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KÁZÁNÍ

Kázání v neděli 5. 12. 2021 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Lukáš 1,26–38
Text: Lukáš 1,39 – 56
Sestry a bratři,
advent je zvláštní čas – pojmenovaný, nadepsaný. Nejde v něm prostě jen
o vteřiny, minuty, hodiny, dny a noci.
Není to prázdný nepopsaný list. Nejsou
to jen volné kolonky v diáři, kam bychom
mohli vpisovat svoje schůzky, povinnosti
a úkoly. Ten nadpis určuje jeho náplň,
poukazuje na to, že už nějaký obsah má.
I kdybychom si ho rozvrhli sebelépe a podařilo se nám splnit všechno, co jsme si
předsevzali, pokud to určení pomineme,
jsme vedle. V adventu zkrátka nejsme
tím, že je dneska 5. prosince a do Vánoc
zbývá už jen 19 dní. V adventu jsme, pokud těmto dnům nedáváme obsah sami,
pokud si tím nadpisem dáme říct a ukázat, k čemu ten čas vlastně máme, pokud ho určuje to, co přichází. Zdá se,
že o tom ani není třeba mluvit. Vánoce
přece už dlouhou dobu diktují, čemu se
věnujeme a nač myslíme. Snad žádné jiné
svátky nám nezaberou tolik času a tolik ho neovlivní. Zaměstnávají naši mysl
i ruce dlouho dopředu. Jsou přítomné
skoro ve všem, co děláme. A nemyslím
teď jenom na ty konzumní přípravy –
na nakupování, pečení, úklid, výzdobu
atd. Koná se i mnoho duchovních setkání,
koncertů, divadel a my se na nich podílíme. A všechnu tu krásu nechystáme jenom pro sebe, myslíme přitom na druhé.
Ostatně i ty materiální věci – dárky, cukroví, dobroty apod. – nejsou přece jen
pro nás. Chceme jimi udělat radost druhým. Jsou, nebo určitě mohou být, výrazem lásky a vztahů. Kdo se nad ně pří-

liš snadno povznáší, tomu nejspíš ušlo, že
Vánoce jsou právě o vtělení lásky, o slovu,
které se stalo tělem, jak píše Jan. Duchovní Vánoce bez všech těch konkrétních materiálních projevů zájmu a lásky
by měly s těmi biblickými máloco společného. Všechny ty přípravy mají svůj
dobrý smysl a nechci žádnou shazovat.
Je dobré, že se všechno tohle děje a že
tomu věnujeme čas. A přesto, když si
vybavím, nebo čtu, ta biblická předvánoční vyprávění, mám vždycky takový
divný pocit, že nám něco uniklo, že jsme
tomu příchodu, o kterém advent je, tak
úplně neporozuměli. Příchod avizuje navštívení, návštěvu. Jak jsme to četli minulou neděli, někdo nám ťuká na dveře,
někdo chce vstoupit. A ta biblická navštívení jsou skoro vždycky nečekaná, překvapivá a znamenají často čáru přes rozpočet. V případě Marie to tak rozhodně
je. Veselka se jí pěkně zkomplikuje. Ale
ono je tomu tak vlastně trochu u každé
návštěvy. Návštěva vstupuje do našich
plánů, žádá si náš čas. A má-li při ní dojít opravdu k setkání, nikdy ji nemůžeme
mít plně ve své režii. Musí při ní být prostor pro to, co do ní vnese náš návštěvník. A máme při těch svých přípravách
i v tom, co jsme nachystali, tenhle čas a
prostor? Máme místo na to, co nás třeba
vyruší, co je zkomplikuje? Návštěvu bude
asi vítat jenom ten, pro koho nebude nejdůležitější, aby stihl všechno, co si předsevzal, aby všechno dopadlo tak, jak si
to přichystal a naplánoval. Komu půjde
jen o to, ten se nejspíš žádnou návště-
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vou rušit nedá a nikoho do svého života
vstoupit nenechá. Možná se mu tak podaří užít si svoje Vánoce dokonale, ale
s těmi božími se nejspíš mine. Příprava
na ně totiž spočívá právě v ochotě přijmout i to, co nás z našich příprav a
představ vyruší; spočívá právě v tom,
abychom se ve svém spěchu nechali zarazit, abychom uměli zabrzdit svoji vůli
a cílevědomost a dovedli spolu s Marií
říct: „. . . staň se mi podle tvého slova.ÿ
Tak začíná účast nás lidí na božích Vánocích – ochotou nechat stranou svoje představy o tom, co a jak se má stát, a být
Bohu k dispozici. Ale pozor, i tohle lze
slyšet po svém. Uštvaní svými přípravami
na Vánoce, bychom možná také rádi vystoupili z předvánočního shonu, zastavili
se a spočinuli. V uspěchaném čase toužíme po zklidnění. Jenomže on tady ten
příběh nekončí. Namísto spočinutí je tu
nový start, pohyb, cesta, dokonce i ten
spěch. Marie, která se Bohu vydala, nezůstane na místě. „Staň se mi podle tvého
slovaÿ pro ni neznamená přijmout pohodlnou roli loutky, za jejíž špagátky tahá
někdo jiný. Neznamená to pro ni zůstat
sedět jako ta pověstná panenka v koutě,
dokud jí z něho události nevytáhnou. Naopak, vydá se na cestu – hned a spěšně.
A od té chvíle jako by se s tím vycházením v evangeliu roztrhl pytel – vyjde
Josef s Marií z Nazareta, vyjdou mudrci
od východu, vydají se pastýři do Betléma a později všichni učedníci vyslyší
pozvání „Pojď za mnouÿ. . . Všichni, kdo
se v běhu svého života nechají Bohem zastavit – už od Abrahama, se vzápětí vydávají na cestu, spěchají. Právě to zastavení je nastartuje, uvede do pohybu. Jako
by nás chtěl evangelista vyvést z omylu:
Boží vůle není osud, ale výzva. Kdo jí řekl
své „anoÿ, ten nezůstává na místě. Ten
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nechá to svoje opravdu za sebou a jde
za tím, o čem slyšel. Touží se s tím potkat, touží být u toho, a proto tomu vychází vstříc. Vstupuje na cestu, na které
se má boží vůle naplnit a chce být s těmi,
na kterých se má naplnit. Když trochu předběhneme, můžeme si je vyjmenovat třeba podle chvalozpěvu Marie, nebo
podle Ježíšových blahoslavenství: jsou to
ponížení, hladoví, chudí duchem, plačící,
milosrdní, dělníci pokoje anebo ti, kdo
se v odpovědnosti Bohu nedovedou vyhnout potížím. Zkrátka ti, od kterých se
spíš odvracíme, protože naši představu
štěstí ruší. Ale Bůh spojuje naději právě
s nimi. Pro pastýře to budou ti vystrčení za dveře. A pro Marii to byla zatím ještě bezdětná stárnoucí žena kněze,
který už sám nevěřil tomu, co říkal, a
tak nebyl s to žádnou naději ani sdělit.
Do téhle společnosti spěchá ta, která přijala, že Bůh může přijít do lidského života a že v něm proto navzdory všemu
lze čekat věci nevídané. Kupodivu to ale
Alžbětě hned nevyklopí. Jenom pozdraví.
Nic víc. Možná, že když člověku dojde,
jak osobně se ho boží slovo týká, tak spíš
ztichne a hrdlo se mu sevře. O tom, co
nejbytostněji prožíváme, nemluvíme na
potkání, pokud o tom vůbec mluvit dovedeme. Hlásat se dají jen naučené fráze,
neosobní informace nebo novinky, které
se nás zas tak moc netýkají. Věci skutečně svaté a životně důležité také neodhaluje naše výřečnost. Pro ně otvírá
oči, mysl i ústa sám Bůh. Duchem svatým naplněna, promluví Alžběta. Ačkoli
o tom zatím vůbec nic neslyšela, osloví
svoji příbuznou, obyčejnou dívku z Nazareta, stejně jako předtím anděl: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
života tvého. Jak to, že ke mně přichází
matka mého Pána.ÿ – Milostí zahrnutá,
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Pán s tebou.” To Bůh nám odhaluje zázračnost a milost ve všednosti. Když se ji
pokoušíme zdůraznit my sami, dopadá to
i při vší dobré vůli většinou bledě. Právě
na Marii je to znát. V církevní věrouce se
z ní stala jakási svatá superžena, neposkvrněná, milostiplná, nadpřirozená, dárkyně milosti, královna nebes, neobyčejná.
Ale právě s tím se ten největší zázrak –
zázrak milosti, kterou Bůh zahrnuje naši
obyčejnost – vytratil. A spolu s ním i údiv
nad tím, jak nás bez všech předpokladů
boží láska navštěvuje. Ale právě nad tím
se Marie nejvíc podiví a žasne. A Alžběta jakbysmet. K tomu navštívení nevidí žádný důvod ani předpoklad. A on
také není. Ani u Marie, ani u Alžběty,

