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Kázání v neděli 13. 3. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Soudců 2,11 – 18 + Jan 15,12 – 17
Text: Soudců 5,2.15–18.23

Sestry a bratři,

tentokrát jsem tu posloupnost staro-
zákonních příběhů, na které od podzimu
kážu, porušil. Předběhl jsem se. Protože
je pro mě čím dál tím těžší cokoli dělat
i kázat bez ohledu na to, co se děje, a
tak hledám, co z bible k současným udá-
lostem promlouvá. Proto jsem přeskočil
na začátek knihy Soudců. Určitě neříká
všechno, co je dnes třeba slyšet. A nejsem
si ani jistý, jestli je to to úplně nej-
podstatnější, ale oslovuje mě. Právě nad
těmi prvními kapitolami knihy Soudců
mi také došlo, jak je důležité uvědomit
si, kdo je vlastně psal. To vám pak ta
slova bible zazní nečekaně silně a překva-
pivě. Už ta zpráva, že se Izraelci dopouš-
těli toho, co je zlé v očích Hospodino-
vých a sloužili Baalům, je sama o sobě
důležitá a má podstatný význam. Bible
prostě není sbírka životopisů svatých a
nepředkládá nám vzory hodné následo-
vání. Je daleko spíš přehledem selhání
těch, kdo se k Bohu hlásili, kdo mu opa-
kovaně slibovali věrnost a vzápětí ji svým
jednáním popírali; kdo jeho soudce nepo-
slouchali a podle Hospodinových přiká-
zání vůbec nejednali. Pokud si toho všim-
neme, nezaměníme ji s ušlechtilou mra-
voukou, nebo s příručkou slušného cho-
vání. Naděje se v bibli neodečítá od lid-
ských kvalit, ale od toho pohoršujícího
poselství, že Bůh je věrný i nevěrným,
že jeho láska není jenom za odměnu pro
vzorné a dokonalé, že má soucit i s těmi,
kdo ho opustili. Právě to je ta převratná
a nevšední zpráva, která dává úplně jiný

a nový směr, význam a účel všemu na-
šemu jednání a otvírá úplně jiný pohled
na život. Ale pokud nám navíc dojde,
že tu zprávu o selhání a ostudné nevěr-
nosti Izraelců napsali oni sami o sobě,
tak nad ní teprve užasneme, tak se nám
vyloupne jako skutečná perla, jako ho-
tový zázrak. Přiznat naprosto otevřeně,
veřejně a trvale, že si za to, co nás po-
tkalo, můžeme sami, to je svědectví o ne-
všední a neobvyklé svobodě, které je ne-
smírně osvobodivé. Po ruce je přece tolik
jiných možností. Vždycky lze najít něja-
kého viníka: Mohou za to ti druzí – nepřá-
telé, škůdci, vyznavači jiných hodnot, pří-
padně neznabozi, pohani, jinověrci. A po-
kud už člověk pomyslí na vlastní řady,
tak jsou tu vždycky ti nahoře – předsta-
vení, vůdci, vládní garnitura. Na ty se
přece vždycky houfně nadává. A lze také
předhodit vinu rovnou Pánu Bohu: „Po-
kud je, jak se na to může koukat?! Je-li
všemohoucí, jak to může dopustit?!ÿ To-
též mohli udělat i ti Izraelci: „Ty jsi nás
sem přece přivedl! Tys nám tuhle zemi
zaslíbil! Tohle je teda ta tvoje svoboda?!
Tohle je ta tvoje ochrana?!ÿ Tak se to
přece často děje. Skoro zákonitě. Ale oni
to o sobě právě napsali jinak: „Izraelci
se dopouštěli toho, co je zlé v očích Hos-
podinových, a sloužili Baalům. . . Opustili
Boha svých otců, který je vyvedl
z Egyptské země. . . neposlouchali. . . sešli
z cesty. . . vůbec nejednali podle přiká-
zání. . . ÿ Proto se to stalo. Je to naše vina.
Můžeme si za to my sami. Vnímáte taky,
jak je to nevšední? A cítíte přitom, bratři
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a sestry, jaká je to síla? A také, jak je ta
situace najednou jiná? Jak se uvolní, ote-
vře? Jak je s ní najednou možné něco dě-
lat? Pokud za všechno zlo mohou jenom
ti druzí, pak je řešení pouze otázkou po-
měřování sil a my pak často narážíme na
svou bezmoc. Druhé změnit nemůžeme.
Vzájemná střetnutí jako kdyby jen odha-
lovala, že s tím nakonec stejně nic neu-
děláme, protože potřebné kroky jsou za
dané situace nepřijatelné a nereálné. Ale
když se objeví vyznání vin, tak se najed-
nou ty danosti mění a prostor se otvírá.
Jen si to vezměte, jak by se situace pro-
měnila, kdyby třeba ty, co žehrají na zka-
ženost mladé generace, napadlo: „A co-
pak ona nevyrostla ve světě, který jsme
formovali my? Od koho jiného, než od
nás, ten přístup k životu asi odkoukala?ÿ
Anebo kdybychom si my věřící, kteří se
často pohoršujeme, že už lidem není nic
svaté, uměli položit otázku: „A čím my
se vlastně, kromě chození do kostela, od-
lišujeme od svého okolí? Je nám opravdu
něco tak svaté, že to znatelně formuje náš
život? Není ta vyduchlost taky naše vina?
A neotvírá se i v té dnešní situaci pro-
stor pro řešení až tam, kde přestaneme
stále jenom opakovat, jaký je ten Putin
strašný diktátor – což bezesporu je – ale
kde nám dochází, že k jeho agresi ote-
vřela dveře i naše neschopnost postavit
se rozhodně už těm předešlým – v Ab-
cházii, Osetii, na Krymu a na východě
Ukrajiny a kde si taky otevřeně připus-
tíme její příčiny a poznáme je jako chybu,
jako svou vinu? Byl to pocit, že se nás ty
vzdálené konflikty až tak netýkají a není
rozumné jít kvůli nim do konfliktu a ris-
kovat. Byla to ta iluze, že lze vlastní bez-
pečí zajistit bez ohledu na bezpečí jiných,
že si máme hledět jen vlastních zájmů.
Byl to strach z možných ekonomických

