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KÁZÁNÍ

Kázání v neděli 22. 5. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: 1. Samuelova 22, 1 – 5; Text: 1. Sam 24, 1 – 21
Bratři a sestry,
říká se, že kdo uteče, vyhraje. Zní
to dost zbaběle, ale v jistém smyslu je
to určitě oprávněné. Vždycky není nutné
se se vším potýkat a každou překážku
nebo zášť přijmout jako výzvu k zápasu.
Sám Ježíš přece radí učedníkům: Když
vás budou pronásledovat v jednom městě,
prchněte do jiného. Bránit vlastní pozice může vést někdy k větším deformacím, než je vyklidit a začít v důvěře
jinde. I útěkem se může dobrá věc rozšířit. O tom máme v bibli celou knihu
Skutků. I útěk může nakonec přinést větší
užitek než urputný boj. Není vždycky
třeba hrát si na hrdiny.
Někdy je ovšem dobré tu žhavou půdu
pod nohama mít, a dokonce se na ní ze
svého útěku vrátit. A to i tehdy, když přitom člověk riskuje vlastní život. Alespoň
Bůh to tak vidí. Z moabského azylu vrací
Davida do Judska. Vyzývá ho ústy proroka, aby šel tam, kde se dají očekávat
přinejmenším konflikty a nepřátelství, ale
s největší pravděpodobností půjde rovnou o život. Podobně tomu bylo i u Abrahama, Jákoba nebo Mojžíše. Vlastně se
to táhne celou biblí: Bůh svoje vyvolené
z nebezpečí nejen vytrhuje a zachraňuje,
ale také je do něho uvádí, z útěku a
úkrytu před ním, je vrací zpátky.
Asi je třeba, abychom tu konfrontaci
s násilím a nepřátelstvím také prožili.
Bez ní bychom nejspíš ke skutečné důvěře nedospěli. Zbyla by z ní jen křehká
iluze a příčina selhání. Byla by jen věčným útěkem. Konfrontace s lidskou zlobou, s hrozbou násilí, s podlostí, zbabě-

lostí, s rizikem a také s vlastní úzkostí
má svůj dobrý význam. Kdo se jim snaží
pouze vyhýbat, ten se Bohu vzdaluje, odmítá jeho cestu k pravdě, ke svobodě a
k životu. Skrze tu konfrontaci nás k nim
totiž Bůh vede a naši víru tříbí.
Jeden příklad za všechny:
Když křesťanství vyzdvihuje, jako to, co
je životně důležité a nosné, lásku, věrnost
a úctu, stěží se najde někdo, kdo by nesouhlasil. Každý soudný člověk si uvědomuje, jak jsou pro život potřebné a žádoucí. Bibli, která je staví na první místo,
dáme bezpochyby za pravdu.
Jenomže, co když s nimi nepochodíte? Co když přes všechnu dobrou vůli
a přesto, že se v nich cele nasadíte, setkáte se jenom s nenávistí a zlobou? Co
když je odpovědí na vaši prokázanou věrnost a úctu jenom nepřátelství, které se
vás snaží za každou cenu zlikvidovat? To
se přece stává. Davidův příběh je toho
názornou ukázkou. A možná jste to v nějaké podobě také prožili. Dokud to na vás
osobně nedolehne, je snadné vidět v lásce
jediné správné řešení. Ale co potom?
Lze pak ještě v lásce a věrnosti vytrvat? Lze k ní mít ještě důvěru? A jak?
A co to potom vlastně znamená? Že
přesto přese všechno nebudu druhého
vnímat jako nepřítele? Že vůči němu nepocítím hněv ani touhu, aby za to bezpráví dostal co proto? Že mě vůbec nenapadne myšlenka na pomstu nebo na odvetu? A je to vůbec v silách člověka, aby
se takhle ovládal?
Na první pohled to podle téhle epizody u jeskyně Én–gedí vypadá, že ano.

KÁZÁNÍ
A snad může být člověku opravdu dáno,
že v něm křivda ani strach o život žádné
nepřátelství a hněv nevzbudí. Ale to je
právě obrovský dar a milost, který není
v naší moci. Co se jí, tedy nás, týče, je
spíš důležité číst pozorně a všimnout si,
že i David mluví o pomstě, o soudu a
o spravedlivém trestu. Ani jemu se myšlenky na ně nevyhnuly.
Je pravdivé a důležité připustit si, že
se objeví, že v nás pracují, že je potlačit
neumíme a snad ani nemáme. Přesvědčit sebe sama, že náš cit pro spravedlnost nemá s tou boží vůbec nic společného, to by také mohlo skončit v naprosté
apatii a lhostejnosti. Někdy jsou bezpráví
a křivda tak evidentní, že by to šlo jen
za cenu úplné rezignace na spravedlnost
a popření jakékoli solidarity. Náš cit pro
ni je také dar od Boha. A jak říká Ježíš,
blaze tomu, u koho neotupěl, kdo po spravedlnosti stále žízní, kdo se s bezprávím
jednoduše nesmíří nebo všechno nezrelativizuje, aby ho ta žízeň netrápila.
To, co se v nás proti křivdě a bezpráví
bouří, nemáme potlačit. Ona to také bývá
většinou iluze, když si myslíme, že se nám
to daří. To, co si nepřiznáme, nezmizí,
jen nás to ovlivňuje bez našeho vědomí.
Skrytě to formuje třeba i naši zbožnost.
A to je základ svévole, která popírá lásku.
Je lepší si to připustit a všimnout si
toho i v tomto příběhu. Pak můžeme teprve dojít k tomu, co náš spravedlivý
hněv udrží na uzdě, co nám pomůže i ty,
které opravdu vnímáme jako nepřátele,
ochránit před svévolí. A o tom, víc než
o našich pocitech, je láska.
Život je totiž plný paradoxů a karta se
může v mžiku obrátit. Ze štvané zvěře je
najednou ten, kdo má svého pronásledovatele totálně v hrsti. Může si s ním dělat, co chce. Davidovi přátelé v tom vidí
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přímo naplnění božího zaslíbení: Toto je
den, o němž ti Hospodin řekl: Vydám ti
do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním
naložit, jak se ti zlíbí. Také David chápe
ten zvrat jako dar od Boha: dnes v jeskyni tě Hospodin vydal do mých rukou.
Jenomže u toho neskončí. Bůh pro něho
není jenom strůjce vnější situace, příležitostí, které se člověku nabízejí. Bůh je
pro něho především tím, kdo stanovuje
pravidla, která je třeba respektovat bez
ohledu na situaci. Jimi je vázán ve svém
svědomí, a proto ví, že nemůže se Saulem naložit, jak se mu zlíbí, i když tomu
příležitost přeje.
Oba ty přístupy vypadají zbožně, ale
je v nich obrovský a podstatný rozdíl. Pokud je pro nás Bůh jenom autorem vnějších událostí, strůjcem výhodných možností, pak má svévole volný prostor, pak
si lze posvětit cokoli, třeba i vražednou
nenávist. Pokud ho přijímáme především
jako apel na naše svědomí, jako důvod
bezpodmínečného respektu, pak je šance
udržet sebe sama i své přátele na uzdě,
nepropadnout díky výhodným podmínkám ani díky citu pro spravedlnost svévoli.
Zbožnost zkrátka není všechno. Rozhodující je, kým v ní pro nás Bůh je. Na
tom podstatně záleží.
A v téhle souvislosti nám ten příběh
klade ještě jednu otázku. Totiž, zda je
dobré představovat Boha jenom jako laskavého Otce, o což se my, dnešní křesťané, většinou snažíme? Bůh jako soudce,
trestající Bůh, Bůh mstitel, který rázně
skoncuje s nepřáteli – to je nám cizí. Taková představa se nám příčí, přijde nám
krutá, agresivní. Snažíme se dokázat, že
v Kristu Bůh svůj obraz poopravil, že
Bůh Nového zákona je jiný. Ale je to
opravdu tak? Jednak i v Novém zákoně
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najdete místa, která tak o Bohu mluví.
A jednak, bylo by opravdu dobré, kdyby
tam nebyly? Získala by tím skutečně
láska větší prostor a sílu? Byli bychom
díky tomu laskavější?
Není tomu spíš tak, že na to, co od
Boha oddělíme, zůstaneme sami? Že to,
co vyjmeme z jeho působnosti, jenom zařadíme do své? Že se toho dřív nebo později chopíme sami a podle sebe?
Ono to totiž prostě nezmizí. Touha po
pomstě, po odvetě, po trestu, po soudu
se v nás ozývá. V konfrontaci s křivdou,
bezprávím a násilím se jí člověk neubrání.
Ozývala se i v Davidovi. Ten ji ale měl
komu svěřit a přenechat, a proto jí nemusel propadnout. Komu ji ale přenecháme my, pokud pro nás bude nemyslitelné ji s Bohem spojovat? Víra v Boha
mstitele totiž vůbec nemusí být agresivní.
A prosba o ni vůbec nemusí posílit krvežíznivost, naopak může být silou, která
naši ruku zadrží, aby jí nepodlehla sama.
Kdo smí důvěřovat, že Bůh pomstu
vykoná za něj, ten se jí nemusí chopit

