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Kázání v neděli 14. 8. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Kazatel 11, 1–8
Jeremiáš 36,1–3; 9–16; 21–31

Bratři a sestry,

říká se „Jablko nepadá daleko od
stromuÿ. A asi jen člověk úplně slepý si
může myslet, že je absolutně nepozna-
menaný výchovou, prostředím, ve kterém
vyrůstal, a společností, ve které žije; že si
v sobě nenese nic ze svých rodičů, že na
něho nemá vliv jeho okolí. Představa, že
je každý z nás veskrze nezávislý originál
a solitér, je nebezpečná iluze, která život
ničí a znemožňuje svobodu. Proto říká
páté přikázání: „Cti svého otce i matku,
abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti
dává Hospodin, tvůj Bůh.ÿ To není výzva
k absolutní poslušnosti, ale spíš k pozor-
nosti: Buď pozorný ke kontinuitě a souná-
ležitosti života. Zajímej se a ber vážně to,
co tu bylo před tebou. Jen tak to nebudeš
jenom nevědomky opakovat. To je jeden
ze základních předpokladů svobody.

Nicméně to ještě neznamená – a v tom
je ta lidová moudrost vedle – že by byl
člověk automaticky nebo osudově pouze
produktem rodové podmíněnosti nebo
dědičnosti. A to ani ve zlém, ani v dob-
rém. Svědectví Písma potvrzuje možnost
svobody a osobní odpovědnosti. Vypráví
o nečekaných zvratech, o postojích synů,
které se ani v nejmenším nedají odvodit
z jednání jejich otců. Což může být důvod
jak k naději, tak ke zklamání.

Ačkoli král Jošijáš – otec krále Jó-
jakíma, který v našem příběhu vystupuje
– měl ve svém otci jenom příklad svévole
a jeho děd se dopouštěl těch nejhorších
ohavností v očích Hospodinových, on se
kupodivu pustil do opravy chrámu a ná-

lez knihy zákona ho zasáhl tak mocně, že
v jeho duchu provedl radikální reformu
bohoslužby i celého života božího lidu.
Navzdory všem předpokladům pro něho
mělo zapomenuté svědectví rozhodující
váhu.

Jenomže obnova a náprava, ani zno-
vunalezený respekt k božímu slovu také
nepokračují automaticky – nedědí se
spolu s genovou výbavou. Jošijášův syn
Jojakím byl, jak jsme četli, přímo vzo-
rovou ukázkou ignorance vůči božímu
slovu. Nejen že s ním ani nehne, ale
s bohorovným klidem ho ostentativně
pálí. Rodinná tradice, příklad otce ani
vliv společnosti, s jejímiž představiteli Je-
remjášovo proroctví očividně otřáslo, ne-
musí nic znamenat. Člověk má svobod-
nou vůli a je to jeho výsada, naděje i pro-
kletí. Ale především, je to otevřená mož-
nost, která vylučuje všechny definitivní
soudy, která opravňuje vždy znovu dou-
fat a nedovolí vzdát se jednou provždy
možnosti oslovení.

O tom svědčí právě existence proroků.
Jistěže často vyřizují soud, ale ne jako
předem hotový scénář, nýbrž jako apel,
jako výzvu ke změně. Připomínají závaž-
nost lidského jednání, demaskují falešné
naděje a opory, natvrdo odkrývají dosah
nevěry, opakovaně líčí její zhoubné dů-
sledky – ale to všechno má smysl právě
jen proto, že se Bůh nikdy nevzdává mož-
nosti, že to slovo s posluchači pohne, že
nastane obrat, že existuje naděje, že soud
není osud. Jinak by o něm nemělo cenu
mluvit. A už vůbec ne opakovaně. To má
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význam právě jen tehdy, zůstává-li konec
otevřený. Proto má smysl znovu vystou-
pit, znovu se ozvat, opakovaně připomí-
nat důsledky zlé orientace, shrnout je a
sepsat. Protože pak je možné, že to ně-
komu dojde, že tu možnost otevřeného
konce využije, že k tomu zlému dojít ne-
musí.

Ale jaká je záruka, bratři a sestry, že
se tak stane, že to varování dojde slu-
chu, když už ho lidé tolikrát slyšeli a nic?
Řeknu to rovnou – žádná záruka není.

Ovšem naděje právě není otázkou zá-
ruk a jistoty. To je ten osudový omyl a
také rozdíl mezi vírou a nevěrou. My lidé,
máme-li doufat, chceme záruky, a máme-
li věřit, chceme důkazy. A my křesťané
se téhle lidské touze často snažíme vy-
jít vstříc, sami sebe i druhé se snažíme
přesvědčit, že pro víru i pro naději sto-
procentní důkazy existují a že jednání, ke
kterému vedou, stoprocentně vyjde. Dě-
láme to v dobré víře, ale je to medvědí
služba. Je totiž snadné poukázat na křeh-
kost takového tvrzení.

Bible na takové jistotě nestaví. Klidně
připustí, že i Bůh–přestože vyznává
jeho vševědoucnost–předem stoprocentně
neví, žádnou stoprocentní jistotu nemá.
„Snad . . . se odvrátí. . . ÿ – říká Hospo-
din na začátku Jeremjášovi. „Snadÿ –
to není jistota, to je možnost. A na té
stojí boží víra a boží naděje. Kvůli tomu
„snadÿ má smysl něco dělat, zkoušet to
znovu a znovu. Jak říká biblický Kazatel:
„Nevíš, zda se zdaří to či onoÿ. . . a právě
proto se do toho pusť a doufej.

Ta nejistota přece není jenom nejis-
tota o úspěchu a o smysluplnosti, ale
i o neúspěchu a o marnosti. Nevíš –
opravdu nevíš, a proto je nesmysl a lež to
vzdát nebo čekat, až budeš na sto procent
vědět. „Snad – možnáÿ – to je pravdivý

důvod pro naději, to je výzva k vytrvalé
aktivitě, to je mocná a poctivá překážka,
aby člověk nad někým nebo nad něčím
definitivně zlomil hůl a svoje úsilí zaba-
lil.
/ Přečtu vám jedno Chasidské vyprá-

vění, které to hezky ilustruje – Chasidská
vyprávění, str. 249, „Možnáÿ /.
Jeden velmi vzdělaný osvícenec se do-

slechl o Berdičevském a vyhledal jej, aby
s ním podle svého zvyku podiskutoval a
vyvrátil mu zaostalé názory a pravdy víry.
Když vstoupil do cadikovy světnice, spat-
řil jej, jak s knihou v ruce chodí sem
a tam a horečně přemýšlí. Příchozího si
rabi vůbec nevšiml. Najednou se zastavil,
letmo na něj pohlédl a řekl: „Možná je
to však pravda.ÿ
Učenec mamě sbíral všechnu svou

sílu, ale kolena se mu podlamovala
hrůzou–tak strašný byl cadik na pohled,
tak strašně zněla jediná věta, kterou vy-
řkl. Nyní se na něj ale rabi Lévi Jic-
chak obrátil úplně a řekl mu mírně: „Můj
synu, velcí mužové Tóry, se kterými ses
pohádal, plýtvali pro tebe slovy nadarmo.
Šel jsi a smál ses jim. Nemohli Boha a
jeho říši položit před tebe na stůl a ani
já to nemohu. Ale, můj synu, zamysli
se: možná je to pravda.ÿ Osvícenec se
chtěl ještě jednou vzepnout k útoku; ale
to strašné „možnáÿ, které mu podruhé za-
znělo vstříc z cadikových úst, zlomilo jeho
odpor.

