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Kázání v neděli 24. 4. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Jan 10,7 – 18
Text: Jan 20, 1–18
Bratři a sestry, na tenhle oddíl o Marii Magdalské jsem kázal o velikonocích
několikrát. Když to bylo už asi potřetí
nebo počtvrté, říkal jsem si: ”No to je
hrůza. Co nového k tomu asi tak můžu
ještě říct. To se budu jenom opakovat,
jako kolovrátek.”
Vy, co chodíte do kostela pravidelně,
možná ten pocit znáte a máte někdy
taky. Některá – zvlášť sváteční – biblická
vyprávění jsou notoricky známá, a tak,
když zaslechnete jejich začátek, hned se
vám vybaví, jak to dál pokračuje a také,
jak se to obvykle vykládá. Zkrátka nic nového pod sluncem. A to pak člověk vypne. Možná si potvrdí, co už zná, ale je
to trochu nuda. Jenomže mně tenkrát došlo, že je ta nuda spíš důsledkem té naší
jistoty a zaběhanosti, než toho vyprávění.
Četl jsem si pak totiž jednu modlitbu
od Sváti Karáska a uvědomil jsem si něco,
co jsem dřív vůbec nevnímal. Vždycky
jsem přemýšlel jen o tom, co děje uvnitř
toho příběhu, vykládal jsem, co se v něm
odehrává. Ale teď mi najednou došlo, jak
je zvláštní a nevšední, že tu ten příběh
vůbec je a že je to právě takovýhle příběh. On by také přece mohl být úplně
jiný. A kdyby to bylo dneska podle nás,
tak určitě by jiný byl.
Jen si představte, kdyby někdo
dneska přišel třeba s tím, že ví, jak sestrojit perpetuem mobile. Mluvil by o tom,
vzbuzoval zájem, tvrdil by, že je možné
nahradit tím všechny ostatní zdroje energie – spalovací a elektrické motory, tepelné a atomové elektrárny a já nevím co

ještě. Zkrátka ekologická krize by mohla
být zažehnána.
Dotčení vědci a možná i ekologové
by se s ním přeli, že je to iluze a nesmysl. Průmyslová loby by bránila svoje
zájmy. A nakonec by ho ve veřejném procesu odsoudili jako šarlatána. Akademie
věd by pro to vypracovala jednoznačně
záporné stanovisko, že to je bohapustý
blábol. A státní správa by ho odsoudila
jako šiřitele poplašné zprávy. Skončil by
na dlouhé roky za katrem.
Jenomže jemu by se přesto i v tom
vězení podařilo to perpetuum mobile sestrojit a dostal by se ven. Co by následovalo? Veřejná tisková konference, televizní vystoupení, bombastické titulky
v nejznámějších denících, sociální sítě by
toho byly plné, o ničem jiném by se nemluvilo a následoval by soudní proces
s Akademií věd. Jen aby těm omezencům
ukázal, že měl pravdu. Jen ať to všichni
ti pochybovači vidí, kdo byl v právu! Teď
mu musí dát veřejnost za pravdu!
Ale vzkříšený Ježíš nevletěl do jeruzalémského chrámu, aby církevním hodnostářům dal co proto, neudělal veřejný briefing na chrámovém nádvoří, aby zmanipulovanému davu předvedl, že žije, že i
nad tou smrtí zvítězil. Aby je tak srazil
na kolena a museli mu dát za pravdu.
Místo toho mluvil s Máří Magdalenou
u prázdného hrobu. A to tak, že ho mohla
mít klidně za zahradníka. Ani ji nepřesvědčuje. Stojí opodál, tiší její pláč a jakoby čekal, až jí to samotné dojde. Nikoho netlačí očividnými důkazy, před kte-
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rými by každý musel kapitulovat. Nikoho
nesráží na kolena. A jako svého posla si
vybírá ženu, která tehdy neměla žádné
slovo. Však i apoštol Pavel ve svém výčtu
svědků vzkříšení ženy vůbec nezmíní, ačkoli o nich všechna evangelia mluví.
Vzkříšením Bůh asi vůbec nechce
převálcovat pochybnosti, nechce člověka
donutit k víře, nechce mu sebrat svobodu. Nevyužije je, aby pravdu prosadil a každý je zkrátka musel uznat. Protože ono asi nejde ani tolik o prosazení
pravdy, ale o život lásky a důvěry. A ty
bez svobody zkrátka být nemohou.
Buď je člověk přijme v jejich bezbrannosti, bez nátlaku, buď ho osloví prostě
sami sebou, nebo se s nimi mine. Ta
zpráva o vzkříšení půjde vždycky jen od
úst k ústům, nezajištěna ničím jiným,
než tím, že z ní člověk žije. Nic jiného
si Ježíš nepřeje a nic jiného nám neposkytne. Hmatatelný důkaz neposkytl ani
Máří Magdaléně. Právě před tím dotekem ji varoval. Vnější důkazy totiž můžeme evidovat, ale nic pro nás přitom
znamenat nemusí. Jenomže vzkříšení je
právě o naději pro ten zaujatý život, pro
život, který se ve věrnosti a lásce vydal cele. A v něm si můžeme a máme
být jisti, že je Kristus s námi. To není
otázka důkazů, ale života a vztahů. Proto
je dobré si důkladně všimnout, jak se ten
Janův příběh liší od svědectví o vzkříšení, které se o něm někdy snažíme podat my. Mnozí se jej snaží dokázat například zkušenostmi těch, kdo přežili klinickou smrt. Jeden bratr mi třeba kdysi věnoval časopis, ve kterém byly posudky renomovaných lékařů a desítky očitých svědectví o tom, jak jistý černošský kazatel
prokazatelně zemřel a pak při svém pohřbu zase ožil. Bylo to tak zdokladováno,
že to vůbec nepřipouštělo jinou možnost,
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než vzkříšení.A vidíte, Jan ve svém vyprávění klidně připustí, že může jednu a
tu samou věc vidět každý jinak. Pro jednoho může být prázdný hrob svědectvím
o vzkříšení, pro druhého, respektive pro
druhou, jen dokladem zlodějny a zlomyslné záště. Dokonce i Ježíšovi nejbližší,
jeho učedníci, ačkoli mají před očima totéž, vidí každý něco jiného. Jeden uvěří
a s druhým to ani nehne. I když to byl
takový „předák církveÿ jako Petr.
Evangelista Jan prostě na neprůstřelné důkazy nesází. Na rozdíl od ostatních evangelií v jeho podání neřeknou
muži v bílém ani tu slavnou větu: „Není
zde, byl vzkříšen!ÿ
Za to, se tu opakovaně ozývá otázka:
„Proč pláčeš? Koho hledáš?ÿ Jakoby
vzhledem k těm různým možnostem pochopení byla právě tahle otázka podstatně důležitá, klíčová. Jakoby naznačovala, že pokud se člověk neptá a hledá jenom potvrzení svých představ – ať už takových, či onakých – zůstanou mu možná
jen oči pro pláč.
Mají-li se nám otevřít oči pro vzkříšení, je asi třeba si tuhle otázku skutečně položit: Proč vlastně pláčeme? Co
vlastně v životě hledáme? Co považujeme
za důvod k smutku? Po čem toužíme?
Co vidíme jako smysl a cíl života? Co od
vzkříšení vlastně očekáváme? To všechno
přece určuje naši perspektivu. A v některé se možná nejen nemůže, ale ani
nemá, vzkříšení potvrdit. Potvrzovalo by
jen sobectví, bezuzdnou žízeň po životě
nebo jenom touhu po zázračném úspěchu. Na té perspektivě prostě záleží. Žádnému z protagonistů toho příběhu se oči
pro vzkříšení neotevřely na základě důkazů, které by nebylo možné vidět jinak.
Důležitou roli v tom ale, jak se zdá,
hraje láska a vztah. Uvěřil učedník, kte-
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rého Ježíš miloval. Živého Krista poznala
Magdaléna, až když byla, navzdory své
problematické minulosti, zase oslovena
vlastním jménem. Jakoby teprve, když
se člověka dotkne láska, když vstoupí na
její rovinu a je pro něho opravdu životně důležitá, mohl uvidět vzkříšeného
Krista nejen jako zlomyslného zahradníka a prázdný hrob nejen jako potvrzení
záště, ale jako vítězství věrnosti a naděje.
I potom je to ale pořád otázka

