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KÁZÁNÍ

Ježíšovo pokušení
Matouš 4,1 – 16
Místo výkladu jsem si pro vás vymyslel takovou covidovou parafrázi:
Poté, co ho křest ujistil, že je Boží
Syn, táhlo to Ježíše do samoty, aby si
utřídil myšlenky. Navíc si řekl, že taková
dobrovolná karanténa bude v duchu solidarity. Přispěje k tomu, aby se epidemie
nešířila. Syn člověka přece nepřišel, aby
si dal sloužit, ale aby sloužil. Odjel tedy
na samotu do hor. Nikde nikdo, ani signál
tu nebyl – pravé místo pro meditaci. Po
čase mu ale došly zásoby a nejbližší horská chata byla kvůli mimořádným opatřením zavřená. Dostavil se hlad.
A tu se v něm ozval hlásek: „Jsi přece
Syn Boží. Tak tu kamennou boudu otevři. Najíš se a nasytíš i ostatní turisty.
Copak nemáš lámat chléb hladovému?ÿ
Jenomže Ježíš si vzpomněl, že bible říká,
že chleba není všechno, že je toho v ní víc
a život je právě v tom všem.
Ale ten hlásek hned navázal a právě
bible se přitom dovolával: „Jistě, nejde
jen o chleba, ale o víru. Jestli jsi Boží
Syn, tak o ní lidi přesvědč! To ale musíš
do Prahy, třeba na Pražský hrad. Skoč
ze svatého Víta. To bude bomba! Neboj,
nic se ti nestane, vždyť to bible pořád
říká: Bůh tě přece chrání, nedopustí, aby
se ti stalo něco zlého. Copak tomu nevěříš?ÿ Jenomže Ježíš si zase vzpomněl,
že v bibli také četl: „Nebudeš Pána Boha
pokoušet.ÿ
Jenomže ten hlásek se nedal. Když Ježíš otevřel noviny, co si přivezl, a viděl,
jak to teď ti nahoře vedou a jak jim to
přesto díky politickému marketingu vychází, ozval se znovu: „Vidíš, stačí šikovnej marketing. Já ti povím, jak se to dělá.

Jsi přece Boží Syn. Můžeš pro Boží věc
získat celej svět. Jen dej na mě a bude na
zemi Boží království.ÿ A tehdy Ježíšovi
svitlo – vždyť bych v tom zbožném nadšení dal za pravdu právě tomu, že o tom
nebi na zemi rozhoduje někdo úplně jiný
než Bůh. A tak ten hlásek okřikl: „Běž někam, ty ďábelskej našeptávači! Bible především říká, že máme všechno od Boha,
a tak si nemusíme a nemáme od nikoho
nechat nakukat, že bychom ho museli poslouchat. Důvěra a poslušnost patří je-
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nom Bohu!ÿ
se sbalil a vrátil se tam, kde to bylo nejA jak to řekl, pocítil najednou svo- horší – jako dobrovolník na covidový odbodu a klid. Nic ho už nezmákne, ani ta dělení.
karanténa. Může jít a svobodně jí čelit.
Zdeněk Šorm
Ani ty zbožný kecy ho nezavedou. A tak

Létající stroje
Kdo by se toho nadál. Elektrická „Veritaskaÿ, která šila před léty podle Burdy
ty nejvíce „inÿ modely, co pozdní komunismus viděl, se po letech rozhodne zvednout kotvy. Prostě ji nebaví, že na ni
padá prach.
Sedne na letadlo a rozletí se do světa –
do Afghánistánu, do Kábulu. Na letišti se
tváří trochu překvapeně, když tam potká
obstarožní „Singrovkuÿ, která ani neví,
co je to elektrický proud, a možná pamatuje ještě Vojtu Náprstka (i když to asi
ne, ten do Prahy nechal přivézt Wheeler and Wilson” v době, kdy si Singrovka
mohla nechat jen zdát, že Wheelera a
Wilsona jednou koupí). Nakonec se skamarádí, v letadle stojí vedle sebe. Po příletu si každý stroj vybere novou paní a
dá se zase do práce.