Víra a naděje, alespoň podle bible, má
daleko blíž k pokornému vědomí omeze-
nosti našich obzorů než k suverénní vše-
vědoucnosti. Jestliže i Hospodinu stačí
ono „snadÿ k tomu, aby měl za smyslu-
plné znovu kázat a připomínat mnoho-
krát oslyšené slovo, není ten požadavek
záruk, jenom bohapustou nevěrou?

A tak Báruch předčítá lidu v den po-
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stu proroctví, která už tolikrát slyšel.
Dává novou šanci, aby se půst opravdu
naplnil, aby se osvědčila otevřenost srdcí,
aby v nich lidé dali prostor ještě jinému
pohledu na svůj život a svojí situaci, než
jaký vychází z jejich přání a záměrů. To
je obsah postu a pokání. Rituál sám je
nezajistí. I to je jen možnost. Může se na-
plnit, jako v případě velmožů, kteří chtějí
slyšet, a Jeremiášovo slovo s nimi otřese.
Člověk jej ale může formálně zachovat,
a přesto vnímat každý hlas, který se mu
nehodí do krámu, jenom jako „pátou ko-
lonuÿ, která maří jeho úsilí a demorali-
zuje, a který je proto třeba umlčet – tak
jak to dělá král Jojakím. I při vnější zbož-
nosti si jeden může zachovat hroší kůži.

Veškeré kázání a apely se tak mohou
jevit jako naprosto marné. Jak se říká,
jako když hrách na stěnu házíš. Jediný

výsledek je ten, že se člověk musí před
zlobou sebejistých ignorantů skrýt. Má to
tedy cenu? Má to nějaký smysl?

Hospodin má za to, že ano: „Znovu
si vezmi jiný svitek a napiš všechna ta
slovaÿ. Hodnota božího slova není závislá
na jeho momentálním účinku. Ten ne-
může zaručit a zajistit nikdo. Ani Bůh,
který respektuje naši svobodu, ani jeho
prorok. V tom jeho, ani naše, odpověd-
nost netkví. Na něm i nás je jen to, aby
Hospodinovo slovo dál znělo, aby se ucho-
valo. Jeho význam ignorancí člověka ne-
končí. Pravda se umlčet nedá. I kdyby
o ní nikdo slyšet nechtěl, není to její ko-
nec. Boží věc nestojí a nepadá s námi
lidmi, naopak my stojíme a padáme s ní.
Jestliže ji odmítneme, není ztracena ona,
nýbrž my. Amen.

Přímluvná modlitba
V pokoji se modleme k Hospodinu
Za mír, za klid zbraní modleme se

k Hospodinu: Pane, smiluj se
Za ty, kdo se bojí zítřka, za ty, kdo žijí

ve strachu a v nebezpečí, za ty, kdo ztra-
tili naději. Za ty, kteří jsou na útěku, za
ty, kteří se nemají kam vrátit, za rodiny,
které rozdělila válka. Za ně, za všechny, se
modleme k Hospodinu: Pane, smiluj se.

Za ty, kdo rozhodují o válce a míru,
aby jejich srdce obdařil Bůh moudrostí,
soucitem a milosrdenstvím, modleme se
k Hospodinu, Pane, smiluj se.

Za nemocné, aby jim Bůh dal zdraví
a odvahu, za ty, kteří jsou opuštění, za
všechny nešťastné lidi, aby se k nim při-
blížil Duch Svatý a potěšil je, modleme
se k Hospodinu: Pane, smiluj se.

Za lidi, kteří pomáhají druhým, za pe-

čující o nemocné, za lidi, kteří se starají
o své bližní bez domova, za ty, kdo se
pomáhají cizincům přicházejícím k nám
ze zemí, ve kterých mají strach zůstávat,
aby jim Bůh dal lásku, dar porozumění
a trpělivosti, za ty všechny se modleme
k Hospodinu: Pane, smiluj se.

Za jednotu všech křesťanských spole-
čenství v jedné církvi Kristově. Za ujiš-
tění, že Bůh je bohem života, za poznání,
že Bůh je Bohem míru, za důvěru, že Bůh
je Bohem lásky, modleme se k Hospodinu:
Pane, smiluj se.

Za ty, kdo nás žádali o modlitbu,
za naše příbuzné a přátele modleme se
k Hospodinu: Pane, smiluj se.

Amen

Matěj Cháb, 14.8.2022
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Zprávy ze staršovstva 8. 9. 2022
� První část staršovstva jsme věno-

vali rozhovoru s konfirmandy, na
kterém byli přítomní i někteří ro-
diče a kmotři. Jak konfirmandi, tak
presbyteři mluvili o tom, čím je pro
ně víra důležitá a co jim přináší. Na
závěr staršovstvo s radostí vyslovilo
souhlas s tím, aby byli všichni kon-
firmandi konfirmováni a přálo jim,
aby pro ně byla víra vždy posilou
a dobrodružstvím a aby ve sboru a
církvi stále nalézali domov a poro-
zumění.

� Slib presbyterů, kteří se ho nemohli
účastnit na jaře, dojedná M. Cháb
se seniorem M. Opočenským nej-
spíše tak, že bude Z. Šorm kázat ve
Vršovicích a M. Opočenský na Vi-
nohradech.

� Staršovstvo se rozhodlo svolat bě-
hem podzimu schůzku zájemců
o křesťanskou službu.

� Rodiny uprchlíků z Ukrajiny se na
konci července odstěhovali do bytu
ve sborovém domě v Libni. Náš
sbor jim zakoupil lednici, uhradil
zálohu na nájem a z prostředků Ka-
tastrofenhilfe poskytl poukázky na
zařízení a školní potřeby. V srpnu
také sbor ukrajinským ženám po-
skytl prostory pro výuku češtiny.

� Staršovstvo přijalo materiál pro ce-
losborový rozhovor o rozvojovém
plánu a stanovilo jeho termín na ne-
děli 23.10 po bohoslužbách. Mate-
riál bude uveřejněn v Hroznu a na-
množen, aby byl v kostele k dispo-
zici.

� M. Cháb informoval staršovstvo
o dalším postupu při domluvě změn
zakladatelské listiny OPS Jeden
Svět.

� Na sbírku solidarity se v našem
sboru vybralo 3350,–Kč a na Evan-
gelickou akademii 2987,–Kč.

� Staršovstvo zhodnotilo průběh le-
tošní Noci kostelů. Konstatovalo
malou účast členů sboru na bese-
dách s neziskovými organizacemi,
které se sbor rozhodl soustavně
podporovat. Celkově Noc kostelů
v našem sboru navštívilo 275 lidí.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o průběhu sborového tábora v Čími
u Slap. Zúčastnilo se ho 51 členů
sboru, z toho 20 dětí. Veliké podě-
kování patří J. Raisové, která zajiš-
ťovala celou organizaci včetně ku-
chyně. Vzhledem k tomu i k péči
o ubytované uprchlíky z Ukra-
jiny rozhodlo staršovstvo o odměně
J. Raisové. Potáborová porada se
uskuteční na začátku října v ter-
mínu, který vyplyne z Google ta-
bulky, kterou připravil S. Svoboda.

� Staršovstvo projednalo přípravu
konfirmační slavnosti a rozhodlo,
které publikace konfirmandům sbor
při této příležitosti věnuje.

� Pravidelný dar obchůdku Jeden
svět byl odeslán.

� Staršovstvo zhodnotilo sborový
program v uplynulém období a pro-
jednalo program na další období.