důvěry. Žádný hmatatelný důkaz nemáme. Jak jsem říkal, Ježíš Magdalenu zarazí. Protože šťastní, jak později
řekne, jsou ti, co neviděli a uvěřili. Ti
totiž můžou vidět víc, než to, co mají
před očima. Ti nemusí být jenom otiskem momentálních poměrů. Mohou žít
navzdory všemu nezávisle, svobodně a
věrně. A k tomu nás Ježíš, jako Máří
Magdalénu, vede a zve. Amen.

Přímluvná modlitba
Bože, věříme, že je v tuto chvíli mezi
námi Pán Ježíš, tvůj milovaný Syn a náš
přímluvce. V jeho jménu a s ním tě prosíme:
Neodvracej se od světa, který jsi stvořil. Zastavuj násilí a tiš boje. Cožpak křik
trpících, umírajících, mučených a znásilňovaných na Ukrajině, v Sýrii, v Jemenu
a leckde jinde nedoléhá ke tvým uším?
Přemáhej strach a nenávist láskou. Ponižuj ty, kdo jsou posedlí mocí. Umlč ty,
kdo šíří lži, a otevírej oči i srdce všem,
kdo těmto lžím uvěřili. Nastol spravedlnost tam, kde vládne tyranie. Obnov
všechno své stvoření.
Prosíme tě za naši zemi. Dej, ať v ní
vládne spravedlnost a pokoj. Dej moudrost těm, kdo rozhodují o věcech veřejných, zvláště v těchto těžkých časech. Posiluj v nich i v nás vůli k solidaritě
s chudými, trpícími a bezbrannými. Obnov v Evropě mír.
Prosíme tě za nemocné a nemohoucí. Posilni ty, kdo o ně pečují. Buď
s osamělými. Potěš zoufalé. Nasyť hla-

dové. Navrať domov těm, kdo ho ztratili, kdo utíkají před válkou a bídou. Neopouštěj umírající.
Zůstávej se svojí církví. Upevni ji ve
víře a lásce. Proměňuj všechny, kdo byli
pokřtěni ve tvé jméno. Dávej svého Ducha těm, kdo v církvi kážou tvé slovo a
kdo tvoji církev spravují. Přemáhej spory
a ukazuj církvi cestu k jednotě. Neopouštěj ty, kdo jsou kdekoli po světě pronásledováni pro tvé jméno.
Zůstávej uprostřed našeho sboru. Dej,
ať v něm vládne tvůj Duch. Buď s naším kazatelem, kurátorem, varhanicí a
se všemi dalšími, kdo v něm konají
službu. Uzdrav naše nemocné. Pamatuj na ty, kdo dnes nemohou být mezi
námi. Prosíme tě za synodní radu a seniorátní výbor.
Všechny své modlitby, všechnu svoji
bezmoc i svoji naději shrnujeme v modlitbě, kterou nás naučil tvůj Syn a náš
bratr.
Olga Navrátilová, 1.5.2022

