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Kázání v neděli 23. 1. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: 5.Mojžíšova 31,14 – 23 + Zjevení 15,2 – 4
Text: Žalm 118,14

Síla má a písnička má jest Hospo-
din, on byl můj vysvoboditel. Bratři a se-
stry, nebojte se, nespletl jsem to, ani ještě
nejsem tak senilní, abych nevěděl, že jsem
tenhle verš četl jako základ kázání pře
čtrnácti dny, kdy jsme do sboru uváděli
nový zpěvník. Přečetl jsem ho znovu zá-
měrně. A hned povím proč.

Přiznám se, že jsem o té svobodě, kte-
rou nám Bůh dává, a díky které je nám
do zpěvu, kázal už několikrát při různých
příležitostech souvisejících se zpěvem a
hudbou. A po jednom takovém kázání
můj kolega a spolužák Honza Blažek, ar-
mádní kaplan, namítal: „Jo, je to dobrý,
svoboda je hezká věc, ale to přece nestačí.
K poselství bible patří také řád, pravidla,
přikázání, jasné slovo o tom, že jsou věci,
které vedou k životu a jsou také ty, které
vedou k záhubě. Že Bůh osvobozuje, to je
dobrá zpráva, ale není to všechno.ÿ

Možná je na tom znát, že ta ar-
máda Honzovi opravdu sedne, nicméně
má pravdu. To, co jsem předminulou ne-
děli říkal, skutečně není všechno. Když
jsem hledal, co v bibli písnička znamená,
našel jsem toho také mnohem víc a pak
jsem se musel smiřovat s tím, že se
to prostě do jednoho kázání nevejde, že
zkrátka některé objevené perly neudám.
Naštěstí jednou nedělí všechno nekončí.
Scházíme se pravidelně. A tak si dneska
můžeme dát pokračování.

Tu svobodu určitě nijak korigovat ne-
chci. Je to jistě ten nejskvělejší boží dar,
který asi nikdy nebudeme umět docenit.
A písnička, jako výraz radosti z té da-

rované volnosti, pro žalmistu i pro mě,
neoddělitelně k Bohu a k víře patří.

Je ale asi dobré doříct, že svoboda
prostě není prázdná, že to není jenom ne-
foremná hrouda hlíny, z níž lze uhníst co-
koli. Svoboda má svůj tvar, něco jí tvoří,
obnovuje, vymezuje. A s tím také pís-
ničky úzce souvisí.

Hned v následujícím 119. žalmu
čteme: „Ustanovení tvá jsou mé písničky
na místě mého putování.ÿ

Kdo někdy někam putoval, ten to jistě
ví: Možnost vydat se kamkoliv vždycky
nemusí být osvobodivá a srdce z té
volnosti vůbec radostí poskočit nemusí.
Chcete-li někam dojít, chcete-li si sku-
tečně vybrat, pak pro vás množství cest a
směrů samo o sobě spíš než svobodu před-
stavuje vydanost osudu a místo abyste
radostí zajásali, pokouší se o vás bezna-
děj.

Jedna písnička mládeže tu tíhu ote-
vřeného prostoru vyjadřuje stále se opa-
kující strofou: „Je spousta cest a já ne-
vím, kam vedouÿ a pak se úpěnlivě ptá:
„Mám na místě stát či blbě se dát, tak mý
myšlenky předou?ÿ Bez směrovek, bez
mapy nebo rady domorodce, které uka-
zují, kam která cesta vede, nemůže být
o nějaké svobodné volbě vůbec řeč. Na-
opak to jste vyřazeni ze hry a závislí na
náhodě. Vůbec nemusíte dojít, kam jste
chtěli, můžete se taky jenom beznadějně
točit v kruhu nebo se poddat rezignaci a
zůstat sedět na místě. Až když pak uvi-
díte značku nebo ukazatel, tak vám srdce
poskočí a je vám konečně do zpěvu – mů-
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žete opravdu jít tam, kam chcete, můžete
vykročit lehkým krokem.

Že jsou přikázání, regule, nařízení a
ustanovení jenom zotročujícími pouty a
překážkou svobody, to je sebeklam, kte-
rému my lidé snadno propadáme. Ale víra
v něm díky Bohu uvíznout nemusí. Kdo
jednou poznal Boha, jako toho, kdo svo-
bodu dává a přeje, ten i v jeho přiká-
záních a ustanoveních uvidí směrovky ke
svobodě a stanou se mu součástí té pís-
ničky, kterou si notuje při svém putování,
protože odlehčují jeho krok, protože ho
osvobozují z vydanosti osudu.