sám. Ten může svoje síly napřít k zápasu
proti zlému úplně jiným směrem. Třeba
jako David, který se pak, jak jen může,
snaží Saula zbavit pocitu ohrožení a strachu, z nichž jeho nenávist roste. „Nedej se
přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem,ÿ
vybízí Ježíš i apoštol Pavel. Zní nám to
naivně a absurdně. Ale právě v té absurditě je šance, že protivníkovi – jako Saulovi – něco dojde a něco se změní: Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá
ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil.
Věru, teď už vím, že kralovat budeš určitě
ty.
Jisté to ovšem není. Nenávist má svoji
setrvačnost a lidské svědomí má někdy
opravdu hroší kůži. Však i Saul za chvíli
Davida zase pronásledoval. Hodnota a
smysl jednání ale nikdy není jenom v bezprostředním výsledku. Nepřátelé přicházejí a odcházejí, ale svou důvěrou a respektem spolutvoříme svět, ve kterém
budeme žít. Amen.

Přímluvná modlitba
Pane Bože, náš otče,
chceme tě prosit za naši církev. Voď ji
v dnešní složité době po přímých cestách.
Dej jí smělost a sílu svého ducha.
Prosíme tě za náš sbor. Buď uprostřed
nás.
Za staršovstvo – dej mu rozvahu.
Posiluj také našeho bratra faráře.
Pane, prosíme tě za odvahu pro nemocné.
Přimlouváme se za lidi sklíčené, zoufalé, osamělé. Vyváděj je na své svobodné
prostranství.

Prosíme za Ukrajinu. Ukaž východisko.
Pane Bože, přimlouváme se také za
nás samotné. Dej nám odvahu žít v našich nejednoznačných, pokulhávajících životech.
Buď s námi v našich vztazích.
Ujímej se našich dětí.
Ukaž nám, co znamenají tvá slova:
hledejte boží království a vše ostatní vám
bude přidáno.
Uč nás důvěře. (AMEN)
Zuzana Kaiserová, 22. 5. 2022

CÍRKEV
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Jak bylo letos na synodu?

Nově ordinovaní členové církve, foto Adéla Rozbořilová, zdroj https://synod.ecirkev.cz/zpravy-ze-synodu/2022/
Letošní synod – přesněji 4. zasedání
35. synodu – se konal 19. – 21. 5. 2022
ve Svitavách. Zasedání probíhalo v zajímavém multifunkčním prostoru Fabrika.
Jak už název napovídá, toto centrum
vzniklo z bývalé továrny, která v minulém století sloužila textilnímu průmyslu. Prostor je uzpůsoben pro jednání velmi komfortně a synodálům se
v něm „schůzovaloÿ dobře, i když denní
světlo po tyto dny zahlédli jen velmi

málo. Mnozí členové církve sledovali jednání synodu v online zpravodajství na
webu církve – tyto podrobné zprávy lze
nadále dohledat zde: https://synod.e–
cirkev.cz/zpravy–ze–synodu/

Ze svých poznámek vybírám pro Hrozen některé body.
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Den první: Volby, zprávy, bohoslužby středky z majetku Personálního fondu, a
Ve čtvrtek bylo na programu kromě
úvodních procedurálních záležitostí a voleb také několik zpráv. Vedle tradiční
zprávy synodní rady, která byla letos
pojata jako programové prohlášení nově
zvolené synodní rady, zaujala i zpráva
o činnosti ústřední církevní kanceláře. Ta
byla synodálům podána vůbec poprvé a
poskytla jim vhled do toho, co všechno
kancelář dělá. Hlavním bodem čtvrtečního programu však byly hlavně zahajovací bohoslužby. Kázal při nich generální biskup slovenské Evangelické církve
augsburského vyznání Ivan Eľko a zúčastnili se jich i další představitelé ekumeny – například biskup SCEAV a předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík a také nový arcibiskup pražský Jan Graubner (ŘKC). Při bohoslužbách byli představeni nově ordinovaní členové církve – 4 farářky a faráři, 1 jáhen
a 20 výpomocných kazatelek a kazatelů.

Den druhý: Nový sbor, hospodaření,
vztah k lidem s odlišnou sexuální orientací a večer s Brněnským seniorátem.
Vedle nově ordinovaných se může církev
radovat také z jednoho nového sboru – synod v pátek odsouhlasil jeho vznik v Roztokách u Prahy, kde už se delší dobu toto
společenství schází jako kazatelská stanice. Farářkou nového sboru bude na částečný úvazek Anna Pokorná, kterou si někteří jistě pamatují z nedávné doby, kdy
byla v našem sboru na praxi.
Páteční jednání bylo pak věnováno
z velké části hospodářským věcem – synod například dostal podrobnou zprávu
o tom, jakým způsobem se investují pro-

rozhodl o vypsání výběrového řízení na
nového správce investičních fondů ČCE,
do kterého se mohou přihlásit i správci
dosavadní. Hovořilo se také o nakladatelství Kalich – vzhledem k jeho dlouhodobé
ztrátovosti jedná synodní rada o prodeji
obchodního podílu nakladatelství jinému
subjektu, značka Kalich, knihkupectví i
ediční plán by však měly být zachovány.
Synod odložil otázku zvýšení poměrné
části odvodů do Personálního fondu, jak
navrhovaly 3 konventy – toto opatření by
mělo pomoci chudším sborům a synod jej
neodmítl, je však třeba nejprve případné
změny důkladně propočítat, aby nedošlo
k překvapivým dopadům.
V pátek proběhla debata také o textu
Žijeme spolu v jedné církvi, který vznikl
v komisi zřízené synodem pro přípravu
rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce
manželství lidí stejného pohlaví. V diskusi vystoupila řada synodálů, někteří
na podporu prohlášení, jiní s příkrým
odmítnutím práce komise, dokonce zazněl návrh na její rozpuštění. Jedním ze
silných momentů bylo vystoupení synodála, který řekl: „Když jsem do komise
vstoupil, byl jsem přesvědčen o tom, že
homosexuálové se dopouštějí hříchu, ale
po tom, co jsem s těmi lidmi mluvil, jsem
to přehodnotil. Oni potřebují, abychom
je přijímali, ne je odmítali a posmívali se
jim.ÿ Podobně zástupkyně mládeže hovořila o tom, že mládež se nepotřebuje
na takový rozhovor připravovat, protože
už ho vede – mezi lidmi s odlišnou sexuální orientací mají mladí lidé kamarády, setkávají se s nimi v mládežích.
Prohlášení pak bylo naprostou většinou
schváleno. Lze ho najít na webu církve:
https://synod.e–cirkev.cz/zpravy–ze–
synodu/2022/zijeme–spolu–v–jedne–
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cirkvi/
Synod neschválil návrh Jihočeského
seniorátu, aby bohoslužby mohli vést i
neordinovaní členové církve. Pomohlo by
to sice tam, kde není na sboru farář,
ale na druhé straně synod vnímá potřebu vzdělání, kterého ordinovaní kazatelé v současné musejí dosáhnout. Naopak schválena byla nová podoba křestních formulářů.
Z odpoledního jednání komisí vzešel potom nový návrh, který se zabýval
otázkou kmotrovství u mezidenominačních křtů – mezi naší a římskokatolickou
církví (ŘKC) se křty navzájem uznávají,
ale v praxi se v katolické církvi často nepřipouští kmotrovství evangelíků (mohou
být jen svědky křtu) a u křtů v evangelických kostelech bývá katolíkům kmotrovství rozmlouváno. A tak synodní rada
dostala úkol o této otázce s ŘKC jednat.
Po jednání v komisích následoval „večer Brněnského seniorátuÿ. Hravou formou nás jím provázeli jeho mladí představitelé. A tak jsme se třeba dozvěděli,
který sbor má ve sklepě dětské hřiště,
kde v garáži „bydlíÿ mládež, která modlitebna vypadá trochu jako nádraží, kde
se za komunismu schovávaly zakázané
zpěvníky pro mládež a která modlitebna
vznikla ze sirotčince. Součástí programu
byla ochutnávka vín od evangelických vinařů, kteří pro tuto příležitost věnovali
vzorky vín.