ani u nás. Důvod je jinde – v Bohu, který
chce být s námi, který chce sdílet náš život, který přichází, aby vstoupil do našich
úzkostí a nadějí, stresů a radostí a spolu
s námi je prožil včetně smrti. A proto je
blahoslavená ne ta, která neposkvrněně
počala, nebo zrodila a odkojila, ale ta,
která uvěřila, že se splní, co jí bylo řečeno
od Pána. A nejen ona – ale jak Ježíš dodává o pár kapitol dál – všichni, kdo slyší
boží slovo a zachovávají je. Protože ono
se naplní a věci, ve které nejsme s to ani
doufat, protože na ně sami nemáme, se
stanou. Kdo se na to spolehl, ten se může
radovat a zpívat spolu s Marií, jak se velikost malejch provalí, i když jsou zatím
nahoře ještě ti velcí. Amen.

Přímluvná modlitba
Pane, otevíráme k tobě svá srdce a
prosíme tě v tomto adventním čase o pokoj pro celý svět, pokoj pro církev, pokoj
pro každého z nás.
Pane, spěcháme vstříc tvému Synu a
prosíme, nedopusť, aby nám stály v cestě
pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost
zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.
Dej, abychom poznávali Krista v našich bližních, zvláště v těch nuzných,
když potřebují naší pomoc.
Prosíme tě za to, abychom tento adventní čas nepromarnili a dobře se připravili na oslavy narození tvého Syna. Prosíme tě, abychom dokázali slavit s čistým
srdcem. Prosíme tě za tento svět, abys do
něj vložil více lásky a pokoje.
Prosíme tě, Pane, za tvou církev,
která je církví stále se proměňující, abys
ji svým duchem skutečně obnovil, aby od-

povídala pravdivě a věrohodné na tvé výzvy v událostech této doby.
Prosíme tě, Pane, za křesťany v naší
vlasti. Zvláště tě prosíme za sílu a osvěžující rosu tvého Ducha nové synodní radě
a nově obsazeným církevním orgánům.
Prosíme tě o rodinu těch, kteří v tebe
věří. Sjednocuj, obnovuj, posiluj je svým
Duchem.
Prosíme tě za tuto zem, za novou
vládu, prosíme tě za dobrou novou politickou kulturu. Prosíme tě, aby ti, kdo
dostali moc, ji využívali k dobru celé
této společnosti. Prosíme tě za nemocné,
zvláště nemocné koronavirem, prosíme tě
vroucně za lékaře, zdravotníky, prosíme
tě za všechny, kdo se snaží překonat tuto
velkou ránu našeho světa. Dej jim sílu,
naději, vytrvalost a trpělivost, obnovuj
jejich sílu naděje. Prosíme tě za jejich
blízké. Prosíme tě za všechny vědce, kteří