CÍRKEV

5

Vyjádření ČCE ke zprávám o znásilňování (nejen) ukrajinských žen a dívek
29. dubna 2022

Pro akt znásilnění neexistuje žádné
pochopení a vždy je za něj plně zodpovědný pachatel. Neexistuje žádný argument, který by mohl takový čin omluvit.
Považujeme za morální povinnost
poskytnout napadeným ženám nejvyšší
možnou zdravotní i materiální pomoc a
psychologickou podporu. Jde především
o vyjádření úcty a respektu k jejich rozhodnutí, co dělat v případě, dojde-li při
znásilnění k početí. Jejich svoboda rozhodování musí být podpořena psychologickou a materiální podporou, které vidíme jako součást základní humanitární

pomoci.
Podporujeme také všechny kroky,
které povedou k zastavení agrese a nastolení vlády práva na Ukrajině.
S modlitbou stojíme při všech, kdo
mají moc dalšímu násilí zabránit, a prosíme, aby každý den nacházeli odvahu a
rozhodnost tak činit.
S vědomím vlastní nedostatečnosti a
odpovědnosti před Bohem i lidmi
Pavel Pokorný, synodní senior
Jiří Schneider, synodní kurátor

Z pražského seniorátu
V neděli 10. dubna odpoledne se rátního výboru a také slavnostní pověření
u Martina ve zdi konalo slavnostní po- nového seniorátního odboru mládeže.
věření nových členů a náhradníků senio-
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Seniorátní výbor, foto Jakub Rais

Seniorátní odbor pro mládež, foto Jakub Rais

ZE ŽIVOTA SBORU
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Zprávy ze staršovstva 12. 5. 2022
 Staršovstvo věnovalo úvodní část
svého setkání rozhovoru o bohoslužbách. Hovořilo především o vysluhování Večeře Páně – o symbolice jednoho kalicha a vysluhování
z malých kalíšků, o slovech provázejících přijímání, o možnosti zpěvu
„a capellaÿ. Promýšlelo též otázku,
zda má farář a služba sedět za stolem Páně a co na stůl Páně při bohoslužbách patří.
 J. Šarounová předala agendu kurátora M. Janečkovi. M. Janeček se Z. Šormem vyřídili v bankách změnu dispozičních práv
k účtům. Vzhledem k pravidlům
Fio banky pověřilo staršovstvo
J. Šarounovou i nadále dispozičním právem k účtu. M. Janeček
rozeslal seniorátům dopisy ohledně
darů našeho sboru v rámci solidarity.
 Staršovstvo se dohodlo na termínu
slibu staršovstva 22.5.
 Staršovstvo souhlasilo, aby se pravidelných schůzí účastnili i náhradníci staršovstva s hlasem poradním.
 J. Raisová informovala staršovstvo
o pomoci našeho sboru uprchlíkům z Ukrajiny – byli ubytováni také rodiče Aliny, kteří přijeli i se psem. Staršovstvo jednalo o poskytnutí vozíku pro otce
Aliny. Dana a Vladyslav mají od
9.5. práci. Sbor podal žádost o finanční příspěvek na pražský Magistrát.

 M. Cháb a M. Kopecká informovali staršovstvo o jednání ohledně
změny zakladatelské listiny Jeden
svět, o. p. s.
 27.5. proběhne uložení uren bývalých členů sboru do hrobu po
D. Bružové na vinohradském hřbitově.
 Archová postní sbírka vynesla
14.300,–Kč, sbírka na Hlavní dar
lásky JJ 4.616,–Kč. Do konce
května probíhá sbírka na Jeronýmovu Jednotu, jejíž výsledek se
staršovstvo rozhodlo zdvojnásobit.
 J. Šarounová seznámila staršovstvo
s programem Noci kostelů, která se
bude konat 10.6.
 Obrazy O. Rady, které sbor odkoupil, poskytne střediskům Diakonie ve Vsetíně a v Litoměřicích pro
dobročinné aukce.
 J. Raisová podala zprávu o přihláškách na sborový tábor v Poušti
u Bechyně. Staršovstvo rozhodlo
o příspěvku 15.000,–Kč na tábor
a o poskytnutí slevy 500,–Kč pro
školní děti, které se účastní života
sboru.
 Staršovstvo zhodnotilo akce pořádané v minulém období a projednalo program na další období.
 Staršovstvo jednalo o úpravách úložiště na Googlu.
 Hospodářská komise doporučila získat na rekonstrukci „kobkyÿ dvě cenové nabídky.
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 Probíhá oprava balkónu farního
bytu.
 F. Krupička zajistí opravu oken
v ateliéru O. Rady.
 Opravu rýh na stolech ve sborovém
sále domluví a zajistí M. Cháb.
 Staršovstvo jednalo o nájmech ve
sborovém domě.
 Staršovstvo jednalo o zajištění služeb a oprav při dlouhodobé pracovní neschopnosti P. Coufala.
 Hospodářská komise zvolila předsedou na další období M. Chába.
 Staršovstvo hovořilo o potřebě světelné signalizace u vypínačů stropních reflektorů, které někdy zůstávají dlouho rozsvícené. M. Cháb
domluví instalaci vypínačů se světelnou kontrolou s J. Raisem.
 Staršovstvo pověřilo M. Janečka
jednáním ohledně úklidu se Švarcovými a souhlasilo s tím, aby jim zadal mimořádný úklid domu s konkrétním zadáním v ceně do 5.000,–
Kč.
 Staršovstvo souhlasilo s převedením nájemních smluv Dobroduše