Den třetí: „Boj o seniorátyÿ a prohlášení synodu
V sobotu se největší debata rozhořela
nad návrhem komise pro reformu správy
církve o novém rozložení seniorátů. Tento
návrh měl být rozhodnutím synodu poslán do církve k vyjádření. Nesouhlasné
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stanovisko řady synodálů bylo možno odhadnout již předem z debat před synodem, nejvíce se nelíbilo plánované zrušení Východomoravského a Ochranovského seniorátu nebo rozdělení Prahy do
dvou seniorátů. Nakonec se ale o původním návrhu vůbec nehlasovalo, i když
v rozpravě zazněly hlasy pro něj, a hlavně
proti němu. Z kuloárů pátečního večera a
práce v noci se totiž zrodil návrh pozměňovací, který byl jako počátek diskuse
pro většinu synodálů přijatelný. Místo
14 seniorátů by bylo seniorátů pouze 7,
v každém z nich by měly být silnější
i slabší sbory, což by mohlo napomoci
solidaritě uvnitř seniorátů, rozdělení by
více kopírovalo hranice krajů. Zdaleka
tím ale není rozhodnuto – návrh teprve
„půjdeÿ k diskusi do sborů a konventů.
„Bude to práce zdlouhavá a nepříjemná,
ale věřím, že když budeme spolupracovat, zvládneme to, věřím, že církev čeká
dobrá budoucnostÿ, řekl církevní právník
Adam Csukás, který byl hlavním autorem pozměňovacího návrhu. K rozhodování o další podobě návrhu by měli být
přizváni také zástupci mládeže.
Jednalo se také o nové podobě vzdělávání výpomocných kazatelů – především
z důvodu zvýšení kvality bude toto vzdělávání organizováno celocírkevně ve spolupráci s evangelickou teologickou fakultou, bude probíhat v Praze a v Olomouci
s posunem o jeden rok a začít by mělo již
na podzim.
Synod vydal také dvě prohlášení
– první se týkalo vztahu k muslimům. Celé si ho můžeme přečíst zde:
https://synod.e–cirkev.cz/zpravy–ze–
synodu/2022/prohlaseni–synodu–cce–o–
vztahu–k–muslimum/. Snad se nedopustím zjednodušení, řeknu-li, že text nevyústil řešením vztahu „k islámuÿ, ale spíše
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vztahu „k muslimůmÿ, tedy lidem. Cituji
část prohlášení:
Chceme vstupovat do otevřeného rozhovoru s muslimy a pozorně jim naslouchat. Současně chceme jasně a srozumitelně vysvětlovat vlastní postoje. V rozhovoru s druhými lépe zjišťujeme, kdo
jsme my sami i naši partneři. Dialog je
projevem životnosti náboženských tradic.
Cílem dialogu je především vzájemné
poznání a zvýšená vnímavost vůči druhému. Boží otevřenost pro člověka, která
se projevila v Kristu, nás vede k druhým lidem. To je naše přesvědčení a nejhlubší důvod, proč jsme otevřeni pro setkání a proč v muslimech spatřujeme především své bližní. Na základě své tradice
rozumíme tomuto pojmu tak, že bližními
nejsou především ti, kdo nám jsou dáni

na základě rodové či náboženské spřízněnosti, nýbrž že bližními se můžeme stát,
když se někomu přiblížíme s otevřeností
a ochotou pomoci.
Druhé prohlášení reagovalo na aktuální situaci a vyjádřilo se k situaci na
Ukrajině těmito slovy:
Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se
všemi lidmi, do jejichž života zasáhla
agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim
své přímluvné modlitby. Děkujeme všem,
kdo se v této válečné krizi snaží pomoci.
Zároveň jako křesťané odmítáme výroky
církevních představitelů, jako např. moskevského patriarchy Kirilla, které tuto
agresi ospravedlňují.
Jana Šarounová

Evropské biblické dialogy 2022
se konají od 6. července do 6. listopadu. Unie evangelických církví v Německu a Evangelická akademie v Berlíně zve již po mnoho let laické pracovníky církví i teology k Evropským biblickým dialogům. Jejich cílem je umožnit setkávání a výměnu zkušeností napříč regionálními církvemi a národními
hranicemi. Společné čtení Bible a výměna názorů nad jejími texty patří k protestantské tradici. Stejně jako promít-

nutí biblické zvěsti do aktuálních témat našeho života. Více informací na
www.eaberlin.de/seminars/. Předpokladem účasti je schopnost komunikovat
v němčině, na některých seminářích v angličtině. Konferenční poplatek se u jednotlivých akcí liší, pro naše účastníky je
možno vyjednat významné slevy. V případě zájmu se ozvěte ekumenickému oddělení ÚCK, rádi Vám účast a její finanční podmínky dojednáme.
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Zprávy ze staršovstva 9. 6. 2022
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o domluvě s E. Slaninovou na zpěvu
„a capellaÿ při vysluhování Večeře
Páně.
 M. Cháb, P. Coufal a J. Melicharová, kteří se nemohli zúčastnit
slibu staršovstva 22.5., se na jeho
vykonání domluví se seniorem M.
Opočenským.
 Staršovstvo mluvilo o Křesťanské
službě a dohodlo se na tom, že její
činnost představí v ohláškách a vyzve členy sboru ke spolupráci.
 J. Raisová podala zprávu o pomoci
ubytovaným uprchlíkům z Ukrajiny. Sborem jim byl zapůjčen invalidní vozík, předškolní děti byly přijaty do adaptační skupiny při mateřské škole v Trojické ulici a J.
Raisová pomáhala formulovat žádost starostce Prahy 2 o pomoc
při hledání trvalého bydliště. Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby
jednal s hosty z Ukrajiny o nabídce pomoci sboru při hledání trvalého ubytování a schválilo i možnost finanční pomoci. M. Cháb také
hledá pro ženu z Ukrajiny, příbuznou Švarcových, možnost zaměstnání.
 Staršovstvo pověřilo J. Melicharovou, Z. Kaiserovou a M. Kopeckou, aby ve spolupráci s farářem
sboru do zářijové schůze formulovali podle výsledků rozhovorů podklad pro rozvojový plán sboru.
 M. Cháb a M. Kopecká byli pozváni
na schůzi správní rady Jednoho