A v tom je zase obrovský význam a
síla písniček pro víru. Že nejsou o ničem,
že nejsou jenom projevem našich nálad
a pocitů. Nemusíme se díky nim točit
v bludném kruhu nebo marinovat jenom
ve vlastním nálevu. Mají podstatný ob-
sah – tvoří je právě ustanovení boží, obsa-
hují poselství jeho slova. Jeden se na nich
může orientovat. A řekl bych, že právě na
ty naše, evangelické písničky, můžeme být
v tomhle ohledu skutečně hrdí. Co do ob-
sahu jsou opravdu hutné, silné, tlumočí
pravdu Písma v celém jeho bohatství.
Pravda, někdy jsou kvůli té bibličnosti až
trochu kostrbaté, ale nejsou plytké. A po-
kud se v kostele zpívá, pak i kdyby ká-
zání nestálo za nic, nemůže člověk odejít
s prázdnou.

Navíc písnička, to je právě bible na
cestu, to je právě způsob, jak nás boží
ustanovení provázejí na místě našeho pu-
tování. Bibli s sebou všude netaháme,
učit se biblické texty zpaměti, tomu jsme
už odvykli, ale písnička se nám vybaví a
její slova promluví v nejvšednějších situ-
acích. Aspoň já to tak mám. Stačí, abych
prosvištěl kolem stopaře a už mi v hlavě
zní: „Chlap ten, co si to v svým auťáku
hnal, stopaře klidně přezíral, ten neměl

na skále život svůj, pamatuj.ÿ
A tenhle rozhovor s biblí díky písnič-

kám má ještě další rozměr, který Písmo
také zná: „Mluvíce sobě vespolek v žal-
mích, a v chvalách, a v písničkách du-
chovních,ÿ píše apoštol v jednom ze svých
listů. A v jiném: „Slovo Kristovo ať ve vás
přebývá v celém svém bohatství, učíce a
napomínajíce se vespolek žalmy a zpěvy a
písničkami duchovními, s milostí zpívejte
v srdci svém Pánu.ÿ

Bible není mrtvá litera a listy Kris-
tovy, jak píše Pavel, nejsou psány inkous-
tem, ale Duchem Boha živého na živých
deskách lidských srdcí. Boží slovo se děje
skrze svědectví lidí. Bible ožívá ve spo-
lečenství, patří k ní vzájemný rozhovor
a písničky jím jsou. Když zpívám, sly-
ším autora. Písnička je vzkaz, který mě
konfrontuje s jeho vírou. Při zpěvu vstu-
puji do společenství a můžu slyšet, jak
ke komu bible promlouvá, pro co mu ot-
vírá oči, jak ho posiluje, k čemu ho vede.
Někdy slyším jeho napomenutí, jindy po-
vzbuzení. A to společenství netvoří jenom
autoři. Když zpívám, stojí vedle mne také
všichni, od kterých jsem tu písničku sly-
šel, kdo mi ji zpívali a s kterými jsem jí
kdy zpíval a zpívám.

A v tom je ještě jiná síla písničky, než
jakou tlumočí její text. Například „Má
Pán Ježíš, má mě rádÿ, to není textově
moc povedená písnička. V novém zpěv-
níku ji také nenajdete. Její slova na mě
působí jako takové zbožné „něco za něcoÿ
– „já-li jeho zůstanu, do nebe se do-
stanuÿ, „odpustí mi každý hřích, když se
zbožně kaju z nichÿ. Jenomže já, když si
jí notuju, tak ten trochu záslužnický text
ani moc nevnímám, protože slyším svýho
tátu, který nám jí před spaním hodně ne-
uměle zpíval a pak si jí vybral pro svůj
pohřeb. Tím je pro mě ta písnička silná.
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Bez ohledu na text mi svědčí o víře, která
je právě v té neohrabanosti tátova zpěvu
skutečná a můžu se o ní opřít. A budu si
ji pamatovat, i když se už nebude zpívat
v kostele.

V písničkách jsme prostě obklopeni
oblakem svědků. A to je, jak připomíná
list Židům, veliká pomoc, abychom vy-
trvali v běhu víry, jak je nám uloženo,
abychom z toho místa svého putování ne-
zběhli. Neběžíme sami. Máme kolem sebe
ty, kdo nám drží palce, máme před sebou
svoje vodiče, kteří nám pomáhají držet
stopu a udržet tempo.

Je to pomoc i v tom směru, který
naznačilo dnešní čtení z 5. knihy Mojží-
šovy. Ten oblak svědků přesahuje hranice
času. Zpíváme písničky staré několik set

let. Písnička udržuje historickou paměť.
Svědčí o tom, co člověk nebo lid od Boha
dostal, svědčí o tom, komu patří dík za
to, kam se až dostal, aby až v dostatku
zapomene, že to není samozřejmost, a že
proto není jedno, kam se obrátí a co bude
ctít, aby se pak mohl chytit za nos, aby se
mohl zase vrátit ke svým kořenům, aby
nebyl bez míry, která mu ukáže, čemu
se zpronevěřil, která mu odhalí jeho úlet.
To není boží zlomyslnost, to Bůh nedělá
kvůli svému zadostiučinění.

To je šance pro nás zapomnětlivce,
kteří ještě dřív, než se ta svoboda na-
plní, už nevědí, odkud se bere. Bůh nám
ji přeje, a tak nás učí svoji písničku,
abychom ji jednou mohli zazpívat, jako
ti, co zvítězili. Amen.