CÍRKEV A SPOLEČNOST
pracují na tom, aby byly zmírněny bolesti
této nemoci.
Prosíme tě za všechny pronásledované, smutné a zkroušené. Prosíme tě
za vězněné, utlačované, za migranty a
uprchlíky, za lidi bez domova, za lidi osamocené, bez práce.
Prosíme tě za rodiny, ve kterých nároky této doby vzaly radost a potěšení
ze vzájemné blízkosti a zatemnily pocity
lásky.
Prosíme tě, posiluj a ochraňuj našeho
bratra faráře, jeho rodinu. Prosíme tě za
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naše staršovstvo, za pracovníky sboru, za
naší varhanici a další muzikanty, prosíme
Tě za sestru kurátorku.
Prosíme tě, abychom přijali nové
zpěvníky s otevřeným srdcem a ony se
už brzo staly čerstvou rosou, osvěžením
našeho společenství.
A ve chvíli ticha tě prosíme každý
sám za sebe, co nám právě leží na
srdci. . . A toto vše vložme do společné
modlitby, kterou s Kristem a skrze Krista
k tobě voláme: Otče náš. . .
Michal Janeček 5. 12. 2021

Slovo k Adventu
ník Hospodin přichází s mocí.ÿ Izajáš
40,1.10
„Učiň mne, Pane, nástrojem, ať zářím tvým pokojem.ÿ Píseň 399, Evangelický zpěvník, Praha 2021
Milé sestry, milí bratři,
letošní adventní čas je zvláštně
setmělý. Pandemie koronaviru nás svírá
další vlnou. Opět přibývá těžce nemocných, na zdravotníky je opět naloženo
nebývalé břemeno. Ubývá sil fyzických
i psychických, sráží nás zklamání, že
nejsme z ohrožení vysvobozeni. Nadto
jsme rozděleni názory na očkování a
na přiměřenost vyhlašovaných opatření.
Není snad rodiny, která by tím nebyla
osobně zasažena. Zoufalí utečenci jsou
Všem sborům
opět zadržováni na hranicích Evropy.
Blíže nám než dříve, neboť jde o našeho
Českobratrské církve evangelické
polského souseda. Neutěšený je chlad
Praha, 2. prosince 2021 nadcházejícího ročního období i mrazivé
vztahy mezi státy i mezi mnoha lidmi.
„Potěšujte, potěšujte můj lid? Panov- Očekáváme toužebně Hospodinův pří-
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chod. Přiznáváme tím, že jsme se dostali,
kam jsme nechtěli, a že sami nemáme
řešení ani odvahu ani sílu. Přiznáváme
svůj podíl na bídě světa. Očekáváme Hospodinův příchod v podobě betlémského
dítěte. Vyznáváme tím svou víru a naději v cestu milosrdenství, soucitu a lásky
ke všem lidem bez rozdílu. Vyznáváme
svou ochotu nechat se Boží přítomností
opět proměnit. Bůh je v pohybu směrem k nám, pojďme tedy my jemu vstříc.
Jít vstříc Bohu znamená jít vstříc bližnímu tak, jak to vidíme u Ježíše Krista.
V tento setmělý čas je to výzva k ohleduplnosti. V osobním kontaktu, v našich rodinách, v našich shromážděních,
ve vztahu ke zdravotníkům. Z ohledu

na druhé dbejme předběžné opatrnosti
a prevence třeba i za cenu osobní nechuti a nepohodlí. Z naděje na blízkost
Boží čerpejme vnímavost a odvahu. Hospodine, svatý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, přijď svým Duchem mezi nás,
daruj nám odvahu k soucitu, posilni v nás
důvěru v cestu milosrdenství, podpoř odhodlání jít ti vstříc: navštívit nemocného,
obdarovat chudého, zastat se utištěného,
povzbudit zklamaného, ocenit obětavého,
dopřát odpočinek znavenému. Pane, smiluj se. Amen.
Pán Bůh vám žehnej,
Váš
Pavel Pokorný

Zprávy ze staršovstva 9.12.2021
 Druhá část rozhovoru k rozvojovému plánu sboru proběhla 25.11.
K pokračování rozhovoru se staršovstvo znovu sejde 3.2.
 J. Raisová informovala staršovstvo
o dokončení úprav hrobu D. Brůžové. Urny, o které se sbor stará, do
něho budou uloženy na jaře příštího
roku.
 Archová sbírka na zřízení chráněné
dílny Diakonie v Ústí n/L vynesla
9.000,–Kč. Sbor ji zdvojnásobil a
připravil darovací smlouvu.
 Benefiční koncert Musica Rustica
pro Víteček vynesl 3605,–Kč. Staršovstvo rozhodlo, že na tento účel
věnuje i sbírku z 5.12., kterou
zdvojnásobí, a dar zaokrouhlí na
12.000,–Kč.

 Uvedení nových evangelických
zpěvníků se bude konat v neděli
9.1. Na uvedení staršovstvo pozvalo člena zpěvníkové komise P.
Henycha. Od této neděle bude sbor
užívat nové zpěvníky. J. Raisová
zjistí možnosti obalení zpěvníků
průhlednou fólií.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o přípravách dětské vánoční hry.
M. Janeček domluví J. Tučkem její
ozvučení.
 J. Šilar dovezl 60 kusů zakoupených
nocleženek. J. Raisová bude informovat o možnostech jejich koupě
v ohláškách a v Hroznu.
 Staršovstvo se dohodlo na způsobu
sestavování kandidátky pro volbu
staršovstva v roce 2022. Členové
sboru můžou svoje návrhy hodit do
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připravené krabice do 9.1. Presbyteři již mohou oslovovat případné
kandidáty.

