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Kázaní v neděli 6.3.2022 (Karel Műller)
Čtení: Lv 19,11–14
Text: Mk 10,46–52
Využít příležitost
Slepí sportovci
Máme rádi příběhy o lidech, kteří nějak překonávají svá omezení. Překonávají své hranice. Když jsem připravoval
tenhle text, tak jsem si do Google zadal heslo,nevidomý závodník’. A hned se
mi načetla spousta různých příběhů nevidomých sportovců, kteří navzdory svému
stavu dokázali obdivuhodné věci. Titulky
například zní: „Slepý lyžař vytvořil dva
světové rekordy. Slepý závodník překonal
extrémní Beskydskou sedmičku.ÿ
Máme rádi příběhy lidí, kteří se dokáží postavit tomu, co je nějak omezuje.
Kteří si dokáží jít za svým cílem, za svým
snem. Nenechají se svým okolím odradit.
Poznají své hranice a jdou za ně. Překonají sami sebe a najdou nový smysl. . . pro
svůj život.

U Jerišské brány
Slepý Bartimaios sedí v bráně u cesty a
čeká, co mu osud přinese. Už se smířil se
svým stavem. Je slepý. Je žebrák. Spoléhá
se na milost druhých lidí a už od toho
svého života moc neočekává. Narodil se
jako slepý, nic s tím nemůže udělat. Není
jako Jób, který kvůli své nemoci, svému
postižení volal Hospodina k soudu.
Bartimaios si zvykl. Žije z toho, co mu
druzí lidé dají, co mu věnují ze své milosti. Sedí v při vchodu do města a pečlivě přepočítává každý měďák, který mu
dobří lidé snad z lítosti snad z povinnosti

hodí na plášť. Sedí, přemýšlí, jestli bude
mít dnes dostatek peněz na jídlo. Poslouchá, co se kolem něj děje.
A tu najednou o něj někdo zakopne.
„Nepřekážej žebráku. Je tu mesiáš. Ježíš Nazaretský! Bude povstání!ÿ Utrhne
se na něj prodejce ryb, který na chvíli
zavřel obchod. „Konečně někdo dá těm
Římanům, co proto. A já jim už nebudu
muset platit daně. Je tu Ježíš se svými
učedníky!ÿ
Ježíš budí pozornost. Chodí za ním
desítky lidí a čekají, že se něco stane. Čekají, až něco řekne, až zase bude provokovat farizeje, až někoho uzdraví, až ukáže
svou moc. Vidí v něm povstalce, proroka,
kouzelníka, léčitele. Každý v něm vidí takového člověka, jakého by si přál vidět.
Jakého by pro svůj život potřeboval.
I slepý Bartimaios se dozví, že tu je
někdo zajímavý. Ví, že do Jericha přišel Ježíš z Nazareta. Vždyť o něm šly
zprávy už delší dobu. Prý uzdravuje, prý
pomáhá slabým, prý je tu Boží království
na dosah. A tu se v Bartimaiovi jakoby
něco. . . probudí. Něco ho vytrhne ze zajeté každodennosti. Něco ho vytrhnu ze
zvyku na život, jaký je.
Najednou si uvědomuje důležitou příležitost pro svůj život. Cítí a vnímá,
že tu přišel Bůh na dotek. Že je velmi
blízko. Na rozdíl od těch všech vidomých
lidí. . . on nevidomý. . . vidí mnohem líp.
Bartimaia naplňuje naděje na změnu.
Naplňuje ho touha po setkání s Bohem.
Je naplněn energií. A tak začne vyřvávat. Začne na sebe upozorňovat. Hej! Je-
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žíši! Synu Davidův! Smiluj se nade mnou! trpně přijal svůj osud, své postižení a neVolá na něj slovy z 51. žalmu. Volá na něj chtěl nic změnit.
slovy, která jsou adresována právě Hospodinu. Bartimaios ve své slepotě poznal, že
Naše poslání
se tady a teď. . . v jeho blízkosti. . . nachází
Ale evangelium nás učí něco jiného.
Bůh.
Evangelium nás učí, se že nemáme nechat
umlčet. Že se máme postavit za slabé a
Boj za svá práva
utlačované, za ty na okraji. Evangelium
A co na to jeho okolí? No. . . určitě ho ne- nás učí, že máme využít příležitosti, které
pochválili. „Mlč, žebráku. Koho zajímáš? nám Bůh dává. Nechci, aby tohle kázání
Sedni si, mlč a neruš. Ježíš nám přišel vyznělo jako, že jde jen o aktivismus ve
něco důležitého říct a rádi bychom to sly- společnosti. Tady jde i o osobní využitou
šeli.ÿ A Bartimaios se nedá: Hej! Ježíši! příležitost. Tady jde o to poznat . . . co pro
Synu Davidův! Smiluj se nade mnou! „To nás Bůh chystá. . . a chytit se toho.
seš snad i hluchý? Neřvi tady.ÿ
Zeptejte se sami sebe: Čemu byste se
A stejně. Teď přichází jedinečná pří- chtěli věnovat? Co byste chtěli studovat?
ležitost. Tady a teď. Jindy ta šance už Čemu chcete věnovat svůj čas, který tu
nemusí přijít. Hej! Ježíši! Synu Davidův! na zemi máte?
Smiluj se nade mnou!
Přemýšlíte někdy nad tím, jakou
Slepý žebrák tady bojuje o svá práva. výzvu tu konkrétně pro vás Bůh nachysUcítil, že přišla příležitost, která mu může tal? Co tu máte konkrétně vy udělat a co
změnit život. Bojuje o svůj přístup k Boží za vás nikdo jiný neudělá? . . .
milosti. Je tu jako závodník, který překoOdvaha vyjít ze své komfortní zóny
nává svou nevýhodu a jde si za svým.
neplatí jen pro ty slepé lyžaře a slepé maMy bychom možná očekávali, že mu ratonce. Svým způsobem je každý z nás
jeho okolí bude pomáhat. Jako když slepý takhle slepý. Každý z nás si musí někdy
běžec má svého vodiče. Nebo jako z vy- sednout a v tichu naslouchat tomu, co pro
právění o uzdravení chromého. Kdy jeho nás Bůh připravil a v pravou chvíli si za
přátelé dokonce i rozebrali střechu, aby tím jít. Jít si za tím posláním, i když se
se mohl přiblížit k Ježíšovi. No a tady nás okolí snaží umlčet.
„slušníÿ židé, „slušníÿ obyvatelé Jericha
I když vám naše okolí říká, že na
brání slepci. . . se k Ježíši vůbec přiblížit. to nemáte. Když slyšíte, že jste moc
Brání mu. Napomínají ho a umlčují.
malí, vysocí, hloupí, slabí. Já nevím, co
Kolikrát v minulosti ale i dnes byli všechno. Každý z nás by měl objevit své
umlčeni ti na okraji, ti lidé s postiže- poslání, a hlavně ho pak uskutečniti a
ním, ti v menšině. Kolikrát se museli hla- pracovat na sobě. Nebát se vyjít ze svého
sitě prát o svá práva, kolikrát museli ak- pohodlí a vydat se za svým posláním,
tivisticky vystoupit a jít proti většině, protože Bartimaios přesně tohle udělal.
protože věděli, že na jejich straně jsou
On totiž mohl klidně sedět, nechat se
vyšší morální hodnoty. Dav chce Barti- umlčet a dál žebrat. Zůstat v těch svejch
maia umlčet. Bartimaia, který si jde za zajetejch kolejích. Ale jeho víra byla silsvým. Chce, aby seděl někde v koutě a nější než všechny pochyby ostatních. Jít
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proti všem prostě není jednoduché. Ale slepce za Božím hlasem. Cesta přes přeBůh nám k tomu dává sílu a vytrvalost. kážky. Cesta naděje na uzdravení. Víra,
to je jako slepcův krok do neznáma. Slepcův krok s nadějí, že nás očekává Boží
Rozhodnutí
náruč.
Bartimaios se prodere k Ježíšovi, stojí
Bartimaios křičí: Hej! Ježíši! Synu Davipřed ním. Rukama se seznamuje s jeho
dův! Smiluj se nade mnou! A Ježíš jeho
tváří a čeká, co teď přijde. Čas se zpomavolání uslyšel. Kdo tluče, tomu bude oteluje, dav ani nedýchá. Ježíš se ho zeptá:
vřeno. Kdo prosí, bude vyslyšen. Ježíš
Co chceš, abych pro tebe učinil. Jako by
slepého Bartimaia přijímá, slyší ho, ale
to všem nebylo hned jasné. Jasně, že chce
na první pohled se tu zachová poněkud
vidět. Tak proč se ho na to ptá? Proč ho
necitlivě. Nechá toho slepce, aby se přes
rovnou neuzdraví, neukáže všem, jak je
ten dav za ním prodral. Nejde mu naskvělý léčitel a nejde dál?
proti. Jde kolem. Čeká, až přijde a poCo chceš, člověče, abych pro tebe učipere se s překážkami. Ale nemizí mu z donil. Co vy chcete, aby pro vás Bůh učihledu, neschovává se. Je tu pro Bartinil? Jaké je vaše nejvnitřnější přání. Co
maia, ale Bartimaios musí rozhodnout,
byste odpověděli, kdybyste mu stáli tváří
jestli půjde, nebo ne.
v tvář.
Život víry není jednoduchý, někdy se
musíme prodrat pochybnostmi jako uzavřeným davem, snažíme se neustále hle- Závěr
dat smysl v tom, co děláme. Někdy mu- Bartimaios si nepřeje nic jiného, než aby
síme fakt vnitřně bojovat za tu svou víru. uviděl. Fyzicky se uzdravil. Ale za tím je
A co udělají ostatní? Zachovají se ještě jedna prosba. U brány volal: Pane,
jako poslušný dav. Nejdřív chtějí, aby je- smiluj se nade mnou. Zbav mě mého pojich vůdce Ježíš nebyl rušen, aby mohl citu viny, pocitu zbytečnosti, pocitu, že
v klidu mluvit. Ale když Ježíš projeví zá- tu na světě nemám místo. Bartimaiova
jem o jedince, o člověka na okraji, tak dav prosba není jen o zraku. Je to prosba
se obrátí na Bartimaia a začnou na něj o dar smyslu života, o navrácení do spovolat: „Seber odvahu! Neboj se! Vstaň! lečnosti. Je to prosba o získání sebedůVolá tě!ÿ
věry a hodnoty vlastního života. O tohle
Bartimaios využije životní šanci. Od- vše prosí tím svým: Pane, ať vidím.
hazuje svůj plášť a jde k Ježíšovi. OdhaA Bůh se smiloval, dal Bartimaizuje svůj plášť, na který sbíral mince od ovi zrak. Dal mu nový životní směr.
kolemjdoucích. Odhazuje tím svůj zdroj Bůh se smiloval, protože se na něj Barpříjmů. Odhazuje tím svou identitu, svou timaios spoléhal celým svým životem.
ochranu.
Plášť s mincemi nechal totiž za sebou.
Svým rozhodnutím se podobá učední- A neměl nic. Neměl nic než důvěru. Nekům, kteří zanechali své práce a vydali se nechal se zlomit pochybnostmi ostatních.
za Ježíšem. Cesta víry, cesta následování Nenechal se umlčet. Využil svou šanci a
je cestou ze zajetých kolejí, z jistoty. Je poznal, co to je Boží blízkost.
cestou do neznáma. Cesta víry, to je cesta
Amen
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Přímluvná modlitba
Pane, kníže míru, vyslyš naši mod- duší vládců moudrost.
litbu.
Proměň kamenná srdce v srdce živá a
Voláme k tobě, protože se v Evropě slitovná.
válčí.
V nás udržuj svou lásku, abychom viProsíme tě za Ukrajinu.
děli v bližním bratra nebo sestru.
Prosíme tě za Rusko.
Pane, učiň nás nástroje Tvého pokoje.
Prosíme tě za Evropu a za svět.
Pane, pomoz.
Buď oporou všem, kdo se se třesou
strachy a úzkostí z násilí.
Amen
Zlom pýchu mocných a vdechni do
Matěj Cháb 13.2.2022