Přímluvná modlitba
Všemohoucí Bože,
Ty jsi nás osvobodil od hříchu a spo-

jil v jedno tělo církve. Dej ať si toho
vážíme, ať jsme vděčni za společenství
víry a nejsme jen konzumenty toho, co se
v církví děje, ale vnímáme také svou zod-
povědnost, hledáme svoje možnosti, jak
budovat pokoj a tvořit společenství.

Modlíme se za představitele veřejného
života. Dej, ať usilují o smíření a pokoj, a
daruj jim moudrost, aby se věnovali po-
třebám všech, a zvláště těch nejzranitel-
nějších.

Žehnej všem, kteří se snaží o doro-
zumění mezi lidmi i národy. Dej, ať je-
jich snahy o jednotu navzdory politic-
kému rozdělení přinášejí ovoce a stanou
se znamením naděje pro všechny, kdo hle-
dají smíření uprostřed nesvornosti.

Dej, ať nezakopáváme dary, které jsi
nám svěřil, ale snažíme se je rozmnožit

službou chudým a trpícím.
Vysvoboď ty, kdo jsou souženi, a

skloň se k ubohým a nepatrným. Dej
chléb hladovějícím a osvoboď zajaté. Vlej
novou naději těm, kdo ztratili důvěru
v lidi i v Tebe.

Prosíme za lidské vztahy, ve kterých si
lidé nedůvěřují, nemají k sobě úctu, jsou
netrpěliví. Prosíme, vstupuj do těchto
míst se svou moudrostí a nadhledem.

Vyslyš prosby za naše nemocné bra-
try a sestry. Poskytni jim i jejich blíz-
kým ve svém milosrdenství pomoc vyrov-
nat se s břemenem těžké choroby. Navrať
jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat
z jejich uzdravení.

Pomoz nám, abychom do Tvých ru-
kou uměli odevzdat všechno, co nás trápí
a tíží.

Amen
Jan Mach, 16. 1. 2022
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17. 3. Seminář o lidských právech, Praha
19. – 21. 5. 4. zasedání 35. synodu, Svitavy
5. 6. Uvedení nového zpěvníku, Praha
10. 6. Noc kostelů
18. 9. Do kostela na kole (celorepubliková ekumenická akce)
23. – 25. 9. Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Ostrava
5. 11. Setkání učitelů NŠ, Praha
23. 11. Červená středa (celorepubliková ekumenická akce)

a Pražský seniorát
Českobratrské církve evangelické
zvou na symposium

VOLAT CÍRKEV*
Josef Smolík – sto let

8. BŘEZNA 2022
ČERNÁ 9 V PRAZE 1, VELKÁ POSLUCHÁRNA

https://web.etf.cuni.cz/
příspěvky je možné sledovat na https://www.youtube.com/c/ETFUniKarlovy

*pod svrchovanou normu božího slova

”V církvi nebývá v praxi samozřejmé, že všecko její podnikání a organizování má
stát pod slovem božím, že všecko její zvěstování je vázáno na Písmo, také Písmu ne-
bývá rozuměno v jeho pravé intenci. Úkolem teologa je volat církev pod svrchovanou
normu božího slova. Často dochází k zatemnění zvěsti evangelia různými lokálními,
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národními nebo politickými předsudky, k jejímu jednostrannému anebo příliš širo-
kému a nezávaznému výkladu. Tu všude musí teolog stát na stráži. Kde se teologova
služba podceňuje, tam je nebezpečí, že církev sejde ze své cesty a ztratí svoji teolo-
gickou existenci.”

(Josef Smolík. Úvod do studia bohosloví. Praha: Kalich, 1978, s. 106)

Pozvánka na pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi v Her-
líkovicích

Milí přátelé, zveme Vás na pobyt pro
rodiče a prarodiče s dětmi, který se usku-
teční v Horském domově Herlíkovice ve
dnech 23. – 29. 4. 2022.

Těšit se můžete na biblická vyprávění
pro malé i větší, hraní uvnitř i venku či
na krásné procházky a výlety po Krko-
noších. Zejména pro dospělé je to ideální
možnost pro zastavení a změnu běžného
režimu, příležitost pro setkání se s blíz-
kými i s novými tvářemi a pro vzájemné
rozprávění. Pobyt povede Lenka Ridzo-
ňová, farářka v Praze – Jarově.

Spolupráce při programu bude vítána
(tvoření s dětmi, hry, povídání o za-
jímavé knížce pro děti nebo dospělé,
film.. . . ) – případně se ozvěte předem na
lenka.ridzonova@email.cz

Budou se hodit: výtvarné potřeby,
hudební nástroje, hrajete-li na ně-
jaké. Přihlašujte se na stránkách

https://prihlasky.e–cirkev.cz/akce/285–
pobyt–pro–rodice–a–prarodice–s–
malymi–detmi–v–herlikovicich, a to do
31. 3. 2022. Ceník (v ceně je započí-
táno ubytování, celodenní strava – sní-
daně, oběd, večeře a také náklad pobytu
vedoucí):
– dospělý (ubytování v hlavní budově): 4
970 Kč
– dospělý (ubytování ve Vilce): 4 250 Kč
– dítě do 12 let (ubytování v hlavní bu-
dově): 4 450 Kč
– dítě do 12 let (ubytování ve Vilce): 3
760 Kč

Pobyt začíná v sobotu 23. 4. večeří
(18:00) a končí v pátek 29. 4. dopoledne
(po snídani).

