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Kázání v neděli 2. 10. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: 1.Královská 19,1 – 19
Text: Žalm 14

Sestry a bratři,
některé pasáže téhle starozákonní pís-

ničky jako by vůbec nebyly tři tisíce let
staré. Jakoby člověk ani nečetl bibli, ale
zaslechl útržek rozhovoru ve frontě u po-
kladen, od vedlejšího stolu v hospodě,
nebo na ulici při nějaké demonstraci. Pře-
svědčení, že ve světě, ve kterém žijeme,
to jde od desíti k pěti, že je to už úplná
hrůza, co se v něm děje, že je naprosto
zkažený, nevyjadřují dnes jen lidé, kteří
poměřují realitu náročnými biblickými
měřítky, sdílí je kdekdo. Všeobecná ne-
spokojenost roste. Vypadá to, že na slova
bible nakonec vždycky dojde. Čteme je a
bereme je jako potvrzení svého pocitu.

Ono to ale, sestry a bratři, není tak
jednoduché. Jednak – už právě proto, že
je ta písnička tři tisíce let stará. Jestliže
už tehdy bylo možné vidět situaci tak,
že „Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou
a nikdo nic dobrého neuděláÿ, pak se ten
svět asi moc nezměnil – nezměnil se k lep-
šímu, ale ani k horšímu. Jestliže se už
tehdy jevil jako totálně zvrhlý, pak ta
naše představa o současném úpadku bude
způsobená spíš tím, že si idealizujeme mi-
nulost, než že by současnost byla, co se
zlého týče, nějak mimořádná.

A jednak – ono zase není tak úplně
jisté, kam se tím notováním si s žalmistou
vlastně řadíme – zda k Bohu, na stranu
pravdy odvěké a věčné, nebo mezi její po-
pírače.

Je totiž otázka, jak ten žalm vlastně
číst.

Začátek je jasný: jen blázen či bloud

ve svém srdci popírá Boha. To je jistě
výrok víry. Jenom podotknu, že tu nejde
o oznámkování ateistů. O existenci Boha
před třemi tisíci lety nikdo nepochybo-
val. Říkal-li si tehdy někdo v srdci, že tu
Bůh není, pak říkal jen to, že nezasahuje
do života, že si život jde svou vlastní ces-
tou, že se řídí vlastními pravidly, že je
zkrátka něco jiného kostel a něco jiného
třeba obchod, nebo politika, prostě ten
běžný život. Tam se člověk nemůže na
Boha ohlížet, tam se musí a také může
zařídit, jak chce, po svém. A tak to přece
vidí dneska i mnoho lidí, kteří jinak exis-
tenci Boha uznávají a k víře se hlásí.
Možná tak někdy bezděky přemýšlíme i
my. Skutečná víra to ale vidí jinak a také
to jasně řekne – tohle není žádná moudrá
zkušenost, to je nepříčetnost, pošetilost,
vyšinutí, ztráta zdravého rozumu. „Bůh
tu neníÿ – je zkrátka řeč blázna.

Jenže kdo mluví potom dál? Kdo říká
to další – že lidé jsou zkažení, že všichni
páchají zlo, a když se někdo o něco zdán-
livě dobrého snaží, určitě ho motivuje ně-
jaká špatnost? Kdo vyslovuje to přesvěd-
čení o totální zkaženosti všech?

Nový překlad před tímto hodnocením
ukončil uvozovkami řeč blouda. Tady už
podle něj mluví sám žalmista, muž víry.
A ono to opravdu zní docela realisticky
a zároveň zbožně. Víra nás přece vede
ke střízlivosti, učí nás prohlédnout iluze
o nadějích vkládaných do člověka, kri-
ticky dovede odhalit, jak často se i v jed-
nání zdánlivě ušlechtilém a příkladném
skrývá jenom sobecká touha získat pro
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sebe body před lidmi nebo před Bohem,
jak člověk bývá i při své dobrotě zamě-
řen jenom sám na sebe. Nebylo by divu,
kdyby takhle pronikavý pohled viděl si-
tuaci černě? Ostatně v bibli přece také
čteme, že kromě Krista všichni zhřešili.
Nikdo není bez hříchu. Zdá se, že je to
v jedné lajně. Však se tak v kostelích
mnohdy káže.

