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KÁZÁNÍ

Kázání na Štěpánské bohoslužby 26. 12. 2021 (Matěj
Opočenský)
(Kázání vzniklo ve spolupráci s faráři Jiřím Šamšulou a Filipem Němečkem)
Čtení: Lk 2, 25–38
Text: Sk 6, 8–15 a 7, 53–60
I.
Na druhý svátek vánoční jsme zváni
do příběhu rané církve. Betlémská pole
s gloria in excelsis Deo jsou pryč, ale ono
„nebojte seÿ, které bylo zvěstováno pastýřům, se zde ozve důrazně, silně.
Nebát se stát proti přesile, proti těm,
kteří nesouhlasí a jsou schopní použít nejprve křivé svědectví a nakonec (jak se
později dozvíme) i hrubé násilí.
Ale co víc–nebát se usilovat o smíření.
Nebát se vidět i v těch nejzatvrzelejších
protivnících stále lidi. Nedémonizovat je.
Štěpán je jáhen. Měl sloužit u stolu,
u večeře Páně, ale tak trochu se minul
povoláním–my ho zde vidíme jako kazatele, svědka víry, plného Ducha a Boží
moudrosti. Stojí proti přesile, která s ním
nesouhlasí. Lukáš ho v sugestivní scéně
vyobrazuje jako člověka, který neuhne.
Drží se poznané pravdy. Mluví z Ducha moudrosti. Můžeme snadno nabýt
dojmu, že je ta jeho pozice až nereálná,
fiktivní. Kdo by tohle vydržel! Ale z historie víme, že jsou lidé, kteří byli schopní
stát za tím, čemu uvěřili a trvali na tom–
ne na svém, ale na poznané pravdě: Hus,
Luther, Horáková. . .
Jak to, že neuhne, neuhnou? Jak to,
že zůstává tak překvapivě přímý i ve
chvíli, kdy mu jde o život?
Nejde tu o Štěpánovo super hrdinství. Ale o to, jaký je zdroj Štěpánovy

inspirace, motivace, soustředění a životního zaměření. Autor Skutků Lukáš si dá
velmi dobrý pozor, aby Štěpána neheroizoval, ale aby jasně řekl, že jeho síla spočívala ve víře. Ve vzkříšeném Kristu.
Jeho životní motto lze shrnout slovy:
„Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.ÿ
Tentýž Syn člověka, který se včera narodil do betlémských jeslí, je nazřen nejenom jako vánoční děťátko, ale jako ten,
jemuž patří vláda nade vším stvořením
i nade vším naším mezilidským rozdělením. Jako ten, kdo je dostatečně vysoko
nade všemi našimi zákopy. A můžeme ho
brát vážně jako garanta pravdy navzdory
jakékoliv přesile. . . Ale můžeme ho brát
vážně i jako toho, kdo byl i v nejvyhrocenějších chvílích–na konci svého života, na
kříži–schopen prosit: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.ÿ
Na druhý svátek vánoční se tu tak
ozvou nečekaně silně velikonoční tóny.
A navíc i svatodušní lkání. Ozve se tu pád
spravedlivého, tichého, pokorného, ale zároveň člověka, který nabíral sílu z Božího
slova a vytrvá, nezahořkne a nevzplane
pomstou.
Přemýšlíme-li, o čem právě tento příběh je, nabízí se motiv strachu a jeho překonání. Ne jeho potlačení, ale vize reality,
v níž není nejvyšším pánem strach.
Nebát se smrti, nebát se křivého svě-
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dectví, nebát se strachu druhých, nebát
se vlastního selhání. Jak zpívá Sváťa Karásek: „Když Ježíš na tvé straně je, boj
s tebou drak prohraje.ÿ
Drakem či ďáblem tu nejsou míněni
židé, to bylo ostatně v historii často používané pro omluvy či výzvy k pogromům atd. Ta skupina, která zde proti
Štěpánovi vystupuje může být zaměněna
s jakoukoliv jinou skupinou. Klidně nějakou křesťanskou, která bojuje proti muslimům, či jiným vyznavačům jiného náboženství. A nemusíme chodit ani tak
daleko–i když si vybavíme běžné konflikty z našich sborů: Sice se přímo nekamenujeme, ale i mezi námi může hrát
roli až příliš sebevědomá pozice „majitelů
pravdyÿ a zabetonovanost vůči pohledům
těch druhých. . .
V té době se jako ti výlučně správní
cítili někteří ze židů. Z různých synagog,
různých směrů. Štěpán svým postojem
zpochybňoval jejich cestu. Zřejmě ťal do
živého. A oni si dokazovali sílu své víry
tím, že ho sprovodili ze světa.
Štěpán je tak první v řadě těch, kteří
za svou víru zaplatili krví.
II.
Naše situace se oproti Štěpánově určitě v lecčem liší. Nejsme v pozici pronásledované menšiny, jejímž příslušníkům
by šlo o život. (I když jinde na světě
křesťané i dnes v této pozici jsou!). Jsme
spíš v situace jakéhosi nezájmu okolí, či
škodolibých poznámek. Ale sami sebe se
možná ptáme, k čemu jako křesťané právě
v této době jsme? Položením života víru
osvědčovat nemusíme, ale slabost víry
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pozbývat, si troufám říct, nechceme. Rádi
bychom asi nějak to, co považujeme za
zásadní, osvědčili. Zvěstovali dalším generacím. V čem tedy je náš úkol? Nestát se tím podivným svědkem–držitelem
plášťů kamenujících, jakým se stal Saul,
později řečený Pavel? To jistě ne. To snad
raději tím radostným evangelizátorem celého světa, jakým se později Pavel stal?
No upřímně řečeno, to také asi úplně není
náš evangelický šálek kávy či čaje. . .
Kde je ta naše pozice? Pavel Pokorný
dobře připomněl, když byl ve Vršovicích,
scénu z knihy Quo vadis, kdy Vzkříšený
Ježíš Petrovi odcházejícímu z hořícího
Říma říká: Jdu tam, kde je mě zapotřebí.
Poté se Petr obrátil, aby dál následoval
svého Pána do Říma.
Kde nás je zapotřebí? Všude tam, kde
chybí naděje. Kde chybí výhled do otevřeného nebe? Myslím, že ano. Že, jestli
něco nekarikujícího můžeme sebevědomě
nabídnout: tak je to otevřené nebe, od
kterého sice nemáme klíč, a vlastně ani
moc netušíme, jak se tam dostat, ale víme
o něm. Jako o něm věděl Štěpán a později
i Pavel. Ta naděje v otevřené nebe dala
Štěpánovi sílu se postavit a svědčit o víře
a také překonávat strach a skrze touhu
po smíření i napětí mezi skupinami. Ta
naděje dala Pavlovi sílu vyznávat: „Jsme
pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme
sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.ÿ (2
K 4,9n). Byť naše zápasy jsou jiné, víme
jako Štěpán a Pavel o té naději. A že je
nám již skrze ten vánoční příběh odemčená, zpřístupněná a mezi námi zrozená.
Amen
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Přímluvná modlitba
Milý Bože, Bože naděje a požehnání,
Bože, který daruješ odpuštění a nový začátek:
Požehnej nás, naše rodiny, naše
vztahy v době, kdy se chystáme na Tvůj
příchod.
Prosíme o naději, odvahu, nový pohled a dostatek sil pro nadcházející dny.
Prosíme o radost, kterou u Tebe můžeme nacházet, ať se nebojíme radost
projevit i darovat.
Ať si umíme dostatečně vážit setkání,
která nám radost přináší.
Prosíme o setkání s Tebou ve všech
našich životních okamžicích, prosíme tě,
obnovuj v nás touhu po Tvé blízkosti.
Prosíme o odvahu, abychom se nevyhýbali setkáním, která nás můžou bolet
nebo, kde se cítíme nejistí, která ale do
našeho života patří a nedají se obejít.