důsledků rozhodného postoje a neochota
nést je, přijmout, že může být dráž a hůř.
Bez vědomí, jak jsme v tomhle selhali, ne-
bude mít ani dnešní solidarita a ráznost
dlouhý dech, protože ony se už dosta-
vují. Myslím ale, že tohle vědomí naštěstí
roste. Vzadu na nástěnce je petice inici-
ativyÿ Modlitba za Ukrajinu, jejíž autoři
ujišťují, že jsou připraveni nést možné
negativní ekonomické důsledky solidarity
a jednoznačné podpory napadených, aby
k ní měli naši představitelé prostor. A ti,
kdo konkrétně pomáhají, přispívají a na-
bízejí Ukrajincům ubytování, projevují
tu ochotu a změnu pohledu beze slov,
svými činy. A to je skvělé. To je důležité.
To je nadějné. Teprve vyznáním vin se
otevírá prostor pro skutečnou změnu. Ne
pro nějakého domnělého Spasitele, který
údajně na všechno má a všechno s pře-
hledem zvládne – z biblických soudců ne-
byl takový ani jediný – ale pro přijetí
božího povolání, kterému člověk nepři-
takává na základě vlastního sebevědomí,
ale právě díky poznání vlastních chyb při
něm dává Bohu za pravdu, spoléhá na
něho a překonává sám sebe včetně svých
obav. Abychom pro tohle osvobodivé vy-
znání našli odvahu, potvrzují nám bib-
ličtí autoři svoji zkušenost: Když jsme si
přiznali, že jsme vedle, nebyl to náš ko-
nec. Nebyli jsme odsouzeni k beznaději.
Naopak, právě tehdy se naděje otevřela.
Protože Bůh se neuráží. I když se jeho va-
rování potvrdí, nepotřebuje si na nikom
dokazovat, že má pravdu. On má soucit
i s těmi, kdo si své těžkosti zavinili sami.
Záleží mu na nich. Povolává jim vysvo-
boditele. Padne-li iluze, jak jsme dobří,
není to konec, ale začátek. Právě tehdy
se může najít někdo, kdo vezme boží
výzvu vážně a stane se jeho nástrojem.
O tom přece zpíváme a budeme zpívat:
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Vzbuzuje nám ku pomoci, vůdce věrné
z bludu noci. . . A ta písnička zní už ně-
kolik tisíc let: Vlas bojovníků v Izraeli
zase volně vlaje. . . Jo, jenomže právě s tě-
mihle bojovnými písničkami máme dnes
trochu potíž. Zvlášť ta Debořina píseň,
z níž jsem četl, – mimochodem jde o je-
den z nejstarších textů v bibli vůbec –
tedy zvlášť ona, která opěvuje udatné
válečníky, nám jde proti srsti. Spojovat
Boha s válkou, která v každém případě
stojí stovky a tisíce životů, tomu se v nás
všechno vzpírá. Přiznám se, že i já mám
s výkladem podobných biblických textů
problémy. Člověku se vybaví, kolik váleč-
ných hrůz se v historii dělo ve jménu bo-
žím a jak snadno si člověk posvětí vlastní
strach a nenávist. Spojení božího jména
s válkou je pro nás spíš odstrašujícím pří-
kladem jeho zneužití. Úzkostlivě se chrá-
níme, abychom se něčeho podobného ne-
dopustili. A to je dobře. V situaci, v jaké
obvykle jsme, to snad ani jinak nejde.
Bylo by opravdu trestuhodné živit v míru
bojovné nálady, horovat pro svatý boj.
Ale stejně trestuhodné, myslím, je tyhle
oddíly Starého zákona povzneseně pře-
hlížet a bohorovně se od nich distan-
covat, jako od barbarství, s kterým ne-
chceme mít nic společného. Mají v sobě
totiž něco podstatného, co nám nejspíš
schází. Když jsem si tu Debořinu píseň
četl, vybavila se mi ještě jiná, podobná,
která vyjadřuje totéž možná ještě výraz-
něji – písnička Omaha beach od Sváti
Karáska. Zpívá se v ní: „Vždyť muži tu
padli, co chtěli žít. Kdo za svobodu cizí
dnes šel by se bít? Na vlajce hvězdy a
na džípu rýč, z pohody přes oušn až na
Omaha beach. Šílenej vládce národy žral.
Mnohý přihlížel, byl neutrál. Nikdo mu
nebral jeho dýku a bič, jen tys vážil cestu
až na Omaha beach. Tys položil život,