ZE ŽIVOTA SBORU 7

� Staršovstvo rozhodlo, že sbor při-
spěje účastníkům Sjezdu mládeže
23.–25.9. v Ostravě uhrazením
účastnického poplatku.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o domluvě na termínech pravidel-
ných shromáždění v tomto školním
roce (viz. samostatná zpráva)

� Staršovstvo se dohodlo, že umožní
online přenos biblických hodin.
Technicky jej připraví M. Cháb.

� Staršovstvo jednalo o rekonstrukci
„kobkyÿ. M. Janeček zajistil roz-
počet od firmy Stavby Roch. Star-
šovstvo souhlasí, aby s ní sbor uza-
vřel smlouvu, pokud se do 15.9. ne-
podaří získat výhodnější nabídku.
Firma je schopna provést rekon-
strukci během října.

� Popelnice na biologický odpad byla
již pořízena a odvoz funguje.

� J. Svoboda provedl opravu rýh na
stolech ve sborovém sále.

� Oprava klavírního křídla probíhá
dle smlouvy. Nástroj by se měl vrá-
tit do kostela do konce září. M. Ja-
neček jedná o upřesnění termínu.

� M. Janeček informoval staršovstvo
o darech, které náš sbor poskytuje
v rámci sborové solidarity. Ve vět-
šině seniorátu jsou již uzavřeny da-
rovací smlouvy. Čtyři se ještě do-
jednávají.

� Staršovstvo rozhodlo o zakoupení
plastové venkovní truhly na dvorek
pro uložení podsedáků (náklad cca
2500,–Kč).

� M. Janeček informoval staršovstvo
o žádosti o dotaci na ubytování lidí
z Ukrajiny, o kterou sbor požádal
MHMP. O jejím využití rozhodne
staršovstvo až po jejím obdržení.

� Staršovstvo souhlasí, aby sbor po-
žádal o podporu z grantu Luther-
ské federace na zajištění aktivit
pro uprchlíky z Ukrajiny do výše
přímých nákladů (viz. rozhodnutí
níže)

� Staršovstvo při obnově pojistné
smlouvy na sborový dům zkonzul-
tuje aktualizaci podmínek s nezá-
vislým odborníkem.

� Staršovstvo jednalo o prodloužení
některých nájemních smluv ve sbo-
rovém domě a navýšení nájemného.

� Staršovstvo na listopadové schůzi
zahájí rozhovor o stávajícím kon-
ceptu sborových bytů určených
k sociálnímu bydlení a pověřilo jeho
přípravou M. Chába.

� F. Krupička a Z. Šorm zjistí mož-
nosti zřízení signálního čidla proti
zatápění druhého suterénu sboro-
vého domu.

� Staršovstvo doporučuje zacho-
vat kotelnu na dvorku v podobě
funkční koupelny, jak byla zřízena
pro uprchlíky z Ukrajiny.

� Hospodářská komise připraví pro
příští schůzi staršovstva návrh
úsporných energetických opatření.

� Staršovstvo odložilo rozhovor o no-
vém rozdělení seniorátů na říjnovou
schůzi.
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� Staršovstvo jednalo o změnách
Církevního zřízení (zkrácení doby
nutné ke slučování sborů, zru-
šení možnosti dočasného postavení
kazatele mimo službu při řízení
před pastýřskou radou, zjednodu-
šení procedury některých změn cír-
kevního zřízení).

� Staršovstvo vyhovělo žádosti dob-
rovolnické iniciativy „Hlavákÿ
o možnost občasného přespání
uprchlíků ve sborových prostorách
a stanovilo jeho podmínky. Komu-
nikaci budou zajišťovat Z. Šorm, J.
Šilar a M. Janeček. Sbor zakoupí
8 karimatek. Po zkušenostech s ně-
kolika přespání se staršovstvo roz-
hodne, zda je s to v této službě
pokračovat.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti komu-
nitního programu „Café Žinkaÿ na
poskytnutí sborových prostor pro
volnočasové aktivity ukrajinských
uprchlíků (psychoterapeutické sku-
piny, lekce angličtiny, arteterapie,
individuální poradenství a společné

vaření) – vždy ve čtvrtek od 11.00
do 18.00.

� Sbor poskytne bezplatně kostel pro
benefiční koncert 4.10., který po-
řádá dejvický sbor naší církve pro
školu Diakonie Praha.

� Staršovstvo souhlasí s uspořádáním
výstavy obrazů Jany Turecké v na-
šem kostele.

� Staršovstvo se rozhodlo zatím ne-
využít nabídky koncertů skupiny
Oboroh a S. Klecandra.

� Staršovstvo vítá nabídku M. Vy-
mětala na kázání a přednášku v lis-
topadu. Konkrétní termín s ním do-
jedná Z. Šorm.

� Staršovstvo rozhodlo o termínu
Díkčinění – v neděli 16.10.

� Staršovstvo se rozhodlo vyzvat
k podpoře vydání knížky pro děti
Z. Šorma „Otec a bratři aneb o ra-
dostiÿ na portálu „Donioÿ a pří-
padně její vydání podpoří i ze sbo-
rových prostředků.

Pravidelná shromáždění v tomto školním roce
Náboženství – se bude konat každou

středu od 15.00. Poprvé se sejdeme ve
středu 21.9.

Konfirmační cvičení – vzhledem k vě-
kové skupině dětí jeho začátek odložíme
až na příští rok.

Biblické hodiny – se budou konat opět
každé úterý od 19.00 (kromě 2.úterý

v měsíci). Poprvé se sejdeme v úterý
18.10. Budeme při nich pokračovat ve vý-
kladu Ježíšova kázání na hoře. Chceme
při nich také umožnit online připojení.

Setkání starší generace – se bude opět
scházet v úterý ve 14.30 (kromě 1.úterý
v měsíci, kdy bývá koncert). Poprvé se
bude konat v úterý 11.10.



ZE ŽIVOTA SBORU 9
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Celosborový rozhovor k rozvojovému plánu 23. října

V neděli 23.10. po bohoslužbách vás všechny zveme k rozhovoru o rozvojovém
plánu sboru. Staršovstvo pro něj připravilo následující materiál. Sbor ovšem
není podnik, jehož podobu řídí a plánuje správní rada. Jsme společenství,
které tvoříme všichni dohromady, a na každém z nás záleží, jak bude sbor
vypadat. Proto vás prosíme, abyste si materiál přečetli a rozmysleli si svoje
podněty, návrhy a připomínky. Budeme za ně vděční a věříme, že plán může
být přínosný, když vyjádří, co opravdu chceme všichni dělat.

MATERIÁL K CELOSBOROVÉ DISKUSI O ROZVO-
JOVÉM PLÁNU
Farního sboru ČCE v Praze 2 – Vinohrady
1. Úvod

Z podnětu seniorátního výboru (v sou-
vislosti s přijatým strategickým plánem
ČCE) se staršovstvo našeho sboru za-
bývalo otázkou vypracování rozvojového
plánu sboru. Ze strany seniorátního vý-
boru byly nabídnuty dvě varianty roz-
vojového plánu, tzv. minimalistická va-
rianta, jež se skládá pouze ze stručných
odpovědí na seniorátním výborem pře-
destřené otázky, a varianta plné verze
rozvojového plánu. Staršovstvo se roz-
hodlo pro vypracování plné verze roz-
vojového plánu, které vnímá jako mož-
nost zamyslet se hlouběji nad fungová-
ním sboru a otázkou jeho budoucího vý-
voje. K tomuto tématu se uskutečnilo ně-
kolik mimořádných jednání staršovstva,
z nichž vyplynuly podstatné otázky tý-
kající se našeho sboru, k nimž považuje
staršovstvo za vhodné stanovit vize pro
budoucí směřování sboru.