vzhledem k reorganizaci Diakonie
Praha na sloučený subjekt Diakonie.
 Staršovstvo se zabývalo zajištěním
služeb na léto. M. Janeček připravil doplnění instrukcí pro služby
a nabídl novým členům staršovstva „služby nanečistoÿ, při kterých
by si je mohli prakticky vyzkoušet. Rozpis služeb rozešle na konci
května.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o dojednání společných bohoslužeb
v létě: 3.7. na Vinohradech, káže
P. Kalus; 7.8. ve Vršovicích, káže
Z. Šorm; 28.8. na Žižkově I., káže
M. Opočenský.
 Z. Šorm předložil staršovstvu přehled dovolených sborových zaměstnanců a zástupů na léto v době jeho
nepřítomnosti.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o domluvě termínu konfirmační
slavnosti – 25.9.
 Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se bude konat
8.6. v Praze – Kobylisích. Zástupci
za náš sbor jsou M. Cháb a J. Šilar.
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Fotka na přání
V únorovém Hroznu jsme si mohli přečíst o sborové vycházce po stopách Milady Horákové na Vinohradech. Náš sborový měsíčník čte velmi pečlivě i sestra,
které už její zdravotní stav neumožňuje
účastnit se sborového života a která si
přála spatřit tady ještě smíchovský památník Milady Horákové. Ten byl umístěn před tamějším evangelickým kostelem v říjnu 2010, u příležitosti 75. výročí
jejího vstupu do smíchovského sboru a
šedesáti let od její popravy. Je dílem
Olbrama Zoubka, který se zřekl honoráře; na nákladech se podílel Magistrát
hl. m. Prahy, Praha 5 a významně též
členové sboru. Dle autora záměrně nejde
o portrét, ale o symbolickou postavu ženy
ponořené do vzpomínek, a nám mají pomoci vzpomínat i kameny položené do
travnatého okolí sochy. Snad tedy fotografií pořízenou pro nejmenovanou sestru
z našeho sboru potěšíme nejen ji.
Eliška Novotná

Země je modrá jako pomeranč
„Válka je, když někteří lidé stří- války v Donbasu na východní Ukrajině
lejí. A další lidé střílejí na lidi, kteří stří- v roce 2014 sotva na světě.
leli první,ÿ vysvětluje nejmladší chlapec
Jeho matka spolu s dalšími třemi
z rodiny, který byl v době vypuknutí
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dětmi svůj dům neopustila ani poté, co
se ocitly uprostřed válečné zóny.
Ukrajinská režisérka Iryna Cilyk zachycuje rodinu ve chvíli, kdy nejstarší
dcera Miroslava spolu s matkou a dalšími
sourozenci točí svůj vlastní film o tom, co
prožili za války.
Láska ke kinematografii a pohroužení
se do umělecké tvorby osvobozuje od tíživé minulosti a pro Miroslavu předznamenává vytouženou budoucnost filmové
kameramanky.
Tolik říká popis dokumentu na webových stránkách Promítej i ty. Koncem
března jsme se k jeho shlédnutí sešli ve
sborovém sále ve velkém počtu, bylo nás
tentokrát sedmnáct. Ač se dokument ne-

líbil úplně všem, byl to dobrý filmový večer.
Podívat se přišly i v našich sborových místnostech dočasně ubytovaní lidé
z Ukrajiny, kteří pozvali i svoji známou
krajanku. Mají náš obdiv; viděli jsme, že
sledovat film pro ně vůbec není lehké –
byl pro ně příliš živou připomínkou míst,
která museli nedávno opustit, po kterých
se jim stýská, a na která myslí s obavami.
Po filmu jsme ještě poseděli a povídali
si spolu a s nimi, a to nejen o shlédnutém
dokumentu. A slibované Jasniny linecké
koláčky dorazily sice s malým zpožděním,
ale jen se po nich zaprášilo.
Jana Melicharová
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Dubnový Booklub
Ve čtvrtek 28. dubna se
nás ve farní kanceláři sešlo
šest známých tváří – převážně čtenářek a dvou čtenářů.
Tentokrát byla na řadě kniha Dity Táborské Černé jazyky, jejíž děj se odehrává
na vzdáleném Tchaj–wanu. Dita Táborská je členka našeho sboru a nyní pracuje
jako konzulka na zastupitelském úřadě
v Tchaj–peji.
Pro naladění exotické atmosféry sborová sestra připravila čaj Oolong Tie
Guan Yin (který nám loni jako dárek přivezla Dita) a rýžové koláčky Mochi plněné černým sezamem. Tento Oolong je
polozelený čaj, který je na Tchaj–wanu
velmi oblíbený a proslavený. Koláčky Mochi se dají koupit v potravinách u Vietnamců a pocházejí rovněž z Tchaj–wanu.
Pro občerstvení nejen ducha, ale i těla se
toho však sešlo mnohem více.
Román vyšel v loňském roce, jako
třetí kniha autorky. Pro lepší pochopení
širších souvislostí příběhu se v úvodu
můžeme stručně a srozumitelně seznámit
s historií ostrova, včetně komplikovaných
vztahů s pevninskou Čínou. Samotný příběh je podle mne napínavý, nepředvídatelný a mnohovrstevný. Hlavní hrdina
má skvělou práci, dospělé děti, vyrovnaný
vztah se svou ex manželkou a zdá se, že
mu nic nechybí. Až vážná nemoc jeho bývalé ženy spustí řetězec neočekávaných
událostí a nepříjemných překvapení. Nechci více z děje knihy prozrazovat, mě
osobně kniha zaujala. O knížce jsme dost
dlouho debatovali, někomu připadal děj
roztříštěný a necelistvý, jinému se zdál