Více informací o Horském do-
mově Herlíkovice najdete na stránkách
https://horskydomov.cz/

Těšíme se na Vás:)

Zprávy ze staršovstva 10.2.2022
� Protože se kvůli karanténě Z.

Šorma neuskutečnil rozhovor k roz-
vojovému plánu sboru, stanovilo
staršovstvo nový termín na 17.3.

� Staršovstvo jednalo o sborovém
úložišti na Googlu. M. Cháb a J.

Šarounová ujasní a připraví návrh
toho, kdo na ně bude co ukládat.

� Celocírkevní sbírka na Křesťan-
skou službu vynesla v našem sboru
3946,–Kč.

� Nové zpěvníky byly obaleny (ná-
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klady 1560,–Kč). Staré zpěvníky
byly nabídnuty členům sboru. Li-
kvidaci zbylých zajistí J. Raisová.

� Na sborový pobyt v Jánských Láz-
ních se přihlásilo 24 dospělých a
starších dětí a 9 mladších dětí. Star-
šovstvo sboru rozhodlo o úhradě
poloviny pobytu sborové sestře,
která pobyt organizuje.

� Potvrzení o darech a dopis o hospo-
daření byly rozeslány členům sboru.

� Staršovstvo jednalo o přípravě
volby nového staršovstva. Z 25 na-
vržených přijalo kandidaturu 16 a
jeden pouze na náhradníka. Sbo-
rové shromáždění bude volit 12
členů staršovstva a 4 náhradníky.
Nejprve proběhne volba staršov-
stva, poté volba náhradníků. Kan-
didátka bude zveřejněna v příštím
čísle Hroznu a kandidáti se před
volbou krátce představí.

� Staršovstvo rozhodlo, že od neděle
13.2. obnoví posezení u kávy po bo-
hoslužbách i úterní setkání seniorů.

� Během dovolené 13.–19.2. a sbo-
rového pobytu na horách 5.–12.3.
bude zastupovat našeho faráře P.
Kalus ze Žižkova I. Bohoslužby
13.2. povede M. Cháb a 6.3. K.
Müller.

� Kvůli sborovému pobytu na horách
se budou březnové staršovstvo a
hospodářská komise konat o týden
dříve (tj. 1. a 3.3.).

� M. Cháb seznámil staršovstvo s vý-
sledky hospodaření za rok 2021 a
představil návrh rozpočtu na rok

2022. Jeho finální podobu schválí
staršovstvo na příští schůzi.

� Rozpočet na opravu balkónů (reali-
zace duben 2022) činí 113.000,–Kč.

� M. Cháb informoval staršovstvo
o tom, že šicí stroje ze sbírky pro
Berkat dorazily do uprchlických tá-
borů v Řecku a jsou tam využívány.

� Staršovstvo jednalo o závazcích a
pohledávkách nájemného a pověřilo
M. Chába jednáním se Seven de-
signe. Pokud nedojde k výraznému
snížení dluhu, ukončí sbor tento ná-
jem a bude hledat nového nájemce.

� P. Coufal informoval staršovstvo
o jednáních se sousedy: 1/ Zeď
narušenou borovicí opraví soused
na vlastní náklady. 2/ Byla prově-
řena kanalizace směrem k č.p. 58
a vlhnutí sklepů bude soused řešit
výměnou vlastní kanalizace. 3/ Při
jednání se sousedy z č.p. 62 bylo vy-
jasněno, že zatékání do suterénních
prostor v jejich domě není způso-
beno vadou naší kanalizace.

� Obchod Jednoho světa o.p.s. zatím
nežádá převedení odložené půjčky
na dar.

� M. Janeček a Z. Šorm předsta-
vili staršovstvu návrh na úpravu
„kobkyÿ (místnosti pro rodiče
s dětmi vedle kostela). Záměrem
je místnost prosvětlit a umožnit
její dobré odvětrání jednak úpra-
vou stropu a světlíku, jednak in-
stalací prosklených dveří na dvo-
rek. Staršovstvo pověřilo M. Ja-
nečka a Z. Šorma, aby získali od p.
Špačka projekt a položkový rozpo-
čet úpravy.
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� Staršovstvo přijalo aktualizaci in-
strukcí pro služby v kostele, kterou
připravili J. Raisová, P. Coufal a M.
Cháb.

� Staršovstvo projednalo výzvu seni-
orátního výboru, aby sbory řádně
pronajímaly prostory ve svých ne-
movitostech v souladu s obvyklými
cenami v místě. Staršovstvo konsta-
tovalo, že se tak v našem sboru děje
a pověřilo M. Chába, aby v tomto
smyslu odpověděl seniorátnímu vý-
boru.