Cesta každého z nich začala tak, když
jeho původní majitel zaslechl, že stroje
sháníme, a vzpomněl si, že nějaký (nebo
nějaké) doma má a že už je nebude potřebovat. Pak se ozval – nejčastěji Jarmile,
naší sborové sestře, nebo někomu dalšímu
ze sboru, Zdeňkovi, našemu faráři, JakuKrátký příběh se šťastným koncem. bovi Šilarovi a dalším.
Hodně podobně probíhá spolupráce naKdyž se domluvíme, nastává fáze
šeho vinohradského sboru s Berkatem svozu – stroje dovezeme do sboru, ze
v takovém malém projektu létajících ši- sboru je odvezeme k panu opraváři, aby
cích strojů pro Afghánistán. Projekt je je prohlédl, seřídil, promazal a opravil,
sice malý, ale je náš. Opravdu. V tomhle pokud bude třeba (přece nebudeme tak
jsme se nepřidali k něčemu, co už běželo. daleko posílat nějaké šunty . . . ). V toAle vymysleli jsme (tady) něco, co po- mhle kolečku už jsou zapojeni lidé ze
máhá (tam) lidem, kteří to potřebují.
sboru, mladí (jen věkem), starší (věkem
V prosinci doletělo do Afghánistánu i funkcí).
Když víme, že stroje jsou „živéÿ a
dalších pět strojů – dva mechanické a tři
elektrické. Našly tam své nové majitelky opravené, začneme domlouvat s Berkatem – konkrétně s paní Jarmilou Mulleroa už pracují.
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vou (která nám spolu s paní Petrou Procházkovou hezky povídala na předcovidové Noci kostelů) – datum odletu. Logistiku jsme už zdokonalili, a tak stroje dovezeme (už sami, jako velcí kluci a holky)
do Kbel na letiště, kde je odbaví, naloží
do letadla a tradá směr Kábul. Před tím
„tradáÿ je potřeba ještě stroje zabalit a
polepit nápisem, že to jsou šicí stroje, a
i když mají vysokou kadenci, jsou zcela
jen k mírovému užití.
Tam, v té Asii, je to už v režii jiných
lidí. Stroje se potkají se dvěma organizacemi. První je Operation Mercy – mezinárodní organizace se sídlem ve Švédsku. Humanitárními, rozvojovými programy pomáhá chudým lidem ve světě,
hlavně v centrální Asii, severní Africe
a středním Východě. Paní Khalida Hafizi, která je koordinátorkou pro Afghánistán, na stroje čeká na letišti, aby je
představila v druhé společnosti. Tou jsou
SHG (Self Help Groups), tzv. svépomocné skupiny. V nich se potkávají lidé,
kteří si společně pomáhají. Poskytnuté
vzájemné půjčky jim umožňují zvýšit životní standard, zlepšují si znalosti o zdravotnické péči, o lidských právech, obchodování, odstraňování negramotnosti. Svépomocné skupiny si kladou za cíl pomoci
těm nejchudším. Paní Khalida dohlíží na
to, aby stroje našly své nové majitelky,
kterým pomohou. Společným jmenovatelem žen, ke kterým se stroje stěhují, je
to, že jim Bůh požehnal nejméně třemi
dětmi, a na druhou stranu žijí ve vztazích, které jsou mírně řečeno, složité.
Lednová zásilka dorazila k těmto ženám:
K paní Khadiji – má šest dětí, manžel se léčí ze závislosti, šít ji naučila švagrová, šití je teď jediný zdroj obživy pro
celou rodinu.

„Dá li Bůh, přijde den, kdy se manžel vyléčí a můj život bude bez problémů.
Se šicím strojem zvládnu práci rychleji,
moje výrobky budou lepší. Moc děkuji, že
mně Operation Mercy dala šicí stroj.ÿ
K paní Samiře – ta má tři děti, manžel nemůže najít práci, jedna z dcer je
nemocná a rodina za léčbu každý měsíc
platí. Naučila se šít a s podporou SHG
získala klientelu. Neměla vlastní stroj.
Chce naučit šít i manžela.