Praha, 26. února 2022

Pastýřský list k válce na Ukrajině
„Bůh jest naše útočiště i síla, ve
všelikém soužení pomoc vždycky hotová.
A protož nebudeme se báti, byť se pak i
země podvrátila, a zpřevracely se hory doprostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily
se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí
jeho.ÿ Žalm 46,1–3

vězme, že není na nás posuzovat, co je
málo anebo skoro nic. Prostě konejme.
A modleme se.
Nevidíme-li v dohledu řešení, držme
se toho, že podstatné je vytrvale směřovat k tomu, co je pravdivé a spravedlivé.
Hledejme pravdu. Nevzdávejme se. Počítejme s tím, že cesta může být dlouhá.
Milé sestry, milí bratři, tváří v tvář
Cítíme-li se nejistí a otřesení, věřme,
válečným událostem na Ukrajině zá- že se s pomocí Boží pevnými můžeme
ludně napadené nepoměrně silnějším pro- stát. Nechme se proměňovat slovem Botivníkem nás zaplavují pocity smutku, žím.
hořkosti, strachu, hněvu, bezmoci. . . Od
Jsme-li jako ztracení, rozhlédněme se,
svých pocitů nemusíme utíkat. Pláč je že nejsme sami. Propojme se, podpírejme
na místě. Hněv může být mobilizující. se navzájem.
Strach a bezmoc je třeba si připustit,
Pane Bože, prosíme za ty, kdo jsou
abychom jim mohli čelit. Aby nás neoch- ohroženi válečným běsněním. Prosíme za
romovaly. Chraňme se před zoufalstvím. ty, kdo jsou ohroženi malomyslností. ProBudeme-li se rozhodovat, co dělat síme, pomoz nám všem.
a jak pomoci (a možností je mnoho),
Pavel Pokorný, synodní senior
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Modlitba za Ukrajinu a mír
(více informací v Protestant 2/2022, str.5)

Proslov faráře Tomáše Trusiny v neděli 13. února před ukrajinským velvyslanectvím
nalosti).
S přáteli a lidmi poučenějšími, než
jsem já, vedeme napínavé rozhovory, jak
moc je riziko ruského vpádu na Ukrajinu
reálné. Po všech těch srovnáních nesrovnatelného jako je porovnávání sil ukrajinské a pětinásobně silnější ruské armády,
a četbě politických analytiků mne o reálnosti této hrozby přesvědčil rozhovor
s vedoucím novinářem ze skupiny Bellingcat (to jsou ti investigativci, co mj. odhalili kdo způsobil výbuch ve Vrběticích)
Napřimte se a zvedněte hlavy
– a sice, že Putinova odhodlání vpadnout
Žít dlouhou dobu v míru, bez přímé zku- na Ukrajinu a jeho iracionality se bojí už
šenosti s válkou má skryté úskalí. Tak, i oligarchové z Putinova okolí.
jak ze společnosti postupně mizí přímí
Co za takovéto situace dělat? Víra
pamětníci války, mizí i vnímavost k tomu, (křesťanská) mne vede k tomu nerezigco se společností běsnění války dokáže novat. Nestáhnout se. Když Ježíš mluví
udělat. A s tím mizí i citlivost a odpověd- o tom, jak bolestně a krvavě do lidských
nost, která se naléhavě ptá: Kde je třeba životů dopadá válečné násilí, říká „nase angažovat? Za koho se postavit? Sám přimte se a zvedněte hlavy, protože vaše
jsem se narodil pouhých šestnáct let po vykoupení je blízko.ÿ (Lk 21) Neříká to
skončení II. světové války, zažil horkou nastoupeným řadám křesťanských těžkofázi sovětské okupace, sledoval zvěrstva oděnců, nežehná zbraním, ale inspiruje
vlny občanských válek při rozpadu Jugo- a vyzývá spolehnout na duchovní moc,
slávie, konflikt v Čečně a zrovna tak i ob- které se říká spasení, což si pro sebe
sazení Krymu a separatistické boje na vý- v tuto chvíli můžeme přeložit jako solidachodě Ukrajiny – a přece opakovaně zjiš- rita. Boží solidarita s ohroženými. Odtud
ťuji, že podvědomě považuji naše zdejší plyne spolehnutí na moc solidarity a taky
poměry bez války za něco samozřejmého. třeba modlitby. Proto jsme vás pozvali na
(Nakolik se na tom podepsal „bolševický toto shromáždění. Nechceme šířit ducha
boj za mírÿ, tím vás nebudu zdržovat, byť paniky ani nenávisti vůči všemu ruskému,
tenhle propagandistický um obracet vý- ale v žádném případě nechceme souhlasně
znamy slov a manipulovat tím důvěřivé přikyvovat těm, kdo rezignovali, nebo dolidi dovádějí v té velké zemi na východ konce šíří různé dezinformace a lži o tom,
od Ukrajiny zřejmě ke stále větší doko- kdo je v této chvíli a tomto konfliktu agre-