� Sbor pořídí popelnici na biologický
odpad, jejíž vyvážení nabízí město
zdarma.

� Staršovstvo projednalo zvýšení
platu sborových zaměstnanců o in-
flaci.

� Staršovstvo jednalo o přípravě vý-
ročního sborového shromáždění, se-
známilo se se zprávou o životě
sboru za uplynulý rok, kterou při-
pravili Z. Šorm a J. Šarounová a se
seznamem členů s hlasovným prá-
vem, který připravila J. Raisová.
Informace ke sborovému shromáž-
dění vyjdou v březnovém Hroznu
a od neděle 6.3. budou k dispozici
v kostele.

� Staršovstvo vybralo místo Vítečku
jako druhou neziskovou organizaci,
kterou bude sbor soustavně pod-
porovat organizaci Jako doma–

Homelike, o.p.s., která se zabývá
pomocí pro ženy bez domova a
provozuje Komunitní centrum pro
ženy bez domova, Jídelnu kuchařek
bez domova a terénní program za-
měřený na podporu bydlení (více
informací – www.jakodoma.org).
Garantem kontaktu je R. Šormová.

� Staršovstvo rozhodlo, že se sbor
přihlásí do Noci kostelů – 10.6., pro-
gram ještě zváží. Protože se jí Z.
Šorm a J. Šarounová nebudou moct
kvůli dalším povinnostem aktivně
účastnit, hledá staršovstvo, kdo by
se ujal role koordinátora.

� Staršovstvo souhlasilo s poskytnu-
tím ubytování jednak pro akci libe-
reckého seniorátního odboru mlá-
deže, jednak pro výlet dobrovolníků
a klientů Rolničky.

� Staršovstvo zašle novinám Prahy 2
za sbor článek O. Rady k 5.výročí
úmrtí malíře M. Rady.

� Staršovstvo rozhodlo o vytápění
kostela při bohoslužbách na 18°.

� Staršovstvo souhlasilo se zapůjče-
ním 20 kalíšků sboru v Libni.

� M. Janeček informoval staršovstvo,
že se odložené celocírkevní uvedení
nového zpěvníku bude v Praze ko-
nat 5.6. a je možné, že se uskuteční
v našem kostele.
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Čhadar – cesta po řece

Bylo nás pět:)), které ani omikron ne-
odradil a kdo jsme přišli ve čtvrtek 20.
ledna na první letošní promítání filmu
z projektu Promítej i ty organizace Člo-
věk v tísni. Filmu o putování po zamrzlé
řece v Ladaku, himálajské oblasti ležící
na indicko–pákistánské hranici. A stálo
nám to za to.

Dokument s úchvatnými záběry
krásné, dech beroucí, ač drsné a ne-
lítostné krajiny, nás naplnil obdivem,
souzněním i údivem.

Obdivem k obětavosti rodičů hlavní
protagonistky, jejich skromnosti a úsilí
si i v extrémně těžkých podmínkách vy-
stačit s málem, aby svým dětem dopřáli
vzdělání a lepší život. A obdivem k trpěli-
vosti a vůli hlavní mladičké protagonistky
dobrat se přes mnohé překážky a v odlou-
čení od rodiny, v němž žije už od útlého
věku, vysněného cíle stát se softwarovou
inženýrkou.

Souzněním s jejich obavami z do-
padu globálních klimatických změn, které
nejen činí kvůli suchu stále obtížnějším
něco na vysokohorských políčkách vypěs-
tovat a soběstačně se uživit, ale také
činí každoroční průchod stezkou při stále

méně zamrzající řece stále náročnějším a
životu nebezpečnějším – a v budoucnu
možná zcela nemožným.

A údivem, že i do tak odlehlého kouta
naší planety se hrnou draví a necitliví
turisté, aby si za peníze v adrenalino-
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vém zážitku vyzkoušeli to, co je pro
místní každoročním strastiplným údělem,
který podstupují, aby se shledali rodiče se
svými dětmi a děti se svými rodiči.

Příště se můžeme těšit třeba na Pří-
běh cesty kolem světa, romantickou road–
movie s překvapením na konci.

Jana Melicharová

Po stopách Milady Horákové na Vinohradech

Je 23. ledna, kolem druhé hodiny od-
poledne, je nás čtrnáct a vyrážíme od na-
šeho kostela na Korunní. Obloha je za-
tažená, je chladno a pošmourno, ale na
nadšení to nikomu rozhodně neubírá. Vý-
pravu vede sborová sestra Jarmila, od
které se hned na začátku dozvídáme něco
málo o životě jedné opravdu mimořádné
ženy – Milady Horákové. Známá je hlavně
svým kritickým postojem k jednání ko-
munistické strany, ale nesmíme zapomí-
nat i např. na její snahy o rovnoprávnost
žen.