Existuje ovšem i jiná možnost, jak ten
žalm číst. Mne na ní upozornil jedním fe-
jetonem Miloš Rejchrt. Ve starším – kra-
lickém – překladu, stejně jako v origi-
nálu, totiž žádné uvozovky nejsou. Kde
končí samomluva blázna tedy není jasné.
Je dobře možné, že ten totálně skeptický
pohled na lidi a na svět není ničím ji-
ným než pokračováním té bludné zatem-
něnosti lidské mysli, že takhle nemluví
člověk zbožný a moudrý, nýbrž blázen.

Ono to přeci vůbec není jedno a to
samé, když vyznáváme, že nikdo není bez
hříchu, že nikdo z nás sám od sebe není
schopen jednat dobře, že jen ten, kdo má
v zádech boží milost je svobodný od toho,
aby i ve své dobrotě hledal jenom sebe
– a když se řekne, že nikdo nic dobrého
neudělá. V tom je naopak veliký rozdíl.
Jednat může člověk přece nejen sám ze
sebe.

Kdo prohlašuje, že není nikoho, kdo
by jednal dobře, ten nemluví jen o schop-
nostech člověka, ten popírá, že by tu vů-
bec bylo něco jiného než lidská poru-
šenost a zkaženost, ten de facto popírá
Boha; alespoň Boha přítomného v na-
šem světě, Boha jednajícího, který reálně
mění lidské příběhy, který si podmaňuje
srdce lidí, dotýká se jejich svědomí, který
osvobozuje člověka k činům. V té rozhoř-
čenosti nad stavem světa a společnosti,
která nikde a na nikom nic dobrého ne-
vidí, nejsme na jedné lodi s Bohem a jeho

věrnými, ale spíš s jeho popírači. Blázen
říká v srdci svém: „Bůh tu neníÿ.

Jistěže se na světě děje mnoho zlého a
strašného. Ale jen srdce zaslepené – nej-
spíš nějakým osobním zklamáním, vlastní
bolestí, ukřivděností nebo vyčerpaností –
může přehlížet, kolik se toho děje zároveň
dobrého a obdivuhodného. Často jedna
a ta samá událost svědčí o obojím. Tak
jako ta, kterou od jara spoluprožíváme –
válka na Ukrajině. Napadnout agresivně
sousední stát, cynicky tu agresi nazývat
speciální vojenskou operací, ospravedlňo-
vat ji jeho domnělou denacifikací a nehle-
dět přitom na lidské oběti ani katastro-
fální škody jistě svědčí o lidské zvráce-
nosti a zvrhlosti. Zároveň ovšem nebývalá
vlna solidarity a pomoci, kterou tahle ka-
tastrofa vyvolala, svědčí také o úplném
opaku. Kdo by si třeba v roce 2015 při
první uprchlické krizi pomyslel, že toho
lidé u nás vůbec budou schopní? A ty
aktivity přes všechny problémy a potíže,
které je samozřejmě provázejí, trvají.

Jenom blázen zevšeobecňuje špatnou
zkušenost, zraněnost a vyčerpanost, roz-
víjí svoji vnitřní skepsi a dochází k po-
citu a tvrzení, že je všechno svinstvo, že
je každý jenom darebák a zvrhlík, že lidi
jsou jen lůza a děs.

Možná to ale, jak jsem řekl, není ani
ze zlé vůle. Možná to není jen alibi nebo
zášť. Možná své skepsi člověk podlehne,
protože mu dojdou síly právě tehdy, když
se ve svém zápase cele vydal. Jako Eli-
jášovi u potoka na poušti.

Vždycky nejsou na místě jen výčitky.
Někdy je třeba dodat sílu, jindy nabíd-
nout jiný pohled. Ale nikdy nesmí být za-
mlčeno, že ta totální beznaděj není ani
moudrost ani realismus, nýbrž zoufalá
pomatenost a vyšinutí.