Prosíme tě, ať se s Tebou setkají lidé,
kteří bloudí, lidé bezradní, bez dobrých
vyhlídek, lidé osamělí a zoufalí. Prosíme
tě, ať se s Tebou setkávají lidé nemocní,
ať v Tobě nachází svoji naději a cestu, jak
dál.
Prosíme tě, ať se s Tebou setkává svět
a mocní lidé, kéž tě nachází ve svých rozhodnutích, kéž tě nachází ve svém svědomí.
Prosíme tě za všechna naše konkrétní
setkání, která nás v následujících dnech
čekají jsou naplněna Tvou láskou a požehnáním.
Prosíme tě za přírodu, za její krásu a
naši radost z ní, za naši zodpovědnost a
nové cesty i pro Tvé stvoření. Amen.
Ludmila Míchalová Mikšíková
Adventní list sboru Strmilov 2021

Biblické heslo roku 2022
lidé přibližují také církevnímu společenství. Práh kostela přitom bývá vysoký a
obavy značné.

Praha, 5. ledna 2022
Milé sestry, milí bratři,
biblickým heslem pro letošní rok je Ježíšovo slovo: „Kdo ke mně přijde, toho
nevyženu ven.ÿ (Jan 6,37)
Snad každý z nás někdy zakusil nepřijetí. Mezi vrstevníky, ve třídě, v zaměstnání od kolegů, v cizí zemi. Někteří
dokonce ve vlastní rodině. Jak trpké a bolestné může být nepřijetí, odmítnutí, odvržení. S otázkou „Jak budu přijat?ÿ se

Náš Pán Ježíš Kristus „do svého
vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali
hoÿ (Jan 1,11). Sám vyvrženec, příchozí
však přijímá, byť se jejich počáteční pohnutky mohly zdát poněkud přízemní a
motivace všelijak pochybná (Jan 6,26).
Kristus vítá každého, kdo přichází s hladem a žízní, s touhou po životě. Nechť je
nadcházející rok pro nás všechny časem
touhy, která nás povede blíže ke Kristu,
k naslouchání jeho Slovu. V té důvěře, že
jsme přijati, učme se pak od Ježíše odvaze, velkorysosti a lásce, s níž on pří-

CÍRKEV A SPOLEČNOST
chozí přijímá.
S modlitbou za důvěru vůči Bohu i
lidem, za otevřenost našich společenství,
s požehnáním pro domácí i příchozí, vám
jménem synodní rady přejeme dobrý rok.
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Pavel Pokorný
synodní senior
Jiří Schneider
synodní kurátor