ZE ŽIVOTA SBORU
sorem.
Nehodláme zůstat před hrozícím válečným násilím hypnotizováni jako myš
před kobrou, ale chceme dát najevo, hlasitě a veřejně, že nám nejsou lhostejné ani
vzdálené úzkosti ohrožených – bolest matek, které ztratily či mohou ztratit syny,
děs rodin, které náhle ztrácejí domovy,
anebo již po osm let žijí v trvalé nejistotě.
Že nezůstáváme necitelní k tomu, co válečné poměry udělají s dětmi, které v nich
vyrůstají. Že vnímáme rozvrat, který válečné poměry působí. Třeba i tím, jak
rychle vynesou nahoru ty příliš schopné
či všehoschopné, udělají z nich (třebas i
zaslouženě) na chvíli hrdiny, ale už se zamlčí či retušuje, jak jim ty válkou zdivočelé poměry daly příležitost krvavě se
projevit.
Lidé z Ukrajiny v této zemi již dlouho
a ve velkém počtu žijí. Pracují tu, často
za podmínek, za nichž by Češi nedělali ani se neuživili. Užíváme plody je-
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jich práce, ale jinak jako bychom o nich a
jejich problémech nechtěli slyšet. Tímto
shromážděním chceme jasně deklarovat,
že nám na bezpečí jejich země záleží.
Že se jim, alespoň symbolicky, stavíme
po bok v jejich úzkostech a že je podporujeme. Proto se chceme třebas i nahlas ptát naší vlády, co je ochotná pro
lidi z Ukrajiny udělat, zda vedle dodávek dělostřeleckých granátů podpoří víc
neziskovky, které tam pracují. A především, zda je v případném konfliktu
ochotna otevřít hranice většímu počtu
uprchlíků (když pro Syřany, Iráčany či
Afghánce toho v posledních deseti letech
zdejší vlády udělaly tak málo). A protože věříme ve smysl solidarity, sounáležitosti s ohroženými, chceme se za ně i
přimlouvat. Vytvořit prostor, kde v době
ohrožení a tísně budeme stát jedni při
druhých. Před tváří nebeského Otce, ale
právě tak i před tváří mocných tohoto
světa.

Zprávy ze staršovstva 27.2. a 3.3.2022
 Na mimořádné schůzi 27. 2. staršovstvo rozhodlo nabídnout pro
utečence z Ukrajiny ubytování ve
sborových prostorách. Sbor zajistí
ubytování na přechodnou dobu (cca
1 měsíc) pro 8 utečenců. Matrace
zapůjčí Z. Šorm, přikrývky Z. Šorm
a J. Raisová, povlečení J. Raisová.
Použití sprch nabídli Z. Šorm a J.
Šilar. Další praktické potřeby sbor
nakoupí podle aktuální situace.
 Sbor také zaslal nájemníkům sborového domu dopis, který vyjadřuje
podporu ubytování uprchlíků z jejich strany a nabídl jim v tomto pří-

padě dvouměsíční slevu na nájmu
odpovídající poskytnutým prostorům.
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Googlu a návrh osob, které je tam
budou ukládat. Staršovstvo jej přijalo a pověřilo J. Šilara, J. Šarounovou a J. Raisovou realizací.

obě foto Zdeněk Šorm
 Na řádném staršovstvu 3. 3. pak informoval Z. Šorm, že jsou prostory
pro ubytování ve sborových klubovnách připraveny. M. Janeček připravil pro ubytované leták se základními informacemi. K dispozici
je i ukrajinsko–český slovníček se
základními frázemi. Po dobu nepřítomnosti J. Raisové a Z. Šorma
(sborový pobyt na horách) zajistí
koordinaci M. Janeček. J. Raisová
domluvila další skupinu dobrovolníků ze sboru, kteří budou k dispozici.
 Vzhledem k možné potřebě nákupů spojených s touto situací navýšilo staršovstvo limit prostředků
pro statutáře sboru na 15.000,–Kč.

 Staršovstvo jednalo o přípravě
výročního sborového shromáždění
27.3. Schválilo zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2022,
seznam členů s hlasovným právem
a kandidátku pro volbu staršovstva.
Všechny dokumenty budou uveřejněny v Hroznu a řádně vyvěšeny
v kostele. Staršovstvo také schválilo
návrh programu sborového shromáždění a připravilo návrh jeho činovníků.
 Z. Šorm informoval o přihlášení našeho sboru do Noci kostelů a zároveň požádal o podněty a pomoc při
přípravě programu.
 Staršovstvo schválilo evidenční dotazník za rok 2021, který připravila
J. Raisová ve spolupráci se statutáři.
 Staršovstvo schválilo částku 113
000,–Kč na dokončení opravy havarijního stavu balkónů.
 M. Cháb informoval staršovstvo
o dobrém využití šicích strojů,
které sbor zaslal do uprchlických
táborů v Řecku.

 Při sbírce 27.2. na doplnění
Sociálně–charitativního
fondu
církve pro pomoc Ukrajině se vybralo 21.285,–Kč.

 M. Cháb zpravil staršovstvo o plnění závazků a pohledávek nájmů
ve sborovém domě a staršovstvo
vzalo na vědomí změnu obyvatel
v bytě č.14.

 J. Šarounová a M. Cháb připravili
seznam dokumentů, které mají být
ukládány do sborového úložiště na

 Byla dokončena oprava zdi narušené sousední borovicí na levém
dvorku.
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 M. Janeček sdělil odhad nákladů
na rekonstrukci místnosti pro děti
(„kobkyÿ) od br. Špačka (cca
250tis.) a tato částka byla zařazena
do rozpočtu.
 M. Cháb domlouvá opravu okna
v ateliéru O. Rady a opravu povrchu stolů ve sborové místnosti.
 Staršovstvo rozhodlo, že obrazy,
které sbor zakoupí od O. Rady
(kompenzace nájemného) daruje na
aukci Diakonie SHRS ve prospěch
komunitních škol v Bejrútu.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o bezplatném poskytnutí sborových
prostor pro instruktáž dobrovolníků na pobyty pro mladé lidi a ro-
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diny s dětmi s postižením 14.5.
 Staršovstvo rozhodlo, že vypíše
postní archovou sbírku od 6.3. pro
Diakonii ve prospěch komunitní
školy v Tahádí v Bejrútu.
 Sbírka na církevní risk se uskuteční
v neděli 20.3.
 Staršovstvo přijalo nabídku pěveckého sboru „Naši pěvciÿ na benefiční koncert 8.6. pro neziskové organizace, které sbor podporuje.
 Příští řádná schůze se kvůli velikonočním svátkům bude konat o týden dříve 7.4., a to již v novém složení. Staršovstvo na ní bude volit
kurátora/rku sboru.

