto se jí otevírá skutečná
hloubka. Možná skromnější, ale skutečná
a nadějná.

Zdeněk Šorm

Noc kostelů 12. 6. 2020 – pozvánka

Noc kostelů se původně měla konat
5.6., ale vzhledem k dobře známým okol-
nostem dlouho nebylo jasné, zda se le-
tos vůbec uskuteční. Nakonec byla orga-
nizátory přesunuta na 12.6. a staršov-
stvo rozhodlo, že se do ní zapojíme. Při-
pravujeme opět poměrně pestrý program,

i když některé body jsme museli vyřadit
s ohledem na potřebu větších rozestupů
mezi lidmi. Letos zřejmě nebude ani tra-
diční občerstvení. Kostel se otevře v 17
hodin a stejně tak je všem otevřen i násle-
dující program. Rezervujte si datum,
přijďte a zvěte své známé.

17:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

18:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

19:00 Vzděláním proti migraci – Berkat (Petra Procházková a Jarmila
Müllerová) – tuto organizaci náš sbor podporuje a na besedě se můžeme více se-
známit s její činností i jejími potřebami.

19:45 Trubačské miniatury před kostelem - členové spolku Consonare

20:15 Klavírní koncert (profesor Radoslav Kvapil) – je nám ctí, že tento vý-
znamný český interpret a navíc člen našeho sboru opět ochotně souhlasil s tím, že
v rámci Noci kostelů uskuteční koncert. Letos se zaměří na sonáty W.A. Mozarta.

ZE SBORU 5

zejí nebo už přišli o práci, aby neztráceli
naději a hledali útěchu a naději v Tvém
učení a Tvé lásce.

Prosíme Tě za všechny, kdo plní ne-
lehký úkol přenést trpící přes útrapy je-
jich onemocnění, za všechny pečovatele,
lékaře, sestry, sociální pracovníky, proda-
vače, záchranáře, hasiče, vojáky. Prosíme
Tě, Pane, za naše média, ať šíří pravdu a
naději.

Prosíme Tě za Tvou církev, aby byla
pevným pilířem všem, kdo se k Tobě upí-
nají a majákem těm, kdo Tě hledají.

Prosíme Tě za věrohodnost křesťanů
v naší společnosti.

Prosíme Tě za náš sbor. Prosíme Tě
za našeho bratra faráře a jeho rodinu,

sborovou sestru, sestru kurátorku.
Prosíme Tě za staršovstvo, aby nachá-

zelo správná rozhodnutí zejména v této
době.

Prosíme Tě za studenty, zejména
ty, které čekají maturity či přijímací
zkoušky, aby výjimečný čas využili k po-
znávání a radosti a posiluj jejich trpěli-
vost. Posiluj ve víře jejich rodiče.

Prosíme tě, Pane, za ochranu pro
všechny pozitivně testované.

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, daruj nám pokoj.

Amen.
Michal Janeček

Co se dělo v našem sboru v období „zavřených dveříÿ?

Prázdno před kostelem, prázdno
v kostele. To je doba koronavirová v ne-
děli ráno (foto Michal Janeček).

Zdeněk Šorm zorganizoval pro vnit-
roblok koncert na střeše, na kterém za-
hrálo violoncellové duo Jan Keller a Ma-
tyáš Keller (foto Petr Kadlec).
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Nahráváme pašijové čtení pro náš
sbor i pro celocírkevní web (foto Michal
Janeček).

Příprava chlebů pro lidi bez domova pro-
bíhala v této době častěji. Podílelo se na
ní několik členů a členek sboru, finančně,
přípravou i odvozem (foto Jarmila Rai-
sová).

Velikonoční neděle v prázdném kos-
tele, nahrávané bohoslužby jsou tento-
krát ale už s varhanním doprovodem
(foto Michal Janeček).

RECENZE 11

proto jdeme vstříc jitru, a ne rozpadu, ni-
cotě a noci. S tímto zaměřením pak mo-
hou lidé formovat své životy a s touto
perspektivou se také mohou všechny uve-
dené aktivity slévat do jednoho společ-
ného proudu.

Poznámka autorky anotace:
Pro naši rodinu Novotných má Petr Po-
korný zvláštní význam. V době, kdy ma-

minka a její sestra chodily „do mlá-
dežeÿ, vedl tuto mládež vikář Petr Po-
korný, který také přijímal tatínka do Vi-
nohradského sboru, když jako katolík žá-
dal o přestup (vstup) do ČCE. A za pár
měsíců na konci roku 1960 právě Petr Po-
korný oddal v našem kostele mé rodiče.