Slovo k novému zpěvníku
Církev vydala nový zpěvník. Přípravu změn a novot, které nový zpěvník přináší.
díla vedl Miroslav Esterle. Nyní přináJsme-li však církví živou, kráčející a
šíme jeho příspěvek, který měl zaznít na hledající způsoby vyznání pro nové geneuvedení zpěvníku 15. listopadu 2021.
race a novou dobu, musíme se pokoušet
vyrušit se ze zaběhnutého klidu a zkoušet
řadu dlouho používaných vyznání formulovat nově, hledat novou řeč i nové hudební vyjádření. Tak to dělali naši předchůdci ve víře, tak to dělala Jednota bratrská a všichni naši úctyhodní předchůdci
a vyznavači. Proto se tento nový zpěvník, který dnes poprvé spolu otevíráme,
snaží hledět více do budoucnosti než do
minulosti při hlubokém ocenění pokladu,
Vážené sestry, vážení bratři, v životě který nám naši otcové v písních zanekaždé církve a tím spíše evangelické, je chali. Hleďme proto všichni spolu s nopřijetí nového zpěvníku závažnou a vý- vým zpěvníkem do dob budoucích a neznamnou událostí. Dotýká se totiž velmi nechme se zaskočit tím, že všechno není
niterně každého věřícího, který je v církvi jako v dobách minulých.
Jsme církví nesmírně širokou a rozpo delší dobu zakotven a je pravidelným
účastníkem bohoslužeb. Každý z nás ně- manitou ve způsobech zbožnosti různých
kolikrát v neděli či také v týdnu otevírá sborů či menších společenství. Ti nejtrazpěvník a hledá písně, které ho provázejí dičnější a ortodoxní i ti nejliberálnější a
životem. Ve zpěvu pak vyjadřujeme své nejmodernější tvoří jednu církev, která by
zápasy víry, své naděje, svá vyznání, ale si měla umět navzájem rozumět a nataké své kořeny, svá spočinutí na pevných slouchat si. Každá z charakteristických
bodech. Zpěv se dotýká nejen našeho ro- skupin věřících má také svůj charaktezumu, ale i citů a pocitů, estetických a ristický písňový styl a repertoár. Je neemocionálních prožitků v životě jednot- smírně obtížné obsáhnout celou šíři a
livce i společenství. Proto může být také spektrum vyznavačských proudů a pokuotevření nového zpěvníku také vyrušením sit se je včlenit do jediné společné boze zaběhnutých stereotypů, může se stát hoslužebné knihy – do nového zpěvníku.
překvapujícím momentem při objevování Také proto byla tvůrčí skupina (či ko-
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mise) pro nový zpěvník tvořena velmi
různorodými členy, abychom se pokusili
obsáhnout a zahrnout do úvah a hledání
všechny způsoby vyznávání naší církve.
Velmi bytostně jsme při tom zažívali, jak
je někdy obtížné nacházet společnou řeč a
po dlouhá léta jsme se učili vzájemnému
respektu a toleranci. Díky Pánu Bohu se
to podařilo a mohli jsme společně dílo dokončit. Stejně, jako pro všechny tvůrce
nového zpěvníku, se může stát pro sestry a bratry, kteří ho budou brát do
rukou, jeho obsah školou tolerance, vzájemné úcty a uznání jednoty v různosti.
Buďme připraveni na to, že každý z nás
si bude nalézat jiné písně svému srdci
blízké.
Máme před sebou zpěvník, který se
poměrně výrazně odlišuje od svých předchůdců. Při poctivém zhodnocení a využití materiálu ze současného EZ jsme ocenili hodnotu a zásadní přínos jeho autorů
v čele s manželi Horkými. Zároveň jsme
také si také uvědomili jeho omezení a cítili nutnost rozšířit spektrum použitých
hudebních i básnických forem, otevřít se
moderním muzikantským proudům a pokusit se postihnout bohatství vyznavačských způsobů v písních i nepísňových
formách. Už na první pohled do stránek nového zpěvníku bude zřejmé, že
se písně navzájem často a výrazně liší
ve své podobě, zápisu, charakteristice.
Budeme konfrontováni s řadou nových
prvků, které nepůjdou použít jednoduše
rovnou na první pokus, ale budeme se
muset do nich hlouběji zahledět a učit se

jim porozumět. V době, kdy moderní společnost snaží nabízet co nejjednodušší instantní způsob použití nových produktů,
je to velmi ošemetný nárok a odvážný
krok. Budeme se muset učit a bude to
stát vždycky určitou námahu. Prosím vás
všechny o trpělivost, s níž se z každé
dobře uchopené písně může stát perla
krásného vyznání, jen to nepůjde někdy
snadno a hned.
Tolik tedy moje tři prosby při otevírání nového zpěvníku, pohled do budoucnosti, vzájemná tolerance a ochota se
učit. A nakonec veliký dík. To, co vydrželi
kolegové z tvůrčí komise, není jen obyčejná vytrvalost, je to neuvěřitelný běh
na velmi dlouhou trať, obrovské množství
zaujetí, radostné i rutinní práce. Pustili
jsme se hluboko, a to trvá dlouho. Děkuji
všem členům komise za to, že to nevzdali
a děkuji s chvalozpěvem Žalmu 31 svému
Pánu, že nás podržel a dal nám sílu vše
dokončit: Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, hanby ať se nedožiji, když
tebe vzývám.
Kéž nový zpěvník smí být nositelem
mnohého požehnání pro každého z vás.
Miloslav Esterle
(Houslista, pedagog, sbormistr, ředitel ZUŠ ve Starém Plzenci. Dlouhodobě
se podílí na přípravě zpěvníků i na dalších
hudebních projektech církve. Ve skupině
má na starosti vedení celého díla, čehož
se ujímá s neutuchajícím elánem. Sám je
autorem řady písní a mnohých textů. Hodiny jeho mravenčí práce pro nový zpěvník už nikdo nespočítá.)
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Nejsem rasista, ale. . .
publiky pan Miloš Vystrčil. Právě v Senátu budou 17. března 2022 slavnostně
vyhlášeni vítězové, a to u příležitosti Mezinárodního dne boje proti rasismu.
Českobratrská církev evangelická vyUzávěrka zaslání prací je 18. února.
hlásila první ročník studentské literární Více informací a přihláška
soutěže s lidskoprávní tematikou. Žáci a
studenti od 12 do 20 let se mohou formou https://e-cirkev.cz/aktuality/
evangelicka-cirkev-vyhlasila
eseje chopit letošního tématu „Nejsem rasista, ale. . . ÿ Nad soutěží převzal záštitu
-literarni-soutez/.
předseda Senátu Parlamentu České reJarmila Raisová