abych já mohl žít. Kdo za svobodu cizí
dnes šel by se bít? Tehdy boj za mír
to nebyl jen kýč, já klaním se mužům
z Omaha beach.ÿ Jen za první den invaze
v Normandii bylo tehdy zabito nebo zra-
něno 10.000 vojáků, převážně Angličanů,
Američanů a Kanaďanů, tedy těch, které
před přímým ohrožením ze strany Hit-
lerovského Německa chránil oceán. Ona
totiž válka vůbec není jenom o zabíjení,
ona je také o ochotě nasadit svůj život,
o solidaritě, která je schopna ho položit
za druhé. A jak ta Sváťova, tak ta De-
bořina písnička právě nad touhle ocho-
tou a solidaritou žasne. Není totiž vů-
bec samozřejmá. „Mnohý přihlížel, byl
neutrálÿ, zpíval Sváťa. A Debora vypo-
čítává: „Rúben pořádal velké zasedání,
Gileád si zůstal za Jordánem a Ašer při
svých zálivechÿ. Pokud není člověk přímo
ohrožen, snadno podlehne iluzi, že může
zůstat mimo, a že je to moudřejší. O to
větší je to div, že se dobrovolně sešel lid,
že se zvedl odpor, že někdo cítil a ctil
solidaritu a nutnost postavit se zlému i
za cenu vlastního života. To není samo-
sebou. Za to patří Bohu dík. „Dobrořečte
Hospodinuÿ, vybízí Debora. Ano, tady
nejde jen o hrdinství, tady můžeme jako
evangelista Jan prohlédnout až k té Kris-
tovské velikonoční zvěsti: „Nikdo nemá
větší lásku než ten, kdo položí život za
své přátele.ÿ Jsou situace, kdy to možná
jinak, než se zbraní v ruce nejde. Neumím
říct, je-li to pro nás ta dnešní. Ale mám
přinejmenším za to, že bychom se na tu
úctu a vděčnost, které májí válečnou po-
vahu a příchuť, neměli dívat svrchu, aby
na nás nedolehla ta Debořina kletba a ne-
platilo i o nás: „Nepřišli na pomoc Hos-
podinuÿ.

Amen.
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Přímluvná modlitba
Pane náš,
často jsme až ochromeni smutkem a

bezradností nad tím, kolik lidí kolem nás
prožívá těžké věci, naši blízcí, bratři a se-
stry, přátelé, ale i neznámí lidé, o nichž
čteme v novinách. Často s tím nedoká-
žeme nic udělat, naše slova ani pomoc ne-
stačí. Chceme se tedy přimlouvat, prosit
Tě o pomoc.

Prosíme tě za lidi na Ukrajině, za ty,
kdo zůstávají, i za ty, kdo ze země ode-
šli. Prosíme tě za povzbuzení pro ně, za
pomoc v nových a nelehkých situacích,
které prožívají. Prosíme, ať nepropadají
zoufalství. Prosíme za všechny, kdo se
starají o uprchlíky, prosíme za trpělivost
a dlouhý dech. Prosíme tě za mír nejen
pro Ukrajinu.

Prosíme za nemocné, také za naše
milé sestry v nemocnicích a domovech
pro seniory. Prosíme za ty, kteří pro-
cházejí léčbou těžké nemoci, prosíme za

ty, kterým není dobře na duši a potře-
bují odbornou pomoc. Prosíme za ty,
kteří podstupují vyšetření a mají z nich
obavy. Prosíme za lidi s postižením a je-
jich blízké.

Prosíme za děti a mladé lidi, kteří
mají různé obtíže a problémy ve svých
životech, nebo které něco trápí tolik, že
nechtějí žít. Prosíme, ukaž jim, že nejsou
sami. Prosíme za jejich rodiče, kteří trpí
s nimi.

Pane náš, věříme, že ve tvých rukou
je Tvá církev, také náš sbor. Prosíme
za nové lidi, kteří do něj přicházejí, ať
jim umíme nabídnout otevřenost a při-
jetí. Prosíme za faráře, za nové staršov-
stvo. Ukazuj nám, jak můžeme lépe svěd-
čit o Tobě.

Za to vše Tě Pane prosíme.

Amen
Jana Šarounová 3.4.2022

Modlitba za Ukrajinu
neděle 4. dubna náměstí Míru v Praze

Vážení přátele z Ukrajiny, z Česka i
jiných zemí, kteří jste se dnes zde shro-
máždili ve jménu míru a naděje!

Chtěla bych se obrátit k Vám jménem
těch lidí z Ruska – jak Rusů, tak i lidí ji-
ných národností – kteří rozumí, co se doo-
pravdy děje, a proto stejně jako vy celým
srdcem odsuzují nespravedlivou, strašli-
vou válku, kterou ruský stát vede v Ukra-
jině.

Teď, v tyto strašné dny, se také jako
množství jiných lidí po celém světě, ce-
lým svým srdcem modlíme za Ukrajinu

a Ukrajince. Za to, aby se příval zkázy a
hrůzy zastavil, aby skončilo zabíjení, aby
nad hlavou lidí znovu bylo mírné nebe.

Cítíme nesmírný zármutek, i nesmír-
nou vinu, jak za to, že ta válka začala,
tak za to, že ještě neskončila. Snažíme se
otevřít oči také jiným naším spoluobča-
nům, a modlíme se i za to. . .

Bohužel strašně hlasitě zní zaklí-
nání rozdmýcháváčů nenávisti, kteří stále
znovu opakují, že lidskost, milosrden-
ství, soucit je něco, co se může obětovat.
Obětovat modlám, kterým dávají různá
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jména, ať už je to „silný státÿ, „pořá-
dekÿ nebo „obrana zájmů vlastiÿ. Že ta
pravá morálka – to je vždy být na straně
„svýchÿ proti „cizímÿ.