Co říká blázen ve svém srdci, je totiž
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nebezpečné. Kdo tvrdí, že je člověk člo-
věku vlkem, ten tomu sám brzy podlehne
– buď uteče, stáhne se a nechá ostatní
ve štychu, nebo začne s vlky výt a vsadí
právě na násilí. Nemusí vždycky vraždit
jako šílenec, ale kdo má svůj vlastní ná-
rod nebo lidi, mezi kterými žije, za mno-
žinu vypočítavých zbabělců, ten se sám
v rozhodující chvíli zachová vypočítavě a
zbaběle. Protože zkrátka neuvidí nikoho,
kdo by od něj čekal něco jiného, pro koho
by jeho zápas a potíže, které by si mohl
způsobit, měly cenu a význam.

A v tom máme my lidé víry obrovskou
výhodu. My máme vždycky někoho, kdo
od nás něco čeká. I kdybychom my sami
od sebe už nic nečekali. Máme někoho,
kdo toužebně vyhlíží, že nepropadneme
té pomatenosti, která už jenom dokolečka
omílá, jak je ten svět zkaženej, někoho,
kdo stále nevzdal to očekávání, že nezů-

staneme jenom u toho, jak se nám svět
jeví, a budeme se ptát, na čem opravdu
stojí, a co tomu odpovídá. Máme někoho,
pro kterého má cenu vždy znovu zápasit
o dobré.

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce
vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se na
boží vůli. Chce vidět, jak obstojíme. Čeká
na to. Chce vidět, zda nám nebude jako
bláznům hned všechno jasné, zda se bu-
deme ptát, zda budeme hledat jeho vůli.
Stojí o to, abychom se nenechali uhra-
nout a ochromit zlem ani vlastním zkla-
máním, abychom nepřehlédli moc toho
tichého a temného hlasu, která v lidech
pracuje, abychom pro ni byli otevření a
v její síle pokračovali. Proto nám také
otevírá oči pro ty, kdo díky Bohu obstáli.
Jsou tu a má cenu být s nimi, protože
všechno nejde od desíti k pěti. Budouc-
nost je boží. Amen.

Přímluvná modlitba
Pane Bože, chválíme Tě za všechno

dobré, co do našeho života přinášíš, za
každého dobrého člověka, kterého nám
stavíš do cesty.

Procházíme nyní těžkým obdobím,
jsme zahlceni špatnými zprávami, náš
svět se mění a s tím přichází do našich
srdcí pocit nejistoty a strachu z budouc-
nosti. Dej Pane Bože, ať dokážeme v této
nelehké situaci vidět příležitost více se
spolehnout na Tvou moc, na Tvé milo-
srdenství.

Uč nás žít s vědomím, že život není
jen jídlo a tělo není jen oblečení. Uč nás
Pane odhlédnout od našich materiálních
potřeb a plně si uvědomit a spolehnout se
ne Tvé zaslíbení, že máme hledat nejprve

Boží království, Tvou vůli a přítomnost
ve světě a vše ostatní pro život potřebné
nám bude zajištěno.

Pane Bože, prosíme Tě, posiluj nás ve
víře, že ve svých těžkostech nejsme sami.
Dej nám Pane Bože sílu a odvahu posta-
vit se zlému a přijmout odpovědnost za
druhé i za stav našeho světa.

Přimlouváme se za všechny, kteří se
dostali do moci druhých a není s nimi
dobře zacházeno, smiluj se nad nimi a
zjednej jim spravedlnost.

Přimlouváme se za všechny nemocné
a ztrápené, zvláště pak za ty, kteří jsou
nemocní na duchu, jejich duše bloudí
v temnotách, život jim přestává dávat
smysl, smiluj se nad nimi, dej jim úlevu
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a uzdravení.
Pane Bože, smiluj se nad námi všemi,

protože bez Tvé milosti jsme všichni ztra-
ceni. Prosíme Tě Pane, daruj nám víru,
která zbavuje strachu, uč nás moudrosti
rozpoznávat to, co je důležité od toho,

co je zbytné a bez čeho se obejdeme, dej
nám odvahu ve víře čelit výzvám tohoto
světa.