SCHEA
Seminář církevní hudby Evangelické
akademie SCHEA je „kantorská školaÿ
Českobratrské církve evangelické. Ve spolupráci s celocírkevním kantorem jej organizuje synodní rada ČCE. Seminář
je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí připravit do církevní služby. Ke studiu Semináře církevní hudby Evangelické akademie v Olomouci se lze přihlásit do 1. 3. 2022. Přijetí je podmíněno dosažením 17 let, členstvím v ČCE a úspěšným zvládnutím přijímací zkoušky. Další přijímací zkoušky
budou až v r. 2025. (Více informací na
nástěnce).
Jarmila Raisová

Zprávy ze staršovstva 13. 1. 2022
 J. Šilar nabídl presbyterům zaškolení k užívání úložiště na Googlu.

ničky 19.12.: 11.815,–Kč; na bohoslovce 25.12.: 5.997,–Kč

 Z. Šorm informoval o výsledcích
provedených sbírek: pro SOS ves-

 Staršovstvo se dohodlo na nácviku
písní z nového zpěvníku. Jednou za
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čtrnáct dní vybere E. Slaninová novou píseň a shromáždění se ji bude
učit po ohláškách. E. Slaninová domlouvá jejich přípravu s okruhem
zpěváků ze sboru.
 Staršovstvo rozhodlo o zabalení nových zpěvníků pro užívání ve sboru
do průhledné fólie.
 Staré zpěvníky a dodatky budou
do konce ledna nabídnuty členům
sboru k rozebrání. Zbytek bude
ekologicky zlikvidován.
 J. Raisová informovala staršovstvo
o přihláškách na sborový pobyt
v Jánských Lázních 5.–12.3. Přihlásilo se 19 členů sboru. Možnost přihlášek trvá do 31.1.
 Staršovstvo shromáždilo návrhy
pro volbu nového staršovstva (24
návrhů). Z. Šorm a J. Šarounová
osloví navržené, zda kandidaturu
přijímají a poté z nich staršovstvo připraví kandidátku pro výroční sborové shromáždění.

půjčky Obchůdku JS na dar na
únorovou schůzi, kdy budou jasné
výsledky hospodaření z minulého
roku.
 Staršovstvo pověřilo Z. Šorma, M.
Janečka a D. Böhma přípravou
návrhu na rekonstrukci a úpravu
„kobkyÿ pro rodiče s dětmi.
 M. Janeček s J. Tučkem prověřili dosažitelnost radiového signálu
z kostela do sborových prostor
v 1.patře. D. Böhm zjistí u rodičů
s malými dětmi zájem o využití tohoto prostoru s přenosem při bohoslužbách.
 M. Cháb připraví hospodářské podklady pro výroční sborové shromáždění.
 Zprávy o životě sboru a hospodářské podklady budou zveřejněny
v březnovém Hroznu.
 M. Cháb s J. Raisovou projdou návod pro služby a případně připraví
návrh na jejich novelizaci.

 Staršovstvo probralo minulé dění ve
sboru a poděkovalo všem zúčastněným za vánoční hru.

 Z. Šorm informoval staršovstvo
o zajištění povinného testování zaměstnanců sboru od 17.1.

 Staršovstvo jednalo o sborovém
programu na další období.

 Staršovstvo se dle svého rozhodnutí vrátilo k rozhovoru o možné
změně podpory neziskových organizací. Místo Vítečku bude hledat
jinou menší organizaci, pro kterou
by měla podpora sboru větší význam. Presbyteři si mají připravit
návrhy do příští schůze. Členové
sboru mohou své návrhy vhodit do
krabice po bohoslužbách. Součástí
návrhu by měl být i „garantÿ kontaktu s navrženou organizací.

 Staršovstvo prošlo návrh hospodářské komise rozpočtu na rok 2022.
Návrh bude ještě upřesněn v únoru
podle výsledků hospodaření.
 Staršovstvo přijalo pravidla krátkodobých pronájmů a řešení škod.
 Staršovstvo odložilo rozhodování
o případném převedení splátky

ZE ŽIVOTA SBORU
 Staršovstvo rozhodlo, že potvrzení
o daru rozešle sbor opět všem dárcům spolu s dopisem o hospodaření
sboru.
 M. Cháb navrhl, aby Z. Šorm a
J. Šarounová připravili na květnové
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staršovstvo rozhovor o vysluhování
Večeře Páně a dalších otázkách spojených s bohoslužbami.
 J. Raisová připraví pro členy sboru
procházku po stopách M. Horákové
na Vinohradech.