Barbora Uličná

Zvuky probouzení
Petr Třešňák, Petra Třešňáková

Na tuto knížku jsem odkazoval při po-
sledních bohoslužbách na dálku v kázání
o vzkříšení Jairovy dcerky. Nejde roz-
hodně o snadné čtení, ale myslím, že stojí
za to, a to nejen pro ty, kdo se zajímají
o svět lidí se zdravotním postižením. Petr

Třešňák je novinář, který píše hlavně
pro týdeník Respekt a věnuje se přede-
vším sociálním a zdravotním tématům.
Zde také uveřejnil před několika lety roz-
sáhlý článek „Děti úplňkuÿ, který vychá-
zel z osobní zkušenosti s dcerkou Dorot-
kou, postiženou těžkou formou autismu
ve spojení s mentální retardací. Později se
svou ženou Petrou – psychoterapeutkou
a lektorkou krizové intervence – založili
spolek „Naděje pro děti úplňkuÿ, který
usiluje o zlepšení sociální podpory rodin
dětí s autismem. Knížka „Zvuky probou-
zeníÿ je otevřenou zpovědí a reflexí toho,
jak se s narozením a výchovou své dcerky
vyrovnávali. Není především o autismu
samotném, ale o tom, jak se pod vli-
vem této extrémně náročné situace mění
vlastní očekávání a pohledy na život i na
víru. Pohledy Petra a Petry se střídají
a je znát, že tuto situaci každý prožívá
trochu jinak. Někdy je možná těžké ro-
zumět. Ne proto, že by autoři psali ne-
srozumitelně, ale proto, že nám schází
jejich prožitek a zkušenost. Na druhou
stranu jejich zápasy a vyrovnávání mys-
lím zachycují něco obecnějšího, co má vý-
znam pro každého, kdo pod tíhou skuteč-
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Pastelky pro Berkat jsou na místě

Na podzim jsme vybírali finance na
školní potřeby pro jednu ze dvou organi-
zací, které soustavně podporujeme – Ber-
kat. Nyní přišla od Jarmily Müllerové
z Berkatu potěšující odpověď, že se věc
podařila a školní potřeby dorazily do Af-
ghánistánu. Píše:

Zásilka školních batohů a pastelek je
po určitých komplikacích konečně v Ká-
bulu u naší koordinátorky paní Kha-
lidy. Podařilo se mi krabice na poslední
chvíli před koronavirovými opatřeními (5.
března) poslat vojenským letadlem. Ne-

skončily však v Kábulu, ale ve čtrnác-
tidenní karanténě na nějaké základně.
Když se našly, spoustu dní se řešilo, jak a
kde je předat. Den po vyřešení problému
byl v Kábulu vyhlášen zákaz vycházení,
ale nakonec vše dobře skončilo a krabice
jsou u paní Khalidy. Nicméně děti ne-
chodí do školy, nescházejí se, takže se ne-
dají věci momentálně předat. Ani kurzy
gramotnosti se nekonají, ale to už je teď
taková situace a doufejme, že se děti v do-
hledné době dočkají. Hlavní je, že je vše
v Kábulu v péči paní Khalidy.

Ze sborové knihovničky

V roce 2012 vydalo nakladatelství Vy-
šehrad pátou knihu v edici Rozhovory
nad biblí s názvem „Má to smyslÿ, ve
které jsou zachyceny úvahy Petra Pokor-
ného nad nedělními perikopami liturgic-
kého kalendáře.

Po krátkém úvodu následuje 40 roz-
hovorů o biblických textech, závěrečná
část knihy nazvaná VZPOMÍNKY má
čtyři kapitoly, z nichž tři jsou věnovány
autobiografii Petra Pokorného a v po-
slední, čtvrté části tohoto dialogu se
autor věnuje svému životnímu vzoru –
významné osobnosti evangelické teologie
Josefu Bohumilu Součkovi.

Následující ukázka je z 34. rozhovoru
nazvaného „Naděje navzdory lidské sla-
bostiÿ, který se zamýšlí nad Druhým lis-
tem Timoteovi 2,8–13:
Navzdory šířící se deziluzi,

skepsi, nihilismu a sobectví se dnes
mezi lidmi projevuje stále více

touha dělat něco smysluplného a
skutečně lidského. Mnoho mladých
lidí si uvědomuje, že v jejich ži-
votě má nejzřetelnější smysl pomá-
hat slabým, starým a postiženým
lidem. Proto jich takové množství
pracuje v neziskových organizacích
jako dobrovolníci. Nápadná je také
snaha mnoha našich spoluobčanů
uchovat přírodu a zajímavé tradice
i památky z minulosti pro příští ge-
nerace. Co lidem, kteří všechny tyto
chvályhodné činnosti dělají, chybí,
aby mohli mít skutečnou naději pro
svůj život?

Chybí jim jasná perspektiva, s níž by
měli přijít křesťané, kteří by měli sro-
zumitelně sdělit, že všechny tyto snahy
mají společného jmenovatele a že v ma-
lém jsou to projevy téže moci, kterou po-
znali v Kristově zmrtvýchvstání.

Proto vyznáváme, že se blíží „denÿ, a

ZE SBORU 7

Chleby jedou do Naděje (foto Jana Šarounová).

Také šití roušek zaměstnávalo několik ochotných rukou, včetně těch farářských a
„sborovosestrovskýchÿ (foto Jana Šarounová).
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Michal Janeček nese roušky ušité
v naší dílničce do organizace Pražská po-
moc u Salvátora (foto Pražská pomoc).

Pavel Coufal se Zdeňkem Šormem a
Jakubem Šormem se pustili do úklidu
sklepa (foto Zdeněk Šorm).

ZE SBORU 9

Posluchači v oknech a na balkónech (foto Petr Kadlec).

První biblická hodina (foto Zdeněk Šorm).