Dozvídáme se, že svatbu měla jako
šestadvacetiletá zrovna u nás v modli-
tebně, a pak pokračujeme směrem do Vr-
šovic k domu, kde bydlel její nastávající
manžel Bohuslav. Jarmila lokaci dopro-
vodí krátkým komentářem a jsme opět na
cestě, která vede spodní částí Vinohrad.
Ocitáme se nad Grébovkou, ve které si
jako dítě se starší sestrou hrávala, a dí-
váme se tady na dům, ve kterém vy-
růstala. Pak dojdeme k jejímu rodnému
domu na rohu Bělehradské a Rumunské.
Na jeho nároží byla nedávno odhalena
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pamětní deska – velký kus surového že-
leza s vyraženým textem a oválným zla-
tým zrcadlem nahoře.

Chvíle chůze, a ocitáme se o kus dál
na Albertově v zahradě Ztracenka, kde se

nachází památník obětem totalitních re-
žimů, jehož symbolem je popravená Mi-
lada Horáková. Po chvíli usilovného hle-
dání v mobilních telefonech zjišťujeme
více. Dva surové neopracované balvany
svírající bílý mramorový oblázek – dva
totalitní režimy drtící morální integritu
člověka. Umístění právě v zahradě Ztra-
cenka připomíná její ztracený (neexistu-
jící) hrob: ten na vyšehradském hřbitově
je jen symbolický, neboť její ostatky jsou
někde v hromadném hrobu na Ďáblic-
kém hřbitově. Pak Jarmila navrhuje, že
bychom se mohli projít ještě právě na Vy-
šehrad a naše putování tam zakončit, což
ale většina z nás kvůli chladnému počasí
odmítá, a rozcházíme se. Vydáváme se
zpět ke svým domovům a já po cestě pře-
mýšlím nad podivuhodným osudem této
obdivuhodné ženy – ženy, která se nebála
postavit se zlu, ať už mělo jakoukoliv po-
dobu, a odmítla ustoupit, i když za to
nakonec zaplatila cenu nejvyšší.

Samuel Svoboda

Tajenka se vztahuje k tématu vycházky i k našemu kostelu.

1. Havlíčkovy sady ?
2. Typ střední školy ?
3. Naše čtvrť ?
4. Svátost v kostele ?
5. Bašta ?
6. Velký kostel ?
7. Jméno dcery Milady Horákové ?
8. Náš časopis ?
9. Rodné příjmení M. H. ?
10. Název chrámu křtu M. H. ?
11. Den naší vycházky ?

Vyluštěnou tajenku posílejte do konce února na mail: sestra@fsvin.cz. První tři
luštitelé budou odměněni výbornou „fair tradeÿ čokoládou.

Jarmila Raisová
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BOOKLUB

Osm čtenářů a knihomilů se sešlo po-
slední lednový čtvrtek při večerním Boo-
klubu. Mluvili jsme společně o knížce
Doupě, jejíž autorkou je česká spisova-
telka Jakuba Katalpa. Debata to tento-
krát nebyla zrovna poklidná, protože pří-
běh i zpracování jsou v mnoha ohledech
kontroverzní. Stůl, okolo kterého jsme se-
děli, zaplnily rozmanité knihy, které ně-

kteří z nás přinesli, aby je doporučili
ostatním. Nahlédli jsme jeden druhému
trochu i do soukromí, když došlo na po-
vídání o tom, kde a kdy kdo z nás rád čte.
Třetí Booklub v pořadí se sejde ve čtvr-
tek 24.2. a další pak 24.3. V únoru chceme
diskutovat o vtipné knížce švédského spi-
sovatele a novináře Fredrika Backmana
Úzkosti a jejich lidé (nabízíme ji k půj-
čení, dá se jistě i půjčit v knihovně nebo
koupit, případně také zhlédnout v po-
dobně nové minisérie na Netflixu).

Pro březnové setkání jsme vybrali
knížku Petra a Petry Třešňákových
Zvuky probouzení. Není to beletrie, ale
otevřená výpověď o životě a výchově
dcery s těžkým autismem – čtení ne-
lehké, ale velmi silné, navíc se širokým
přesahem. Řekla bych, že nás možná čeká
obecnější rozhovor o rodičovských nadě-
jích a očekáváních, i o tom, jak se vy-
rovnat s tím, když se nenaplní, nebo se
naplní jinak, než jsme čekali. . .

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 lednových jsme vybrali
#235 Marty Zemánkové, farářky v Li-
bicích nad Cidlinou a Velenicích.

Všechno má svůj čas Zvu vás ke spo-
lečnému zamyšlení nad časem v našem ži-
votě na základě biblického oddílu z knihy
Kazatel 3,1–8. Všechno má určenou chvíli

a veškeré dění pod nebem svůj čas:
je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas
trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas
budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i
čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny
sbírat, čas objímat i čas objímání zane-
chat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat
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i čas odhazovat;

je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet
i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i
čas pokoje.