A právě v tom je samý kořen zla.
Taková „morálkaÿ, která rozděluje „ty
svojeÿ a „cizíÿ, nebo ospravedlňuje ab-
solutně konkrétní zlo, které se páchá na
konkrétních živých lidech tady a teď ně-
jakými rádoby vyššími zájmy je cestou
ke katastrofě. Protože každá nespravedli-
vost, každá bolest, každý zlomený osud,
každý ztracený nevinný život – je zloči-
nem proti celému lidstvu a zločinem před
Bohem. Ten, kdo hlásá, že existuje něco,
kvůli čemu je možné obětovat svou lid-
skost, umlčet svoje svědomí, je od zlého.

A Bůh – Bůh je naopak vždy tam,
kam nám ukazuje naše svědomí. S těmi,
kdo trpí, s těmi, komu se děje křivda, kdo
je nucen bránit svůj život a svoji svo-
bodu. Je vždy právě tam, uprostřed těch
lidí a s nimi. Bůh dává takovým lidem
sílu, která je větší, než jakákoliv moc,
která se opírá o násilí. A to je vždy nej-
větším zdrojem naděje v těžkých časech.

Spolu s Vámi se modlíme za Ukrajinu!
Modlíme se za mír!

Alena Rezvuchina
původem z Kaliningradu, nyní z Brna

Věčný a spravedlivý Bože míru,
světem zní volání po míru. Volají lidé
v Mariupoli, kteří se skrývají ve sklepích

a tunelech, kteří jsou zajímáni a unášeni.
Volají děti, z nichž se stávají sirotci, vo-
lají matky vojáků, volají uprchlíci.
Spravedlivý Bože, zjednej jim spravedl-
nost v našem světě.
Bože míru, voláme k tobě: Prosíme tě,
vyslyš nás.
Světem se rozléhají výkřiky bolesti.
Křičí zranění, ženy, které rodí v krytech,
nemocní, zoufalí, umírající.
Bože života, uzdrav náš nemocný svět.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.
Světem zní volání o pomoc.
Pomoc potřebují ti, kdo chtějí mír, od-
vážní optimisté, i ti, kdo jsou vyčerpaní
a hladoví.
Ti, kdo spoléhají na svou víru, ti, kdo
jsou bezradní i ti, kteří touží po smíření.
Přijď se svou pomocí a silou lásky.
Bože smilování, zachraň náš svět.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.
Světem zní volání a písně.
Na celém světě se církev modlí za Ukra-
jinu. Modlí se lidé, kteří chtějí naslouchat
tvým slovům, respektovat tvá přikázání,
být s druhými v jejich utrpení. Bože, slyš
naše modlitby. Svěřujeme se ti. Prosíme,
zasazuj se o svou věc v našem světě.
K tobě voláme: Prosíme tě, vyslyš nás.

Modlitba přeložena a upravena Mi-
kulášem Vymětalem (autor neuveden)
z https://www.velkd.de/gottesdienst/
wochengebet.php?litDay=25#archiv

Zprávy ze staršovstva 7. 4. 2022
� Nově zvolené staršovstvo se sešlo na

ustavující schůzi a zvolilo za ku-
rátora Michala Janečka, za místo-
kurátora Jakuba Šilara, za před-
sedu staršovstva Zdeňka Šorma,

za zapisovatele Michaelu Kopec-
kou, Zuzanu Kaiserovou a Daniela
Böhma a za pokladní Jarmilu Rai-
sovou. Do hospodářské komise byl
povolán Daniel Böhm. J. Šarounová
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informovala nové členy staršovstva
o službách v kostele a Z. Šorm o po-
božnostech na staršovstvu.

� Staršovstvo schválilo zápisy z řádné
schůze 3.3. a z mimořádných schůzí
13. a 17.3.

� Z. Šorm a J. Raisová informovali
staršovstvo o ubytování uprchlíků
z Ukrajiny a pomoci jim. Byla pro
ně díky Z. Kaiserové, T. Knotové
a M. Janečkovi též upravena kou-
pelna s pračkou v kotelně (vchod
z levého dvorku). Statutáři sboru
souhlasili s tím, aby byli ve sbo-
rových prostorech ubytováni i ro-
diče jedné z ubytovaných žen i
se psíkem. Sbor přes Diakonii do-
stal z fondu Katastrofenhilfe pří-
spěvek 25.000,–Kč na náklady spo-
jené s pomocí uprchlíkům. Z něho
byl doposud hra hrazen například
nákup ložního prádla a hygienic-
kých potřeb. Staršovstvo souhla-
silo, aby o využití těchto prostředků
rozhodovali statutáři. Staršovstvo
také rozhodlo, aby, pokud to bude
možné, požádal sbor o příspěvek na
tuto pomoc z veřejné správy. Star-
šovstvo také jednalo o tom, do kdy
u nás mohou uprchlíci z Ukrajiny
bydlet, a dohodlo se na termínu do
konce srpna.

� Staršovstvo stanovilo nový ter-
mín rozhovoru o rozvojovém plánu
sboru na 26.5. od 18:00.

� J. Šilar informoval presbytery o po-
stupu při zprovoznění sborového
úložiště na Googlu.

� Sbírka na církevní tisk (20.3.) vy-
nesla 4.212,–Kč. Do sbírky Diako-

nie na pomoc Ukrajině bylo ode-
sláno dalších 14.000,–Kč, které při-
šly na sborový účet.

� Staršovstvo rozhodlo, že příští
schůze 12.5. začne od 18:00 a
bude věnována rozhovoru o podobě
bohoslužeb a vysluhování Večeře
Páně.