 Staršovstvo stanovilo termín Výročního sborového shromáždění na
27.3.2022.

 Staršovstvo jednalo o obnově spořícího vkladu u JT bank.

 Staršovstvo souhlasilo s možností
nabídnout sborové klubovny pro
ubytování mimopražských účastníků farářského kurzu, který se
bude konat 24.–28.1.2022.

 Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby
dovedl řešení topení u varhan k realizaci.
 P. Coufal informoval o opravě
rejstříku u varhan.
 Staršovstvo jednalo o žádosti OPS
Jeden svět o prodloužení nebo odpuštění části půjčky, který sbor
poskytl. Staršovstvo souhlasilo
s prodloužením poloviny půjčky do
konce roku 2022 s tím, že o dalším možném postupu rozhodne na
lednové schůzce.
 Staršovstvo rozhodlo, že sbírka
z bohoslužeb s dětskou vánoční
hrou 19.12. bude věnována na SOS
vesničky.

 Staršovstvo pověřilo hospodářskou
komisi, aby prověřila možnosti zřízení sprchy ve sborových prostorách.
 J. Raisová informovala o tom, že
účetní firma od nového roku zdražuje zpracování mzdové agendy.
 Staršovstvo diskutovalo o možnosti
větrané místnosti pro malé děti a
rodiče při bohoslužbách. M. Janeček zařídí přenos bohoslužeb do
dětské místnosti v 1.patře a sbor
tuto možnost rodičům nabídne. Zároveň staršovstvo zváží možnosti
prosvětlení a větrání tzv. „kobkyÿ.

Adventní věnce

Letos jsme se sešli ke zdobení adventních věnců po loňské koronavirové pauze
již ve středu před první adventní nedělí.
Ten časný termín nebyla jediná změna,
bylo nás také méně než v minulých letech. Jsme ale rádi, že se setkání mohlo i
v této epidemické době uskutečnit. Bylo
ale patrné, že středeční termín mnoha lidem nevyhovuje, a tak se příští rok, dá-li

Pán, se opět sejdeme v pátek!
Do tvoření se zapojily i děti, kterým
se líbí, když jsou věnce hodně ozdobeny
– dospělí volí střídmější dekorace. Sestra
Jasna přinesla ze své dílny malé keramické zvonečky a pokud by o ně měl
někdo ještě zájem, tak jsou k dispozici
u sborové sestry.
Jarmila Raisová
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Musica Rustica

Koncert 5. 12., foto Ruth Šormová

Výlet do Roztok
V sobotu 27. listopadu se skupinka
čtyř dospělých a tří dětí z našeho sboru
sešla na Bořislavce. Odtud jsme se vydali pod zkušeným vedením Elišky krásnou zástavbou Hanspaulky, dokud jsme
nenarazili na zelenou turistickou značku.
Ta nás vedla kolem zahrádkářské osady
do lesa, kterým jsme sklouzli do Šáreckého údolí. Pak nás čekalo dlouhé stoupání ulicí Ke Kulišce. Tou vedla také
cyklostezka, ale na kole bychom to nechtěli stoupat. Pod Meliškou, Na Pu-

čálce, Truhlářka, byly další zajímavé názvy, které připomínají dřívější usedlosti.
Minuli jsme jezdecký klub Gabrielku a čekala nás větrná pláň před Horoměřicemi.
Do jejich středu nás dovedla zelená a tam
jsme si mohli nakoupit dobrou limonádu,
kávu, koláčky a buřty. S rozpaky jsme ale
hleděli na stále se rozpínající výstavbu,
když jsme mezi těmi novými domy znovu
hledali značku. . . Díky dobrému orientačnímu smyslu jsme se ale neztratili a místním hájkem jsme došli k hlavní silnici.
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Ta byla hranicí mezi „civilizací a divočinouÿ. Před námi byly Kozí hřbety, skalnatý buližníkový hřeben, ostře se vypínající nad okolní rovinou, jako by byl z jiného světa. . . Cesta vedla přímo po hřebenu, odkud bylo pěkně vidět do kraje.
Je to opravdu moc pěkný kout, není divu,
že je spolu s Tichým údolím, do kterého jsme sestoupili, chráněnou přírodní

památkou. U soutoku Únětického a Horoměřického potoka roste rozložitá vrba
bílá. Říká se jí Zapomenutá, protože byla
donedávna zarostlá křovinami. Její stáří
se odhaduje na 125 let, její obvod má přes
8 metrů, děti lákala ke zlézání a prolézání.
Pro nás to bylo dobré místo na odpočinek a svačinku. Cestou podél potoka jsme
minuli několik bývalých mlýnů, až jsme