Program Výročního sborového shromáždění 27.3.2022
v 9.30
3) volby činovníků VSS
Volební sborové shromáždění se bude
konat v neděli 27.3 při bohoslužbách.
4) schválení programu VSS
V kostele jsou k nahlédnutí seznamy
5) volba staršovstva
členů s hlasovným právem. Pokud byste
6) volba revizorů
v nich zjistili nějakou nesrovnalost,
7) rozprava ke zprávám o životě sboru
oznamte to, prosím, některému z presby8) výsledky hospodaření a rozpočet,
terů. Volební sborové shromáždění je půl revizní zpráva, rozhodnutí o zisku a
hodiny po svém začátku usnášeníschopné
ztrátě
za jakéhokoli počtu členů. Staršovstvo
9) Různé + informace o chystaných
připravilo tento návrh programu:
akcích
10) hlasování o návrzích z diskuse
1) bohoslužby
2) ověření prezenční listiny
11) zakončení VSS
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Zpráva o životě sboru za rok 2021
Okolnosti v tomto čase ovlivňují život
sboru mnohem zřetelněji a konkrétněji
než kdy jindy. A mění se tak rychle, že si
člověk pomalu ani nevybaví, jak to bylo
před rokem. Teprve při procházení sborového zpravodaje se mi znovu vyjevilo, jak
byla první polovina loňského roku určena
mimořádnými opatřeními. Většina shromáždění se prezenčně nemohla konat vůbec nebo jen v omezeném množství. Některá se proto musela rušit (náboženství,
setkávání seniorů, sborový pobyt na horách, konvent), jiná se několikrát odkládala (výroční sborové shromáždění, rozhovory staršovstva k rozvojovému plánu,
Booklub).
Potěšitelné a nadějné ale je, že to život sboru neumrtvilo a neubilo. Vedlo
to naopak spíš k větší aktivitě a vynalézavosti. K bohoslužbám jsme se v neděli dopoledne scházeli dvakrát (v 9.00 a
v 10.30) včetně nedělní školy. A i když
jsme se na ně museli předem hlásit, protože byly počtem omezené, scházelo se
nás dohromady téměř stejně jako předtím. Biblické hodiny, konfirmační cvičení i schůze staršovstva pokračovaly dál
pravidelně online. A třebaže tato forma
nedala prostor například ke společnému
zpěvu, otevřela jiné možnosti – k biblickým hodinám se např. připojovali ti,
kterým by to jinak vzdálenost nedovolila. Opakovaně jsme také v tomto období
ocenili, že máme technickou možnost pořizovat nahrávky bohoslužeb pro ty, kdo
se jich nemohli účastnit kvůli covidovým
opatřením nebo z jiných vážných důvodů.
Při Večeři Páně jsme znovuobnovili přijímání z malých kalíšků a průběžně řešili
jeho praktické nároky. Když jsme před

Velikonocemi nemohli společně fyzicky
projít některou z křížových cest, vznikla
díky dětem i dospělým, kteří ji podle
daného scénáře doma malovali, křížová
cesta jak na sborovém facebooku, tak
v kostele. Společné čtení pašijí jsme přesunuli do kostela a mělo tak víc ráz bohoslužeb. A po celé jaro jsme se dál věnovali
i praktické pomoci – jak přípravě chlebů
pro lidi bez domova, které jsme hotové
snášeli do sborového sálu, tak sbírce šicích strojů na pomoc afghánským ženám
prostřednictvím Berkatu. Při rozvolňování covidových opatření jsme pak k náboženství i k občerstvení po bohoslužbách využili dvorky našeho domu. Přes
všechna omezení se také podařilo uspořádat několik krásných akcí: výstavu fotografií z pomoci Diakonie naší církve syrským uprchlíkům v Tahaddí v Bejrútu,
Noc kostelů s bohatým programem nebo
předání medaile vděčnosti Martě Kadlecové. A jsme vděční i za to, že když Marta
nedlouho poté zemřela, našli jsme v rozlehlých prostorách našeho domu způsob,
jak se s ní důstojně rozloučit a poděkovat
společně za její život.
V druhé polovině roku se již mimořádná opatření rozvolnila. Někdy sice
ještě komplikovala některé aktivity, ale
život sboru se zase rozběhl víceméně normálně. Ukázalo se, že lidé mají nadále
touhu se setkávat na bohoslužbách i jinak a nezůstali po skončení mimořádných
opatření pouze u poslechu nahrávek, kterých se na internetu najde mnoho, nejen
z našeho sboru. V červnu se konalo odložené sborové shromáždění. V létě jsme
se třikrát setkali při společných bohoslužbách s žižkovskými a vršovickými.
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V srpnu jsme také jeli na tradiční sborový tábor v Poušti u Bechyně. A od září
se rozeběhla všechna pravidelná sborová
setkání v prezenční formě. Konfirmandi
navíc jeli na společný víkend na Zbytov
– statek Jana Kellera. Na bohoslužbách
jsme měli – i v důsledku covidu – bohatší hudební doprovod: kromě Ester Slaninové hráli častěji Jiří Svoboda a Consonare. A sborová sestra častěji pořádala
výlety a vycházky (Okoř, Roztoky, Židovské město). Opakovaně jsme se také
sešli na brigádách při úklidu sborových
dvorků. Přes všechny odklady začaly i
nové aktivity: R. Kvapil uspořádal první
„Lecture recitalÿ – hudební salon s průvodním slovem, a poprvé se sešel kroužek
čtenářů „Booklubÿ. Vzhledem k tomu, že
byla naše kurátorka Jana Šarounová zvolena do synodní rady, ujala se nově redakce Hroznu Eliška Novotná.
Na podzim jsme také nově promýšleli
podporu neziskových organizací. V září
se ještě konal benefiční koncert D. Juna,
ale kvůli kritické situaci v Afghánistánu
jsme museli ukončit sbírku šicích strojů
a domlouváme se s Berkatem, jak jinak
bychom mohli pomoct. Také Víteček je
už v jiné situaci – tentokrát v kladném
smyslu. Dobrovolnická pomoc, kterou by
uvítal, je pro nás vzhledem k vzdálenosti
nereálná, a skromná finanční pomoc, kterou můžeme poskytnout, by jinde měla
větší význam. Proto se staršovstvo nakonec rozhodlo, že budeme hledat jinou
menší neziskovou organizaci, která by
nám byla blíž. Škoda je, že jsme tentokrát kvůli epidemiologické situaci museli
zrušit tradiční adventní tržíček.
Po několikerých odkladech proběhly
na podzim také dva rozhovory staršovstva o rozvojovém plánu sboru. Jeho
zpracování ukládá sborům strategický
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plán naší církve. Má zmapovat slabé a
silné stránky sboru a formulovat, co má
a chce pro svůj rozvoj udělat. Staršovstvo
nechce tento materiál vytvořit samo, ale
dává dohromady podklad pro širší rozhovor ve sboru.
Komplikace způsobené Covidem nakonec nezhatily ani záměr naší církve vydat do konce roku 2021 nový evangelický zpěvník. Před Vánocemi jsme jej
mohli přivézt i do našeho sboru. Na začátku nového roku nám jej pak představil
člen zpěvníkové komise, která ho připravovala, Pavel Hanych. Od té doby z něj
při bohoslužbách zpíváme a díky Ester
Slaninové se učíme nové písně.
Nejistá situace (onemocnění, karantény, mimořádná opatření) nepoznamenala ani závěr roku. Podařilo se nacvičit
dětskou vánoční hru „Aby nás nezahanbili osel, vůl a krávaÿ, kterou poslední adventní neděli při bohoslužbách předvedlo
třiatřicet herců, a hudebně doprovodila
mládež s Jirkou Svobodou. Sešli jsme se
ke Štědrovečerním nešporám i svátečním
bohoslužbám na Boží hod a na Štěpána
mezi sebou uvítali vršovické včetně nově
zvoleného pražského seniora Matěje Opočenského.
Těší nás dělná atmosféra, která i přes
naše přirozeně rozdílné názory panuje ve
staršovstvu. Těší nás vzájemná důvěra a
dobrá spolupráce mezi farářem a staršovstvem. Víme, že to není samozřejmost, a
jsme za to vděční.
Snad je tedy tato rekapitulace, navzdory tomu, co bylo řečeno na začátku,
dobrým svědectvím, že život není jenom
výsledkem okolností, a potvrzením, že má
cenu a je dobré hledat odpovědnost, která
je proměňuje. Chceme proto poděkovat
všem v našem sboru, kdo se na tom podílejí, a tak tuto důvěru okolo sebe šíří.
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A budeme vděční za každý impuls od
vás, členů sboru, který přispěje k tomu,
aby byl jeho život otevřenější, bohatší a
svědčil o osvobodivé moci evangelia Ježíše Krista.
Do sboru přistoupila 1 osoba. Konaly
se čtyři křty. Zemřeli 4 členové, z toho
byly 2 církevní pohřby. 2 osoby ze sboru

vystoupily a 3 se odstěhovaly. Do knihy
oddaných jsme zapsali 19 svateb, které se
konaly ve spolupráci s farářem pro menšiny – Mikulášem Vymětalem. Ke dni 31.
12. 2021 sbor měl 341 členů.
Zdeněk Šorm
Jana Šarounová