K paní Asmě, která se shodou okolností ocitla s manželem na pokraji krachu (manžel se živil šitím, ale neměl dost
prostředků na to, aby v práci sám pokra-
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čoval, a rodina se zadlužila).
„Svěřila jsem se se svými problémy
na skupině (tzv. svépomocná skupina) a
členové mně poradili, abych se od manžela naučila šít a pomáhala mu zlepšit finanční situaci. Po několika měsících jsem byla schopná ušít šaty a další
oblečení. Začala jsem šít pro členy naší
komunity. Když jsem dostala šicí stroj,
manžel byl velmi šťastný, začal nosit
práci domů a šijeme po nocích. Jsme
teď spokojení, se šicím strojem jde práce
od ruky a jsme schopní včas splácet
půjčkuÿ.
K paní Suray, která má čtyři děti a
dnes je živí sama.
„Než jsem dostala šicí stroj, moc jsem
toho ušít nestíhala. Ale nyní udělám víc,
protože v noci máme elektřinu a šaty
snadněji ušiji. Děkuji za stroj, moc mně
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pomohlÿ.
A ten pátý stroj se zatoulal někde na
letišti a svou majitelku našel později, a
tak ještě nevím, jak se jmenuje.
A tak s díky všem, kdo slyšeli a vzpomněli si, že mají stroj, co nepotřebují,
všem, kdo jsou „namočeniÿ v přepravě
strojů sem na Vinohrady, tam k panu
opraváři, zpátky sem na Vinohrady a pak
tam na letiště, všem, kdo je pomáhají
balit, a s velkými díky Berkatu, se chci
závěrem zeptat – nevíte náhodu o nějakém šicím stroji, na který tiše padá prach
a už si asi nikdy ani kolečkem nezatočí?
Pokud ano, dejte mi vědět. Další letadlo
letí na konci února, ale to už má své pasažéry, v březnu asi nic nepoletí, duben
je však také hezký měsíc na cestování.
Hlavně pro šicí stroje.
Matěj Cháb

Pracovní listy Ekumenické komise pro české církevní
dějiny 17. století
Také jste si jich všimli vzadu v kostele? Leží tam už docela dlouho a trochu se ztrácejí mezi dalšími tiskovinami,
ale můj manžel je objevil a přinesl domů.
Dívala jsem se na ně nejprve trochu s nedůvěrou, protože v mém oboru jsou pracovní listy pro děti a obsahují obvykle
řadu úkolů. O úkoly z dějin 17. století
jsem tedy rozhodně moc nestála.

a České biskupské konference, jejímž úkolem nemá být nalezení jediného správného výkladu, ale poukázání na to, „že
jen obtížně můžeme dějiny malovat černobíle a snadno rozlišovat oběti a pachatele – nechceme-li samozřejmě místo
zkoumání dějin volit jejich ideologický
výklad.ÿ Složení komise nebylo z materiálu úplně zjevné, vyhledala jsem si ho
Ukázalo se však, že jde o počin, který tedy na Internetu, snad je aktuální. Kosi rozhodně zaslouží pozornost. Jak se misi založenou v roce 2017 tvoří Domipíše v prvním listu, „historické události nik Duka OP – předseda ČBK, Stanislav
a okolnosti 17. století mezi námi křes- Přibyl – generální sekretář ČBK, Mgr.
ťany, ale i v okolní společnosti budí dosud ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. – akadevášně nepříliš přátelské.ÿ A tak vznikla mický pracovník Cyrilometodějské teolospolečná komise Ekumenické rady církví gické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
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mouci, Mgr. Daniel Ženatý – předseda
ERC, ThDr. Petr Jan Vinš – generální
sekretář a tiskový mluvčí ERC, Mgr. Jiří
Just, Th.D. – vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Komise
si dala za cíl najít cestu k pochopení to-

hoto období našich dějin, které je pro
mnohé lidi v naší společnosti traumatizující, a chce se z rozhodnutí České biskupské konference a Ekumenické rady církví
snažit hledat porozumění. A dát impulz
k dialogu.