pochmurný či nesrozumitelný, dalšímu se
to, jak je napsaná, líbilo. Bylo vidět, jak
jsme různí.

Potom následovala velmi živá diskuse
o knihách, které nás zaujaly a o kterých
bychom diskutovali příště.
Chceme povzbudit i ty, kteří si „zadanouÿ knihu nepřečtou, aby mezi nás
přišli, přečtení dohodnutého titulu není
podmínkou. Přijďte na další setkání, tentokrát (nejenom) s knihou Beatrice Landovské Nikdy není pozdě na šťastné dětství. Sejdeme se až 2. června, pravidelný
čtvrtek koncem května není možný. Další
schůzka bude pak po letní přestávce až
v září, zpravidla to bývá čtvrtý čtvrtek
v měsíci. Prázdniny budou dlouhé, budeme jistě mít i víc času na četbu. Na září
jsme se dohodli na dvou knížkách: náročnější novinku Kateřiny Tučkové Bílá voda
a pohodovější román Elisabeth Berg Příběh Artura Truluva.
Jarmila Raisová
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Program Noci kostelů 10. června 2022
18:00 – 19:30 Trubačské miniatury před kostelem zahrají členové Consonare z. s. a
hosté
18:00 – 23:00 OTEVŘENÍ KOSTELA
19:30 – 20:15 Klavírní koncert profesora
Radoslava Kvapila
J. S. Bach: Italský koncert
C. Debussy: Svit luny Preludia Pour
piano

20:30 – 21:15 Setkání s organizací Jako
doma, o. p. s.
Jako doma se věnuje ženám bez domova a je jednou ze dvou neziskových organizací, které náš sbor soustavně podporuje

21:30 – 22:15 Setkání s organizací Berkat,
z. s.
Berkat pomáhá lidem v Afganistánu,
Čečensku a na Ukrajině a je jednou ze
dvou neziskových organizací, které náš
sbor soustavně podporuje
22:30 – 23:15 Program ukrajinské poezie
Přednášejí Sofia Fedorovskaja a Violetta Mitieva, studentky z Charkova, které
od dubna studují DAMU v Praze
23:15 – 23:15 Uzavření kostela
CELOVEČERNÍ PROGRAM Kázal jsem a kreslil jsem
výstava biblických ilustrací faráře Zdeňka Šorma na kruchtě kostela

ZE ŽIVOTA SBORU
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Světový den pro Fair Trade

je slaven vždy druhou květnovou sobotu, letos to tedy bylo před týdnem. Ten
letošní byl jubilejní dvacátý, v naší zemi
je ale všeobecně připomínán a slaven (teprve, už?) 18 let, z toho 11 let hlavně známou Férovou snídaní.
Myšlenka podpory spravedlivého obchodu se ale v ČR zhmotnila již
v roce 1994, kdy jarovský a vinohradský sbor ČCE založily nadaci Jednoho
světa, která se později transformovala
v obecně prospěšnou společnost. V její
správní radě jsou zástupci jak zakladatelských sborů, tak sboru libeňského a
salvátorského. Tato nezisková organizace
(www.jedensvet.com) provozuje v budově
našeho sboru Obchůdek Jednoho světa,
který nabízí fair tradové produkty z několika desítek tzv. rozvojových zemí. Jde
o potraviny (čaje, kávy, čokolády aj.) a
tzv. rukodělky (stovky položek), které
jsou vyrobené z místně dostupných přírodních materiálů. Obchůdek stojí na
dobrovolné práci seniorek z různých pražských sborů (což je předpokladem relativně nízkých cen) a je podporován nejen
vinohradským sborem, i když významně