ZE SBORU

došli k vyhořelé výletní restauraci Maxmiliánce. Tady opět stojí domy, ale starší
a mnohem hezčí, než jsou ty v Horoměřicích. Některé vily nepřestaly být
krásné, jiné dlouhé roky chátraly. Nedávno byla nádherně opravena Haurowitzova vila, která nyní slouží roztockým
spolkům a mateřské škole. Zde se asi
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schází i nově vzniklý evangelický sbor. Na
nádraží v Roztokách na nás čekal vlak,
který jsme jen taktak stihli. Jeli jsme jen
jednu zastávku, do Podbaby. A tam jsme
u Elišky na zahrádce náš výlet zakončili
– jak jinak než opékáním buřtů.
Jarmila Raisová
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O letošní vánoční hře
Čtvrtou adventní neděli 19.12. v 9.30
vás zveme na bohoslužby s dětskou vánoční hrou „Aby nás nezahanbili osel,
vůl a krávaÿ. Můžete se těšit na muzikál,
který připravilo třiatřicet herců, a kterého se budete moct sami aktivně účastnit. Na vánoční příběh se v něm podíváme tentokrát z pohledu zvířat. Žádný
betlém se bez nich neobejde. Za jesličky
obvykle stavíme – nebo malujeme – vola
a oslíka a ani pořádně nevíme proč. Bereme je jako žánrový idylický doplněk. Jenomže oni se do betléma dostali trochu
jako provokace díky proroku Izajášovi,
který na začátku svého proroctví vzkazuje od Boha: „Vůl zná svého hospodáře,
osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.ÿ Vůl zkrátka
nemusí být nadávka a od zvířat se naopak
můžeme učit.
Zdeněk Šorm

A něco ze zkoušek:
 Je to takový vtipný, že už jsme
starší, ale hrajeme prostě nějaký
hloupý ovce.
 Na zkouškách panuje vždycky všeobecná nervozita, jeden ji přenáší na
druhého. Všichni chtějí, aby se to

povedlo, aby to vyšlo, aby se to naučili, aby to uměli. Pro všechny je
to strašně důležitý. No, a nakonec
to vždycky vyjde krásně.
 Zažila jsem jinde, že v sobotu před
tou hrou, kdo z dětí přišel, ten dostal roli. Takže mě fascinuje ta trpělivá práce a pečlivost, se kterou
se hra zkouší.
 Ve vánoční hře jsem dosud vždycky
jen za někoho zaskakovala, a tak
jsem si myslela, že mi letos Zdeněk
dá opravdu nějakou roli a byla jsem
zklamaná. Moje role spočívá v tom,
že vůbec nic neříkám a udržuji děti
tak nějak v klidu. Tak si musím promyslet, jak je zabavit, protože už
při zkouškách mně přišly jak pytel
blech. „Mě bolejí nožičky, já mám
žízeň, já mám hlad. . . ÿ.
 Já jsem ovce a přijde mi, že těch
osm ovcí je moc a že toho tlachání
mezi nimi je také nějak moc. Ale
přijde mi to fajn.
 Jsem osel a dělám co mi řeknou.
 Je to vlastně hezký.

Eliška Novotná

Nocleženky
„Nocleženky pro osoby bez domovaÿ již dlouhou dobu pomáhá především lije projekt Armády spásy. Armáda spásy dem bez domova. Hnutí je motivováno víje mezinárodní evangelikální hnutí, které rou v Boha a láskou k bližnímu, proto je
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pro ně výstižné motto: „Srdce Bohu, ruce
lidemÿ. Nocleženka je vlastně poukaz –
kartička v hodnotě 100 Kč, která umožní
jednomu člověku bez domova strávit noc
v teple, pod střechou noclehárny. Nocleženka ale také zahrnuje polévku s pečivem, teplý nápoj, možnost osprchování,
a v případě potřeby i základní ošetření a
zdravotní prohlídku.
Tento projekt můžeme podpořit i my!
Jakým způsobem?
1. Koupí Nocleženky u sborové sestry;
tu pak sami dáte potřebnému člověku na
ulici.
2. Finančním darem na archovou

sbírku. Peníze půjdou rovněž na Nocleženky, které pak rozdají terénní sociální
pracovníci lidem v nouzi. Můžete přispět
i bezhotovostně na číslo sborového účtu
35946349/2010 s variabilním symbolem,
kterým je Vaše osobní číslo ve sborové
kartotéce; pokud nepožadujete potvrzení
o daru, můžete ponechat přednastavený
variabilní symbol 9999; jako specifický
symbol uveďte 17.
3. Koupí Nocleženky jako dárek, informace o této možnosti najdete:
https://noclezenka.cz/
noclezenka-jako-darek/
Jarmila Raisová

Zdroje veselé mysli VI
Jana Vrzalová: Zasnoubena se smrtí

MOTTO
”Chceš-li, a ty chceš,
Kniha je věnována Ireně („paní Inceÿ)
za to se modlíš,
Bernáškové, dceři českého malíře a graaby zem byla tvá,
fika Vojtěcha Preissiga. V době okupace
po které chodíš.”
pracovala v odboji, se svým otcem a dalšími vlastenci vydávala časopis V BOJ Renata Červenková a Pavel Kolář:
a převáděla ohrožené lidi z území přísně Labyrint pohybu
střeženého protektorátu na Slovensko.
V knižním rozhovoru vydaném naklaV září 1940 byla zatčena, přes kruté vý- datelstvím Vyšehrad v roce 2018 se auslechy na gestapu neprozradila žádného toři zamýšlí nad tím, jak je pro naše
ze svých 300 spolupracovníků.
zdraví důležitý pohyb, duševní vyrovnanost a spokojenost ve vztazích.
O dva roky později byla v Plötzensee
V rozhovoru se dovídáme o pracovní
u Berlína popravena gilotinou jako první
i životní cestě profesora Koláře k jeho žiČeška, která byla odsouzena k trestu
votnímu poslání vracet lidem radost z posmrti lidovým soudním dvorem v Berhybu bez bolesti. „Hýbeme se buď málo,
líně. Mohlo by se zdát, že životopisný přínebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze
běh této hrdinky druhého odboje bude
života, ale i z medicíny.ÿ
smutným čtením, ale opak je pravdou –
ukazuje nám, jak Inka a její sestry byly Hunter S.Fulghum: Tohle doma neformovány pobytem rodiny během první zkoušejte
světové války v americkém Bostonu a po
Syn u nás velmi známého Roberta
návratu v roce 1921 i prostředím české Fulghuma nám ve svém „návodníkuÿ pokulturní a umělecké elity.
drobně popisuje, jak se připravit a pro-

CÍRKEV A SPOLEČNOST
vést 33 velmi bizarních akcí, na které by
málokdo vůbec pomyslel, ale co kdyby. . .
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Dvě otázky
Každý týden si můžete poslechnout na
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/
slovo-na-doma/ úvahu farářky či faráře
naší církve. Z minulého měsíce jsme vybrali #226 Petra Slámy z ETF UK.