Do pracovních listů přispívali i další
odborníci, přes otitulovaná jména jde
však o materiál srozumitelný široké veřejnosti. Série krátkých článků nás postupně provede 17. stoletím, ale i důležitými souvisejícími událostmi století
předcházejících, a čtení je to poutavé.
Mnohdy si opakujeme znalosti získané ve
škole či na konfirmačním cvičení, mnohdy
vidíme známé události v jiných souvislos-

tech nebo se dozvídáme věci, o kterých
jsme toho doposud mnoho neslyšeli. Pracovní listy vyšly zatím tři – poslední na
podzim 2020 k výročí bitvy na Bílé Hoře.
Pokud už je vzadu v kostele nenajdete, je možno si je prohlédnout na
webu Ekumenické rady církví na odkazu
http://www.ekumenickarada.cz/17stoleti
Jana Šarounová

RECENZE
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Houbařka
Recenze
”Houby z košíku jsme roztřídili a rozdělili na dvě poloviny. Hřibovité jsme zatím nechali stranou, večer je nakrájím na
tenké plátky a vyskládám na síťovinu nataženou na rámu, který kdysi vyrobil táta.
Vojta začal krájet hnojníky na proužky.
Klobouky krájel na stejně velké kostičky
a nohy zase na kolečka, a to všechno
házel do litinové mísy. Já jsem mezi-

tím osmahla cibulku na másle, rozkvedlala v míse pár vajec a zaběhla na zahradu pro kudrnku, která na zapleveleném záhonu zázrakem přežila. Do pánve
jsem přihodila hnojníky, zalila je vajíčkem, přidala trochu mléka a nakonec mozeček posypala petrželkou. Talíře s jídlem jsme si přenesli na verandu. Posadili jsme se vedle sebe na dřevěnou la-
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vici, ale Vojta zase kvapně vstal, položil oba talíře na lavici a otočil dřevěný
stůl o devadesát stupňů. Teď už se nic
neviklalo. Talíře vypadaly na oloupaném
dřevě smutně a osamoceně. Zaběhla jsem
do kuchyně pro kostkovaný ubrus a prostřela stůl. Pak jsem naplnila půllitr vodou a natrhala do něj pár chryzantém a
lilií, jediných okrasných květin, které na
zahradě vydržely. Zaběhla jsem zpátky do
kuchyně a přinesla dvě sklenice s mlékem. Vojta mezitím improvizovanou vázu
vycentroval a položil talíře s příbory na
opačné strany stolu. Pohled na stůl mě
zahřál u srdce. Teď bylo vše dokonalé.
Takhle slavnostně prostřenou tabuli jsem
již dlouho neměla.”
Zasteskne se vám někdy po čtenářské dychtivosti, kdy člověk nemůže odtrhnout oči od stránek a mysl od příběhu,

kdy si říkáte „ ještě stránku, ještě kapitolu, jak tohle dopadneÿ? Když jsem byla
mladší, stávalo se mi to často, později takových chvil ubylo, ale když na ně dojde,
je to vždycky krása.
Naposledy se mi to stalo s knížkou
Houbařka (nakladatelství Host, 2018).
Doporučení čistě náhodné, autorku Viktorii Hanišovou jsem neznala. Děj mě
vtáhnul a pohltil, četba naplnila celou
volnou sobotu a večer už mi příběh jen
v hlavě dozníval a uzavíral se. Houbařka
je tedy můj tip: je o lese, houbaření a
Šumavě, ale také a především o smíření,
odpuštění, nezávislosti. Také o tom, co
z dětství si neseme do dospělosti, co to
s námi může dělat, jak s tím žít a jak se
minulostí nenechat spoutat.
Ruth Šormová

Z obchůdku Jednoho světa podruhé
Milí čtenáři Hroznu, dovoluji se na
Vás obrátit s prosbou o podporu prodeje
obchůdku Jednoho světa v této komplikované době. Pokud Vám již došla naše
výborná káva, čaj, kakao, čokoláda nebo
Vás oslovilo něco na našich webových či
facebookových stránkách, neváhejte mě
kontaktovat na telefonu 733 538 680 či
na e–mailu obchudekjs@seznam.cz a domluvíme se. Děkuji všem, kteří se na mě
již obracejí i těm, kteří tak učiní.
S pozdravy a s přáním pevného zdraví
a Boží ochrany
Magdalena Jelínková
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Rychlá sbírka
Z Farní Charity Nejsvětějšího srdce
Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme
dostali informaci o materiální sbírce pro
lidi, kteří přežívají bez základní podpory
v okolí uprchlického tábora Lipa v Bosně.
Sbírku pořádala organizace Pomáháme
lidem na útěku. Sborová sestra Jarmila
zorganizovala rychlou sbírku, na kterou
přispělo 15 lidí ze sboru, věcmi nebo pe-