Kolikrát si člověk v životě řekne, že
už by měl nejraději čas, který je pro něho
nepříjemný a náročný, za sebou. A stejně
tak si řekne, když je mu dobře a příjemně,
že by si přál, aby se zastavil čas, aby to
tak bylo pořád. Jak si děti někdy přejí,
aby už byly dospělé a mohly si dělat to,
co si rozhodnout. Ale i dospělý člověk
se chce někdy přenést do doby, která je

podle něho lepší, než ta, kterou právě pro-
žívá.

Pisatel knihy Kazatel nám jasně
řekne, že každý čas něco přináší a nejde
jej přeskočit, že je dobré ho přijmout, žít
jej a prožít. Důležité a užitečné pro nás
je, abychom se učili ty časy vnímat a roz-
poznávat. Pro každého z nás jsou časy
jiné, ale jsou i časy, které máme vnímat
a prožívat s těmi druhými a třeba ten
svůj čas upozadit. Protože mohou přijít
chvíle, kdy pro nás také bude důležité,
aby s námi jiní prožívali naše časy.

Možná v současné době a situaci vní-
máte, že je čas – období náročné.

Já vás chci pozvat, abyste i v nároč-
ném čase nezapomínali, připomínali si a
ve víře a důvěře spoléhali, že v každém
čase je s námi Pán Bůh a má své stvoření
ve své péči.

Modlitba Náš Pane, děkujeme za čas,
který jsme každý v našem životě dostali.
Prosíme, pomoz nám ho přijímat a pro-
žívat na každý nový den. Amen

Rozhovor
o (nejen) nedělce s Filipem Krupičkou

Když jdeš v neděli ráno do kostela
a máš nedělku, je to jiné ráno než
jinou neděli?

Já se vždy večer před tou nedělí vě-
nuji přípravě, to není jen se podívat jaké
je zrovna téma. A tu přípravu si dávám
do čtečky. A pak ráno, když jdu do kos-
tela, se vždycky bojím, jestli jsem ji ne-
zapomněl.

A není to už po těch letech pro tebe
rutina?

To ani ne, i když mně příprava zabere

méně času než dříve, protože ta témata se
opakují. Stejně si ale někdy říkám „Co já
jim tam jen budu vykládat?ÿ

Jak se to stalo, že jsi se stal učitelem
nedělky ve vinohradském sboru?

To už je tak dlouho, že si to nepama-
tuji. Ve sboru jsem vyrostl, chodil jsem
tady na nedělku, zlobil jsem tady Míru
Čaška, a teď se mi to vrací.

Takže můžeš na ty svoje vzpomínky
z nedělky trochu navázat?

Ne, ne, to je něco úplně jiného, je to



14 ZE ŽIVOTA SBORU

diametrálně odlišné. Teď je to s dětma
daleko volnější, povídáme si, hrajeme hry.
Za mého dětství byla nedělka až po kos-
tele, byl tady pan farář Otřísal, a to jsme
si nemohli hrát, to si pamatuji, že si tak
člověk mohl hrát leda tak s korunou na
sbírku.

Jak dlouho to trvá, byly to těžké za-
čátky nebo je to stále obtížnější?

Trvá to už 26 let, s nějakými drob-
nými přestávkami. Učitelů nedělky bylo
hodně, různí učitelé přicházeli a odchá-
zeli, jen my dva se Zdenou Novotnou jsme
zůstali. Zdena mně v počátcích pomá-
hala technicky, protože ona je učitelka a
já jsem neuměl učit – a neumím to do-
teď. A velmi mě inspiroval její celkový
přístup, její jednoduché a přímočaré jed-
nání. Mně nejvíc vyhovuje, když se v ne-
dělce nezpívá; to bylo pro mne velké uleh-
čení, když jsme nemuseli zpívat. Já beru
nedělku jako bohoslužby, takže mně se
líbí čtení z Bible. Ale vím, že pro mnoho
dětí je to obtížné. Mně se nejvíc líbí na
nedělce, když se to povede. Když ty děti
sedí celé napjaté, s otevřenou pusou, tak
to je nejlepší, To se mi na tom nejvíc líbí,

a proto to dělám. Samozřejmě jsou i ne-
dělky, kdy je to „krocení dravé zvěřeÿ, a
to jsem pak z toho takový vyčerpaný.

Potřeboval jsi pomoc, kdo ti ji po-
skytl, zúčastnil ses nějakého vzdělá-
vacího programu, něco četl?

Pro učitele nedělní školy vycházely
takové papírové sešity a já jsem to
různě ztrácel, zapomínal. . . proto jsem
pak hodně uvítal, když už to bylo elek-
tronicky. Teď používám Evangnet, tam
jsou dobré návody, náměty. . .Někdy?
Po každý. A mám takový pocit, že jednou
jsme někde byli, jestli to byly Soběhrdy
nebo tak, ale nebylo to nic extra. Nikoho
jsem tam neznal, nacvičovali jsme ve sku-
pinkách nějaké situace, vůbec to pro mne
nebylo nosné. Teď možná kdybych měl
víc času, kdyby to nevzalo celý víkend a
kdyby to nebylo daleko, tak bych do toho
šel.