Ještě k novému zpěvníku

Pavel Hanych nás seznamuje se zpěvníkem 9. ledna

foto Ruth Šormová
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Nový zpěvník už máme, ale pokud
si ho ještě chcete koupit, tak se můžete obrátit buď na knihkupectví a e–
shop Kalich (www.ekalich.cz/produkt/
evangelicky-zpevnik) nebo na e–shop
ČCE (eshop.e-cirkev.cz/produkty/
zpevnik). Cena zpěvníku je 750 Kč, cena
chorálníku 500 Kč.
Součástí zpěvníkového díla je také
mobilní aplikace se všemi písněmi
a nový webový portál na adrese
www.evangelickyzpevnik.cz.
Tam
kromě elektronických verzí zpěvníku a

doprovodů najdete například nahrávky
současných i nových písní, další informace nebo praktické nástroje (jako je
přehledná tabulka písní, které jsou ve
starém i novém zpěvníku, včetně starých a nových čísel) a také doprovodník
s akordickými značkami pro zjednodušený doprovod především na kytaru.
Ke stažení je také první verze zpěvníkové mobilní aplikace pro Android
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=cce.evangelicky zpevnik).
Ze sborové pošty Eliška Novotná

Ještě k vánoční hře

foto Jakub Rais
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foto Jakub Rais

foto Jakub Rais
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foto Jakub Rais

foto Jakub Rais
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Aby všichni dobře slyšeli, bylo třeba dětské hlásky posílit. O ozvučení se postaral
bratr Jan Tuček, který nastavil osm mikrofonů! Za věnovaný čas, úsilí a profesionální
pomoc děkujeme.
Michal Janeček (též foto)

14

ZE ŽIVOTA SBORU

Na památku Milady Horákové

foto Jarmila Raisová
Náš sbor dostal pozvánku na odhalení
pamětní desky Milady Horákové, které se
konalo letos v úterý 11. ledna u nárožního domu ulic Rumunská a Bělehrad-

ská. Deska je umístěna na jejím rodném
domě s adresou Rumunská 18/22. Pamětní deska je nepřehlédnutelným, originálním a důstojným uměleckým dílem,
které vzniklo za podpory Městské části
Prahy 2 a Klubu dr. Milady Horákové.
Přítomno bylo několik desítek osob, čestných hostů, studentů a novinářů. Po krátkém proslovu následovala duchovní vzpomínka na tuto statečnou ženu v kostele
sv. Ludmily. Přítomným byla také představena publikace „Milada Horáková a
Královské Vinohradyÿ. Knížka má 14 kapitol, z nichž každá je zastavením na místech spjatých s životem paní Milady. Desáté zastavení je v našem kostele, ve kterém bratr farář Jerie dne 15. února 1927
oddal slečnu Královou a pana Horáka.
Rodina nevěsty kvůli sňatku přestoupila
z katolického vyznání na evangelické. Nějakou dobu pak ještě manželé bydleli na
Vinohradech a potom se přestěhovali na
druhý břeh Vltavy, na Smíchov. Od roku
1935 byli členy evangelického smíchovského sboru. V roce 2010 bylo v parčíku před kostelem tohoto sboru v ulici
Na Doubkové vytvořeno pietní místo Milady Horákové. Jedná se o symbolickou
postavu ženy, které není vidět do obličeje, je skloněná k zemi a hledí na pamětní desku, kde je kromě nápisu ještě
oprátka a růže. Autorem je akademický
sochař Olbram Zoubek. Pokud jste tuto
sochu neviděli, tak rozhodně za to stojí.
Rovněž „14 zastavení s Miladou Horákovouÿ po Vinohradech přímo vybízí k nedělní procházce. Soupis zastavení s adresou nebo brožurku o nich či bližší informace můžete získat u sborové sestry,
která vám je ráda poskytne.
Jarmila Raisová
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Jak se daří Berkatu?

foto archív Berkat

foto archív Berkat
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foto archív Berkat
Asi víte, že pro pomoc lidem, kteří
v Afghánistánu zůstali nebo z něj odešli, není ta nejpříhodnější doba. Berkat
(jeho „Afghánskáÿ sekce – tedy ony dvě
milé dámy, paní Jarmila Műllerová a paní
Petra Procházková, které náš sbor párkrát navštívily a povídaly nám o práci
Berkatu v Kábulu) spolupracoval v Kábulu hlavně s paní Khalidou. Ta v minulosti pomáhala rozdělit také bundy a
školní pomůcky, které náš sbor pomohl
financovat, a také se starala, aby naše létající šicí stroje přistály u těch správných
dveří. Jenže ve chvíli, kdy píšu tuhle krátkou zprávu pro Hrozen, je manžel paní
Khlaidy a její děti ve Francii a ona sama
čeká v Pákistánu, se svojí maminkou na
povolení k vstupu do Německa.