Pro přehlednost byly diskutované
otázky rozděleny do tří oblastí, a to

hospodářská situace, fungování sboru ve
vztahu ke svým členům (dovnitř) a fun-
gování sboru navenek.

Vzhledem k tomu, že rozvojový plán
by měl fungovat jako jakýsi manuál bu-
doucího vývoje našeho sboru, považuje
staršovstvo za vhodné, aby o něm pro-
běhla širší diskuse v rámci sboru.

Dovolujeme si vám proto předestřít
tento materiál k širší diskusi o tom, kde
vidíme silné a kde slabé stránky sboru,
jakým směrem upnout síly ke zlepšení
fungování našeho sboru a jakou máme
v těchto otázkách vizi do budoucna.

2. Hospodářská situace

Finanční situace sboru je nad poměry
dobrá.

Sbor především těží z vlastnictví
domu č.p. 1440, který je součástí po-
zemku p. č. 1838, k.ú. Vinohrady, na ad-
rese Korunní 60, Praha 2 – Vinohrady.
Sborový dům je ve velmi dobrém stavu a
je z velké části pronajímán.
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Sbor dále vlastní bytovou jednotku č.
2191/22 o velikosti 1+1, v k.ú. Vinohrady
na adrese Slezská 134, Praha 3 – Vino-
hrady.

V tuto chvíli sbor neplánuje žádný
nákup či prodej nemovitostí, ani žádnou
podstatnou rekonstrukci či změnu v uží-
vání svých nemovitostí.

Díky výnosům z vedlejší činnosti
(pronájem nemovitostí) je sbor bez pro-
blémů schopen zajistit svůj provoz, péči
o své nemovitosti i odvody do personál-
ního fondu. To vše při zachování stá-
vajícího úvazku faráře, který činí jeden
plný úvazek. Nic nenasvědčuje tomu, že
by v budoucnu mělo dojít k nějaké pod-
statné změně.

Sbor nemá v úmyslu do budoucna fa-
rářský úvazek navyšovat.

S ohledem na velikost sboru a jeho fi-
nanční soběstačnost lze očekávat v hori-
zontu 10 let zachování stávajícího stavu,
tedy samostatný sbor s jedním plným fa-
rářským úvazkem.

Staršovstvo si uvědomuje, že velmi
dobrá ekonomická situace sboru před-
stavuje i závazek k solidaritě a prů-
běžně finančně podporuje slabší sbory
naší církve. V souvislosti s přechodem na
samofinancování ČCE se sice daří u členů
sboru probouzet větší finanční solidaritu
vůči sboru, ta však nepostačuje k pokrytí
nákladů provozu sboru, protože zároveň
dochází ke snižování počtu členů. Star-
šovstvo má za to, že do budoucna by hlav-
ním zdrojem financování provozu sboru
měly být saláry a dary.

Bude tedy třeba promýšlet strategie,
jak motivovat členy sboru k větší finanční
angažovanosti a zároveň jak rozšířit člen-
skou základnu sboru, tak aby fungování
sboru bylo zajištěno výnosy z darů a sa-
lárů a finanční výnosy z pronájmu nemo-

vitostí mohly sloužit především k pod-
poře slabších sborů.

3. Fungování sboru ve vztahu ke
svým členům

Z dotazníku, na jehož otázky staršovstvo
našeho sboru odpovídalo na přelomu let
2020 a 2021, vyplynulo následující.

Dle názoru staršovstva je sbor pro
své členy domovem, kde hledají zázemí,
čerpají energii a inspiraci a setkávají se
s přáteli. Staršovstvo považuje sbor za
tradiční a velmi liberální, jednotlivé části
bohoslužeb hodnotí převážně kladně a
ostatní sborová shromáždění a pravidelné
i občasné společné akce (nedělka, nábo-
ženství pro děti, setkávání konfirmandů
a mládeže, rodinné neděle, setkávání star-
ších, sborové výlety, hory, tábor, filmové
a literární večery) považuje za důležité.
Sbor je generačně pestrý a je v něm
zastoupena většina věkových skupin. Ve
sboru je nejméně zastoupená generace
20–30 let. Informace o životě ve sboru
jsou sdíleny různými způsoby a na ně-
kolika sociálních platformách, aby se do-
staly ke všem členům sboru. Staršovstvo
hodnotí spolupráci s farářem jako velmi
dobrou. Pastoraci konají především fa-
rář a sborová sestra. Staršovstvo do bu-
doucna považuje za vhodné, aby se do
pastorace aktivně zapojili i další členové
staršovstva. Nedělní škola a náboženství
pro děti jsou vedeny zkušenými učiteli
z řad členů sboru.

Sbor je však zaměřený spíše na sebe
než otevřený navenek. Bohoslužby a bib-
lické hodiny nemají takovou účast, jakou
by si staršovstvo představovalo. Chybí
zapojení laiků do bohoslužeb. Pokud jde
o křesťanskou službu a jiné dobrovolné
služby, jejich fungování leží na bedrech



12 ZE ŽIVOTA SBORU

úzké, stále stejné skupiny členů, sbor je
nedostatečně informovaný o těchto čin-
nostech a v komunikaci o nich chybí ote-
vřenost.

Staršovstvo si přeje, aby náš sbor byl
více otevřený všem příchozím, a chce více
podporovat sociální a biblickou práci.

Staršovstvo chce iniciovat větší za-
pojení i jiných než jen obvyklých členů
do dobrovolné práce pro sbor a u stolu
Páně. Výroční sborové shromáždění by
mělo být přesunuto do sborového sálu,
aby bylo možné lépe vést rozhovory nad
projednávanými otázkami. Staršovstvo
chce dále iniciovat rozhovor o křesťanské
službě, aby byla přesněji vymezena a spe-
cifikována její náplň a úkoly křesťanské
služby rozděleny mezi více členů staršov-
stva, ideálně i mezi další ochotné členy
sboru. Do programu svých jednání chce
staršovstvo trvale zařadit bod o duchovní
správě sboru. Staršovstvo by se chtělo
dále zabývat i otázkou větší rozmanitosti
hudby při bohoslužbách a obnovení setká-
vání „třicátníkůÿ za účelem podpory této
věkové skupiny. Staršovstvo má za to, že
sbor by se měl hlavně soustředit na čin-
nosti, v nichž je pro své členy i širší okolí
nenahraditelný.

4. Fungování sboru navenek

Sbor se dlouhodobě potýká s úbytkem
členů. Před třemi lety měl sbor 360 členů,

k 1. lednu 2022 jich bylo 345. Je to tím,
že starší členové, kteří tvořili silnou sbo-
rovou základnu, umírají. Do sboru se sice
hlásí i noví členové a jejich počty nejsou
zanedbatelné – za poslední tři roky posí-
lilo naše řady 23 členů – i tak je ale bi-
lance negativní.

Ubývá také účastníků nedělních bo-
hoslužeb. V roce 2019 se bohoslužeb pra-
videlně účastnilo 70 osob, dva následu-
jící covidové roky znamenaly pokles na
60 osob, v současné době klesla průměrná
účast na 56.

Na tomto trendu není nic výjimeč-
ného. Podle sčítání lidu klesl za posled-
ních dvacet let počet lidí hlásící se k Čes-
kobratrské církvi evangelické téměř na
čtvrtinu. Velmi podobně jsou na tom i
katolíci a husité.