� Staršovstvo projednalo výsledky
sborového shromáždění (27.3.). L.
Cvrčková již vypracovala jeho zá-
pis, který však bude odeslán poz-
ději kvůli covidu jedné z ověřovate-
lek.

� Staršovstvo hovořilo o programu
Noci kostelů (10.6.). Z. Šorm se jí
kvůli vedení kurzu kaplanů Diako-
nie nebude moct zúčastnit. Z. No-
votná zjistí možnost spolupráce se
skauty.

� M. Cháb zpracoval a uzavřel vý-
kazy hospodaření za rok 2021.

� Obrazy O. Rady, které sbor za-
koupil jako kompenzaci nájemného,
daruje do aukce Středisku Diakonie
Vsetín.

� J. Šarounová informovala staršov-
stvo o zajištění benefičního kon-
certu „Našich pěvcůÿ (8.6.). Výtě-
žek z koncertu bude rozdělen rov-
ným dílem mezi neziskové organi-
zace Berkat a Jako doma, které
sbor soustavně či nově podporuje.

� Staršovstvo zhodnotilo program
sboru v minulém období a prodis-
kutovalo program na další období.
Odvoz chlebů pro lidi bez domova
zajistí 13.4. V. Cháb.
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� Staršovstvo jednalo o způsobu po-
skytování darů v rámci mezisbo-
rové solidarity (náš sbor věnuje
280.000,–Kč nejpotřebnějším sbo-
rům ve všech seniorátech). Roz-
hodlo, že bude postupovat stejným
způsobem jako v minulých letech a
pověřilo J. Šarounovou, M. Janečka
a J. Raisovou, aby jej realizovali.

� Staršovstvo jednalo o navýšení zá-
loh na vodu a služby ve sborovém
domě a o prodloužení nájemních
smluv.

� Z. Šorm seznámil staršovstvo s ža-
dateli o křest a požehnání sňatku.

� Staršovstvo souhlasilo s přijetím
nových členů sboru – Tomášem Mo-
hrem, Mirkem a Pavlou Cejnaro-
vými a Markétou Žitnou.

� Staršovstvo rozhodlo, že se noví čle-
nové sboru nemusí představovat na
staršovstvu, ale budou do sboru

přivítáni při bohoslužbách v rámci
ohlášek.

� Staršovstvo rozhodlo o vyhlášení
archové sbírky na Jeronýmovu Jed-
notu od Velikonoc do konce května.
Sbírka na Hlavní dar lásky Jero-
nýmovy Jednoty se bude konat na
Velikonoční neděli a její výtěžek je
tento rok věnován sboru v Chrástu
u Plzně na zřízení tzv. „Útočištěÿ
(nouzového bydlení).

� Sborový tábor v Poušti se bude ko-
nat 20.–27.8. Informace a přihlášky
zveřejní J. Raisová v Hroznu.

� Z. Šorm dojedná se seniorátním vý-
borem slib nově zvoleného staršov-
stva.

� J. Raisová podala staršovstvu in-
formace o mládeži ve Strašnicích,
kam jsou zvaní mladí i z našeho
sboru.

Staršovstvo FS ČCE Praha 2 – Vinohrady

zvolené sborovým shromážděním 27.3.2022

Členové:

Daniel Böhm
Pavel Coufal
Matěj Cháb
Michal Janeček
Zuzana Kaiserová
Michaela Kopecká
Jana Melicharová
Olga Navrátilová
Jarmila Raisová

Eva Svobodová
Jana Šarounová
Jakub Šilar
Zdeněk Šorm

Náhradníci:

1. Zdena Novotná
2. Jan Mach
3. Radek Žák
4. Lída Vyvlečková



ZE ŽIVOTA SBORU 9

staršovstvo s náhradníky zvolené na období 2022 – 2028, neúplné, foto Filip Krupička

Homelike o.p.s.
„Jídelna Kuchařek bez
domova. Zase ve svém.
Dvakrát bez domova. Za-
hrada bez domovaÿ. To
jsou názvy bodů v pro-
gramu ojedinělé konfe-
rence, které jsem se

zúčastnila v pátek 8. dubna v Kampusu
Hybernská.

Přednášely samy ženy bez domova
nebo ty, které se z bezdomovectví vyma-
nily s podporou pracovníků Jako doma
– Homelike o.p.s., neziskové organizace,
která slavila 10 let od svého vzniku. Vý-
povědi to byly silné, příběhy působivé.
Mnohé znělo neuvěřitelně, všechno ale
popisovalo realitu současné Prahy, byť ta-
kové, jakou asi většina z nás nezná. Na-
padlo by vás, že ztráta domova často zna-

mená i ztrátu schopnosti o někoho pe-
čovat? Že možnost starat se o cokoli,
třeba o zvíře nebo rostlinu, může mít
právě proto silný terapeutický účinek?
Víte, že na sociální byt čeká v Praze
na 800 potřebných? Že kuchařky bez do-
mova vaří veganské menu, pečou chleba
nebo velikonoční beránky a dodávají ca-
teringové služby na objednávku? Že že-
nám bez domova můžete věnovat vánoční
dárkové balíčky? Že si jen do Jako doma
chodí pro potravinovou pomoc každý tý-
den téměř 150 žen? Nebo že získat byd-
lení „ve svémÿ je sice většinou vytoužené
řešení dlouhodobé tíživé situace, ale zá-
roveň často přináší osamění?