A tak oběma milým, výše jmenovaným dámám z Berkatu nezbývá než čekat, až se to celé trochu rozmotá, aby
mohly v pomoci pokračovat. Aby našly
v Afghánistánu někoho dalšího, kdo by
mohl nahradit paní Khalidu. A také aby
našly cestu, jak pozvat do naší země lidi,
kteří z Afghánistánu prchají. Naneštěstí
už pěkných pár let má naše společnost
z uprchlíků spíše obavy a povzbuzování
strachu z lidí, kteří jsou z jiných zemí
a kultur, patří do standardního arzenálu
části naší politické scény.
A stejně tak i našemu sboru nezbývá
než čekat v naději, že se najde cesta, jak
Berkatu v jeho práci pomáhat. V Kábulu
nebo u nás, v Čechách.
A tak tuto krátkou zprávu nekončím

CÍRKEV A SPOLEČNOST
výzvou k účasti na sbírce věcí nebo peněz, ale výzvou k modlitbě. Za Berkat,
aby jejich práci Hospodin žehnal. Za paní
Khalidu a její rodinu, aby je Hospodin
chránil a opatroval ve své dlani. A za naše
politiky, aby jim už konečně došlo, že při-
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jmout v naší zemi člověka v nouzi (a že
ti lidé co utíkají z Afghánistánu v nouzi
jsou, není pochyb) není hanbou, ale je naopak dobrým skutkem. A za ten se nemusí stydět a ani se ho nemusí bát.
Matěj Cháb

Muž, který sázel stromy
1997, 2000, 2006 a 2010. Poslední vydání
přeložil Jiří Reynek, syn známého básníka a grafika Bohuslava. Ilustrace jsou
od Pavla Čecha, který je autorem řady
kouzelných knih pro děti a mládež.
Pokud by někdo náhodou nevěděl,
o čem novela pojednává, tak vypráví
o osaměle žijícím pastýři ve vyprahlé a
tehdy vylidněné části Provance. Hrdina
příběhu putuje krajinou a setká se s pastýřem, který den, co den, sází v okolních kopcích stromy. Usoudil, že kraj bez
stromů umírá a rozhodl se to změnit. Vyprávějící muž odchází bojovat do první
světové války. Po válce jde navštívit pastýře, z malých semenáčků již vyrostl les.
Ten se postupně rozrostl na plochu několika desítek kilometrů, až vzbudil zájem úředníků, kteří les prohlásili za chráPod stromečkem jsem našla knížku,
něný. Během druhé světové války byl les
která mě velmi potěšila, i když jsem ji
ohrožen, ale naštěstí byl zachován díky
už znala. Svým rozměrem 14 x 17 cm
velké vzdálenosti od silnice. Příběh nám
patřila k těm nejmenším dárkům, ale
sděluje, že jednotlivec dokáže, pokud je
svým obsahem, mnohé jiné předčila. Neskromný, vytrvalý a neúnavný, velké věci.
jedná se o žádnou novinku, mnozí tuto
knížku jistě znáte, nebo jste viděli stejKnížku přečtete za chvilku a doslova
nojmenný animovaný film. Jde o novelu jedním dechem. Můžete si ji též za 40
francouzského spisovatele Jeana Giona minut poslechnout jako audioknihu v poz roku 1953 s názvem Muž, který sázel dání Marka Ebena.
Jarmila Raisová
stromy. V českém jazyce vyšla v letech
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Aktivní stárnutí
S novým rokem nová předsevzetí, a
tak také něco o tom, jak dobře zestárnout
– je to téma pro všechny, protože „co se
v mládí naučíš. . . ÿ.
Už je to téměř dvacet let, co byl rok
1993 byl vyhlášen Evropským rokem starých lidí a od té doby je stárnutí evropské populace (Evropa s největším 16 %
podílem lidí starších 65 let je „nejstaršímÿ kontinentem)1 v centru pozornosti
všech (nejen) vlád. Čím více společnost
„stárneÿ, tím více se prosazuje koncept
aktivního stárnutí, a to nejen z humánních důvodů (pro blaho jedince), ale i
z velmi pragmatických důvodů (pro blaho
společnosti). Aktivní senior méně spoléhá
na stát (méně poptává zdravotní a sociální služby, některý i déle pracuje) než
ten pasivní, a tak snáze zvládá tuto historicky novou situaci dlouhého stáří A aktivní senior je samozřejmě i žádoucí spotřebitel a zajímavý volič – o tom víme
své.
Kdo to ale je, ten „aktivní seniorÿ?
Problematice aktivního stárnutí se věnovalo v letech 2012–2017 více než sto výzkumných pracovníků ze 13 zemí projektem MOPACT2 , který byl vybrán a financován Evropskou komisí. Výzkum byl
zadán pro potřeby veřejných politik, za-

dání komise znělo „dlouhověkost jako kapitálÿ a výsledkem výzkumu byla doporučení konkrétních vládních strategií. Ačkoliv byl výzkum zaměřen na celý životní cyklus člověka, protože nelze stáří
zkoumat odtrženě od předchozího života,
stanovil také 4 oblasti a 22 jejich indikátorů v Indexu aktivního stárnutí3 .
Ten je praktickým nástrojem pro naplňování politiky aktivního stárnutí evropských států a umožňuje jejich srovnání.
Obrázek AAI4 si může každý číst po
svém: vztáhnout ho k sobě, svému okolí či
své představě o, třeba i naší, společnosti.
Porovnání „úspěšnostiÿ různých politických přístupů jednotlivých států
v rove 2014 k seniorské populaci dle Indexu aktivního stárnutí na mapce5 asi nepotřebuje mnoho slov: sever se „modráÿ,
Estonsko a Portugalsko jsou zelené ostrůvky a celý červený bývalý „východní
blokÿ má před sebou dlouhou cestu. Jen
ta naše „ze zelené do modréÿ by mohla
být snazší.
Závěry Evropské komise nad výzkumnými výsledky jsou ale nadějné: „Aktivní
stárnutí pro všechny je reálná možnost
evropské budoucnostiÿ6 .
Eliška Novotná