Staršovstvo se přesto zamýšlí nad tím,
jak tento trend zvrátit. Jako jednu z hlav-
ních příčin nedostatku nových členů vidí
v tom, že je sbor příliš zaměřený sám
na sebe. Nedokáže však specifikovat, co
to znamená a jakým způsobem se efek-
tivně otevřít veřejnosti. Měli by si stáva-
jící členové více všímat nově příchozích
a snažit se je začlenit do života sboru?
Nebo je problém ještě hlubší a vyžaduje
zásadnější debatu o tom, co může naše
církev a náš sbor nabídnout širší společ-
nosti? Anebo jde o přeceňování dopadu
vlastní aktivity, protože duch vane, kam
chce? To jsou náměty k diskuzi.

Rozvojový plán?

Od minulého podzimu staršovstvo
pracuje na přípravě rozvojového plánu
sboru. Je to úkol, který vyplývá z celo-
církevního strategického plánu. Je to také

dobrá příležitost k sebereflexi a k vědo-
mému přemýšlení nad tím, kam bychom
chtěli směřovat. Nejdřív jsme se proto
snažili dotazníkem mezi presbytery zma-
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povat, jak kdo z nás sbor a všechny jeho
aktivity vidí a co by považoval za dobré
změnit nebo rozvinout. Poté jsme se nad
výsledky dotazníků třikrát sešli k rozho-
vorům, při kterých jsme se pokoušeli for-
mulovat silné stránky a slabiny našeho
sboru a hledat náměty a návrhy, které by
vedly k rozvoji sboru. Výsledkem by měl
být stručný materiál, který chceme před-
ložit celému sboru k otevřenému rozho-
voru, připomínkám a doplnění.

Chceme tak přispět k tomu, aby
byl náš sbor živý, otevřený a sociálně
činný, aby oslovoval navenek a byl také
hospodářsky odpovědný. Námětů a ná-
padů se objevilo celkem dost: partnerství
pro přicházející, rozdělení oblastí sborové
práce mezi presbytery, rozhovor o křes-
ťanské službě, obnova redakční rady
Hroznu, pořádání „Křesla pro hostaÿ,
snaha o ekumenické bohoslužby, obno-
vení třicátníků, úsilí o změnu financování
tak, aby jejím hlavním zdrojem byly sa-
láry a dary. . . apod.

I když tento rozhovor považuji za po-
třebný a dobrý a sám se na něm podílím,
přiznám se, že z něho mám zároveň divný
pocit a hlodá ve mně červík pochybností.
Plán můžeme jistě přijmout a může být
opravdu inspirativní, ale nevím, jestli se
tím skutečně něco změní, jestli naopak je-
nom nepodporuje nějakou iluzi, a to pod-
statné nám přitom uniká. Přiznali jsme
si opravdu poctivě, jak na tom jsme? Ja-
kou má vlastně naše rozhodnutí váhu – je
naše „anoÿ opravdu „anoÿ? Přemýšlíme
skutečně o tom, co život mění, nebo je-
nom vytváříme ideální konstrukce, které
jsou ale bez dalšího bezmocné a skuteč-
nosti se vlastně netýkají?

Rozhodli jsme se například před ča-
sem, že chceme jako sbor soustavně pod-
porovat dvě neziskové organizace. Každý

člen sboru je mohl navrhnout. Uspořádali
jsme pro ně několik benefičních koncertů
a do programu Noci kostelů jsme zařa-
dili rozhovor s jejich zástupci, aby měl
každý možnost se s nimi blíže seznámit
a na jejich práci se vyptat. Několik ak-
tivních členů sboru koncerty a rozhovory
domluvilo a všechno nachystalo. Muzika
to byla nádherná, rozhovory zajímavé a
jedinečné, ale počet účastníků ze sboru
by se dal spočítat na prstech jedné ruky.
Zapojujeme se také jako sbor každoročně
do Noci kostelů. Celé staršovstvo je pro,
abychom se jí účastnili, a myslím, že vět-
šina členů sboru by s tím souhlasila. Ale
když Jana Šarounová připravuje program
a prosí o spolupráci, skoro nikdo se jí ne-
přihlásí, na bohatém programu, který dá
nakonec dohromady, se kromě několika
stálých aktivistů ukáže ze sboru jen pár
jednotlivců, i když celkově se jí účastní
na tři stovky návštěvníků, a noční úklid
je z velké části jen na Jarmile. A podobné
je to i se sborovými vycházkami nebo
s ekumenickými bohoslužbami. Přání a
souhlas sboru nechybí, ale když se na
nich sejde deset účastníků ze sboru, je
to hodně a na ekumenická shromáždění
jich zavítá ještě méně. Tak se v duchu
ptám, co to přání a souhlas sboru vlastně
znamená? A jde opravdu o aktivitu, kte-
rou si může přičíst sbor, nebo je to věc
těch několika jednotlivců, kterým na tom
záleží? A změní tohle jakékoli plánovaní,
anebo je třeba dotknout se něčeho mno-
hem podstatnějšího a základnějšího?

Jistěže je možné diskutovat o otáz-
kách propagace, komunikace a organi-
zace. Nedokonalosti by se určitě na-
šly. Chyby děláme všichni. Ale závisí
to opravdu na nich? Když o tom pře-
mýšlím, vybavuje se mi spíš jedna ze
základních charakteristik, kterou kniha
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Skutků opakovaně připomíná při daru
Ducha a vzniku církve: „Všichni, kteří
uvěřili, byli pospolu a měli všechno spo-
lečné,. . . pobývali svorně v chrámu, po
domech lámali chléb a dělili se o jídlo s ra-
dostí a upřímným srdcemÿ. Ta chuť být
spolu a radost ze společenství jsou na té
prvotní víře nepřehlédnutelné. Jak tohle
vědomí, které spontánně přijímá věci dru-
hého za své a společenství nevnímá jako
ochuzující konkurenci vlastních záměrů,
vzniká a sílí? Na čem to závisí?

Nechci být moralista. Sám zápasím
s časem a vím, že člověk nikdy nestojí jen
v jedné odpovědnosti a jediném vztahu.
Nechci přispívat k pocitu viny. Jenom si
myslím, že je třeba přemýšlet o tom, co

vnímáme jako povinnost a co jako radost
a jakému duchu to odpovídá. A také, co
znamená naše slovo a náš souhlas, zda jen
uznání, že je něco správné, nebo něco,
čeho jsme nedílnou součástí. Možná by
bylo dobré, kdybychom místo o rozvojo-
vém plánu sboru mluvili o našem rozvo-
jovém plánu – tedy ne, co by měl dělat
sbor, ale co chceme dělat my, tedy já.

Budu rád, když se o tomhle roz-
vine rozhovor, třeba tady na stránkách
Hroznu. Neváhejte, nebojte se a pište.
Právě na tom asi záleží, jestli bude rozvo-
jový plán jenom ideální konstrukcí nebo
něčím, co se nás opravdu týká.

Zdeněk Šorm

Otec a bratři aneb O radosti
Vznikne nová knížka pro malé děti?

Prohlížíte si s dětmi rádi knížky, ve
kterých se dá něco otvírat, odklápět, s ně-
čím pohybovat? Děti je mají hodně rády
a pamatují si pak jejich obsah možná
více než u jiných knížek. Dosud mám tak

z dětství v paměti knížku, ve které se ote-
víraly tlamy různých zvířátek, nebo po-
hádku o princezně, která zachránila po-
libkem prince proměněného v žabáka.