Amen.

Michaela Kopecká, 9.10.2022

Zprávy ze staršovstva 13.10.2022

� Staršovstvo diskutovalo o návrhu
na nové rozdělení seniorátů ČCE
(je možné se s ním seznámit na ad-
rese:
https://storymaps.arcgis.com/stories/
aa451bb822824001ba6b6876cfc720b5)
a přijalo k němu pro jednání kon-
ventu toto vyjádření: Stávající ná-
vrh vytváří rozlohou nesouměři-
telné celky a popírá většinu roz-
hraničovacích zásad, které si ko-
mise stanovila (respekt k členění
na kraje a okresy; zřetelnou a po-
vzbuzující synergii; velikost, která
dovoluje, aby SV mohl sledovat si-
tuaci všude?.). Není z něho zře-
telný účel změny, ani jakým způso-
bem se díky němu zefektivní správa
církve. Sami tvůrci přiznávají, že
nové senioráty nemohou hrát spole-
čenstevní roli, jejíž posílení přitom
stávající seniorátní výbory žádaly.

Máme za to, že stávající ná-
vrh nedostatečně reflektuje dvě zá-
kladní funkce církevní struktury,
které mají protichůdné nároky: 1/
správní funkci, která si žádá větší
celky; a 2/ pastorační a společen-
stevní funkci, která naopak vyža-
duje menší přehledné a dostupné
celky. Dáváme ke zvážení, zda po-

sílení obou těchto funkcí nevyža-
duje radikálnější změnu struktury
církve, která místo seniorátů vy-
tvoří dva stupně – 1/ větší správní
celky, 2/menší celky s funkcí pasto-
rační a společenstevní. Máme za to,
že je možné inspirovat se přitom od
církví v zahraničí (např. Francie).

� Matěj Cháb domluví se seniorem
Matějem Opočenským termín vý-
měny kazatelů kvůli doplňujícímu
slibu členů staršovstva.

� J. Raisová referovala o schůzce
Křesťanské služby 9.10., které se
zúčastnilo 8 členů sboru. Schůzka
přinesla konkrétní návrhy pro roze-
sílání narozeninových a vánočních
přání, iniciovala domluvu ohledně
adventního trhu a vedla k rozho-
voru o přípravě chlebů pro lidi bez
domova. Koordinátora této senio-
rátní aktivity Lukáše Kalinu se sku-
pina rozhodla pozvat do sboru, aby
o ní podal více informací. Účast-
níci se dohodli na pravidelném se-
tkávání 1x za 2 měsíce.

� M. Janeček dále jedná o příspěvku
magistrátu na pomoc pro uprchlíky
z Ukrajiny.
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� Sbírka pro školu v Sudicích 25.9.
vynesla 5 385,–Kč. Sbor ji zdvoj-
násobí a uzavře se školou darovací
smlouvu na 10 770,–Kč.

� Staršovstvo kladně hodnotilo prů-
běh konfirmační slavnosti.

� Z. Šorm podal zprávu o jed-
nání s iniciativou „Hlavákÿ ohledně
aktuálního přenocování uprchlíků
ze Sýrie. Iniciativa nyní získala
možnost velkokapacitního ubyto-
vání v blízkosti hlavního nádraží, a
proto momentálně prostory našeho
sboru nevyužije. Je však za nabídku
do budoucnosti vděčná.

� Staršovstvo jednalo o možné fi-
nanční podpoře iniciativy „Café
Žínkaÿ, která v našich prostorách
umožňuje jednou týdně setkávání
žen z Ukrajiny. M. Janeček zjistí
na ústředí církve možnost žádosti
o příspěvek z Lutherského fondu a
sbor podle toho uzavře s jednou
z žen dohodu o provedení práce na
úklid prostor.

� Z. Šorm domluvil s M. Vymětalem
termín kázání a následné přednášky
na téma „Ježíš na okrajiÿ na 13.11.

� Staršovstvo projednalo plán shro-
máždění a jiných akcí na další ob-
dobí. Informace o nich budou na
webu a v ohláškách.