1 Stárnutí populace je dle autorů publikace důsledek dvou demografických změn, které mají svůj
počátek v polovině 19. století: klesá porodnost a roste délka života při klesající úmrtnosti ve vyšším
věku.
2 Mobilising the Potential of Active Ageing in Europe
3 Active Ageing Index
4 Walker, A.: Budoucnost stárnutí v Evropě – dlouhověkost jako kapitál. Zdeněk Susa, Středokluky 2021. 338 stran, 25 obr., 11 tab. Str. 15. The Future of Ageing in Europe, 2019
5 Tamtéž, str. 16
6 Tamtéž, str. 27
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DOUPĚ v BOOKLUBu
Stárnoucí žena Květa se nedokáže vyrovnat se samotou, která ji obklopuje po
smrti manžela. Ve sklepě svého domu
proto vybuduje tajný úkryt a lapí do něj
pošťáka, aby mu mohla převyprávět svůj
život. Ublížit mu nechce, potřebuje mít
(za každou cenu?) někoho nablízku, o někoho se starat, mít nad někým moc. Tak

CÍRKEV A SPOLEČNOST
by se dal shrnout obsah knihy DOUPĚ,
jejíž autorkou je spisovatelka Jakuba Katalpa. Téma i jeho zpracování je kontroverzní, snad tedy právě proto vhodné pro
společný rozhovor. Nabízím knihu k půjčení a zvu vás na druhý BOOKLUB ve
čtvrtek 27. ledna v 19:30 hodin. Přijít
mohou samozřejmě i ti, kdo knihu nestih-
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nou, nemohou či nechtějí sami číst. Vítáme také tipy na čtení, vezměte proto
s sebou knížku, která vás zaujala, a rádi
byste ji ostatním doporučili: můžete o ní
něco povědět, kousek přečíst nebo ji jen
pro inspiraci nabídnout k nahlédnutí. . .
Ruth Šormová

Slovo na doma
Každý týden si můžete poslechnout na
https://www.e-cirkev.cz/aktuality/
slovo-na-doma/ úvahu farářky či faráře
naší církve. Z loňského 6. ledna jsme vybrali #193 Pavla Hanycha z ÚCK ČCE.

Ti, co měli přijít, nakonec přišli
Na dnešní den připadá svátek tří králů
nebo spíš starověkých mágů a hvězdopravců, kteří se z dálek vydali poklonit
narozenému betlémskému dítěti. Píše se
o nich v Matoušově evangeliu:
Oni (tedy: mudrci od východu) krále
vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda,
kterou viděli na východě, šla před nimi, až
se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary
– zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 9–11)

Jejich příběh je krátký a nekončí nijak převratně. Přijdou, předají hodnotné
dary – a odjíždějí domů. Žádná tisková konference a selfíčka, žádné projevy a silná prohlášení, žádné dojemné
křtiny nebo okázalá konverze k pravověrnému křesťanství. Jak přišli, tak odcházejí. A přesto, zdá se, měli přijít, aby ukázali i nám, že tady se stalo něco velkého.
Byla to poslední betlémská návštěva
u jeslí, last minute exkurze ve chvíli, kdy
se vše vrací do zajetých kolejí. Pastýři
jsou zpátky u stád, vůl už zase zahřívá
jenom osla, sváteční atmosférou zjihlá veřejnost spěchá zpátky do svých kanceláří
nebo home officů – a andělé se zdají být
už dávno zase ve svém nebeském cloudu.
Snad proto poslední vánoční příběh
čteme až v lednu. V neslavnostním měsíci bez třpytu. Hvězdy v oknech zmizely,
do skladů e–shopů se vrací nepovedené
dárky a opadané stromečky se kupí u popelnic.
Ti, co tenkrát přišli, možná opravdu
měli přijít. Delegace intelektuálů putující podle hvězdné navigace do Betléma
a co chvíli ztrácející signál ukázala světu
na další tisíce let, že betlémské události
nejsou jen provinční a přikrášlenou romantickou epizodou. Ale že to, co se tady
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událo, jednou provždy změnilo svět.
Přemýšlím, co tahle parta z východu
přinesla nám. Snad naději, že kdo hledá,
ptá se a naslouchá, tomu je dáno nalézt.
Snad vědomí, že nemusí a ani nemá vždy
vítězit racionální nebo skeptický pohled.
Že nikdy není pozdě nechat se oslovit tajemstvím, zázrakem. Že věci můžou být
ještě i úplně jinak. Že ze zástupu těch,
kdo se přišli poklonit betlémskému dítěti,
není nikdo vyloučen. A že i tomu, kdo pro
žal hlavu věší, na nebi hvězda září. Dokonce i nad mračnou dekou nesvátečních
lednových dnů.
Nově narozený králi, díky, že ti, co
měli přijít, nakonec opravdu přišli. Aby
s velikou radostí oznámili, že ty ses naro-

dil i pro mne. Prosím, uč mě chápat, co
to znamená. Daruj mi prostor pro zázrak,
pro vděčnost. Pro naději, že můj život i
svět kolem nás je v tvých dobrých rukou.
Amen.
Rozloučím se slovy nedávno zesnulého
textaře Jiřího Brabce, která zhudebnil
Jiří Pavlica s Hradišťanem na vánočním
albu:
Přes tolik staletí, přes závěj let / Ta noc
k nám přiletěla,
až zase odletí,
změní se svět.
Už svítá od Betléma.
Přeju vám hezký den a šťastný nový
rok.