Na některé své otázky najdeme rychlou odpověď. Jiné nás provázejí celý život. Člověk se ptá, a to ho posunuje dopředu. Víte, která je úplně první otázka,
kterou v Bibli klade Bůh člověku? Je to
ve 3. kapitole knihy Na počátku, knihy
Genesis. Vůbec první otázka v Bibli. Bůh
se tam ptá Adama, který pojedl zakázané ovoce a teď se skrývá spolu s Evou
v křoví. Ptá se ho: „Kde jsi?ÿ Takhle to
podle Bible máme my lidé s Bohem. Jistě,
občas ho hledáme, myslíme si, že ho nalézáme a jindy ztrácíme. Ale jako synové
Adama a Evy nejsme v prvé řadě těmi,
kdo otázku kladou. Ale těmi, kdo ji dostávají. Bůh se nás ve všelijakých spletitostech, do kterých se dostáváme nebo si
je kolem sebe budujeme, ptá: „Kde jsi?ÿ
Tak to byla vůbec první otázka, která
v Bibli padla.

A víte, která je v Bibli hned druhá
otázka? O kapitolu dál, ve 4.kapitole
knihy Genesis, se Bůh ptá Kaina, když
zabil svého bratra Ábela: „Kde je tvůj
bratr?ÿ „Kde jsi?ÿ a „kde je tvůj bratr?ÿ
Takhle se Pán Bůh ptá každého z nás.
Milí posluchači, říkám si, kde to teď Své křoví a svého Ábela si může každý
asi posloucháte. Já sedím doma ve Staré dosadit sám. A já vás chci povzbudit,
Boleslavi, jmenuju se Petr Sláma, dnes abyste těm dvěma principiálním otázkám
pracuju doma, ale jinak učím na Evan- neuhýbali, protože Vás posunou dobrým
gelické teologické fakultě Starý zákon. směrem. Posunou vás do pravdy, posuVenku je pošmourno, začíná podzim, čas nou vás do světla láskyplného pohledu
Božího. Uhýbat je blbost.
zralý na otázky.
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Farář pro faráře
rozhovor se Zvonimírem Šormem

Vyrostl jsi v evangelické rodině, tatínek pro naši církev pracoval, vystudoval jsi teologii a stal se farářem. Byla ta tvoje cesta ke službě
v církvi takhle přímá a jednoduchá?

ného, nicméně dějiny ho stále zajímaly.

Působil jsi ve venkovském a pak
pražském sboru, věnoval se vikářům
a nasbíral tak jistě rozmanité zkušenosti. Kde jsi tedy jak dlouho půsoI maminka pracovala v křesťanské bil a jak moc odlišné ty zkušenosti
službě. Ale tak jednoduché to nebylo, já jsou?
jsem farářem být nechtěl. Bavila mě češZačínal jsem v roce 1986 jako seniotina a dějepis a tomu jsem se chtěl věno- rátní vikář v Trutnově, rok jsem objížvat jako učitel. V tom jsem navazoval na děl sbory v královohradeckém seniorátu
tátu, který dějiny studoval, ale studium a hodně se věnoval mládeži. Potom jsem
nemohl dokončit, protože ho komunisté měl jít na sbor do Vrchlabí, to se ale
při závěrečných zkouškách v roce 1948 komunistům nezdálo, protože blízko byly
vyhodili. On tak celý život dělal něco ji- Herlíkovice a oni nechtěli, abych se vě-