světa 30.6. k projednání změny zakládací listiny.
 Z. Šorm informoval staršovstvo
o uložení uren do hrobu D. Brůžové
dne 27.5.
 Sbírka Jeronýmovy Jednoty vynesla 10.000 Kč a po zdvojnásobení
podle rozhodnutí staršovstva byla
odeslána.
 Sbírka ze svatodušní neděle pro
chráněné bydlení Diakonie v Litoměřicích vynesla 3.575 Kč.
 J. Šarounová zpravila staršovstvo
o zajištění Noci kostelů a vyzvala
k účasti.
 Z. Šorm podal informaci o přípravě sborového tábora. Protože
zamluvené tábořiště v Poušti u Bechyně není z důvodu ubytování žen
z Ukrajiny jisté, domlouval s J. Raisovou alternativní možnost v Čími
u Slap, které provozují manželé
Hejzlarovi. Konečné rozhodnutí by
mělo padnout do konce června. Na
14.6. v 19.00 je svolána přípravná
schůzka k táboru.
 J. Šilar informoval staršovstvo
o seniorátním shromáždění Jeronýmovy Jednoty.
 Staršovstvo vyslovilo poděkování
manželům Machovým za pomoc
s přípravou bohoslužeb s hosty
z Valdenské církve z Itálie.
 Na benefičním koncertě Našich
pěvců pro neziskové organizace
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Berkat a Jako doma bylo vybráno
9.000 Kč.
 Staršovstvo jednalo o sborovém
programu na léto a zajištění zástupů při dovolených faráře.
 M. Cháb informoval staršovstvo
o přípravě rekonstrukce místnosti
pro děti v kostele.
 M. Janeček zajistí do konce června
položkový rozpočet, který pak ještě
projedná hospodářská komise a
staršovstvo per rollam.
 Oprava balkónu farářského bytu
byla dokončena.
 F. Krupička spravil střešní okno
v ateliéru O. Rady. Staršovstvo mu
za to poděkovalo.
 Klavírní křídlo bude odvezeno
k opravě 27. nebo 28. 6.
 Světelnou signalizaci vypínačů
stropního osvětlení v kostele domluví J. Rais.
 M. Janeček domluvil se Švarcovými
velký úklid sborového domu a tento
byl proveden.
 M. Janeček odvezl do sběrného
dvora vyřazené židle ze střediska
Dobroduš.
 Staršovstvo souhlasí s přiděláním
čísel k vyvěšení písní. Vzhledem
k očíslování nového zpěvníku v některých obdobích církevního roku
stávající čísla nestačí.
 Staršovstvo rozhodlo o nabídce odprodeje topného panelu, který nebyl využit při zajištění topení u varhan.

 Staršovstvo souhlasilo s nákupen
plastové venkovní truhly na podsedáky k posezení pod slunečníkem
na dvorek.
 Staršovstvo pověřilo M. Janečka,
aby se zeptal tajemníka SR M. Balcara, zda ví o sboru, který ubytovává lidi z Ukrajiny a potřeboval by finanční podporu, a zjistil
její výši. Podle výsledku staršovstvo rozhodne o případné podpoře.
 Z. Šorm a J. Raisová informovali
staršovstvo o zajištění aktualizace
údajů na letáčcích o našem sboru.
 Vzhledem k tomu, že mu příští léto
končí povolání za faráře vinohradského sboru a také dosahuje důchodového věku, vznesl Z. Šorm dotaz,
zda staršovstvo chce, aby v práci ve
sboru pokračoval, a chce jej znovu
kandidovat. Staršovstvo se vyjádřilo jednoznačně kladně. Z. Šorm
sdělil, že v případě kandidatury, je
s to slíbit její naplnění na tři roky.
 Staršovstvo doporučilo J. Raisovou na dvouletý kurz „S dětmi na
cestě víryÿ s tím, že uhradí celkové
náklady účasti ze sborových prostředků. Zároveň rozhodlo, že uhrazení nákladů v případě účasti na
kurzu nabídne i ostatním učitelům
nedělní školy.
 Sbírka solidarity, z které církev přispívá sborům, které nejsou s to
uhradit plně odvod do Personálního
fondu, se bude konat při bohoslužbách 19.6.
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 Staršovstvo rozhodlo, že sbírka
z neděle 25.9., kdy se bude konat
slavnost konfirmace bude věnována
na podporu školy v Sudicích, kterou zřizuje sbor naší církve v Boskovicích, a zdvojnásobí její výtěžek
ze sborových prostředků.

Všechny zveme na společné bo-
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hoslužby Vinohradského, Vršovického a Žižkovského sboru I.
Sejdeme se k nim 3.7. na Vinohradech, kdy bude kázat žižkovský farář
P. Kalus, 7.8. ve Vršovicích, kde bude kázat náš bratr farář, a 28.8. na Žižkově
I., kde poslouží kázáním vršovický farář
M. Opočenský.

Sborový večírek před prázdninami
Zveme vás na sborový večírek před
prázdninami. Bude se konat ve čtvrtek
23.6. od 19 hodin. Když bude hezky,
sejdeme se na dvorku pod novým slunečníkem, když nám počasí přát nebude,
posedíme ve sborovém sále v 1. patře.

Každý přineste, co byste rádi pili a přikusovali, případně co byste rádi nabídli
ostatním. Můžete s sebou vzít i hudební
nástroj, abychom si mohli společně zahrát a zazpívat. Na viděnou se těší.
Zdeněk, Michal a Jarmila

Ptáme se nově zvolených presbyterů
Daniel Böhm, 41 let, vývojář statistických modelů v bance v oblasti řízení
rizik
členem vinohradského sboru odhadem 8
let, člen staršovstva
DB
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Jana Melicharová, 57 let, učitelka angličtiny
členkou vinohradského sboru 23 let,
členka staršovstva
JM
Zuzana Kaiserová, 42 let, novinářka
členkou vinohradského sboru 3 měsíce,
členka staršovstva
ZK

Michaela Kopecká, 38 let, advokátka
Ludmila Vyvlečková, 46 let, lékařka
členkou vinohradského sboru 12 let, členkou vinohradského sboru 10 let, 4.
členka staršovstva
náhradnice
MK
LV
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a řídící práce do staršovstva přicházíš?
DB: Nějaké týmy už jsem vedl, ale byly
to analytické týmy. Hádám, že ve staršovstvu nejde o klíčovou kompetenci.
ZK: Dlouho jsem pracovala jako redaktorka v MF DNES, potom jako učitelka
na jedné pražské vysoké škole.
MK: Od roku 2013 jsem členkou Poradního odboru organizačně právního synodní rady. Posledních několik let se
účastním synodu jako právní poradce.
JM: S žádnými.
LV: Jako nemocniční lékař se týmové
práci nevyhnu, o pohotovostní službě na
pozici vedoucího služby. V mládí jsem organizovala letní dětské tábory.
RŽ: Jsem divadelník, tedy zvyklý pracovat „v týmuÿ.

Radek Žák, 54 let, herec a režisér
členem vinohradského sboru 1 rok, 3. ná3. Je nějaká oblast sborového žihradník
vota, které se chceš jako presbyRŽ
(odpovědi jsme omezily od jednoho ter/ka více věnovat?
DB: Stal jsem se členem hospodářské koslova do tří vět)
mise, ale jinak jsem si nic konkrétního ne1. Zvolením do staršovstva ti čle- vybral.
nové sboru vyjádřili důvěru, že bu- ZK: Uvidím.
deš jako presbyter/ka jednat tak,
MK: Ráda bych se věnovala otázkám
aby to sboru a církvi prospívalo. Jak
souvisejícím s nově příchozími do našeho
to vnímáš?
sboru. Myslím, že je důležité přemýšlet
DB: Děkuji, důvěry si velmi vážím. Budu
o tom, proč a s jakým očekáváním noví
se snažit dostát očekáváním.
lidé přicházejí a jak jim můžeme pomoci
ZK: Budu se o to snažit.
při hledání vztahu k církvi, sboru a v jeMK: Mám velkou radost z toho, že
jich víře.
ve mne členové sboru vložili svou důJM: Kulturní akce, psaní přání a dopisů,
věru a zároveň cítím zodpovědnost, která
návštěvy potřebných, péče o 2 sborové
s touto funkcí souvisí.
hroby.
JM: Jako obrovský závazek a odpovědLV: Asi spíše sociální oblasti nebo ponost.
moci s organizací sborových akcí. Ale neLV: Trochu s obavami, jako zodpovědbráním se ničemu, jen v technických nebo
nost a závazek.
ekonomických záležitostech nebudu moc
RŽ: Překvapeně.
platná.
2. S jakými zkušenostmi z týmové RŽ: Komunikace s osamělými lidmi?
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4. Je něco na co se při svém působení ve staršovstvu těšíš? Čeho se
obáváš?
DB: Po rozhovoru mě čeká pokračování
zápisu z jednání staršovstva. V tuto chvíli
mám trochu obavu z administrativy ?.
Těším se, až to dopíši.
ZK: Těším se na spolupráci s ostatními.
MK: Těším se na to, že blíže poznám
fungování našeho sboru a další členy staršovstva.
JM: Těším se na setkávání s ostatními
presbyterkami a presbytery. Obávám se,
že mi bude chybět čas na presbyterské
úkoly.
LV: Těším se, doufám, že více proniknu
do chodu sboru. Obávám se, že se nebudu
moci práci věnovat tak, jak bych ráda.
RŽ: Obávám se práce s klíči atp. Těším
se na vše.