Zpráva o Křesťanské službě za rok 2021
Křesťanská služba měla v uplynulém
roce 2x mimořádnou schůzku ohledně
konání adventního trhu. Všechno bylo
připraveno, včetně povolení „punčového
stánkuÿ před budovou, ale nakonec jsme
trh kvůli Covidu museli zrušit. Konal
se pouze koncert Musica Rustica, jehož
výtěžek jsme spolu s chrámovou sbírkou poslali neziskové organizaci Víteček.
Přestože se pravidelné schůzky křesťanské služby podle domluvy již nekonaly,
činnosti KS byly zachovány. Služby při
nedělním pohoštění byly málo využity,
protože jsme se kvůli Covidu mohli scházet na „pokostelovkáchÿ pouze část roku.
Ze stejného důvodu se také nekonala Sborová neděle se společným obědem. Každý
měsíc jsme posílaly přání k narozeninám a vánočním svátkům, v celkovém

počtu 120. Starším členům sboru, kteří
mají e–mail, byla přání posílána elektronicky. I přes omezení, která nás loni
provázela, jsme vykonali přes 88 návštěv
v domácnostech nebo domovech pro seniory. Rozšířil se okruh ochotných bratrů a sester zajišťujících dopravu dvěma
sestrám na bohoslužby. V rámci sociálního projektu Pražského seniorátu jsme
5x připravovali obložené chleby pro lidi
bez domova. Během epidemie jsme místo
návštěv více telefonovali. Sborová sestra
12 členům sboru posílala dopisy a nedělní kázání. V rámci projektu Adopce
na dálku jsme finančně podporovali dvě
děti–chlapce Joanathana z Indie a nově
dívku Patience z Ugandy.
Jarmila Raisová

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2021
Tato zpráva se zmiňuje, tak jak
to ustanovuje Řád hospodaření církve,
o událostech, které měly v minulém roce
významný vliv na hospodaření sboru.
I. Plnění rozpočtu:
1. Výdaje: Rozpočet byl sestavený
jako schodkový, s tím, že schodek

rozpočtu bude financován z rezervy vytvořené výnosem minulých let.
2. Stejně jako v roce 2020 staršovstvo spolupracovalo s formou Sevendesign na programech Covid
nájemné. Vzhledem ke Covidové

ZE ŽIVOTA SBORU
situaci řešilo staršovstvo ojediněle také pohledávky z nájemného po splatnosti. Příjmy z darů
saláru se oproti roku 2021 navýšily v řádu jednotek procent.
3. Plnění rozpočtu – v roce 2021
jsme stihli udělat všechny akce
naplánované nad rámec standardního provozu sboru: opravit balkony na sborovém domě
(při této opravě jsme ještě nechali natřít jižní fasádu sborového domu), nechali jsme natřít
okna v modlitebně, upravili jsme
vstupní dveře a opravili podlahu
v Obchůdku JS a rekonstruovali
jeden z malometrážních bytů,
tak že jsme v něm nechali udělat
WC a následně jej pronajali za
komerční nájem. Dokončili jsme
plánovanou úpravu hrobového
místa na Vinohradském hřbitově. Vzhledem k tomu, že během roku rostly ceny materiálu
i stavebních prací a neplánovaně
jsme natírali jižní fasádu, překročili jsme plánované náklady
na tyto práce zhruba o 20% rozpočtované částky. Toto překročení bylo kompenzováno vyšším
příjmem z nájemného a mírně
zvýšeným výběrem saláru. Plánovaný schodek rozpočtu jsme
nepřekročili.
4. Na základě rozhodnutí sborového
shromáždění jsme půjčili Libeňskému sboru 1 000 000 Korun na
opravu jejich sborového domu.
Na základě žádosti OPS Jeden
Svět staršovstvo odložilo splatnost nájmu za obchodní prostory.
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II. Dary sborům ČCE: V roce 2021
jsme poskytli dar ve výši 20 000 Kč
každému z těchto sborů (vždy vybíráme jeden sbor z každého seniorátu na doporučení seniorátního výboru): Beroun, Teplice, Jičín, Rovečné, Aš, Strmilov, Lanškroun,
Telč, Varnsdorf, Český Brod, Leskovec, Ochranovský sbor Praha – Malešice, Vítkov, Šenov, Hlinsko, Sedlec – Prčice. Sbor stále poskytuje
pravidelné dary na konto Compaternitas a Fondu spokojeného stáří
a poslal také dar kazatelské stanici
v Lestkově.
III. Nárůst repartic a personálního
fondu: Stále platí, to, co se
v této zprávě opakuje již několik let. S postupujícím procesem
finanční odluky církve od státu je
potřeba počítat s nárůstem plateb,
kterými farní sbory zajišťují chod
ČCE.
1. Repartice
(repartice
jsou
platby, které sbory odvádějí na
základě rozhodnutí synodu a posléze konventu na provoz povšechného sboru (celocírkevní
repartice) a seniorátního sboru
(seniorátní repartice). Celocírkevní repartice rostou velmi
zvolna (o 4% ze 126 352 Kč na
131 209 Kč), tak seniorátní rostou v rámci solidárního přepočtu
výrazněji (o 17% z 74 801 na
87 410 Kč).
2. Odvod
do
personálního
fondu (to je platba, kterou určuje synod pro každý sbor. Z ní
jsou částečně financovány personální náklady na zaměstnance
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povšechného sboru, kteří pracují v konkrétním farním sboru.
Odvod do personálního fondu i
nadále roste. V rámci solidárního přepočtu byl synodem pro
náš sbor a pro rok 2022 odvod
do personálního fondu stanoven
na 277 927 Kč (nárůst o 24%
z 224 292 Kč v roce 2021).
3. Celková výše repartic a odvodu
do personální fondu pro rok 2022

je bezmála 500 000 Kč. Stále
tedy platí, že náklady na sborovou činnost (do kterých vedle
repartic patří ještě zejména náklady na energii pro sborové prostory a modlitebnu, část personálních nákladů, a další) neuhradíme ze salárů a sbírek a částečně
je financujeme z výnosů domu.
Zprávu sestavil Matěj Cháb

Kandidáti pro volbu staršovstva 27. 3. 2022

Pro volbu členů staršovstva:

12. Jana Šarounová

(volí se 12 členů)

13. Jakub Šilar

1. Daniel Böhm

14. Lída Vyvlečková

2. Pavel Coufal

15. Radek Žák

3. Matěj Cháb
4. Michal Janeček
5. Zuzana Kaiserová
6. Michaela Kopecká
7. Jana Melicharová

Pro volbu náhradníků staršovstva:
(volí se 4 náhradníci)
1. Kateřina Koutová
2. Jan Mach

8. Olga Navrátilová
9. Zdena Novotná
10. Jarmila Raisová
11. Eva Svobodová

Obě kandidátky lze doplnit aktuálně
přímo na výročním sborovém shromáždění. Do staršovstva mohou být voleni
členové sboru, kteří mají hlasovací právo
a dovršili 21. rok věku.
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JAKO DOMA – HOMELIKE, o.p.s.