Náš farář Zdeněk Šorm si s ma-
lými vnoučaty takové knížky také často
prohlíží, a protože sám je i výtvarník,
napadlo ho, že by bylo hezké vytvo-
řit pohyblivou knížku s biblickým příbě-
hem, kterých na trhu moc není. Vybral
jedno z nejznámějších Ježíšových podo-
benství O marnotratném synovi (nebo
spíše O milujícím otci) a knížka je na
světě.

Nakladatelství Eman je ochotno ji vy-
dat, majitel nakladatelství Tomáš Tru-
sina byl nápadem nadšen. Zařadil knížku
do edičního plánu na rok 2022 s důvě-
rou, že pohyblivá obrázková knížka pro
předškoláky dobře zapadne do řady kre-
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ativních materiálů pro biblickou práci
s dětmi. Knížku bude možné koupit už
letos jako vánoční dárek.

Výroba pohyblivé knížky je ale kvůli
výsekům a ruční kompletaci finančně
hodně náročná, a tak se Zdeňkova žena
Ruth rozhodla založit na portálu Donio
sbírku, která by potřebné finance zajis-
tila.

Vybrané peníze v plné výši pomohou
snížit náklady na vznik knihy (redakční

příprava, výseky, tisk, ruční kompletace
a vazba). Shromážděná částka bude po-
ukázána na účet Nakladatelství Eman a
stane se jako příjmová položka součástí
řádně vedeného účetnictví. Nakladatel-
ství knihu dotuje, autor se vzdal nároku
na honorář.

Sbírka na donio.cz umožní, aby pro-
dejní cena knihy nepřesáhla 300 korun, a
aby tak knížka byla dostupná co nejšir-
šímu okruhu čtenářů.

Jak je možno přispět?

Veřejnou sbírku lze najít na
www.donio.cz po vyhledání názvu
Otec a bratři aneb O radosti, který
se zadá do vyhledávače s ikonkou
lupy. Zadat je možno i přímý odkaz
https://www.donio.cz/otec–a–bratri–
aneb–o–radosti.

Pokud někdo ze čtenářů chce na vý-
robu knížky přispět, ale nemá přístup
na internet, může svůj příspěvek předat
přímo Ruth Šormové, případně Michalu
Janečkovi nebo Janě Šarounové, kteří se
postarají o to, aby se peníze dostaly tam,
kam mají.

Jana Šarounová
(s použitím textu z donio.cz)

BOOKLUB znovu začíná

Po prázdninové pauze se
v září znovu začneme se-
tkávat k rozhovoru o kníž-
kách a čtení. Booklub
je příležitost sdílet dojmy
z toho, co čteme, a také se
navzájem inspirovat, na-

bízet i přijímat tipy na zajímavé knížky.

Scházet se budeme opět ve čtvrtek
v 19:30, zpravidla 4. čtvrtek v měsíci.
Zváni jsou všichni, neklademe si žádné
podmínky; rozhovor bývá neformální, ně-
kdy si k němu dáme čaj, jindy víno, podle
nálady, chuti a počasí (počasí přizpůso-
bujeme i místo setkání: využíváme buď
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klubovnu ve sborových prostorách v 1.pa-
tře, nebo možnost posezení na dvorku).

Jak to funguje? Vždy s dvouměsíčním
předstihem se domlouváme na titulech,

které chceme číst a společně o nich mluvit
(nejde ale o úkol, jehož nesplnění by mělo
být překážkou účasti, vítán je opravdu
každý). V druhé části večera pak ten, kdo
chce, může ostatním povědět o knížkách,
které ho zaujaly, některé i ukázat, nabíd-
nout úryvek apod.

Nejbližší Booklub se sejde ve čtvr-
tek 22. září, další pak 20. října a 24.
listopadu. V prosinci uděláme předvá-
noční přestávku a pokračovat budeme
zase v lednu.

Na zářijové setkání jsme vybrali k roz-
hovoru dvě knížky: Bílá voda (Kateřina
Tučková) a Příběh Arthura Truluva (Eli-
zabeth Berg), v říjnu budeme diskutovat
o knize Destrukce (Stanislav Biler).

Těšíme se na vás

Ruth Šormová

Krátká reportáž z letošního tábora v Čími
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všechny foto v tomto článku Jakub Rais

Tentokrát jsme navštívili kraj, kde:
”Mary, babička Mary, dva kolťáky za pa-
sem,
nad hlavou točí lasem.
Stoletá Mary, babička Mary,
ta zkrotí křepce hřebce, ať chce či ne-
chce. . . . . . ”,
neboť jsme na týden osídlili v lesích
blízko slapské přehrady schovanou osadu
starého moudrého lodního kapitána br.
faráře Sama Hejzlara a jeho milé paní.
Moc rádi jsme přijali pohostinství v je-
jich domáckém sídle a obsadili různé po-
koje, některé vyzdobené starožitným ná-
bytkem, do některých se spáč dostal jen
po kolenou, někteří spící na verandě shlí-
želi ráno do zahrady a lesa zároveň. Mlá-
dež obsadila vzdálenou stodolu a jeden
osadník na přilehlé louce rozložil svůj
stan.

Ačkoliv první dny teklo z nebe hodně
vody a koupání muselo počkat až na slu-
nečné dny, táborák pod střechou připra-
vil Filip se svými pomocníky hned první
večer. Děti ani nestihly objevit všechna
zákoutí a už byly vtaženy do bohatých
dopoledních i odpoledních her. Samso-
nův příběh siláka, který teprve ve své
prohře nalezl Boží věrnost, a tak nako-
nec opravdu zvítězil, se potkal s vyús-
těním hry mládeže o obsazování Marsu
v r. 3757. Potkali jsme podivnou par-
tičku, u které nebylo hned zřejmé nako-
lik ještě vychází z nám známých kultur-
ních kořenů, nebo zda se, v sci–fi převle-
cích a řeči, zcela vymkla propojení s naší
současností. Každopádně i tahle partička
vedená dost podivným prorokem musela
přehodnotit své postoje a prošla jistou
katarzí co se týče spoléhání jen na vlastní
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sílu. Spojení mezi zemí a nebem, Zemí
a Marsem mělo být zřejmě zcela spon-
tánně završeno dobýváním střechy, ale to
se chlapcům zcela nepovedlo. Tak mu-
seli nastoupit záchranné čety obětavých
mužů Božích – Zdeňka a Michala a přistá-
vací plochu střechy dát zase do pořádku.
Laskavý otec Sam H. ani moc nesoptil,
ostatně i jeho mládí v době osídlování po-
hraničí po 2. sv. válce bylo dost divoké.
Srovnání si dovoluji na základě četby na
místě dostupných pamětí – viz Samuel
Jan Hejzlar „Na hraněÿ.

Mezi vším programem probíhal

s mnoha ochotnými pomocníky zcela pří-
zemní provoz – vaření, úklid, uspávání
malých dětí, obstarání čerstvých rohlíků
atd. atd. Kapitánka Jarmilka mohla být
spokojená, neboť všechno klapalo. A po-
vedl se i výlet na Slapy s plavbou par-
níkem a další nečekané kousky, např. ra-
pové vystoupení Adelaidy a neuvěřitelně
hravého Filipa, dále filmové skeče s opuš-
těnými artefakty výzbroje Daniela M.,
scénky handrkování s vetešníky, výroba
všelijakých hřív pro Samsona či apokryfní
biblická tvorba starších dětí.