5. Až se za 6 let za svým působením ve staršovstvu ohlédneš, co bys
chtěl/a vidět?
DB: Chtěl bych vidět sbor plný nadšených a aktivních lidí ?
ZK: Sbor, kterému se daří být relevantním místem v dnešním světě.
MK: Chtěla bych vidět otevřený sbor,
který má co nabídnout širšímu okolí,
sbor, který ví, co je podstatné a co
zbytné.
JM: Živý sbor, který stále roste.
LV: Především pěkně spolupracující
presbytery, dobře fungující sbor. Osobně,
že jsem k tomu třeba taky něčím přispěla.
RŽ: Tak daleko nevidím a cíle si nedávám.
Eliška Novotná, duben – květen 2022

Care sorelle, cari fratelli, benvenuti a Praga!
29. května jsme v našem kostele na
Vinohradech přivítali čtveřici Italů. Tři
ženy a jeden muž z Valdenské církve a
jí spravované organizace Otto per Mille
přijeli na monitorovací cestu po několika střediscích evangelické Diakonie.
Druhým tématem jejich zájmu byla pomoc ČCE ukrajinským uprchlíkům. Bohoslužby měly zvláštní atmosféru, kterou umocnilo nejenom bilingvální čtení
z Bible či přímluvné modlitby, ale i vzájemné neformální pozdravy v rámci ohlášek. (Mnou osobně silně otřásla společná,
unisono v obou jazycích, Modlitba Páně).
Po bohoslužbách se naši noví italští přátelé zajímali o náš kostel, budovou samotnou, o výjimečné obrazy, ale také o pomoc ukrajinské rodině, kterou jsme tu
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ubytovali. U kávy a zákusků jsme pak
v neformálním rozhovoru pokračovali a
dostalo se nám milého pozvání na návštěvu zase u nich.
Zástupkyně Diakonie Lucie Slámová
připravila delegaci nabitý program. Návštěva našich bohoslužeb následovala po
náročně cestě po střediscích v Litoměřicích a v Krabčicích, odkud si přivezli
obrovské dojmy. Odpoledne měli na programu prohlídku historické Prahy.
Otto per Mille je nezisková organizace, která zvláštním způsobem finančně
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pomáhá mimo jiné i střediskům Diakonie ČCE. Italský daňový systém umožňuje plátcům daní asignovat část z daní
na konkrétní charitativní účel církevních
organizací a Otto per Mille (italsky „osm
z tisíceÿ, tedy z jednoho tisíce euro,
které vyděláte, můžete takto asignovat
eur osm) dokáže svým dobročinným programem zaujmout širokou veřejnost.
Valdenská církev má 20 000 členů.
Otto per Mille má ale 500 000 jednotlivých dárců. Inspirativní, co myslíte?
Michal Janeček
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Předletní Booklub
Vzpomínáte na své dětství? A napadá vás, že někdy nevíte, co je opravdu
dětská vzpomínka a co už spíš její dospělá reflexe? Co si opravdu sami pamatujete a na co vzpomínáte jen díky
tomu, že vám to někdo vyprávěl? Také
vás těší, když knížka nebo film zachytí
něco podstatného z krajiny vašich dětských let? Anebo vás štve moderní trend,
kdy mnozí lidé hledají v dětství kořeny
všech svých dospělých trampot a příliš se
v tom pitvají?

Tohle vše, a ještě mnoho jiného, bylo sestavě, a protože večer to byl letní,
tématem čtenářského rozhovoru dalšího vyměnili jsme sborový sál za posezení
Booklubu. Sešli jsme se opět v komorní na dvorku pod slunečníkem, se sklenkou
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vína. Přijďte příště také!
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Říjnové datum setkání ještě upřesníme,
ale chceme ho věnovat knížce Destrukce
V červnu nahradí Booklub předprázdčeského spisovatele Stanislava Bilera.
ninový sborový večírek, ale do čtení kníHezké letní čtení vám všem a budeme
žek, které jsme vybrali na září a říjen, se
opravdu rádi, když se k Booklubu připomůžete pustit už teď. 22.září chceme dejíte; ten zářijový si třeba užijeme znovu
batovat o nové knize Kateřiny Tučkové
na dvorku, pokud to počasí dovolí. . .
Bílá voda, a také o Příběhu Arthura Truluva, jehož autorkou je Elisabeth Berg.
Ruth Šormová
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Noc kostelů

foto Ruth Šormová
V páteční večer 10.6. 2022 se náš sbor
už po jedenácté zapojil do Noci kostelů
a otevřel se 276 zvědavým návštěvníkům.
Program byl nabitý, nechyběla v něm hudební vystoupení, výstava, stánek s výrobky z obchůdku Jednoho světa, výtvarná dílna ani besedy.

Trubačské umění souboru Consonare,
lákající k návštěvě našeho kostela už
z ulice, a klavírní koncert profesora Radoslava Kvapila již tradičně potěšily
skalní fanoušky i náhodné příchozí.
Lahodné slané i sladké občerstvení
s dotekem domácí kuchyně zajistila ne-
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zisková organizace Jako doma, kterou náš
sbor začal nedávno podporovat a která
pomáhá ženám bez domova. Jejich pohnuté osudy s nadějným koncem jsme
mohli vyslechnout během besedy přímo
z úst dvou peer pracovnic této organizace. Jejich otevřenost a bezprostřednost
pohnula nejedním srdcem.
Berkat, další naším sborem podporovanou neziskovou organizaci, která se zaměřuje na podporu Afghánistánu a Čečenska a v poslední době také Ukrajiny,
přišla krátce představit a o aktuální situaci organizace nás informovat Petra Procházková. Všichni napjatě čekali, zda se
opravdu objeví, protože se právě vracela
z válkou zmítané Ukrajiny. O to, a o čerstvé zprávy z její poslední cesty na Ukrajinu, byla její návštěva cennější.
Občerstvujícímu stánku Jako doma
po celou dobu ve sloupoví vestibulu konkurovala výtvarná dílna Filipa Krupičky.
Před jeho roztočeným kruhem neustále
postávala fronta výtvarna chtivých dětí,
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maminek, ale i tatínků či teenagerů. Bez
Filipovy dílny by naše Noc kostelů nebyla
tou naší nocí kostelů, neboť někteří přišli
speciálně kvůli ní.
To na kruchtě se mohl člověk usebrat nad někdy křehce něžnými, někdy
vtipnými a někdy zneklidňujícími biblickými ilustracemi našeho faráře Zdeňka
Šorma. Na stěnách modlitebny se pak
bylo možno obdivovat kráse velkoformátových fotografií a fotopláten Silvie Lešikarové.
Bylo už dlouho po soumraku, když
se kostelem rozezněly zhudebněné básně
dvou charkovských studentek pražské
DAMU, Sofie Fedorovské a Violetty Mitievy. Jejich hlasy doprovázeli na tradiční
ukrajinské hudební nástroje jejich přátelé. Lidové texty i texty reflektující současné válečné drama odehrávající se v jejich zemi byly emočně silným zakončením
letošní Noci kostelů v našem sboru.
Jana Melicharová

foto Ruth Šormová
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Rozloučení s Ivankou Bícovou
Petr Sláma, 29. 5. 2022
Ž 103 a Lk 17, 11–19
Jestli si to Pán Ježíš nějak nespletl,
když říká Samařanovi „tvá víra tě zachránilaÿ? V tom příběhu přece nejde o víru,
ale o vděčnost. Samařan jako jediný se
vrátil, aby poděkoval, když byl spolu
s devíti dalšími uzdraven. Proto bychom
spíš čekali, že Ježíš nakonec řekne „vstaň,
tvá vděčnost tě zachránilaÿ. Ale on místo
toho mluví o víře. Co když je to ale naschvál, abychom si uvědomili, jak úzce
spolu souvisí víra a vděčnost? Ne že by
víra a vděčnost znamenaly úplně totéž,
ale jako by se mezi nimi přelévaly významy. Jako by vděčnost byla tou nejdůležitější součástí víry.
Ivanka Bícová by nad takovým teoretizováním asi zakroutila hlavou. Ivanka
neříkám proto, že bych se nějak důvěrně
znal, ale proto, že ji tak pan farář –
Bedřich Jerie? – pojmenoval. Já jsem ji
pak vnímal vždycky spíše z dálky – jako
ženu Jiřího Bíci a sestru sestry Blanky
Novotné, která s ní vždycky po bohoslužbách seděla – ještě s Dagmar Bružovou,
Jitkou Pšeničkovou, Alenou Zikmundovou nebo Martou Kadlecovou, ženskými
sloupy tohoto sboru, u kafe, vždy střízlivě
elegantní.
Takže víra a vděčnost – jsou jako
záměnné? Možná to tak není úplně
vždycky, ale v dnešním příběhu ano. Vypráví o tom, jak se deset lidí na své životní cestě, na svém hledání šťastného
života, potkalo s Kristem, ale jen jeden z těch deseti si uvědomil, čeho se
mu vlastně dostalo, a vážil cestu zpátky
k dárci toho všeho.
Když jsme se bavili s Petrem, Ivanou