je pražská nezisková organizace, kterou jsme si vybrali k dlouhodobému partnerství a podpoře. Vzhledem k tomu, že
jsem s tím nápadem přišla já, stala jsem
se, alespoň pro začátek, i styčnou osobou
– a tak bych vám ráda v tomto i dalších
číslech Hroznu postupně představila činnost zvolené neziskovky i to, jak by naše
spolupráce mohla vypadat.
Možná jste někdy slyšeli o Jídelně Kuchařek bez domova, není to však jediný
projekt, kterému se věnují. Olga Pek,
která má v Jako doma na starosti komunikaci s dárci, říká:

„Už deset let pomáháme ženám a
trans lidem bez domova v Praze. Cílem
je spoluvytvářet společnost, kde je možné
důstojně bydlet, být tím nejlepším odborníkem na řešení vlastní situace a skutečným aktérem svého života. Věříme, že
se správnou podporou dokáže každý člověk bez domova dosáhnout významných
pozitivních změn. Spíše, než služby nabízíme partnerství: zapojujeme ženy do
spolurozhodování, zaměstnáváme je jako
takzvané ÿpeer pracovnice” (ženy se zkušeností s bezdomovectvím), a vždy se snažíme o spolupráci lidí s domovem a bez
domova.
K ženskému bezdomovectví přistupujeme komplexně, budujeme prostředí,
které je pro ženy bezpečné, přátelské a respektující. Společně v kolektivu pak rozvíjíme solidaritu, ducha rovnosti, spolupráce, respektu a zodpovědnosti.
V současné době provozujeme komunitní centrum na adrese Novákových 655
v Libni, zaměstnáváme ženy v sociálním bistru Jídelna Kuchařek bez domova
v Košířích (Brožíkova 6) a vytváříme
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s nimi podpůrnou síť pro zabydlování
v sociálních bytech. Aktuálně také už dva
roky ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy provozujeme humanitární hotel pro ženy bez domova na Žižkově.
V rámci komunitního centra fungují
služby, které pokryjí základní potřeby žen
bez domova (sprcha, pračka, jídlo, oblečení apod.). Do centra dochází komunita
cca 150–200 žen, v jednom dni se jich
zde obvykle vystřídá okolo třiceti. Ženy
zde mohou trávit čas bez větších omezení,
společně vaří, zapojují se do chodu centra, pouštějí si filmy. Zároveň zde najdou
posilující, terapeutické i relaxační aktivity – jóga, arteterapie a zahradní terapie, výuka jazyků, kurzy apod. V neposlední řadě se zde pořádají komunitní aktivity pro širokou veřejnost.
Jídelna Kuchařek bez domova je dceřiný sociální podnik organizace Jako
doma, který už 5 let umožňuje ženám
bez domova využít kuchařské dovednosti
k získání zaměstnání, návratu do práce a
normálního života. Nabízíme dobré, rostlinné, cenově dostupné jídlo a catering,
využíváme zálohované a eko obaly, sbíráme recykĺované tašky a vaříme fair–
trade kávu. Zpracováváme potravinové
přebytky, které by se jinak vyhodily. Nabízíme jídlo zdarma obyvatelům Prahy
5 v tísni a v rámci Potěš obědem ve
spolupráci s platformou Breakfaststory
za každý zakoupený oběd dovezeme oběd
zdarma ohroženým skupinám (senioři,
seniorky a rodiče samoživitelé).
Provoz humanitárního hotelu vznikl
v rámci pandemie COVID–19, aby mohly
být ohrožené ženy bez domova v bezpečí
a mohly dodržovat karanténní opatření.
Snažíme se, aby se 33 ubytovaným ženám
dobře bydlelo a řešíme s nimi, co dál,

až ubytování skončí. Povídáme si, děláme společné aktivity, vyřizujeme dávky,
propojujeme se s dalšími organizacemi,
pomáháme ženám řešit komplexní problémy. Dalších 10 žen nadto podporujeme
při zabydlování v sociálním bydlení.”

Letos na jaře to bude deset let od
vzniku Jako doma. Oslava se chystá na
pátek 8.dubna 2022 v prostorách Kampusu Hybernská – já tam půjdu a budu
ráda, když se někdo z vás přidá! Už od
14 hodin začne odpolední program s výstavou plakátů, fotografií a dalších předmětů z historie organizace, workshopy a
diskuze, kterými hosty provedou ženy bez
domova, nebo bazar všech možných i nemožných nevšedností. Kuchařky bez domova připraví pro tuto příležitost občerstvení, bude také možné koupit si originální drobnosti a následně jimi vyzdobit
sebe i svou domácnost (a podpořit zá-
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roveň dobrou věc). Večer pak vypukne
hlavní program s dobročinnou dražbou,
po níž zahrají kapela Tábor, Monika Načeva a DJ Johana.
V nejbližší době se chci s pracovnicemi Jako doma osobně sejít, abychom
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se osobně poznaly a mohly domluvit
první kroky nového partnerství: uvažujeme např. o výstavě fotografií nebo o besedě při letošní Noci kostelů.
Ruth Šormová

o filmový, protože kniha je nově zpracována v minisérii, která je k vidění na Netflixu.
Zveme upřímně na další Booklub,
tentokrát ve čtvrtek 24. března, opět
v 19:30 hodin. Tentokrát budeme diskutovat o knize manželů Petra a Petry Třešňákových Zvuky probouzení,
která vyšla v nakladatelství Druhé město
v roce 2020. Nejde o beletrii, ale o vyprávění rodičů dospívající autistické dcery
Dorotky. Čtení je emočně náročné, ale
díky nebývalé otevřenosti autorů zároveň
velmi silné; a není, jak já to vidím, jen
Devět čtenářů se sešlo poslední úno- o výchově dítěte s postižením, ale v obecrový čtvrtek, abychom si společně poví- nější rodině o rodičovských nadějích, očedali o knihách a čtení. Knížka švédského káváních i zklamáních.
Pro dubnové setkání (28.4.) jsme vyautora Fredrika Backmana otevřela živý
rozhovor nejen o samotném příběhu, ale brali novou knížku Dity Táborské Černé
také o tajemstvích, překvapeních a ne- jazyky.
Znovu chci povzbudit i ty, kdo si
čekaných zvratech, která při četbě zažíváme. Obohacující bylo i to, že někteří knihu nepřečtou, aby neváhali přijít.
Ruth Šormová
z nás svůj čtenářský zážitek doplnili ještě

Akademický malíř Miroslav Rada a vinohradský sbor
Vážení, sestry a bratři vinohradského
sboru,

kého, protože od svých 23 let ve Vršovicích bydlel. A protože nejen on, ale i
já jsem s Korunní 60 dlouhá léta svázán,
dovolte mi alespoň pár řádků vzpomínek.

dne 16. března vzpomínáme letos již
páté výročí úmrtí mého otce, akademického malíře Miroslava Rady. Váš sbor
Táta byl součástí vinohradského
vždy považoval za svůj mateřský sbor, sboru již od dětství. Konfirmován byl
i když větší část svého života byl ofici- spolu se silnou generací vyrůstající pod
álně členem sboru sousedního, Vršovic- péčí br. faráře Jerie a ve sboru zůstal
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až do dospělosti, kdy se z vinohradským
sborem založené dceřiné kazatelské stanici stal regulérní vršovický sbor, který
později rekonstruoval bývalou hospodu
na rohu ul. Charkovské a Černomořské.
Právě tam v době normalizace za farářování vikáře M. Otřísala (syna vašeho
faráře B. Otřísala) chodila i mládež z Vinohrad.