jím. Má své stálé zákazníky, jednotlivce
i organizace, především sbory ČCE, po
celé republice. Denně však přicházejí i
noví zákazníci, mnohdy se slovy „pořád
jsme kolem vás chodil a nikdy mě nenapadlo co tu máte krásných věcíÿ nebo
třeba „že jsem o vás nevěděla o Vánocích,
měla bych shánění dárků vyřešené!ÿ.
Objevují se stále častěji i tací,
mnohdy ze zemí na východ od nás, kteří
se zde s pojmem fair trade setkávají po
prvé a s údivem slyší, že jde o podporu možnosti uživit se vlastní prací za
důstojných podmínek a za férovou, nikoliv vykořisťovatelskou, odměnu. Certifikace Fair Trade dává dlouhodobými
smlouvami s výrobními a zpracovatelskými družstvy v Asii, Africe a Jižní
Americe jistotu odbytu jejich produktů,
které od nich nejsou nakupovány za podnákladové ceny, jak to běžně činí nadnárodní obchodní řetězce. Spravedlivá
mzda tak umožňuje rodinám posílat děti
místo do práce do školy. O tom, jak naložit s výsledkem hospodaření si pak družstva v rozvojových zemích sami rozhodují
hlasováním – zda třeba nakoupit další
půdu, nářadí, nebo něco či někoho podpořit. Pro nás zákazníky je ovšem cena
produktu s chráněnou značkou Fair Trade
o něco vyšší než toho, který byl získán vykořisťováním chudých lidí.
Návštěvníci historicky prvního fair
tradového obchůdku na Korunní 60 si tak
dělají hned dvojí radost: koupí si něco
dobrého a/či hezkého a podpoří dobrou
věc. Tak se stavte!
Eliška Novotná

RECENZE
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Milá Joy
se jmenuje knížka,
kterou se pročtete
za dva až tři večery, protože se od
ní prostě nedokážete odpoutat. Je
laskavá a vtipná a
bude se vám pak
krásně usínat. Autor Gary Andrews je
britský ilustrátor a
kreslíř, který je po
léta zvyklý si vést
kreslený deník.

pro sebe a své nejbližší, kteří ho posléze
přesvědčili, aby tuto část svého deníku
zveřejnil. A dobře udělali – krásně vypravená a do ruky příjemná knížka obsahuje obrázky a zase obrázky s trochou
textu. „Toto není žádná příručka o truchlení, nejsem žádný expert ani nepřináším
zázračná řešení. Všichni tři jsme se učili
znovu radovat a být šťastní.ÿ Obrázky je
třeba vidět, tak ale přeci alespoň jeden
rozhovor otce a syna:
Gary: Co bys řekl tomu, kdybychom
se jednou přestěhovali?
Ben: Nechci
Gary: Ty bys nechtěl větší pokoj?
Když jeho milovaná žena Joy v roce
Ben: Ten můj mi stačí.
2017 náhle zemřela a on osaměl se sedGary: Teď jo, ale co až budeš větší?
miletým Benem a desetiletou Lily, vedl
Ben: Můžu se nastěhovat k tobě.
si deník dál. „Mé obrázky dostaly zcela
Gary: A kam půjdu já?
nový rozměrÿ, píše, „Staly se formou seBen: Nechám ti druhou půlku postele.
bereflexe a terapeutické svépomoci, meEliška Novotná
ditací na konci každého dne, kdy jsem
se snažil dát svému zármutku a změnám
(knížku vydala Cesta domů v Praze
v mém životě nějaký smysl.ÿ Kreslil si v roce 2022)

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
#248 Ondřeje Koláře, faráře sboru Praha
8 – Kobylisy.
V Lukášově evangeliu, v 11. kapitole,
verši 5–13, čteme: Řekl jim: „Někdo z vás
bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci
a řekne mu:,Příteli, půjč mi tři chleby,
protože právě teď ke mně přišel přítel,
který je na cestách, a já mu nemám co

dát.’ On mu zevnitř odpoví: ,Neobtěžuj
mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou
se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.’ Pravím vám, i když
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nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá
mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte,
a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude
otevřeno. Což je mezi vámi otec, který
by dal svému synu hada, když ho prosí
o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho
prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré dary, čím
spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého
těm, kdo ho prosí!ÿ
Proč vlastně Ježíš musí své učedníky
vybízet k modlitbě? Modlitba by přece
měla patřit k životu každého věřícího člověka jaksi přirozeně.
Zdá se, že mnoho lidí tehdy propadlo
pocitu, že Bůh je vzdálený a nedostupný,
že se odmlčel nebo dokonce zapomněl na
svůj lid. Dlouhá staletí nepovstal v Izraeli žádný prorok. Boží zaslíbení sice nejspíš nikdo nezpochybňoval, ale málokdo
z nich skutečně žil.
Ježíšova zvěst dala lidem nový výhled. Jeho slovo působilo jako pohár čisté
vody na poušti. Ježíš zvěstuje Boha jako
odpouštějícího a dobrého Otce, který zná
každého svého tvora, od člověka až po poslední polní lilii a nebeské ptactvo. Zná
naši nouzi, pečuje o nás, abychom měli co
jíst a pít a co si obléci. Pod jeho ochranou se nemusíme strachovat o zítřek ani
o další dny svého života, nemusíme se
uštvat zběsilým sebezajišťováním. K takovému Bohu má opět smysl se modlit.
Občas zaslechnu názor, že prosby
k Bohu jsou vlastně trapné a nedůstojné; že jsou projevem dětinské a naivní
víry. Prý je nutné se propracovat k dospělé a zralé víře, která Boha už o nic
neprosí a jen se odevzdává jeho vůli.