Mělo by se něco podle tvé zkuše-
nosti s nedělkou změnit? Měnilo se
něco?

Na ty špatné věci zapomínáme, takže
z mého pohledu se děti změnily k lepšímu.
Vzpomínám třeba na tři kluky, kteří při
nedělce řádili jak černá ruka, ale další ne-
děli věděli téměř všechno, co jsem minule
vykládal.Takže účel to splnilo, jenom
to bylo těžké. Já nevím, jestli účelem
nedělky je, aby se dozvěděli co nejvíce
informací. Protože to se dozvědí, až bu-
dou větší – a ony to už stejně často znají.
Já si myslím, že účelem nedělky je naučit
je odpovídat si sám pro sebe na důležité
otázky. To znamená: co je to víra, co je to
hřích, jak se dostat do nebe. Odpovídat
si nejen pro sebe, ale třeba i na otázky,
které slyší ve škole od nevěřících kama-
rádů nebo učitele. Aby uměly reagovat
na určitý posměch, aby uměly poměrně
rychle odpovědět, vlastně jako na svoji
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obranu. A aby spolu měly navzájem
vztahy. Protože mně se děti v nedělce
mění, ale ony, když spolu naváží vztahy,
tak to vydrží dlouho, přes konfirmaci a
dál. Nedělka je vlastně takový malý sbor.
A problémy ve sboru se zrcadlí v nedělce.
Děti si vůbec nejvíce chtějí povídat. A to
je to, co ve sboru schází: povídání, sdílení
si mezi sebou. Třeba z biblické se mi nej-
více líbí začátek – když se Zdeněk něco
zeptá a my na to nějak reagujeme. Mys-
lím si, že v nedělce tohle v určité míře
funguje také, a když pak řeknu „tak kon-
číme, vezmeme si bible a přečteme si toÿ,
tak říkají „hmm, nóÿ a ještě by si chtěli
povídat. Samozřejmě jsou i nedělky, kdy
se na něco ptám a nikdo nereaguje, vů-
bec. To je pak takový smutný, ale ne
vždycky mají děti náladu si povídat. Děti
na nedělce povídají o věcech, které zají-
mají je. Jaké jsou nové hračky, počítače,

co se jim za ten týden stalo, a když se
tohle rozjede, tak to je mumraj, mluví
jeden přes druhého a já vidím, jak jsou
po tom hladové. Ale ty se potřebuješ
dostat ke svému programu, že? Ne
úplně nutně. Když se to takhle rozvine,
tak se prostě o Šalamounovi dozvědí za
rok.

Tvoje slovo na závěr?
Myslím si, že rozhovor, sdílení a in-

terakce je důležitá jak mezi dětmi, tak
mezi lidmi ve sboru, a to nám tady schází.
Kdyby tady ta nabídka byla, tak by to
lidi uvítali. Jiné formy, v malých skupi-
nách 6–8 lidí. Když se třeba začne bib-
lickým příběhem a pak se povídá, tak se
lidé otevřou, začnou se pak řešit i jiné
věci, i osobní, a to lidem navzájem hodně
pomůže. To tady není.

Eliška Novotná, 14. 12. 2021
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Út 22. 2. 14:30 setkání starších věkem
Út 22. 2. 19:00 biblická hodina
Čt 24. 2. 19:30 booklub (čtenářský klub)
Ne 27. 2. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 1. 3. 14:30 koncert (E. Dedková, M. Cába - kytara)
Út 1. 3. 19:00 hospodářská komise
Čt 3. 3. 19:00 schůze staršovstva
Pá 4. 3. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 6. 3. 9:30 bohoslužby (K. Müller)
Ne 13. 3. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 15. 3. 14:30 setkání starších věkem
Út 15. 3. 19:00 biblická hodina
Čt 17. 3. 18:00 mimořádná schůze staršovstva k rozvojovémum plánu
Ne 20. 3. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Z. Šorm)

Zasmějme se

(zdroj katolik.cz, vybrala Jarmila Raisová)

Z oznámení v kostelích, aneb co jste
ještě neslyšeli v ohláškách:

� Za týden bude celonárodní
shromáždění pro modlitbu a
půst. . . Poplatek zahrnuje stravo-
vání.

� Kvůli nastalé konfliktní situaci
se dnes nekoná původně ohlášené
shromáždění za klid a mír.

� Kázání dnes: „Ježíš kráčí po vo-
dách.ÿ
Kázání zítra: „Jak najít Ježíše.ÿ

� Tématem biblické hodiny bude „Co
je peklo?ÿ Přijďte dříve a můžete si
poslechnout zkoušku našeho pěvec-
kého sboru.

� Potřebujeme osm nových obleků
pro náš sbor. Důvodem je přijetí
několika nových členů a zchátralost
některých starých.

� Nově příchozím, kteří mají děti a
nevědí to, oznamujeme, že v pravé
sakristii máme kobku pro děti.
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