Helena Wernischová

Stručné odpovědi na velké otázky
Recenze

V deseti kapitolách dává Stephen Ha-
wking čtenáři možnost seznámit se nejen
s mnoha novými poznatky, ale také s jeho
způsobem uvažování – a ten může, při
veškerém respektu k jeho vědecké auto-
ritě – vyvolávat pochybnosti a provoko-
vat. To je jistě fajn, stejně jako pokud
nás text vede nejen ke znalostem, ale
též k otázkám. Hawking vysvětluje nejen
stručně, ale i srozumitelně to, co je asi
většině lidí nepochopitelné. Jen doufám,
že je nás více těch, kteří i tak čtou některé
pasáže knihy s vědomím své neschopnosti
porozumět.

Už názvy jednotlivých kapitol jsou lá-
kavé: Je možné cestovat v čase? Bude
umělá inteligence chytřejší než my? Do-
kážeme na Zemi přežít? Co je uvnitř
černé díry? Měli bychom kolonizovat
vesmír? A hned první dvě kapitoly jsou
důvodem tohoto příspěvku právě do
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Hroznu: Existuje nějaký Bůh? Jak to
všechno začalo? Jsou to vlastně Hawkin-
govy názory na vztah mezi vědou a nábo-
ženstvím. Podle něho věda odpovídá na
otázky, které byly dříve řešeny nábožen-
stvím. „Nechci vzbudit dojem, že se ve
své práci snažím dokázat nebo vyvrátit
existenci Boha. Moje práce se týká na-
lezení racionálního rámce, který by nám
pomohl pochopit vesmírÿ. Text osciluje
mezi představou Boha v jeho lidské po-
době (připomíná jeho zobrazení Miche-
langelem) a jeho ztotožněním s přírod-
ními zákony („takto ovšem o Bohu vět-
šina lidí neuvažuje, chápou ho jako by-
tost podobnou člověku, s níž mohou mít
osobní vztah. Když si uvědomíte nesmír-
nou velikost vesmíru i jak nevýznamný
a náhodný je lidský život v něm, pak se
toto pojetí Boha jeví jako zcela nevěro-
hodnéÿ). Ač Bůh jsou pro něj přírodní
zákony, vzápětí přináší pojem „myšlení
Bohaÿ (?), čímž rozumí právě poznání
těchto zákonů a sebevědomě konstatuje
„myšlení Boha poznáme do konce to-
hoto stoletíÿ. Hned na další stránce nám
ale bere přesvědčení o jeho naivitě vě-
tou „jsem toho názoru, že vesmír vznikl
spontánně z ničeho a podle vědeckých
zákonůÿ. Vysvětlení přináší vynulováním

pozitivní a negativní energie a řečnickou
otázkou „stvořil Bůh zákony kvantové fy-
ziky, které umožnily velký třesk?ÿ, aby
poté konstatoval, že každodenní zkuše-
nosti nás vedou k přesvědčení, že vše,
co se děje teď, je způsobeno tím, co se
dělo dříve, a že tedy něco (možná Bůh)
musí být příčinou vzniku vesmíru. Ale
čas před velkým třeskem nebyl a tudíž
„je možné, že velký třesk nezpůsobilo nic.
Prostě nicÿ.

No, je to chytré čtení, které si těžko
dopřejete na sklonku těžkého dne. A po-
kud nehledáte jednoduchá vysvětlení, tak
vás nerozhází ani „nejjednodušší vysvět-
lení je, že Bůh neexistuje (protože pro
něj neexistuje žádný spolehlivý důkaz a
odporuje všemu, co se dozvídáme díky
vědě). Nikdo vesmír nestvořil a nikdo ne-
řídí naše osudyÿ. Pokud se přesto pro
přečtení téhle knížky rozhodnete, budete
místy naštvaní, místy užaslí a okouzlení:
bude to dobře investovaný čas – do svého
přesvědčení, mysli a víry.

Eliška Novotná

Hawking Stephen: Stručné odpovědi
na velké otázky. Argo a Dokořán 2021
(Brief Answers to the Big Questions,
2018)

Rozhovor
o nedělce s Jarmilou Raisovou
Když jdeš v neděli ráno do kostela
a máš nedělku, je to jiné ráno než
jinou neděli?

Určitě, už cestou na to myslím, vět-
šinou si ty děti vybavuji a vím, že při-
jdu o kázání. Nemohu říci, zda se tě-
ším více nebo méně, je to neporovna-

telné. Je to vlastně vždy překvapení,
jaké děti zrovna přijdou. Je to nevy-
zpytatelné. Jednou se mi stalo, že jsem
se dlouho připravovala a pak nebylo
žádné dítě. Dostala jsem ale jako ne-
čekaný bonus kázání, které mě oslovilo.
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Jak se to stalo, že jsi se stala
učitelkou nedělky ve vinohradském
sboru?

To se stalo asi před deseti lety, ale jak
to bylo si vlastně nevybavuji. To tady byl
Martin Zikmund a učitelé tak nějak ubý-
vali a já měla malého chlapečka. . . asi mě
oslovil. Rozhodla jsem se, že to zkusím,
mělo to být na přechodnou dobu – ale syn
už je dospělý a já mám nedělku s dětmi
pořád. Byla to ale pro tebe úplně
nová situace–nevyrostla jsi v církev-
ním prostředí a nemohla jsi vychá-
zet ze svých zkušeností z dětství. No
ale nová situace nastala už před sedm-
nácti lety, kdy jsem do sboru jako sborová
sestra přišla.

Potřebovala jsi pomoc? Kdo ti ji
poskytl, zúčastnila jsi se nějakého
kurzu? Jak jsi se na to připravovala,
být učitelkou neděly je trochu vý-
zva, možná s tím jsou spojené i ur-
čité obavy?

Nejprve jsem na nedělku doprová-
zela svého synka jako maminka. Sledo-

vala jsem, jak to probíhá, a z té zkuše-
nosti jsem potom vycházela. Hodně mně
pomohly pomůcky pro nedělkáře. To ještě
nebyl Evangnet, ale byly tištěné knížečky
a měli jsme každý měsíc schůzky – s Mar-
tinem si to nevybavuji, toho jsem zažila
krátce, ale s Ester určitě. Ta nám vždycky
dobře poradila, a když jsem něco nevě-
děla, mohla jsem se na ni obrátit. Teď
se spíš dívám na Evangnet, tam je to
pěkně udělané. Já jsem do loňska učila i
náboženství, předškolní třídu, a některé
materiály se vlastně prolnuly. Dvakrát
jsem byla na vzdělávacím kurzu a bylo
to moc prima. Bylo to hodně inspira-
tivní a setkání s lidmi z jiných sborů bylo
milé. Prima byli i faráři, kteří nám ukazo-
vali, jakým jiným způsobem to jde dělat.
Třeba si vzpomínám na to, jak pracovat
s biblickými postavičkami, to se mi moc
líbilo. Co víc používáš – kreslení, vy-
právění, hry. . . Nejvíc se mi osvědčilo,
když dětem říkám „Já budu něco poví-
dat a vy si k tomu můžete něco kres-
litÿ. Někdo si kreslí něco svého, jiní kreslí
k mému vyprávění a někdy je z toho něco
moc pěkného. Ty sama kreslíš také?
Trochu. . . baví mě malovat.

Po tvé desetileté zkušenosti s uče-
ním v nedělce, změnilo se něco?
Mělo by se podle tebe něco na ní
změnit?