� M. Janeček podal zprávu o rekon-
strukci místnosti pro rodiče s dětmi
– kobky, která začala 10.10. a měla
by být dokončena do 22.10.

� Stále probíhá oprava klavírního
křídla. Kvůli prodloužení termínu

opravy (do listopadu) zapůjčila
firma bezplatně náhradní nástroj.

� Pro instalaci světelné signali-
zace vypínačů stropních reflektorů
v kostele hledá staršovstvo brigád-
níka, který by ji s P. Coufalem pro-
vedl.

� Nevyužitý topný panel odkoupí od
sboru M. Janeček.

� Byla zakoupena plastová venkovní
truhla na podsedáky na dvorek.

� F. Krupička navrhl řešení proti za-
tápění druhého suterénu sborového
domu spodní vodou. Realizaci do-
mluví s M. Chábem do příští schůze
staršovstva.

� Staršovstvo jednalo o vytápění kos-
tela vzhledem k varhannímu dopro-
vodu a rozhodlo, že od neděle 23.10.
bude kostel vytápěn na 18°. Další
možnosti tepelného řešení domluví
přímo s varhanicí M. Cháb a Z.
Šorm.

� Staršovstvo rozhodlo o vyčištění
proskleného stropu v kostele před
adventem.

� Z. Novotná informovala staršovstvo
o změnách v Diakonii Praha a je-
jich důsledcích ve vztahu k vino-
hradskému sboru. K jejich řešení se
staršovstvo vrátí na příští schůzi.

� Staršovstvo projednalo podklady a
návrhy pro jednání konventu. Pro
volbu 1. náměstka seniorátního ku-
rátora navrhuje Petra Štulce a pro
volbu seniorátního představenstva
Jeronýmovy Jednoty Annu Boučko-
vou, Jakuba Šilara a Jana Maška.
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� Staršovstvo souhlasí s možností při-
spět mládeži, pokud bude organizo-
vat nějaký společný pobyt.

� J. Raisová zjistí možnosti, jak je
možné přispět na zajištění noclehu
pro bezdomovce v Praze.
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Probíhající úpravy „kobkyÿ
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foto M. Janeček a E. Novotná
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Rozhovor s Radoslavem Kvapilem
o (nejen) více než stovce koncertů v našem kostele

Jak a kdy vstoupila do Vašeho ži-
vota hudba a jak to pokračovalo?

Narodil jsem se v Brně – Králově Poli
a můj otec se znal s doktorem Kunde-
rou, který byl před válkou ředitelem br-
něnské konzervatoře. Oba byli legionáři.
Ten byl jako bývalý legionář po příchodu
Němců v roce 1939 předčasně penziono-
ván – tehdy se to tak dělalo, to až později
se zavíralo do vězení – a tak začal sou-
kromě učit hru na klavír. Já jsem k němu
od sedmi let chodil. A nešel jsem pak ani
na konzervatoř, protože proč chodit ji-
nam, když máte toho nejlepšího učitele?
Vystudoval jsem klasické gymnasium a