ROZHOVOR
noval mládeži. Tak jsem byl „odsunutÿ a
státní souhlas jsem dostal do Šonova, kde
jsem byl sedm let. Šonovský sbor byl diasporní, se třemi kazatelskými stanicemi
v maloměstech, ale samotný Šonov byla
vesnice. Fara s kostelem a hřbitovem byla
nad Šonovem, skoro samota, „víc jsem
viděl srnky než lidiÿ. Byl to spíš vesnický sbor, hodně jsem jezdil po návštěvách. Pak jsem šel do Modřan. Do Prahy
jsem tedy původně nechtěl, a proto jsem
první nabídku odmítl. Pak chodili další
nabídky a když modřanští přišli podruhé,
tak už jsem pozvání do Modřan přijal, i
proto, že to nebylo centrum města. Od
roku 1993 jsem byl tedy v Modřanech –
skoro 27 let. Pro moji službu ve sboru to
byla v něčem výrazná změna, život tu byl
nějak rychlejší. Prostředí sboru bylo více
intelektuální, bylo tu také více mladších
lidí, ale s pastorací to zase bylo složitější,
bylo těžší se k lidem dostat. Na Zbraslavi
jsem třeba zazvonil a od dvířek se ozvalo
„Co prodáváte?ÿ
No a teď jsi v jiné pozici „farář pro
farářeÿ. Jak ses jím stal? Byla to
jistě zase velká změna, rozhodoval
ses dlouho a těžce, nebo ti bylo hned
jasné, že to chceš zkusit?
Já jsem byl v modřanském sboru stále
dosti jednoznačně volen, v tom posledním volebním období jsem ale řekl, že
kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka,
tak bych ji přijal a skončil předčasně,
protože jsem přece jen byl ve stejném
sboru po tolika letech už takový unavenější a vymýšlet stále něco nového také
bylo čím dál náročnější. No a tehdejší senior pražského seniorátu, který byl předsedou strategické komise, mě opakovaně
oslovil, zda bych o té nové pozici „faráře pro farářeÿ, kterou chtěli zřídit, ne-
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uvažoval. Asi hodně to bylo i proto, že
jsem 15 let vedl vikariát a starší faráře
jsem vesměs zase znal ze studií. O farářích jsem tedy měl dost značný přehled.
Tak jsem tedy uvažoval, a když přišlo i
oficiální oslovení od synodní rady, s nabídkou jsem souhlasil, i když se mi už
moc do té změny, pravda, nechtělo. Ale
pak jsem si řekl „nebuď srab, Abraham
vyšel v pětasedmdesáti, tolik ti neníÿ.
Vzal jsem to prostě trochu fundamentalisticky. Svou roli tu však hrálo i to, že
bych i po odchodu do důchodu měl patřit
do modřanského sboru, a tak jsem chtěl
svůj „stínÿ ve sboru tím, že před důchodem budu působit ještě jinde, přece jen
trochu oslabit.
V církvi je to nová pozice, jak
vznikla? Jaké je tvé postavení
v církvi jako organizaci, jaké máš
možnosti, kompetence, jsi někým řízen, komu jsi odpovědný? Co bylo
od té nové pozice v církvi očekáváno?
Ta myšlenka vznikla ve strategické komisi v rámci strategického plánu jako reakce na společenské změny. Jeden čas začali faráři více odcházet ze služby a ve
větší míře, než dříve se objevovaly ve farářských rodinách problémy a rozvody,
byla to nová situace. Odehrávaly se společenské změny, „svět šlapal jiným způsobemÿ, ale faráři zůstávali ve staré struktuře. Péče o faráře moc nebyla, supervize
teprve začínala, seniorátní senioři nebyli
tolik zvyklí komunikovat s faráři jako teď.
A tak se očekávalo, že tady bude někdo,
kdo se bude farářům věnovat a kdo bude
zjišťovat, co by se třeba mohlo změnit.
Jinak můj nadřízený je synodní senior,
s nímž se pravidelně scházím, a praktické
věci řeším s Ústřední církevní kanceláří.
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V čem vlastně tvá práce spočívá?
Jaký je tvůj pracovní den, týden,
měsíc? Co je nejtěžší?
V něčem je to dokonce složitější než
u sborového faráře, který přece jen má
v čase nějaké pevné body. Já si musím
všechno sám naplánovat, logisticky zajistit, určit si program. Nic není pevně
dáno. Největší částí práce je fyzické ježdění za faráři a farářkami, od Aše až po
Český Těšín a rozhovory s nimi. Rozprávíme o situaci jak jejich, tak jejich sborů,
většinou tak dvě hodiny, ale měl jsem
už i sedmihodinový rozhovor. Hodně mé
práce se pak také týká budoucí struktury
církve. No to bychom všichni chtěli
vědět. Už teď jsou některé senioráty tak
malé, že nejsou schopny smysluplně naplnit všechny funkce podle církevního řádu
(předseda konventu, seniorátní výbor, komise, náhradníci. . . ). Některé sbory jsou
zase už vlastně skoro bez lidí, já říkám,
že jsou to už jen jakési sbory „virtuálníÿ.
Faráři třeba objíždějí místa, kde se scházejí dva lidé, nebo farář čeká, zda vůbec někdo přijde. Sám jsem to kdysi zažil. Tak to do budoucna není možné. Ale
přece dokáží platit personální fond,
tak tam jsou faktičtí lidé? No nějak to zatím dokáží, třeba ze zahraniční
pomoci nebo velkého daru, nějak to formálně funguje, ale o celkově „funkčním
sboruÿ se mluvit nedá. Těžko dají dohromady třeba už jen staršovstvo. Někdy
jsou v něm pak i lidé jen do počtu, což
zase není dobře a ničemu to ani neprospívá. Je tedy třeba naši církev proměnit i strukturálně, pomoci malým, ale živým společenstvím najít nějaký funkční a
smysluplný model existence, upravit rozdělení seniorátů, některé sbory propojit
ve větší celky atd. Jak se rozhoduješ,
koho navštívíš? Někdy mě pozvou, ně-