Jsem ráda, že jsme si jako sbor vy-
brali k dlouhodobé podpoře právě tuhle
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neziskovku. V brzké době bude příleži-
tost poznat její činnost blíže, seznámit se
s konkrétními lidmi a také si vybrat, co a

jak můžeme konkrétně podpořit.
Ruth Šormová

Křížová cesta
V sobotu před Květnou nedělí nás

Zdeněk Šorm pozval ke společnému před-
velikonočnímu projití křížové cesty – ten-
tokrát na vrch Skalka u Mníšku pod
Brdy. Sešlo se nás 7 dospělých, 3 děti,
jedno batole a pes. Byla zima a trochu

nevlídno, což možná odradilo další účast-
níky. Nakonec se ale sem tam ukázalo i
sluníčko.

Šli jsme pěšky do kopce z Mníšku pod
Brdy ke kapli na Skalce, v níž jsme si
mohli prohlédnout malou výstavu foto-
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grafií. Protože jsme dorazili kolem po-
ledne, nejdříve jsme strávili chvíli u bu-
fetu, kde je možno koupit si občerstvení
– třeba špekáčky, které si člověk rovnou
upeče na ohni. Děti i dospělé to bavilo a
byla to malá předzvěst léta, i když zatím
nás hřál jenom ohníček a teplé oblečení.

Křížová cesta pochází z let 1755–1762
a vede od kaple do kopce k barokní pous-
tevně. V době komunismu byly kapličky
prakticky zdevastovány a s jejich obno-
vou (i celého areálu) se pomalu začalo po
revoluci. Oprava kapliček byla dokončena
v roce 2017 a v letech 2018–2019 zhotovil
do nich kameník Martin Mikula kamenné
plastiky křížové cesty. Prošli jsme všech
14 zastavení: u každého jsme za dopro-
vodu kytary zazpívali sloku písničky na
známou melodii, k níž složil Zdeněk Šorm
slova právě pro tuto příležitost. Slova se
vztahovala k jednotlivým zastavením a
vedla k zamyšlení, co pro nás znamenají.
Připomněli jsme si také, jaké události jed-
notlivá zastavení zpodobňují, a na za-
čátku i na konci malého putování jsme
vyslechli krátkou úvahu.

Část výpravy pokračovala ještě lesem
do Řevnic na vlak, zatímco nejmenší děti

se rády vrátily s maminkou do Mníšku
k autu a těšily se na teplo.

Jana Šarounová

(Informace o křížové cestě byly čer-
pány z https://www.mnisek.cz/pamatky/
krizova–cesta/).
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Jarní Booklub

V březnu se sedm čtenářů sešlo nad
knihou Zvuky probouzení, jejímiž autory
jsou Petr a Petra Třešňákovi. Výchova
dcery Dorotky s těžkou formou autismu
je hlavním tématem knížky, ale rozhovor
měl mnoho přesahů: mluvili jsme o tíhách
života, rodičovských nadějích i trablích,
také o tom, jak složité věci ovlivňují náš

duchovní život. Knížka má totiž i spiritu-
ální rozměr, což ilustruje třeba úvaha nad
„modlitbou jako nástroji smíření s tím,
co je, spíš než k prosazení požadavku, jak
by to být měloÿ. Každopádně vřele dopo-
ručuji k přečtení i těm, kdo na Booklubu
chyběli.

Opět vás upřímně zvu na dubnové se-
tkání: ve čtvrtek 28. dubna v 19:30 bu-
deme diskutovat o knize Černé jazyky,
kterou napsala členka našeho sboru Dita
Táborská (rozhovor o knize s autorkou si
můžete přečíst zde:

https://program.rozhlas.cz/. . . 513).
Vezměte s sebou své oblíbené knížky,
nebo tituly, které vás zaujaly v poslední
době, uvítáme tipy na společné čtení pro
další měsíce (májové setkání 26.5. bude
věnováno knize Beatrice Landovské „Ni-
kdy není pozdě na šťastné dětstvíÿ).

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 březnových jsme vybrali
#241 Davida Balcara, faráře sboru u Kli-
menta v Praze 1 – Nové město.

Pokušení uvěřit

Jsme v těžké době. Ovšem těžkost naší
doby je na hony vzdálená těžkosti, kterou
prožívají lidé na Ukrajině, i těžkosti, kte-
rou prožívají Ukrajinci, kteří jsou mimo
svou zemi. Myslíme na ně. Modlíme se za

ně. A zároveň potkáváme i lidi kolem nás,
co jsou také sevřeni strachem a obavami.
Začátek postní doby přináší téma poku-
šení. Jistě je jich jistě víc, ale jedno po-
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kušení těchto dnů se mi zdá klíčové. Po-
kušení uvěřit, že vše záleží na Putinovi.
Viníme ho z toho, co spustil, ale zároveň
jakoby vlastně počítáme s tím, že on je
tím, na kom záleží, že on je tím, kdo má
nad celou situací moc. Čekáme, co řekne,
jak zareaguje a podle toho se nám uleví
nebo přitíží. Mnoho lidí v těchto dnech
má aktuální životní naladění podle toho,
co on právě řekl. Tento tyran těžce pod-
lehl pokušení „mít vládu nad celým svě-
temÿ, chová se jako by byl bůh, lidé ko-
lem něj ho uctívají a zároveň se ho bojí.
A naše pokušení je, mu to uvěřit. Uvěřit
tomu, že vše závisí od něj. Že má v rukou
celý svět. Pokušení uvěřit, že si takovou
pozici svým intrikánstvím, terorem, lží a
nenávistnými řečmi vydobyl. Vlastně i od
nás odvisí, jestli mu tu božskou roli při-
řkneme. A naše mysl pak bude odviset
o jeho nálad a rozhodnutí.