a Honzou o jejich mamince (a nešlo se
přitom nebavit taky o jejich tatínkovi Jiřím), otevřeli mi oči pro ten zvláštní rys
jejího života, kterým byla vděčnost. Je to
nakonec i na smutečním oznámení: „Dobrořeč, má duše Hospodinu, nezapomínej
na žádné jeho dobrodiní.ÿ (Ž 103,2)
Ivanka Skalická se narodila do rodiny květináře, který do Prahy přišel
z Východních Čech. Žili na pomezí Vršovic a Strašnic, měli tři dcery a chodili do sboru na Vinohrady – nebo spíš
do tehdy se osamostatňujících Vršovic.
Zde se Ivanka poznala s Jiřím, po svatbě
s mladým inženýrem dostali na několik
let umístěnku do Bratislavy. Po návratu
do Prahy žili až do smrti v bytě na Milešovské ulici poblíž Jiřího z Poděbrad.
Tam se jim narodili Petr, Ivana a Honza.
Odtud chodili do vinohradského sboru
a v létě jezdili do evangelického střediska v Chotěboři. Zde koření nadprůměrná církevní socializace všech tří dětí
Bícových. Jejich mimopražské kamarády
z Chotěboře pak během roku rodiče hostívali ve svém bytě při jejich výpravách
do Prahy. Ivanka pracovala jako úřednice
státní meliorační správy při ministerstvu
zemědělství, Jiří ve Státním výzkumném
ústavu pro stavbu strojů („pro srandu
strojůÿ říkali doma) v Běchovicích. V duchu si představuju jejich domácnost jako
oázu nebo rezervací pražského evangelictví, činžovní byt na kraji Vinohrad, ve
kterém jsou často návštěvy, se spoustou
knih, kde při všech provozních povinnostech a doprovodných hádkách a napětích
se také občas zpívá, modlí, čte z Bible,
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diskutuje o víře, o Holešovicích, o politice?, ale někdo k tomu musí navařit, vyprat a vyžehlit (a zdá se mi, že s genderovým stereotypem to Bícovi nijak příliš nehrotili). Když děti odrůstaly, objevil Jiří své nové povolání – opravy varhan v evangelických sborech napříč Čech
a Moravy. V rozhovoru v časopise Hrozen z roku 2007 zachytila Jana Šarounová
Ivanku, jak vzpomíná:
Jezdili jsme spolu o dovolených,
všechny dovolené od Jirkových padesátin
jsme trávili na opravách varhan. První
zrekonstruované varhany byly ve Sloupnici, to trvalo 8 let, některé píšťaly tam
Jiří dokonce sám dodělával. Místní sbor
moc pomáhal, pracovali na tom sami. My
tam mohli jet jen na víkend, když potřebovali poradit, jinak jsme chodili do
práce. Když šel Jiří do důchodu, začal se
tomu věnovat naplno. Já ještě pracovala
a on začal jezdit sám. Rok před důchodem jsem se ale rozhodla skončit s prací
a jezdit s ním – při opravě jedněch varhan
si stoupl tak, že málem přepadl z kruchty.
To byl také zázrak, že se mu nic nestalo,
poranil si jen nohu, ale já věděla, že už
ho nenechám jezdit samotného.
O kus dál v tom rozhovoru přiznává,
jak důležité pro ni bylo, že Jiří o té varhanářské práci neříkal „ já dělám,ÿ ale „my
dělámeÿ. Byla součástí díla, které dávalo
hluboký smysl, a byla za to vděčná.
Smysl toho všeho a vděčnost za to
všechno se jí asi neukazovaly vždycky jen
tak samy od sebe. Často o ně, o smysl
a o vděčnost, při pohledu kolem sebe
v církvi a ve sboru i ve společnosti a
v rodině, musela zabojovat. A tím se vracíme k tomu Samařanovi, který také zabojoval o smysl a vděčnost: uměl se zastavit, vzít vážně sám sebe, svou bolest
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a svoje uzdravení – a nakonec se vrátil
„a velikým hlasem velebil Bohaÿ. Neslyšel jsem, že by to Ivanka Bícová dělala
velikým hlasem, ale právě: říkala to za
sebe svým hlasem, spíše beze slov. Ledacos v životě musela skousnout, mnohé dopadlo jinak, než jak si třeba zkraje představovala. Vděčnost je fuška. Znamená
umět se zastavit, přestat si hladit svoje
ambice a plány a obejmout to, co je, zastavit se u toho, co bylo v životě pěkné, i
u toho, co třeba nebylo, a zabalit to druhé
do toho prvního, vzít to jako celek toho,
co nakonec vytváří balík našeho života, se
kterým se každý z nás navrátíme k Pánu
Bohu. Někdo, jako těch devět uzdravených, si to kalí životem a drobné i větší
zkušenosti záchrany bere jako samozřejmost, jako že „no to je dost, že už jsem
na tom zase jako druzíÿ. Možná to těch
devět, kteří život brali nárokově, v životě
dotáhlo dál. Šlapali dál a zbytečně se nezdržovali. Ale s čím nakonec přijdou před
Pána, když ne s vděčností?
Když za něco děkuju, tak uznávám,
že na to nemám nárok. A jestli to přesto
mám, tak jedině díky tomu, že jsem to
dostal. Ale když jsem to dostal, tak to
můj zrak obrací k tomu, kdo je dárcem. Sestra Bícová věděla, ke komu jako
k dárci všeho dobrého v životě obracet
svůj zrak. A proto o ní a o celém jejím
životě platí to, co Ježíš řekl tomu Samařanovi: Tvá víra tě zachránila.
A my jsme se dnes sešli, abychom se
obrátili k nebeskému Otci a poděkovali
mu za krásný a plný, plodný, opravdový
a z Boží milosti nakonec zachráněný život Vaší maminky, sestry, babičky, prababičky, přítelkyně: Pane Bože, děkujeme ti
za Ivanku Bícovou. Amen
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Vzpomínka
Ráchel Bícová, 29.5.2022
V tomto kostele byla moje tchyně
kdysi pokřtěná. Tady se vdávala ve svých
sněhurkovských šatech. Dala tu pokřtít
své tři děti a dvě z nich tu měly svatbu.
A tady se s ní dnes také loučíme.
Můj muž si mě vzal díky tomu, že mě
jeho maminka doporučila. „Ta Ráchel, ta
by mi nevadila. . . ÿ sdělila mu v době,
kdy jsme spolu ještě nechodili, ale objevovala jsem se u nich doma docela často.
Tchyně mě tedy schválila dřív, než Honzovi pořádně došlo, že bychom se mohli
dát dohromady. Když jsme pak jí a tatínkovi v kuchyni v Milešovské oznámili,
že jsme spolu začali chodit, rozzářila se,
objala mě a nadšeně oznámila „Tak tě vítám do rodiny!ÿ
Vždycky dokázala lidem dát najevo,
že jsou u ní vítaní. Vždycky ráda viděla kohokoliv z rodiny a přilehlého okolí.
Bylo pro mě tak nějak normální říkat jí
„mamiÿ, protože to bylo to, čím byla především – mámou, babičkou, prababičkou.
Každého zahrnula péčí, někdy ať už se
nám to líbilo, nebo ne, ale prostě si nemohla pomoct.
Občas někoho zaskočila historkami
z mládí, které jako by neodpovídaly prvnímu dojmu důstojné paní, který z ní lidé
mohli mít – třeba jak tancovala na stole
nebo jak si ostříhala své dlouhé zrzavé
vlasy a naštvala tím svého tatínka. Ale
kdo jsme ji znali blíže, věděli jsme, že
měla svou hlavu nejen v mládí, ale celý
život.
Byla přebornicí v AZ kvízu, byla pletařkou ponožek a hraček nejen pro vnoučata a pravnoučata, ale široké okolo, luštila křížovky, četla detektivky. . . Pro naše