Rozhovor o (nejen) nedělce s Terezou Javůrkovou
Když jdete v neděli ráno do kostela
a máte nedělku, je to jiné ráno než
jinou neděli?
Pro mě je to jiná cesta do kostela,
protože učím menší děti, ony jsou inspirativní, a tak se těším více než na standardní bohoslužbu. Jsem víc nervózní, ale
je to pro me zajímavější.
Jak se to stalo, že jste se stala
učitelkou nedělky ve vinohradském
sboru?
Já jsem celý život ve vinohradském
sboru, vyrostla jsem tady, jsem tu pokřtěná, konfirmovaná, mládežnice. Na
biblickou hodinu už jsem tady nechodila,
malinko jsem střídala kostelíky a vrátila jsem se sem předloni, kdy mě oslovila moje sestra, jestli bych nechtěla učit
nedělku a já jsem přislíbila součinnost.
Měla jste nějakou dřívější zkušenost

s prací s malými dětmi? Prošla jsem
od mala skautem, pak jsem byla vedoucí
Světlušek a odcházela jsem ze Skautu,
když mi bylo asi dvacet let.
Potřebovala jste pomoc? Kdo Vám
ji poskytl, zúčastnila jste se nějakého kurzu? Jak jste se na to připravovala, být učitelkou neděly je trochu výzva, možná s tím jsou spojené
i určité obavy?
Já jsem do toho docela hodně spadla.
Chodím na pravidelné setkání učitelů nedělní školy, žádným kursem jsem neprošla a když jsem něco potřebovala, ptala
jsem se sestry nebo pana faráře. A jak
jste věděla, co máte dělat? To byly
vzpomínky z dětství, téma je dané. Mám
dvě stěžejní knihy, jedna z nich je Bible
a druhá Biblická dějeprava. A na Evangnetu je příprava pro nedělky pěkně udě-
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Ony ty malé děti, když mají co dělat,
tak ony vlastně nezlobí, to až ty větší.
Bývá jich tak pět, šest, ale je to velmi
různé, i podle toho, jestli jsou prázdniny;
teď v době covidové se to nedá vůbec
odhadnout, z malých většinou tak dvě.
Modlíte se? Jsou na to zvyklé z domova? Modlíme se, kraťounkou modlitbu. Myslím, že jsou na modlení zvyklé,
nestalo se mi, že by se někdo ptal „co to
je?ÿ „a proč?ÿ, to ne. Je Vám osobně
bližší, když děti kreslí nebo povídání, hry. . . Já to střídám, jsme omezeni časem 40 minut. Ale když je VP
máme jenom 20 minut, a to je fakt náročný, to slevuji ze svých ambicí a vybírám jen to opravdu podstatné.
I po Vaší relativně krátké zkušenosti s učením v nedělce, mělo by
se podle Vás něco na ní změnit?
Ne.

laná, srozumitelná, jsou tam k tomu i hry.
Neuvažovala jste zúčastnit se nějakého kursu, třeba i didaktického?
Uvažovala, ale časově jsem se do toho
nevešla. V budoucnu bych o to stála. Ale
u těch malých dětí je pro mne podstatné,
aby si zapamatovaly třeba tři, čtyři stěžejní myšlenky z toho vyprávěného příběhu, a na konci se jich ptám jako skupinky o čem to vlastně bylo, co je tím sdělením. A ony to většinou vědí. Jsou dobrý.
Tam perfektně funguje dětská imaginace.

Vybavujete si nějakou příhodu –
vtipnou, dojemnou, překvapivou?
Vyprávěli jsme si loni o Abrahamovi a
byly k tomu obrázky, které si děti mohly
vybarvovat. Bylo tam asi osm dětí a jeden starší kluk tomu Abrahamovi namaloval cylindr a napsal k tomu Lincoln, jako žert, a mně to přišlo docela
super, ještě k tomu nakreslil americkou
vlaječku. Trošku se nám potom ta diskuse malinko zvrhla a smáli jsme se, bylo
to dobrý.
Vaše slovo na závěr?
Dělám to ráda, s dětmi je to inspirativní a v jistém slova smyslu i osvobozující od těch celospolečenských norem.
Jediná věc, která mě na tom trápí je, že
vlastně i ty malý děťátka vnímají tu covidovou omezenost dnešní doby.
Eliška Novotná, 3. 12. 2021
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booklub (čtenářský klub)
bohoslužby (Z. Šorm)
koncert (V. Peter-varhany)
biblická hodina
mimořádná schůze staršovstva k rozvojovému plánu sboru
schůzka učitelů nedělní školy
bohoslužby (Z. Šorm)
hospodářská komise
staršovstvo
bohoslužby
bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně (Z. Šorm)
biblická hodina
booklub (čtenářský klub)
bohoslužby (Z. Šorm)
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