Podle tatínkova návrhu bylo realizováno barevné řešení fasády i výmalby
vestibulu vašeho sborového domu i kostela a také sborové místnosti v prvním patře, kterou zdobil mnoho let. Do
svého důvěrně známého prostředí ve sborovém domě v Korunní 60 se táta vrátil těsně před Sametovou revolucí díky
své iniciativě kolem Galerie Genesis v suterénních prostorech vašeho sborového
domu, kde již v roce 1989 proběhla první
výstava. Této galerii M. Rada věnoval
mnoho svého času. Za sedmileté existence galerie pod jeho obětavou, zcela
nezištnou, kurátorsko–manažerskou činností byla v galerii téměř každý měsíc
nová výstava. Snažil se umožnit vystavovat umělcům komunisty diskriminovaným, ale i mladým, talentovaným, z křesťanské ekumeny i mimo ni. Na vernisáže přicházelo pravidelně přes sto lidí

(!). V rámci výstav se začaly pořádat i
hojně navštěvované literárně–hudební večery. Když zkraje 90. let v rámci restitucí přišel ve svých cca 65 letech o ateliér, bratr farář J. Dus mu v nouzi nabídl uprázdněný ateliér v posledním patře
sborového domu. To bylo velmi důležité,
protože nejen že by neměl kde tvořit svá
velká díla, ale neměl by ani kde v krátké
době deponovat již hotové obrazy a malířský materiál. Nabídku tedy přijal s velkou vděčností a téměř denně tam od té
doby maloval a tvořil. Později mi nabídl možnost sdílet ateliér s ním. Byly
to nádherné časy, kdy jsme vnímali porevoluční svobodu. Každé ráno jsme spolu
pěšky natěšeně spěchali do Korunní, kde
v osm hodin začínala pravidelná ranní
pobožnost, kterou připravoval farář M.
Dus a účastnili se jí např. M. Kadlecová,
P. Coufal, D. Bružová, a další. Dům se
otevíral veřejnosti: V kostele se kromě
bohoslužeb konaly koncerty a nahrávání
vážné hudby, v suterénu vznikla zmíněná
Galerie Genesis a „Chobotovaÿ skautská
klubovna, v přízemí se usídlilo papírnictví Manekin bratra Novotného, kancelář
Evangtour bratra Mikoláška (nyní tam
sídlí fa Sevendesign) a Domovinka (nyní
tam sídlí Diakonie Dobroduš) a později
i Obchůdek Jednoho světa pod vedením
sestry farářky V. Lukášové (dnes ho vede
M. Jelínková); v podkroví začaly fungovat projekční ateliéry: Genesis bratra Ing.
arch. Pospíšila a Habena bratra Ing. arch.
Špačka a Veselého. Lidé se najednou srdečně zdravili, povídali si, rádi se viděli.
Ještě musím vzpomenout na naši milou usměvavou paní sousedku, malířku
Růženu Říčanovou – Tikvovou, římskou
katoličku, která se ale občas objevovala
při různých příležitostech i ve vašem kostele. Po její smrti jsme převzali i její ate-
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M.Rada - Poslední večeře, oltářní obraz, Bielefeld, SRN, 1989, CMYK
liér, kde má žena Renáta již několik let
pořádá výtvarné kurzy pro děti (a já pro
dospělé) pod názvem Ateliér RŮT a kam
– doufám, že rádi – chodili a chodí některé děti a mládežníci z vašeho sboru.
S tátou jsme po pobožnosti celý den
malovali, někdy si oběd přinesli z domu,
jindy si zašli do restaurace nebo si cestou
koupili buřta či syrečky, máslo a housky.
Později, když táta pracoval na Vinohradském cyklu, začala ho sužovat artróza kolenou. Přesto, sice pomaleji, ale vytrvale,
denně chodil do vinohradského ateliéru,
stoupal do nejvyšších pater bez výtahu a
maloval. Celodenní stání na žebříku či lezení na lešeníčko jeho kolenům rozhodně

neprospěly. V noci ho budila bolest a ve
dne bolel každý krok, proto jsme dali vale
restauracím a začali se odbývat instantní
polévkou. Vpodvečer jsme pak spolu Hradešínskou ul. pomalu scházeli domů do
Vršovic, kde tátova kolena „věrněÿ čekalo
pět pater bez výtahu. . .
O Vinohradském cyklu a jednotlivých
obrazech se psalo v Hroznu 2010, když
se připomínalo desáté výročí. Tak jen
krátce: Po tři roky tatínek maloval pět
rozměrných obrazů na téma Starého a
Nového zákona. Byla to hodně náročná
práce, při které jsme mu s bratrem Vojtěchem pomáhali s přípravnými a pomocnými pracemi – obrazy jsou na deskách a
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M.Rada - Labyrint myšlenek, 2008, CMYK
dost jsme se díky relativně časté manipulaci s nimi nadřeli. Jen díky své úžasné vizuální paměti a představivosti mohl malíř
úspěšně celé dílo vytvořit, když obrazy
díky jejich rozměrům neviděl při práci
v plánované kompozici a střední, téměř
7 m vysoký obraz musel malovat po částech, protože se vcelku nevešel do ateliéru. Až teprve v r. 2000, po jejich nainstalování v kostele, spatřil prvně celý
komplet. Velmi náročná byla i montáž a
instalace obrazů před Velikonocemi v r.
2000; vše jsme úspěšně zvládli společnými silami, hlavně ale díky přítomnosti
a rukám zkušeného praktika statika Ing.
arch. M. Špačka. Asi nejnáročnější chvílí
bylo umístění prostředního deskového ob-

razu na své místo na kazatelnu. Jeho jednotlivé díly se montovaly v horizontální
poloze na dřevěné trámky; obraz váží cca
250 kg. Jako známé sochy MOAI se nejprve musel postavit a potom kývavým
pohybem pomalu „dokráčetÿ k čelní zdi.
Pak nastal nejnapínavější moment, kdy
se tento „kolosÿ musel vynést v nakloněné poloze po schůdcích na kazatelnu,
což se za velkého úsilí přítomných 8 lidí
(obraz vyvíjel velkou páku) nakonec podařilo. Všichni jsme se pak shodli na tom,
že v jeden moment jsme si mysleli, že se
nám snad zlomí páteř. . . V ateliéru pak
tatínek stejným způsobem maloval i svůj
největší obraz, „Velké pašijeÿ (7,5x3,5 m),
složený ze sedmi dílů, dokončený v r.
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2009. Obraz byl vystavován 6x v tuzemsku i v zahraničí, čeká však na svoje definitivní místo.
Táta svým životem a tvorbou obohatil a inspiroval množství lidí u nás i v zahraničí, což ostatně dokládala i jeho neskutečně široká poštovní a telefonní komunikace. Žijeme obklopeni jeho nádhernými obrazy a bravurními kresbami (jako
i řada rodin a soukromých sběratelů u nás
i v cizině). Zůstává s námi i prostřednictvím zpěvníků Buď tobě sláva, Zpívejte
s námi, Haleluja amen, nebo prostřednictvím knih Luďka Rejchrta Slunce svítí
všem, Taková dlouhá cesta a v mnoha
a mnoha dalších publikací, jež ilustroval.
Pro zajímavost připomínám, že jeho obrazy a realizace můžete shlédnout v Praze
ve sborech na Jarově, u Klimenta, v Kobylisích, na Vinohradech v Korunní 60,
u Metodistů v Ječné ul., v ŘKC barokním kostele sv. Mikuláše na Vršovickém nám. V mimopražských sborech a
kostelích má realizace např. v Chebu,

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 únorových jsme vybrali
#236 Michala Brandy, jáhna v pardubickém sboru.