kdy se rozhoduji intuitivně, někdy dostávám tip – třeba když si se synodním seniorem povídáme o tom, kam by bylo dobré
zajet. A také když přichází někdo z jiné
církve a chce u nás být farářem. Snažím
se cesty spojit, ale jezdím i podle počasí a
délky cesty, když 6 hodin řídím a dvakrát
2 hodiny vedu rozhovory, tak už jsem pak
dost „utahanejÿ. Stalo se ti někdy, že
jsi byl farářem odmítnut? Ano stalo,
asi to nebylo osobní, spíš nesouhlasili se
zřízením té pozice, ale jsou to výjimky.
Někdy slýchám „ty nemáš co dělat, tak
jezdíšÿ – tomu se usmívám, neboť je to
stejně absurdní jako bych řekl faráři „ty
nemáš co dělat, tak chodíš na návštěvyÿ.
Jinak jsem ještě i v komisi pro vikariát a
stále komunikuji s vikáři, mluvím s nimi
o tom, na který sbor jít, seznamuji je
s tím, co je tam může čekat. Účastním
se také rozhovorů studentů ETF se synodní radou. Byl jsem na sjezdu mládeže
a udělal jsem pro něj takový banner comics „Jak se dělá farářÿ a chystám i takovou knížku. Účastním se všech jednání
synodní rady s poradním hlasem, přináším tam podněty a dostávám informace.
V lednu začnu tu práci dělat už třetím
rokem. Máš to ale strašně zajímavý,
ne? Je to pestrobarevný. Můj sbor jsou
faráři, vikáři, studenti, ale i lidé ze sborů,
kurátoři a tak. Občas mám stále i svatby,
pohřby, někdy střídám faráře, když si potřebují odpočinout nebo zastoupit. Takže
i kážu, i když méně než farář na sboru.
Jsi celocírkevní farář pro duchovenskou službu, jako tvoje agenda je
uvedeno „duchovenská péče o farářeÿ. Když mluvíš s faráři nakolik
je tam „duchovnoÿ a nakolik „materiálnoÿ?
To je hodně namíchané a individuální
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a mění se to. Dříve se hodně řešily materiální a platové záležitosti, což teď už
není tak časté, protože už dochází k určitým změnám v odměňování farářů. Teď
řešíme s komisí pro reorganizaci správy
církve vice budoucí strukturu ČCE, pomoc malým sborům, jejich spojování,
možnost vzniku regionálních sborů. A samozřejmě i samofinancování. To vše jsou
pak i témata rozhovorů s faráři. Většinou platí, že tam, kde sbory žijí, tam se
peníze najdou. Kde vznikají sbory z nových lidí, kteří jsou zvyklí na nový rytmus života a chápou, že sbor má i své
náklady, tam vznikají i nové formy sborového života, třeba „na kafe s farářkouÿ,
a chodí tam lidé ze sboru i mimo. Biblické
hodiny jsou třeba pro lidi, kteří v církvi
nevyrostli, kolikrát nesrozumitelné, příliš
specializované a odborné, a tak vznikají
jiné formy práce. Lidé z těch tradičnějších sborů, kteří dojíždějí za nákupem, za
kulturou, za doktorem, třeba zase dojíždět do kostela moc ochotni nejsou. Tak
to všechno jsou témata, která také probíráme. Pak jezdím i do sborů, seniorátů
a vysvětluji různé možnosti budoucí existence sborů a diskutujeme o nich. Převažují tedy stále více témata budoucí
podoby našich sborů, církve, která jsou
s farářskou prací a existencí úzce propojena. Když stále mluvíš s faráři, kde
je ta tvoje „duchovenská službaÿ?
Ty přece všechny ty faráře znáš?
Chápu to jako pastorační službu, faráři
jsou zvyklí naslouchat, ale jim někdy nenaslouchá nikdo. Všechny ovšem neznám,
některé jen od vidění. Je to celkem cca
220 farářů, teď možná po dvou letech je
už objedu. Dříve se faráři znali ze studia,
teď to tak není – někteří jdou po studiu
nebo vikariátu pracovat i mimo církev,
třeba aby vydělali nějaké peníze, ztrácejí
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církevní kontakty a vrací se i po letech.
Přicházejí na sbor, kde nikoho neznají,
do toho covid se všemi těmi omezeními.
Leckteří jsou pak více osamělí.
Celý ten divný letošní končící rok
poznamenal koronavirus, ale navzdory jemu „ jedeme dálÿ. Jaký
pro tebe pracovně byl? Co se ti podařilo, nepodařilo, co tě deptalo a
co potěšilo?
Měl jsem radost, že lidé už začali
vážně uvažovat o budoucnosti církve, a že
to není jen o těch penězích, které je někde tlačí, ale že je to o poslání církve, co
vlastně chceme dělat nejen v rámci toho
svého sborečku, ale i v rámci širší společnosti A současně se o to začínáme zajímat
prakticky. Od roku 1993 se zabýváme samofinancováním, ale nebrali jsme to dost
vážně a věcně. Je to výzva i pro faráře,
kteří mnohdy budou mít i civilní zaměstnání a kombinovat si pracovní úvazky. Co
mě štvalo, to bylo někdy to nepochopení,
paušální odmítnutí. Synod pozici „faráře
pro farářeÿ zřídil, já do ní byl synodem
zvolen a snažím se ji teď dělat, jak nejlépe umím. Jak nedávno napsal synodní
senior: „nevadí mi kritika, ale vadí mi
kritika bez znalostí problému, situace.ÿ
A vadí mi také zneužívání svobody v covidové situaci, kdy leckteří hájí „svouÿ
svobodu a odmítají se očkovat, aby tak
následně zahlcovali nemocnice a přetěžovaly zdravotnický personál a zhoršovali
tak epidemiologickou situaci i v celé společnosti. V bibli je „buďte svobodní, ale
neprosazujte sami sebeÿ. Myslíš, že zúročuješ svoji zkušenost z farářské
práce ve sborech? To si myslím zcela
jednoznačně, vím, o čem ti faráři mluví.
Zároveň i když se v církvi pohybuji od
malička, některé věci mě stále překvapují.
Eliška Novotná
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Štědrovečerní nešpory
bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby s vršovickým sborem (M. Opočenský)
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (Z. Šorm)
koncert (R. Kvapil - klavír)
biblická hodina
učitelé nedělní školy
bohoslužby (Z. Šorm), uvedení nového zpěvníku (P. Hanych)
setkání starších věkem
hospodářská komise
schůze staršovstva
bohoslužby se křtem (M. Vymětal)
setkání starších věkem
biblická hodina
promítání filmu v rámci festivalu Paměti národa: Kryštof
(drama, česko-slovenský, 101 minut)
bohoslužby (Z. Šorm)
setkání starších věkem
biblická hodina
booklub (čtenářský klub)
bohoslužby (Z. Šorm)

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