nězi na dopravu.
Přinesli trvanlivé jídlo do dvou krabic, 10 zimních bund, 15 svetrů, 20 triček,
spodní prádlo, asi 20 párů rukavic a 30
párů ponožek, dvoje boty, velkou tašku
čepic a šál. Všem děkujeme za pohotovou
pomoc.
jaš
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Zprávy ze staršovstva 11. 2. 2021
 Staršovstvo se sejde k rozhovoru
o rozvojovém plánu sboru na mimořádné schůzi 4.3., pokud bude
možné setkání tváří v tvář. V případě, že to mimořádná opatření nedovolí, schůze bude odložena.
 Staršovstvo
upravilo
usnesení
o sbírce na projekt „Iglouÿ. Protože se v něm nekupují jednotlivé
přístřešky pro lidi bez domova, ale
doplňuje se fond, ze kterého již byly
zakoupeny, bude archová sbírka na
tento projekt v celé výši převedena
Armádě spásy.
 J. Šarounová a J. Šilar připravili
elektronický formulář pro individuální objednávky nového zpěvníku.

Bude zveřejněn, až k objednávce
vyzve synodní rada.
 M. Janeček informoval staršovstvo
o výběru obrazů O. Rady, které
sbor daruje Středisku humanitární
a rozvojové spolupráce Diakonie
ČCE.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o rekonstrukci elektroinstalace ve
sborové kanceláře. Rekonstrukce je
dokončena. Staršovstvo vzalo bez
výhrad na vědomí dohodu o provedení práce na vymalování kanceláře, kterou uzavřeli statutáři
sboru.
 Staršovstvo se seznámilo s žádostí libeňského sboru o půjčku na
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pokrytí rekonstrukce střechy sborového domu a návrhu smlouvy
o zápůjčce. Půjčku musí schvalovat
sborové shromáždění. Staršovstvo
připraví návrh smlouvy do příští
schůze.
 Vzhledem ke změně výpočtu odvodu do Personálního fondu bude
sbor podávat DPPO v řádném termínu a vyúčtování energii bude řešeno dohadnou položkou.
 Staršovstvo souhlasilo se změnou
DDP pro J. Krupičkovou (správce
sborových financí) a P. Coufala
(správce krátkodobých pronájmů)
na dobu neurčitou.
 Staršovstvo jednalo o přípravě výročního sborového shromáždění.
I když je zatím mimořádná opatření neumožňují, stanovilo jeho termín na 21.3. Pověřilo statutáře a
sborovou sestru úpravou seznamu
členů s hlasovným právem podle
novely církevního zřízení. Pověřilo
M. Chába, aby do sborového dopisu o hospodaření zařadil doporučení samostatné platby saláru za
každou osobu, jak to nové upravují
řády církve. Domluvilo se na přípravě zpráv o životě a hospodaření
sboru.
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 M. Cháb připraví na příští schůzi
návrh možného snížení počtu členů
staršovstva pro případné rozhodnutí sborového shromáždění.
 M. Cháb podal staršovstvu zprávu
o jednání konventuálů v situace,
kdy se konventy nemohly řádně sejít.
 Staršovstvo rozhodlo, že se sbor
připojí k postní sbírce Diakonie formou archové sbírky od 28.2 do 2.4.
 J. Šarounová seznámila staršovstvo s rozhovory, které vedli statutáři s J. Raisovou a P. Coufalem o jejich práci, jak bylo dohodnuto před rokem při novém rozdělení kompetencí sborových zaměstnanců. Z rozhovorů vyplynula především potřeba vyjasnit ještě kompetence i postupy v některých konkrétních případech. Zaměstnanci
sboru připraví jejich seznam. J. Šarounová také apelovala (nejen) na
presbytery, aby pokud možno reagovali na maily od J. Raisové, které
obsahují konkrétní dotazy.
 Staršovstvo také hovořilo o nemocných členech sboru a jejich situaci.

Zdeněk Šorm

i Ze sborových akcí

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 LATEX 2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550,
e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského
sboru. Neprodejné.