děti byla pohádkovou babičkou, co s nimi
mastila kanastu, četla jim pohádky, vodila je na kroužky. Nezáleželo na tom,
co měly moje děti na vysvědčení – a že
nebylo vždycky zrovna nějak úchvatné –
stejně byla schopná je vždycky ocenit, povzbudit. Dokázala velkoryse mávnout rukou nad tím, co se nepodařilo. Při jednom
z našich posledních setkání byla nadšená
z nějakého mého úspěchu a komentovala
to slovy: „Já jsem na tebe tak hrdá! Já
jsem hrdá na všechny svý děti!ÿ Byla neuvěřitelná v tom, jak fandila každému ze
své široké rodiny.
Vzala na sebe také funkci rodinného
zpravodaje. Měli jsme ji místo rodinné facebookové skupiny, stačilo k ní zajít na
kafe nebo jí zavolat a věděli jsme podrobně všechno – co kdo z rodiny právě
dělá, co prožívá, co se mu podařilo i co
ho trápí.
Když na ni vzpomínáme, je přirozené,
že vzpomínáme zároveň i na tátu. Tatínek byl vášnivý varhanář a maminka ho
věrně, byť přiznejme si, ne vždy s nadšením, následovala. Opravili tak spolu na
52 varhan a harmonií v evangelických
sborech po celé republice. Když tatínek
před 17 lety zemřel, maminka si zvykala
na novou životní situaci dlouho. Jako by
najednou nevěděla, co si počít. Obdivovala jsem, jak přes svůj hluboký smutek
nakonec našla novou životní náplň a došla vnitřního smíření.
Na své tchyni jsem také obdivovala,
že nelpěla na minulosti. Byla schopná se
rozloučit s věcmi a rozdat je po rodině,
nevyžívala se v nostalgii. Místo toho dokázala žít přítomným okamžikem, rado-
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vat se z malých věcí. Byla trpělivá, laskavá a nezáviděla.
Když někdo zemře, většinou se na pohřbech či rozloučeních vyzdvihuje, jakých
úspěchů dosáhl, a myslí se tím obvykle ty
pracovní. Jak jsem zažila svou tchýňku,
nějaké pracovní úspěchy jí byly úplně fuk.
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Jejím úspěchem bylo, že se její široká rodina ráda schází a má se ráda – ostatně
sešla se i tady. Jejím úspěchem byla láska
– která zůstává v jejích dětech, vnoučatech, pravnoučatech, kterou můžeme nést
a předávat dál. Protože láska je to jediné,
co nepomíjí.

Vzpomínka Jarmily Filipiové

Chotěboř 1989, zleva: M. Kadlecová, B. Coufalová, J. Filipiová, I. Bicová
V posledních letech jsme sestru
Ivanku Bícovou ve vinohradském sboru
z důvodu nemoci neviděli. Chci vzpomenout roky, kdy byl farářem bratr Otřísal
a v té době jsme s Martou Kadlecovou,
Boženkou Coufalovou a Ivankou byly ve
sboru „zaměstnányÿ docela dost. Staraly jsme se o sborové obědy, vařily jsme
na víkendových pobytech v Chotěboři a
v miniaturní kuchyňce bez řádného vy-

bavení jsem zajišťovaly i stravování při
synodech.
Také Jiří, manžel Ivanky, byl dobrým
členem sboru a staršovstva. Jeho zásluhou není varhaník izolován na galerii, ale
účastní se bohoslužeb společně s ostatními.
Čest jejich památce a poděkování za
pěkné společné chvíle ve společenství našeho sboru.
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Nedělní výlet 12. června na Babu

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 posledních týdnů jsme vybrali #252 Jakuba Pavlúse, faráře sboru
v Šumperku.

Jeremjáš 17, 5–8:
Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž,
který doufá v člověka, opírá se o pouhé
tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
6 Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve
vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných
plání, kde nelze bydlet. 7 Požehnán buď
muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. 8 Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho

listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody.ÿ
Když čtu tyto verše, přichází my na
mysl trojice slov: rozkvět, vzrůst a plodnost. V mé mysli se u toho objevují vzpomínky na malokarpatské bukové lesy a
všechny ty majestátné letité buky které
v nich lze najít. Chodíval jsem do těch
lesů od mala na túry, a přirostli mi srdci.
Před očima mám obrazy na Moravských
luk v Bílých Karpatech, plné vzácných
druhů bylin, květů, solitérních Dubů a
Oskoruší. Chodívám se tam procházet
vždy, když jsme u manželčiných rodičů.
V neposlední řadě si vzpomenu také na
mohutný ořech zasazený před farou na
mém prvním působišti na Slovensku, i
v těch nejteplejších letních dnech se pod
ním dalo schovat v jeho stínu, pod jeho
zeleným listím.
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Dalo by se jistě pokračovat, vždyť i
Jeseníky a městské parky v Šumperku
jsou plné mohutných letitých prospívajících stromů a různých druhů bylin a živočichů, také jsou v rozkvětu. Při pěší turistice nebo vycházce nás tyto stromy zastaví. Dorůstají do obrovské výšky a obvodu, stávají se orientačními body. Tam,
kde rostou, poskytují stín, úkryt a obživu
pro množství jiných živých tvorů.
Takový obraz života člověka, který
důvěřuje Bohu, před nás klade i Jeremiáš.
Ten, kdo žije důvěrou v Boha, je napojen
na hluboký zdroj živin, který vede k plodnosti, vzrůstu a rozkvětu v dobrých i těžkých časech. Stává se orientačním bodem,
lidé si k němu rádi přijdou odpočinout a
načerpat nové síly, protože v zlých i dobrých časech přináší dobré ovoce.
Život s Bohem je v tom nejlepším
smyslu slova radikální. Stejně jako kořen
(radix) stromu dosahuje k potoku, sahá
kořen (srdce) člověka k Bohu v naprosté
důvěře. Slovo „radikálníÿ obvykle používáme k popisu něčeho extrémního nebo
revolučního. Ale v kontextu 17. kapitoly
Jeremiáše je radikální charakter života
s Bohem normální, zdravý a vede k roz-
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květu, vzrůstu a plodnosti.
Protikladem k dobře zakořeněnému
stromu u Jeremjáše je „pouštní keřÿ,
který trpí v pustině, kde není dostatek
deště a poblíž žádný potok. Keř obývá
„vyprahlá místa pustiny, v neobydlené
solné zemiÿ. (v. 6) K takovému keři je přirovnán člověk, který vkládá důvěru spíše
v lidi než v Boha; jsou to ti, „kteří doufají
v pouhé těloÿ. (v. 5) Důsledek je jasný –
ti, kdo spoléhají na omezené lidské zdroje
a lidskou moudrost, třeba i vlastní zdroje
a vlastní moudrost, jsou jako keř s kořeny,
které nikam nesahají a ve zlých časech nemají z čeho čerpat.
Ty protiklady jsou samozřejmě extrémní. Vycházejí z předpokladu, že
v tomto případě neexistuje „zlatá střední
cestaÿ. V kritických situacích je totiž
otázka, kam vkládáme svou důvěru, otázkou života a smrti. Žádný strom ani keř
nemůže přežít bez dobrých kořenů. Neexistují žádné náhražky.
Metafora seschlého keře nebo dobře
vyživovaného stromu je intenzivnější a
přesvědčivější, když si uvědomíme, že Jeremiáš tento text napsal pro lidi, kteří nedostatek vody moc dobře znali, kteří žili
blízko pouště, které touha po vodě dost
dobře charakterizuje. Najít v okolí Izraele poušť, nebo step, zažít těchto končinách opravdové sucho a nesnesitelný žár
slunka nebylo a není nijak výjimečné.
V Jeremiášově básni zažívá sucho
jak strom, tak keř. Ale strom zasazený
u vody vydrží a sucho nejen přežije, zůstává vitální a přináší dobré plody. Zásadním rozdílem je zakořeněnost.
Každý člověk v životě prochází obdobím sucha, obdobím bojů, kdy se nám
Bůh může zdát daleko nebo kdy na nás
silně doléhají životní stresy způsobené
návalem povinností, či nemoci. Ale naše
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ROZHOVOR

spojení s Bohem, se zdrojem života nám
umožňuje nejen přežít, ale plodně prožít
i ta nejtěžší období.
Jsme zváni k tomu zakořenit se, celkem pevně, ne v dogmatu, ale v důvěře
k Bohu samotnému, napojit se na cenný
zdroj síly k životu. Všichni bez výjimky,
ti kterým se zrovna daří, i ti, kterým
se všechno sype pod rukama. Toto napojení nám samozřejmě nezaručí život

bez těžkostí, dá nám něco cennějšího, sílu
všechny těžkosti překonat se vztyčenou
hlavou, s vědomím, že nejsme sami.
Amen. Modlitba:
Milosrdný Bože, ty jsi pramenem
a oporou našeho života. Pomoz nám,
abychom důvěřovali tvému slovu a tvému
příslibu, neboť ty jediný jsi naší nadějí a
bezpečím. Amen!