pak jsem pokračoval ve třídě doktora
Kundery na JAMU, kde jsem absolvoval
v roce 1956. Říkal jsem si „co dál, musím
se nějak živitÿ, nechtělo se mi zůstat na
JAMU jako někteří kolegové, a tak jsem
tři roky působil na Vysoké hudební škole
v Kroměříži (tehdy se ještě nejmenovala
konzervatoř), kam jsem z Brna dojíž-
děl. Pak mně byla nabídnuta aspirantura
u profesora Raucha na AMU, měl jsem
koncerty, a také jsem se seznámil s dokto-
rem Holzknechtem, který mě pak vzal na
pražskou konzervatoř, kde jsem působil
od roku 1963 deset let. Stěhování z Brna
do Prahy vlastně tehdy nebylo možné:
nemohla jste dostat zaměstnání v místě
kde jste neměla trvalé bydliště a nemohla
jste mít trvalé bydliště v místě kde jste
neměla zaměstnání. Řešením bylo, že mě
u sebe přihlásil můj přítel Stanislav Apo-
lín. Tím jsem měl adresu ve Slezské ulici
a všechno bylo „v pořádkuÿ. Později se
mi podařilo získat družstevní byt a teď
už žiji na čtvrté pražské adrese, ale po-
řad vlastně ve stejné lokalitě. Když pak
byl ředitel Holzknecht na začátku „nor-
malizaceÿ vystřídán Taussingerem, který
kamarádil s estébákama, z konzervatoře
jsem odešel. On na mně totiž udělal straš-
nou lumpárnu. Do „doporučeníÿ zaměst-
navatele, které bylo pro cesty do zahra-
ničí nezbytné, k mé chystané cestě do
Švédska totiž kvůli mým aktivitám v roce
1968 napsal, že jsem protisocialistický ži-
vel. To stačilo k tomu, abych nemohl ni-
kam jet. A mě skutečně zachránil Anděl
strážný, tedy doslova. Indiskrece jednoho
úředníka (pro něho tehdy velmi nebez-
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pečná), který mě o intrice informoval a
velkorysost tehdejšího tajemníka Svazu
skladatelů V. Kučery, který vymohl pro
moji cestu do Švédska doporučení to-
hoto svazu, ačkoliv jsem byl ve spisech
ÚV KSČ označen jako „kontrarevoluční
protisocialistický živelÿ. Já jsem dal na
konzervatoři okamžitě výpověď a půso-
bil jsem čtyři roky na fakultě v Českých
Budějovicích, kam jsem dojížděl z Prahy
jako známý pianista, chcete-li „hvězdaÿ,
a učil hudbu v nově založeném studijním
programu. Mohl jsem pak se souhlasem
tohoto zaměstnavatele vycestovat a vyu-
žíval jsem to. Působil jsem tam do roku
1977, kdy jsem odešel a pak už jsem ne-
měl v Československu stálého zaměstna-
vatele. Živil jsem se působením v zahra-
ničí.

Jaká byla Vaše cesta do vinohrad-
ského sboru?

Já nejsem z evangelické rodiny. Tatí-
nek byl velice hloubavý člověk. Jednou
slyšel kázat v brněnském Blahoslavově
domě Viktora Hájka. Byl to naprosto str-
hující, dnes bychom řekli charismatický,
kazatel. Tatínek byl jeho kázáním tak
osloven, že mě poslal v šesti letech do
Blahoslavova domu na náboženství a já
tam chodil velice aktivně, později i do
mládeže. Viktor Hájek se stal později sy-
nodním seniorem. Tak jsem se dostal do
církve. Z Blahoslavova domu i z letních
kurzů v Sázavě jsem se znal s Mirkem Du-
sem. Po příchodu do Prahy v roce 1963
jsem dlouho nebyl členem žádného sboru,
protože jsem byl stále v zahraničí. Asi
před dvaceti lety jsem se domluvil s fa-
rářem Mirkem Zikmundem a stal jsem
se členem vinohradského sboru. Dnes mě
kázání tak moc neoslovují, ale velmi mne
oslovují biblické texty, zejména proto, že

biblické vede farář Zdeněk Šorm.

A teď, prosím, přejděme k Vaší hu-
dební kariéře.