Ježíš kupodivu o takovéto vyšší
úrovni modlitby nikde nehovoří. Ale
nejen to: dokonce ani nijak necenzuruje
naše modlitby, žádné prosby nám nezakazuje, neodsuzuje nikoho kvůli tomu, že
si dovoluje předstoupit před Boha s různými maličkostmi. Řekl bych, že Ježíši je
milejší dítě, které Boha prosí o to, aby
dostalo k narozeninám vysněnou hračku
než kdejaký údajně zralý člověk, který už
na modlitbu postupně rezignoval.
Však se podívejme na modlitbu Páně
– není ve skutečnosti taky trochu naivní?
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Jak
prostinké! Copak to tak jednoduše jde,
aby Pan Bůh seslal z nebe chleba? Vždyť
se přece musíme především sami snažit, obdělávat pole, namlít mouku, upéct
chleba. Nanejvýš můžeme Boha poprosit
Boha o dobré počasí. Nebo jiná prosba:
Zbav nás od zlého. Opět – svatá prostoto! Copak nás může Bůh jen tak zbavit zla? Jen tak odstranit války, nemoci,
zemětřesení? Především my sami máme
přece bojovat se zlem.
Tyto námitky znějí velmi rozumně a
dospěle. Nejsme přece děti, abychom věřili na zázraky. Pomoz si hlavně ty sám
a Bůh ti pomůže, pokud bude chtít. Ježíšova řeč zní oproti našemu dospělému
mudrování opravdu dětinsky.
Možná nás to až pohoršuje. A těžko
se zbavíme otázky, proč Bůh někdy
naše prosby neplní – i když v nich žádáme o něco, co má jednoznačně pomoci nám či našim bližním. Jako když
prosí dítě o rybu nebo vejce, protože má
hlad. Mám-li odpovědět poctivě, musím
říci pouze: nevím. Jsou věci, které prostě
nevíme–možná se je dozvíme po nějaké
době, možná až na onom světě. Jednoduše proto, že nejsme Bůh.
A přece Ježíš opakuje: proste a bude

ROZHOVOR
vám dáno. Tlučte a bude vám otevřeno. A opakuje to právě proto, že ví
dobře o tom, jak jsme roztrpčení, když
nás Bůh nevyslyší. Ježíš právě ví, jak
často na nás padá beznaděj, jak míváme
chuť se na modlení vykašlat, anebo nás
vlastní smutek zcela umlčel a vlastně ani
nevíme, co Bohu říci. Kdyby Ježíš o tom
všem nevěděl, nedávalo by žádný smysl,
aby nás volal k modlitbě. On nemluví
k modlitebním přeborníkům. Ti povzbuzovat nepotřebují. Jeho slova platí nám,
když se právě modlit nechceme, nemůžeme nebo neumíme.
Ježíšovo
poselství
je
dětsky
prosté. Bůh je dobrý. Dává nám dobré
věci. A proto od něj máme dobré věci
žádat, každý den, bez ustání. Je jako
přítel, k němuž se můžeme obrátit uprostřed noci, když nemůžeme spát a hlavou
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se nám honí temné myšlenky. Je jako
otec, na kterého děti celý den dorážejí
s nejrůznějšími výmysly, ale on neztrácí
trpělivost a dá jim to, co jim udělá radost. Bůh je dokonce ještě mnohem víc
než takový přítel a takový otec. A my
se o tom máme každý den v modlitbě
ujišťovat.
Bože, děkujeme ti, že se k tobě
smíme obracet jako ke svému Otci. Věříme, že našim modlitbám rozumíš – i
těm, které pracně hledají a nenacházejí
slova, a často jsou jen výkřikem. Rozumíš i našemu mlčení, zoufalému i vzpurnému, nechápavému i neposlušnému. Rozumíš nám i navzdory našim nabubřelým slovům, kterými spíš oslavujeme sebe
než tvé svaté jméno. Prosíme, vyslyš
naše volání pro tvého Syna Pána Ježíše
Krista. Amen.

Čtyři otázky pro končící kurátorku našeho sboru Janou
Šarounovou
vor Petra Slámy s tebou. Pokusme
se na něj trochu navázat. První
otázka byla „Kdo jsou Šarounovi?ÿ,
a ty jsi mluvila o vašich povoláních
a dětech. Co se u vás doma za těch
18 let změnilo, kdo jsou Šarounovi
v roce 2022?
Šarounovi už jsou samostatná jednotka, nedospělé děti dospěly, dostudovaly a odstěhovaly se, našly si partnery,
máme dva vnoučky, z kterých se těšíme,
stejně jako z dobrých vztahů s dětmi i
jejich partnery. Naše zaměstnání zůstala
stejná. Pořád také máme rádi přírodu, turistice věnujeme hodně volného času.
V roce 2004 vyšel v Hroznu rozho- A jak teď, po těch mnoha letech,
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s četnými zážitky, dojmy a zkušenostmi ze života sboru a práci
pro něj, odpovíš na tehdejší otázku
„V čem vidíš silné stránky sborového života na Vinohradech a v čem
jeho Achillovy paty?ÿ
Já nevím, jestli na ni mám odpovídat
sama za sebe. Staršovstvo teď nad podobnými otázkami uvažuje v rámci přemýšlení o rozvojovém plánu, který by měl mít
každý sbor. A bude to součástí přemýšlení nás všech. Můj pohled může být subjektivní. A co jsem vlastně tehdy říkala?
Zjednodušeně, že silnou stránkou je spo¯
lečenství a slabou misijní působení. Tak
to asi vidím trochu podobně jako tehdy.
Vraťme se k názvu tehdejšího rozhovoru „Nejde chtít někam patřit a
nic neinvestovatÿ. Takže: do čeho jsi
co investovala a co jsi za to dostala?
Byly ty investice efektivní? Ale jinak, asi pro uvažování o životě církevního sboru lépe: co jsi zdejšímu
sboru dala a co dal sborový život
tobě? Soustřeďme se především na
období tvého kurátorství.
Myslím, že každý, kdo je v církvi aktivní, věnuje především svůj čas a svoje
obdarování, modlitby, myšlenky, občas
spánek, vnitřní zápasy. Takových lidí je
v našem sboru víc. O tom, jestli moje „investiceÿ byly efektivní, se moc neodvažuji
přemýšlet, ať to posoudí jiní. Když jsem
začínala kurátorování, měla jsem hodně
na mysli vztahy ve sboru. Pamatuju si, že
tehdy ve mně hodně rezonoval jeden verš
z Izajáše, přála jsem si být ve sboru tím,
„ jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky
k sídlůmÿ, byl to takový můj soukromý
vnitřní program. Ale byl asi i trochu naivní. Za ta léta jsem pochopila, že někdy
se zazdít trhliny nepodaří, i když se člo-