Ježíš má na ďábelskou nabídku, které
mnoho diktátorů podlehlo, jednoduchou
a jasnou odpověď: „Budeš se klanět Hos-
podinu, Bohu svému, a jeho jediného
uctívat.ÿ Ne nadarmo se židé každodenně
modlí: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš

Bůh, Hospodin jediný,ÿ Ne nadarmo mají
tato slova na miniaturním svitku, který je
uložen v malé schránce na futrech dveří.
Té se symbolicky dotýkají při vstupu do
místnosti. Ne nadarmo se v žalmech a ji-
ných písních, tak často zpívá o tom, že
Hospodin kraluje, že Hospodin je pán, že
je pán pánů a král králů. Jako malý kluk
jsem si říkal, proč se to v kostele pořád
opakuje. Proč máme Bohu dokola říkat,
že je naším Bohem, že je jediný a pán a
král a Panovník. . .

V takové situaci, jako je aktuálně
naše, se ukazuje, jaký to má smysl – opa-
kovaně tato slova říkat, opakovaně zpí-
vat. Aby se to usadilo v našich myslích.
Abychom uvěřili, abychom si ujasnili a
v našich myslích ukotvili, že nejvyšší trůn
je obsazen. Navěky a navždy. Že pozice
nejmocnějšího je zaplněna a žádný lidský
tvor ani netvor nemá šanci se na ni vysá-
pat. Pak nemusíme žít ve strachu, že náš
osud je v rukou člověka, který se zbláznil.
Věříme totiž, že svět má v ruce Bůh.

Pane Bože, prosíme, ať válka skončí.
Prosíme zbav nás strachu. Amen

Rozhovor s bratrem kurátorem Michalem Janečkem
Včera jsi byl zvolen, dnes jsme si
našli chvilku ke krátkému rozho-
voru a zítra je uzávěrka dubnového
Hroznu. Především ti chci popřát
vše dobré, elán a moudrost příštích
šesti let v tvém novém postavení ve
sboru a práci pro něj. Máš z toho
radost?

Já se na to těším. Když jsem viděl
tu velkou podporu, kterou jsem při volbě
získal a kterou jsme absolutně nečekal,

tak jsem na místě váhal jen chvilku, to
ani nešlo říci ne.

Práce ve staršovstvu vinohradského
sboru ovšem pro tebe není nic no-
vého, jak dlouho jsi presbyterem?

Posledních šest let. Měl jsem ale ještě
trochu náskok, protože presbyterkou dvě
volební období přede mnou byla moje
maminka. Takže jsem tušil, jakým způso-
bem staršovstvo funguje. Kandidovat do
staršovstva mně nabídla paní farářka Es-
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ter Čašková, se kterou jsme velmi dobře
vycházeli. My jsme měli několik milníků
v tom období ve sboru: měnil se farář,
v mezidobí jsme byli několik měsíců ad-
ministrováni, měli jsme každý týden ji-
ného kazatele a byl to silný zážitek vní-
mat tu rozmanitost přístupu různých fa-
rářů k biblickým textům, k víře, jak různě
vznášejí otázky a jak si na ně odpoví-
dají, jak různě se dají věci vyjádřit. Teď
zpětně lituji, že už tehdy jsme naše bo-
hoslužby nenahrávali. Potom nastoupil
skvělý Zdeněk, který ten sbor pojal velmi
mohutně a citlivě. Takže asi budete
dobrá „dvojkaÿ, ne? Já se na to tě-
ším. A beru to jako jeden ze základních
kamenů mého kurátorství: udržet si ho
tady, protože pět let je málo. Když tedy
bude chtít on sám.

Jdeš do té funkce s nějakou před-
stavou?

Jdu do toho se stejnou představou,
s jakou jsme šel do funkce presbytera.
A to jsou asi tři takové základní kameny.

První je otevřenost. My do toho našeho
kostela máme čtyři dveře, a ty všechny
by měly být otevřené. Otevřené všem,
kdo hledají, tápají, kdo se obávají, kdo
mají otázky. Protože ty odpovědi se jim
tady nabízí – máme skvělého faráře, skvě-
lou skupinu lidí, skvělý sbor. Pozvat sem
jiné lidi z jiných církví. Moje vnitřní vní-
mání je nesmírně ekumenické. Takže eku-
mena je tím druhým. Rád poslouchám
duchovní z jiných církví a nechávám se
jimi inspirovat. Třetím základním kame-
nem je pro mne modernost. Jsem ne-
smírně rád, že vytváříme digitální ar-
chiv našeho sboru. To je hrozně důležitý.
Vždyť my máme Zdeňkova kázání na celý
Desatero, na celý Otčenáš. To jsou po-
klady, to jsou hřivny, se kterými bychom
měli pracovat, a ne je někam schovávat.
Modernost vidím také v tom, jak při-
stupovat k prostorám našeho sboru, jak
je používat a využívat. Jak na nás pů-
sobí při vstupu, zda jsou třeba i uklizené,
zda nás vítají. Jsem moc rád, že změ-
níme současnou hernu v kostele v mul-
tifunkční příjemný prostor s obrovským
proskleným stropem, který vytvoří příle-
žitost nejen pro hru, ale i meditaci, du-
chovní setkávání, pro velmi přívětivé se-
tkávání seniorů, kteří už nebudou muset
vyjít 38 schodů do prvního patra, ale
pouze 4 schody sem na dvorek a půjdou
zadními dveřmi; kde bude prostor pro to
si udělat kávu a posedět buď uvnitř nebo
na dvorečku. Já to vidím jako znásobení
možností toho kostela, byť je to jenom
nějakých 16 m2. A potom také tu moder-
nost vidím ve využívání moderních tech-
nologií: on-line připojení pro přenos bo-
hoslužeb, různá jednání. Chápu, že určitá
rezistence vůči tomu je jaksi přirozená,
autenticitu ani podání ruky to nenahradí,
ale může to mnohé usnadnit a mnohému
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pomoci. A strašně moc věřím tomu no-
vému staršovstvu, noví členové mohou
přinést sboru mnoho dobrého. Vinohrad-
ský sbor má nádherný dům, nádhernou
pozici na dobré adrese a dobré ekono-
mické podmínky a může být až jakousi
galerií funkčního prosperujícího sboru a
místem mnohých duchovních setkávání.
Věřím, že se nám všechny ty investice,
které jsou někdy i předmětem dohadů a
sporů – do herny v kostele, do chystané
rekonstrukce klavíru, pořádného naladění
varhan – mnohanásobně vrátí, i z ekono-
mického pohledu.