Hvězdy nad popelnicí
Prý je naše společnost bohatá a rozmazlená. A prý se to nejlépe pozná podle odpadu. Mezi odpadky prý končí potraviny
i dobře použitelné věci.
Nevím, můj čas strávený u kontejnerů
na odpad odhaduji na vteřiny.
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v Kutné Hoře, Proseči, Broumově, Kroměříži, Zlíně, Lounech, Jimramově, též ve
dvou sborech v Bielefeldu.
V posledních letech, když už nemohl
téměř chodit, maloval v malém ateliéru
mého bratra Vojtěcha, který je jen o patro výš než byt; když mu nohy vypověděly službu docela, kreslil a maloval
už jen menší věci doma v polohovacím
křesle?
Tatínek, akademický malíř Miroslav
Rada, byl opravdu bytostně spjatý s vinohradským kostelem. V r. 2000, pod
svými čerstvě odhalenými obrazy, se
účastnil mé svatby a pod těmito obrazy jsme, jak mnozí víte, uspořádali
i poslední rozloučení s ním samým,
25. 3. 2017. Vzpomínáme na něj s vděčností a láskou, protože obohatil náš život
nejen svojí rozsáhlou tvorbou, ale stejně
tak i jako laskavý, milující, věřící a charakterní (vskutku Boží) člověk.
Ondřej Rada
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Občas u ohrádky s kontejnery někoho
potkám. Souseda vláčejícího podobný pytel s odpadky jako já. Ale také prapodivně oblečené postavy s kapucí přes
hlavu, které se do kontejneru nahýbají a
pečlivě kontrolují jeho obsah. Po chvíli
něco kradmo vyndají. Trochu je lituji a
hodně se jich štítím. Hrabat se v cizích
odpadcích. Jen si říkají o žloutenku!
Psal se osmý den nového roku, když
dva prohledávači, muž a žena, narazili
v kontejneru na novorozeně, holčičku.
Kontejner v tu noc jenom zběžně prohrábli. Později se k němu ještě vrátili.
Dítě v kontejneru našli až napodruhé.
„Nález je vylekal. Nezpanikařili, hledali pomoc. Zvonili na zvonky domů, zastavili vozidlo, žena s mužem jim pomohli. Vzápětí pak lékař poskytl odbornou pomoc. Holčička byla silně podchlazená, měla něco kolem 20 stupňůÿ, popsal
policista.
Myslím na tu holčičku. Už je v pořádku, sladce dříme v teple se sunarem
v bříšku. Dozví se někdy, že se narodila
v jednom dni dvakrát? Bylo by dobré,
aby se to dozvěděla? Jak by se jí asi žilo
s vědomím, že ji maminka hodila mezi
odpadky se stejnou lehkostí, s jakou já
tam házím použité papírové kapesníčky
a zátky od piva?

Myslím na maminku té holčičky. Jaké
asi ona měla rodiče? Jaké měla dětství?
Co ji utvářelo? O čem snila?
A myslím na tu dvojici, muže a ženu,
kteří holčičku našli. Kdybych u toho kontejneru byl já, dítě bych neobjevil. Možná
bych uviděl něco zabaleného v hadru, ale
nevěnoval bych tomu pozornost. Vždyť
jsou to hnusné odpadky! A holčička by
zemřela.
Pán Bůh se rozhodl, že to dítě bude
žít. A použil si k tomu nejen šikovné zdravotníky, ale i lidi, kteří nám často splývají
se špinavým dobytkem. Napoprvé ti dva
dítě nenašli. Podle lékaře zbývalo holčičce posledních pár desítek minut života.
Proto je Pán Bůh rychle poslal hrabat
v odpadcích znovu. Básník by dodal, že
jim na práci jasně svítily hvězdy. . .
Chválit Pána Boha snad umíme. Ale
kdo pochválí ty lidi od popelnic?
Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá
až k nebi,
tvoje věrnost se dotýká mraků.
Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo,
propastná tůň nezměrná
jsou tvoje soudy;
zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
Haleluja!
Ž 36,6–7

Rozhovor
o (nejen) nedělce s Kateřinou Koutovou
Když jdete v neděli ráno do kostela
a máte nedělku, je to jiné ráno než
jinou neděli?
Pro mne je to pořád nové, neučím
ještě tak dlouho, asi rok. Musím si to po

každé připravit, navnímat ty děti, takže
je to pro mne jiná neděle. Ale mě to baví.
Jak se to stalo, že jste se stala učitelkou nedělky ve vinohradském
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a děti tedy reagují pěkně, to musím říci.
Když mám opravdu malé děti a ony poslouchají ten příběh co vyprávím, a už
se třeba i blížím ke konci a vidím, že by
klidně ještě poslouchaly dál, tak to mi
přijde moc hezký, protože vím, že pozornost těch malých dětí je limitovaná a těší
mě, že vydrží. U některých těch starších
sama s údivem koukám, jak dobře znají
Starý zákon, Nový zákon, a i ta jména.
To obdivuji, sama s nimi mám problém,
a ony je znají.
Potřebovala jste pomoc, kdo Vám ji
poskytl, zúčastnila jste se nějakého
vzdělávacího programu, něco četla?
Ze začátku mně pomohla Eliška, s ní
jsem konzultovala, co a jak dělat, když
bylo třeba. Používám Evangnet, před
každou nedělkou si ho otevírám a studuji
dané téma. Na žádném kurzu jsem nesboru?
byla, ale zajímalo by mě to, určitě bych
No, Zdeněk mě oslovil a nevím, jaká o to stála.
tomu třeba předcházela diskuse. Naše rodina, od babičky a už prababičky, sem Mělo by se něco podle Vaší zkušechodila. Já jsem tady vyrůstala celé dět- nosti s nedělkou změnit?
ství, jsem tu pokřtěná a konfirmovaná.
Více bych diskutovala s ostatními učiPak jsem sem na chvíli, chvíli dvaceti let, teli, jak postupují, co řeší. Ty pravidelné
přestala chodit, a teď jsem se před pár měsíční schůzky kvůli práci nestíhám, ale
lety vrátila. Chodila jsem tu také na ne- ty nejsou to, co mám na mysli.
dělku, a tak mám v podstatě na co navazovat. Bez té mé dávné zkušenosti bych Vybavujete si nějakou příhodu z neasi ani tu nabídku od Zdenka nepřijala. dělky – vtipnou, dojemnou, překvapivou. . . ?
Jak dlouho to trvá, byly to těžké zaTo ani ne.
čátky nebo je to stále obtížnější?
Učím ten rok střídavě malé i větší děti Vaše slovo na závěr?
a nemohu říci, které raději. S těmi větKdyž dítě může vnímat jako ještě
šími je oproti malým spíše diskuse, ale hodně malé, že je v kostele, co se mluví a
u těch malých mám zase okamžitě zpět- co se čte z Bible, tak je to hodně dobré,
nou vazbu. Hned vidím, zda jsem je za- považuji to za hodně důležité. Něco to
ujala. Nejraději mám vyprávění a sna- s nimi udělá, zůstane to v nich. Provází
žím se dávat otázky, jak na úvod, tak je to pak po celý život.
na konci. Vztahuji to i běžnému životu
Eliška Novotná, 14.12.2021
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setkání starších věkem
biblická hodina
booklub (čtenářský klub)
po bohoslužbách výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva
bohoslužby (Z. Šorm)
setkání starších věkem
biblická hodina
bohoslužby (Zdeněk Šorm)
koncert (D. Matejča - housle)
hospodářská komise
staršovstvo s volbou kurátora
bohoslužby (Zdeněk Šorm)
setkání starších věkem
biblická hodina

Zasmějme se
(zdroj HLUBINY INTERNETU, vybrala Blanka Smejkalová, roz. Uličná)
 Ptá se farářův syn: „Tati, ty
vždycky před kázáním nahoře na
kazatelně chvíli stojíš se skloněnou
hlavou a mlčíš, proč to děláš?ÿ
„Prosím našeho Pána, aby mi dal
dobré kázání,ÿ vysvětluje otec.
„A proč to tedy neudělá?ÿ
 V nedělní škole se ptá učitelka dětí:
„Tak děti, dám vám hádanku. Co
je to? Skáče to po stromech a žere
oříšky.ÿ
Přihlásí se Lojzíček: „Já myslím že

veverka, ale jak vás znám, tak to
bude určitě Ježíš Kristus.ÿ
 David se neustále modlí k Bohu:
„Panebože, dej abych vyhrál v loterii.ÿ Takto to dodržuje každý den
více než dvacet let. Až po dvaceti
pěti letech, když znovu kleká na kolena, aby přednesl svoji modlitbu,
shora zasvítí světlo a ozve se hlas:
„Davide, dej mi šanci, kup si konečně los!ÿ
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