Rozhovor
o (nejen) nedělce s Eliškou Orlickou
Když jdete v neděli ráno do kostela
a máte nedělku, je to jiné ráno než
jinou neděli?
Je to jiný. Je to neděle určená pro společenství s dětmi. Jak je učím už dlouho,
asi deset let, tak vidím, jak vyrůstají. Ty,
co jsem začala učit jako maličké, tak jsou
z nich najednou konfirmandi. Jak s nimi
jezdím i na sborové tábory, tak je znám
dobře a vím, co od nich mohu čekat. Někdy, když se sejde banda zlobilů, tak si
říkám „no toto, to se zase mámÿ.
Jak se to stalo, že jste se stala
učitelkou nedělky ve vinohradském
sboru?
Ve sboru jsem byla pokřtěná, vyrostla
jsem tu, byla konfirmovaná a stále sem
chodím. Byla jsem oslovená, když jsem
měla malé děti a akorát začínaly chodit
do nedělky, a sestra farářka se mě zeptala
„A nechceš se toho taky účastnit?ÿ a tak
jsem řekla, že jo, že by mi to dávalo smysl.
Potřebovala jste pomoc? Kdo Vám
ji poskytl, zúčastnila jste se nějakého kurzu? Jak jste se na to připravovala, být učitelkou neděly je tro-

chu výzva, možná s tím jsou spojené
i určité obavy?
Na žádném kurzu pro nedělkáře jsem
nebyla. Několikrát jsem se chystala, ale
jak ten čas mám takovej dost napěchovanej, tak to nikdy nevyšlo. Ovšem
ČCE má na Evangnetu pro učitele nedělky moc hezky připravené podrobné
programy a z těch hlavně pro daná témata vycházím. Když se potřebuji s něčím poradit, tak o tom mluvím na každoměsíčním setkání učitelů nedělky. Byla
jsem dlouho skautská vedoucí, a tak jsem
si zvykla s dětmi pracovat. Když přijde
nové malé dítě, které třeba ani neznám,
tak má téměř vždy dospělý doprovod.
Pro mne je to vítaná pomoc, dítě je klidnější a lépe se v novém prostředí zorientuje. V nedělce se povídá, kreslí,
zpívá, hrají hry. Co je Vám tak nejbližší? Já nejsem moc tvořivá a osobně
mám raději když je to akčnější. Malí neudrží pozornost, tak kreslí a já k tomu
vyprávím. Starší ty příběhy již znají a je
možné si s nimi více povídat i v tom omezeném čase 40 minut, dají se nakousnout
i další témata, která s tím souvisí, co si
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mne překvapivě zapojují i ti, do kterých
bych to nikdy neřekla. Každý to pojímá
po svém a je hezké, když děti vidí různé
přístupy k danému tématu.
Po Vaší mnohaleté zkušenosti s učením v nedělce, mělo by se podle Vás
něco na ní změnit?
Tak já jsme taková „konzervaÿ.
A také se témata opakují, teď zrovna běží
cyklus, který jsem dělala už asi před šesti
lety. A mění se v čase děti? Ne, trend
nevidím, je to individuální.
Vybavujete si nějakou příhodu –
vtipnou, dojemnou, překvapivou?
Už je to léta, ty děti už jsou dávno
v mládeži, ale měly tehdy nějaký pubertální záchvěv, že si dávaly různé věci na
hlavu, nějakou blbost, pořád jim to padalo a byly absolutně nesoustředěný a po
pěti minutách úplně rozjetý – no jsou to
děti, to se občas stane. Ale když jsme
o tom myslí. Těší mě, když se na to dá na třeba dělali stínové divadlo na příběh Náto navázat nějakou hrou, třeba po dvoji- botovy vinice, to bylo hezký.
cích. I u malých končíme nějakou jedno- Vaše slovo na závěr?
duchou hrou, aby to nebylo jako ve škole.
Mně přijde, že pro ty děti je důleAby si to více zapamatovali? „Na to
žitý, že si vytvářejí svoje společenství ve
jsem u mladších dětí rezignovalaÿ. Větsboru, mají v něm svoje místo, mají své
šinou si napoprvé nebo napodruhé nezadospělé. A na táboře vidí i to spojení s dopamatují nic. Ale časem se jim biblické
spělými, které z kostela vlastně neznají.
příběhy začnou skládat dohromady, tu si
V nedělce mi ani tolik nezáleží na tom,
zapamatují jméno, tu základní motiv přízda si děti dobře zapamatují jednotlivé
běhu. Program pro děti máme i na sbopříběhy, často je dokážou dokonale zamorovém táboře a tam do něho vtahujeme i
tat do sebe. Hlavním sdělením nedělky
jiné dospělé, aby děti viděly, že to není jen
pro děti je, že je Pán Bůh má rád.
pan farář a učitel. Nebylo to tak vždycky,
bývalo to jen na nás. Teď se někdy pro
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i Ze sborových akcí
Čt
Ne
Ne

23. 6.
26. 6.
3. 7.

19:00
9:30
9:30

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

10.
17.
24.
31.
7.

7.
7.
7.
7.
8.

9:30
9:30
9:30
9:30
9:30

Ne
Ne
Ne

14. 8.
21. 8.
28. 8.

9:30
9:30
9:30

předprázdninové posezení
bohoslužby (T. Landová)
bohoslužby (P. Kalus, společné se sborem Žižkov II a vršovickým sborem, zde v Korunní 60)
bohoslužby (P. Gallus)
bohoslužby s Večeří Páně (M. Cháb)
bohoslužby (Z. Šorm)
bohoslužby (Z. Šorm)
bohoslužby ve vršovickém sboru v Tulské 14/1, společné bohoslužby s vršovickým a žižkovským sborem. Káže Zdeněk
Šorm
bohoslužby (Z. Šorm)
bohoslužby s Večeří Páně (O.Navrátilová)
bohoslužby v Betlémské kapli na Žižkově, Prokopova 4/216,
společné bohoslužby s vršovickým a žižkovským sborem,
káže Matěj Opočenský

Zasmějme se
Učitelka v nedělní škole vypráví předškolním dětem o Desateru.
Když vysvětlí přikázání o tom, jak se mají děti chovat ke svým rodičům (budeš
ctít svého otce a matku), zeptá se jich ještě: Je v Písmu svatém nějaké přikázání
o tom, jak se máte doma chovat ke svým bratříčkům a sestřičkám?”
Šestiletý Adam bez zaváhání odpoví: „Nezabiješ!ÿ
Tři malí chlapci se přou o to, kdo má lepšího tátu.
První z nich povídá: „Můj táta naškrábe na papír pár slov, říká tomu báseň, a
dostane za to 50 dolarů.ÿ
„To nic není,ÿ říká druhý. „Můj táta načmárá na papír pár slov, říká tomu píseň,
a dají mu za to 100 dolarů.ÿ
Třetí na to povídá: „Kam se oba hrabou na mého tátu. Ten naškrábe na papír
pár slov, říká tomu kázání . . . a pak potřebuje 4 lidi k tomu, aby mu sesbírali všechny
peníze!ÿ
(zdroj: www.christnet.eu, vybrala Jarmila Raisová)
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