A jsem nesmírně rád, že jsme se do-
hodli, shodli a vytvořili důstojné pod-
mínky pro ty, kteří jsou na tom v tuto
chvíli špatně, a to je těch sedm – a bude
jich devět – Ukrajinců tady. Jsou to bez-
vadný a prima lidi.

Jana Šarounová jako kurátorka
sboru skončila a ty začínáš. Jste do-
mluveni na nějakém postupu předá-
vání agendy?

My jsme na sebe velmi naladění, lid-
sky a často i názorově. Jana pro mne byla
velikým mentorem a vždycky asi bude,
pro takový ten zdravý přístup k věcem.
Předávání bude postupné a moc se na to
těším. Stejně tak se těším na spolupráci
s Jakubem Šilarem jako místokurátorem.
Není to pro mne jen odborník v IT, což je
jistě důležité, ale je to člověk s obrovským
srdcem. A máme skvělé staršovstvo, skvě-
lého kazatele – a vždyť Jana neodchází.
Myslím si, že to přátelství, bratrství a
sesterství, které tady máme, to je nade
vše.

Eliška Novotná 8. dubna 2022

Sborový letní tábor
se letos počtvrté bude konat v rekre-

ačním středisku Evangelické církve meto-
distické poblíž jihočeské Bechyně a nese
název POUŠŤ. Tábor se koná od soboty
20.srpna do soboty 27.srpna 2022.

Zveme všechny děti i rodiny mající
chuť a odvahu se zúčastnit společného
programu. Přihlášky a zálohu ve výši
500 Kč za školní děti a dospělé prosíme

do odevzdat do 12.června sborové sestře.
Cena 1900,– Kč na osobu, předškolní děti
700,– Kč, děti do 3 let 300 Kč. (Děti a
studenti, které se pravidelně účastní sbo-
rového života mohou uplatnit slevu).

Bližší info najdete na:

http://www.umc.cz/ubytovani/rekreacni-
objekty

qrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrs
PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Kontaktní telefon a mail:



i Ze sborových akcí

Út 19. 4. 14:30 setkání starších věkem
Út 19. 4. 19:00 biblická hodina
Ne 24. 4. 9:30 bohoslužby se křtem (Zdeněk Šorm)
Út 26. 4. 14:30 setkání starších věkem
Út 26. 4. 19:00 biblická hodina
Čt 28. 4. 19:30 booklub (čtenářský klub)
Ne 1. 5. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 3. 5. 14:30 koncert (A.Shonert-housle, R.Kvapil-klavír)
Čt 5. 5. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 8. 5. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 10. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 10. 5. 19:00 hospodářská komise
Čt 12. 5. 18:00 staršovstvo
Čt 26. 5. 18:00 schůze staršovstva -rozvojový plán sboru

Zasmějme se

(zdroj https://vtipy.k47.cz/; https://www.sborliberec.cz/; https://poutnictvi.cz/;
https://www.kszivot.cz/, vybral Samuel Svoboda)

V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si. „Copak, že jste včera nebyl v
kostele?ÿ „Včera jsem spal doma.ÿ

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází
do Egypta k faraónovi. „Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě při-
jmout?ÿ Faraón si mne bradu a říká: „To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já!
Nemohu tě přijmout.ÿ Hospodin prochází zemí dál, až přijde do Babylónu. Přijde k
babylónskému králi a nabízí se mu: „Nechceš mě přijmout za svého Boha?ÿ I baby-
lónský král říká: „Víš, to bude těžké. My už tady máme toho Marduka. To by byly
zase nějaké novoty. . . ÿ Tak prochází Hospodin zemí dál, až potká Mojžíše. „Mojžíši,
nechceš mě přijmout za svého Boha?ÿ Mojžíš říká: „No, koneckonců proč ne. Ale co
mi za to dáš?ÿ „Dám ti přikázání.ÿ Mojžíš se zamyslí a říká: „A co za něj budeš
chtít?ÿ „Nic.ÿ „Nic? Tak to mi jich dej deset!ÿ

Proč byl Ježíš typickým studentem? Žil s matkou až do 30 let, měl dlouhé vlasy,
a když začal pracovat, tak to byl zázrak.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka vždy druhý čtvrtek v měsíci. Redakce: Eliška Novotná.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, re-
akce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550,
e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského
sboru. Neprodejné.