věk hodně snaží, a někdy ty trhliny sám
vytváří, i když to nechce. A někdy se
prostě musí smířit s tím, že trhliny jsou
součástí života všude tam, kde spolu přebývají lidé. O to víc místa můžeme dát
v pokoře Hospodinu. Leccos bych možná
dělala trochu jinak, ale i to je asi součást
cesty, po které člověk jde tady a teď, v určité situaci, s nějakými myšlenkami, které
už třeba po čase vidí trochu jinak. A také
– pokud se člověk dívá střízlivě sám na
sebe, ví o svých stínech, které nepřekročí.
Těší mě ale, že to moje osmnáctileté období nekončí ve chvíli, kdy by byl
ve sboru nějaký průšvih. Je tu dobrý
a moudrý farář, s kterým nám spolupráce myslím hodně „klapalaÿ, je tu laskavá a nekonfliktní sborová sestra, vyvážené staršovstvo se schopnou hospodářskou komisí, sbor není nějak vnitřně rozdělený. Necítím to tedy tak, že bych shazovala ze zad břemeno, zkrátka jen pokojně přichází jiná životní etapa pro sbor
i pro mě. Teď ještě aby přicházeli do
sboru i noví lidé a aby tu cítili přijetí. . .
A co mi život ve sboru dal? Hodně,
ale to asi nesouvisí přímo s kurátorováním: poznala jsem tu spoustu skvělých
lidí, myslím i na ty, kteří za ta léta odešli
z této časnosti. Cítím se tu doma, mám
tu přátele. Sbor mám moc ráda.
Vyrostla jsi v církevním prostředí,
byla členkou několika sborů – po
křtu tady na Vinohradech jsi byla
členkou sboru v Rumburku, Kolíně,
pražských Holešovicích a pak ses
jakousi podivuhodnou životní oklikou na Vinohrady vrátila. Tvoje
cesta v církvi vedla od členství,
presbyterství a kurátorství do Synodní rady ČCE, kam jsi byla před
několika měsíci zvolena. Jak se to

POZVÁNKA
všechno mohlo stát?
To sama nevím. Chtělo by se říci, že
to Pán Bůh tak vedl a věřím tomu. Jen si
uvědomuji, že někdy má člověk o tom Božím vedení zas jen svoje představy. Když
zmiňuješ třeba tu synodní radu, tak by
mě samozřejmě posílilo věřit, že zvolení
znamená, že to tak Pán Bůh chtěl a vedl,
že mě tam chtěl mít. Ale třeba to zna-
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mená, že chce, abych si uvědomila, že na
to nemám, abych si nabila čumák a bylo
mi to k poučení (co s tím pak ale chudák
církev, to teď nevím). Nikdy úplně nevíme, kudy vedou Hospodinovy cesty, ale
rádi si je vykládáme tak, jak potřebujeme.
Eliška Novotná, duben 2022

i Ze sborových akcí
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Út
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9. 6.
10. 6.

19:00
18:00

setkání starších věkem
biblická hodina
schůze staršovstva -rozvojový plán sboru
bohoslužby (Z. Šorm)
biblická hodina
čtenářský klub
schůzka učitelů nedělní školy
Svatodušní bohoslužby s Večeří Páně (Z. Šorm)
koncert (P.Tesařová-housle, P.Praženica-klavír)
hospodářská komise
Benefiční koncert pro Berkat a Jako doma - zpívá smíšený
sbor Naši Pěvci. Na programu Dvořák, Caldara, Gibbons,
Telemann aj.
staršovstvo
do 23:15; Noc kostelů, program zde:
https://www.nockostelu.cz/kostel/713/

Zasmějme se
Na konci bohoslužby kněz ohlásil: „Příští neděli bude kázání o lži. Abyste se dobře
připravili, přečtěte si předtím 17. hlavu evangelia podle Marka.ÿ Po týdnu na začátku
kázání: „Tak co, kdo si přečetl 17. hlavu evangelia podle Marka?ÿ Všechny ruce v kostele se ochotně přihlásili. . . „Tak právě s vámi bych si rád pohovořil o lži. V evangeliu
svatého Marka není žádná 17. hlavaÿ.
(zdroj: https://www.kszivot.cz/, vybral Samuel Svoboda)
Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev. Misionář se začne modlit:
„Pane Bože, dej tomu lvovi křesťanské smýšlení.ÿ Lev se postaví na zadní, sepne
přední pracky a říká: „Děkuji ti Hospodine za pokrm, který teď příjmu.ÿ
(zdroj: nejmenovaná vinohradská sestra, vybral Jakub Šilar)
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