Asi bych řekla, že ne. Děti jsou po-
řád jiné, ale jsou vlastně stejné – stejně
zvídavé, inspirativní, se stejnou předsta-
vivostí. Spíš mě teď někdy děti překvapí,
kolik toho z náboženství vědí, opravdu
hodně. Já třeba začnu něco vyprávět a
ony mi to klidně dopovídají. To jsou
ale ty větší děti? Ne, to jsou ty menší
děti, některé ty úplně malé, opravdu. Ří-
kají „předtím bylo tohle to, potom bude
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tamto. . . ÿ

Když jsem začínala učit, tak v kostele
byla klučičí parta, které jsme mezi učiteli
říkali „výběr z hroznůÿ. Nedělka s nimi
byla náročná, hlavně kvůli kázni. Často
opravdu hodně zlobili. Já jsem je nechtěla
příliš napomínat jako ve škole. Někdy se
mi podařilo je zaujmout něčím k tématu,
jindy ne. To jsem si pak říkala, že to je
aspoň dobré pro jejich rodiče, kteří mají
klid v kostele.

Rozhodně si myslím, že je dobře, že
nedělka je souběžně s bohoslužbami. Od
pamětníků vím, že dříve byla nedělka pro
děti po vlastních bohoslužbách, to si neu-
mím představit. Jako problematický a ru-
šivý moment vnímám to, když se s dětmi
vracíme do kostela, zvláště když je vys-
luhována Večeře Páně. Málokdy se nám
podaří návrat načasovat tak, abychom co
nejméně vyrušovali. Byla bych moc ráda,
kdyby návrat dětí do kostela byl klidný
a tichý. A považuji za důležité, aby děti
byly při Večeři Páně s rodiči i námi všemi
v jednom kruhu.

Také bych byla moc ráda, kdybychom
obnovili výlety, vycházky a podobné akce
pro děti. A bylo by prima, kdyby děti,

které chodí do nedělky, jely také v létě
na sborový tábor!

Vybavuješ si nějakou příhodu –
vtipnou, dojemnou, překvapivou?

No to se musím zamyslet. . . určitě ta-
kových situací bylo více. Jeden chlape-
ček měl vždy „zaručeně správné odpo-
vědiÿ, které střídal. Na otázky „O čem
jsme mluvili minule? O čem si budeme
povídat dnes?ÿ vždy odpověděl „O Pánu
Bohuÿ nebo „O Pánu Ježíšiÿ.

Tvoje slovo na závěr?
Myslím, že je důležité, aby se děti

v nedělce cítili dobře, aby věděli, že
kromě faráře tam jsou ještě učitelé, kteří
je mají rádi takové, jaké jsou.

Někdy je člověk v takovém rozpolo-
žení, že si říká „Tak teď bych si chtěla
v klidu sednout v kostele a slyšet nějaké
povzbudivé slovoÿ. Ale ta situace je jiná,
teď bych vlastně měla já povzbudit ty
děti. Někdy je to těžké a říkám si „třeba
ani žádné děti nepřijdouÿ. Ale ty děti při-
jdou, a pak se to vyvine tak, že jsem
vlastně jimi povzbuzená zrovna tak. Je-
jich energie a představivost je úžasná.

Eliška Novotná 7. 12.2021

Na tento den neděli 18. září,
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele
Mk 1, 12–13; EZ 371

A hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl
na poušti čtyřicet dní a satan ho pokou-
šel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho ob-
sluhovali.

Co prorok Izajáš viděl jen ve vizích
a obrysech, o tom evangelista Marek a

další evangelisté píšou již otevřeně a bez
okolků. Jeho narození se odehrálo v pří-
bytku ovcí a volů. Jeho služba začíná v di-
vočině. Zatímco na začátku svého půso-
bení žije mezi dravou zvěří a nic se mu
nestane, na svém konci vjíždí do Jeruza-
léma jako kníže míru na oslici, a přesto
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bude zatčen a ukřižován.
Během svého působení
připomíná, že v sobotu je
potřeba činit dobře, což
zahrnuje i záchranu zví-
řete spadlého do jámy. Do-
konce ani vrabci, kteří se
v jeho době prodávali do-
slova za pár haléřů, nejsou

zapomenutí před Bohem. Boží prozřetel-
nost se vztahuje k veškerému stvořenému
řádu a ani Šalomoun v celé své nádheře se
nemůže vyrovnat kráse polních lilií. Bůh
se stará o své stvoření tak, že i lišky mají
doupata a ptáci hnízda.

Všechny narážky týkající se celého
stvoření směřují k jednomu – Ježíš ozna-
muje a přináší mesiášský věk, v němž
sám žije. Ježíš přináší usmíření do všech
stran, přináší harmonii, ve které všechno
ladí a dobře zapadá do sebe. Ježíš odstra-
ňuje nepřátelství mezi lidmi, ale i mezi
lidmi a ostatním stvořením. Žije v divo-
čině mezi dravou zvěří i s anděli zároveň.
Všichni mohou žít ve svobodě bez po-
citu ohrožení. Žije s nimi, ale ponechává
jim autonomii. Neadoptuje je do lidského
světa. To je důsledek mesiášského uzdra-
vení. Vešel do divočiny a stejně tak vjel
na oslici do Jeruzaléma jako kníže míru.
Mesiášem ovšem není jen jako soukromá
osoba, je knězem, veleknězem, a tudíž
zprostředkovatelem. Izrael, lid smlouvy a
důvěry k Hospodinu, má tento mír při-
jmout. „Být s někýmÿ je důsledkem evan-
gelia, dobré zvěsti a projevuje se přátel-
ským společenstvím. Evangelium osvobo-
zuje k životu žít pro někoho. Mesiáš to-

muto ideálu, který prožíváme zpravidla
v rodinách a mezi přáteli, dává bezmála
kosmický rozsah.

Pane, rádi bychom i v mnohých
pustinách lidského života prožívali něco
z té nebeské radosti. Prosíme, ať umíme
uchopovat to, co nabízíš. Ať umíme při-
jmout, co vyhlašuješ. Ať dovedeme žít na-
vzájem v míru, přátelství a pokoji.

David Šorm, farář v Horní Krupé

Na každý den 2022, Kalich Praha 2021
(převzato se svolením)
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St 21. 9. 15:00 první náboženství pro děti
Čt 22. 9. 19:30 booklub - čtenářský klub
Ne 25. 9. 9:30 bohoslužby a konfirmace s Večeří Páně (Z. Šorm)
Ne 2. 10. 9:30 bohoslužby (Z.Šorm) po bohoslužbách promítání fotek z tá-

bora a potáborová porada
Út 4. 10. 14:30 koncert (program bude upřesněn)
Pá 7. 10. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 9. 10. 9:30 bohoslužby (Z.Šorm)
Út 11. 10. 14:30 setkání starších věkem
Út 11. 10. 19:00 hospodářská komise
Čt 13. 10. 19:00 schůze staršovstva
Ne 16. 10. 9:30 neděle Díkůčinění za úrodu - bohoslužby s Večeří Páně

(Z.Šorm)
Út 18. 10. 19:00 biblická hodina
Čt 20. 10. 19:30 booklub - čtenářský klub

Zasmějme se

Jste věřící?
„Ne, jsem ateista.ÿ
„Opravdu?ÿ
„Jako že je Bůh nade mnou!ÿ

Jak se modlí počítačoví maniaci?
Ve jménu otce, i syna, i ducha svatého
ENTER.

(zdroj: vtipy.anamis.cz, vybrala Eliška Novotná)
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