Já jsem byl logicky i na „černé lis-
tiněÿ Pragokoncertu. Nesměl jsem hrát
nějakou dobu v televizi ani v rozhlase,
takže to nebylo radostné. Pragokoncert
měl výhradní zastoupení pro tzv. vý-
chodní státy, tedy sovětský blok, takže ty
pro mne byly uzavřené. No ale když člo-
věk dostal pozvání na „západÿ, tak mu
dali výjezdní doložku a vzali si z toho pe-
níze. Takže já jsem začal jezdit do Švéd-
ska, kam mě začali zvát. Já jsem na-
hrál v letech 1967–1969 souborné klavírní
dílo Antonína Dvořáka, po prvé v his-
torii. Ve světě to mělo obrovský úspěch,
protože všechny gramofonové firmy touží
mít neznámá díla slavných autorů a Dvo-
řákova klavírní tvorba byla ve světě ne-
známá. Bylo velice těžké dostat se do
Supraphonu k nahrání první desky. Zcela
zásadně mně pomohl svým doporuče-
ním Karel Mikysa, ředitel Dvořákova mu-
zea, a Jarmil Burghauser, nejvýznam-
nější znalec Dvořáka K natáčení dalších
LP desek mě ale už redaktoři Supra-
phonu sami vyzvali a měl jsem tam dveře
otevřené. Zvukovým režisérem byl větši-
nou Zdeněk Zahradník a s ním nahrá-
vám dodnes. To je úžasný! Ano. Bylo
to štěstí. Režisér je velice důležitý, je spo-
lutvůrcem nahrávky. Rozhodne, kdy už
je nahrávka dobrá. Protože interpret to
často v únavě, která je při natáčení ob-
rovská, už často nepozná. Chce zlepšovat
něco, co už jednou zahrál, únava se stup-
ňuje, hraje stále hůř. . . .V okamžiku, kdy
vám režisér řekne, že je místo v pořádku,
tak už můžete vše zapomenout a nahrá-
vat dál. Velký ohlas vzbudily první na-
hrávky Dvořáka hlavně v Anglii, tak jsem
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tam začal také jezdit. Vznikla tam v roce
1974 Dvorak Society of Great Britain, pro
BBC jsem potom natočil 19 čtyřicetimi-
nutových frekvencí jenom s českou hud-
bou. Natočil jsem souborně Janáčka, sou-
borně Voříška, a tak jsem se stal jakýmsi
specialistou na českou hudbu. Dodnes se
ty nahrávky prodávají. A jak se to
stalo, že inklinujete zrovna k Anto-
nínu Dvořákovi? No to máte tak: já
jsem svým založením vlastenec a když
jsem studoval na JAMU tak jsem pocho-
pitelně hrál všechny významné autory,
ale později mě začala více a více přita-
hovat česká hudby, ke které mě ostatně
vedl už doktor Kundera. Takže jsem hrál
Janáčka, Smetanu, Voříška a tak. Problé-
mem byl Dvořák, protože ten byl obecně
považován za nevýznamného klavírního
skladatele. Když jsem se pak rozhodl hrát
na absolventském koncertu české autory,
musel jsem se s problémem Dvořák ně-
jak vyrovnat. Přehrál jsem si pro sebe
všechna jeho klavírní díla, zjistil jsem,
že jsou vynikající, a tím vše začalo. Já
jsem prostě neuvěřil té fámě, že Dvořák
neuměl psát pro klavír. Když jsem ale
skončil uměleckou kariéru a šel tzv. „do
penzeÿ, asi před deseti lety, tak jsem za-
čal pro vlastní radost natáčet i klasické
skladby, sedm desek: tři desky Beetho-
vena, tři desky Chopina a jednu desku
Mozarta. Protože mě ze všeho nejvíc baví
cvičit, stále skladbu zdokonalovat a dou-
fat, že někdy se podaří představu reali-
zovat. A to je vlastně ten nejdůležitější
předpoklad, chcete-li koncertovat.

Vy jste ale byl a jste nejen výkonný
hudebník, ale také hudební život or-
ganizujete.

Já jsem založil v životě takových věcí,
to byste nevěřila. V roce 1974 Setkání

přátel komorní hudby, což byly první pra-
videlné Mistrovské kurzy. Ty za komu-
nistů vůbec nebyly, a tak o ně byl zá-
jem z celé republiky. Založil jsem Jiho-
český hudební festival. Když se pak změ-
nila po 1989 politická situace, mohl jsem
v Bechyni také založit Ekumenická se-
tkání s Biblí a hlavně, tam jsme měli
každý večer koncert. Pro získávání do-
tací jsme ale potřebovali být organizací,
a tak jsme založili Mezinárodní společ-
nost Antonína Dvořáka, o.p.s. a pořádali
významné koncerty. Ta se v důsledku le-
gislativní změny v roce 2017 transformo-
vala v Ústav Antonína Dvořáka pro kul-
turní život seniorů, z.ú., který pořádá i
koncerty v našem vinohradském kostele.
Vždycky jsem pořádal koncerty. Já mám
jednu teorii, že vážná hudba není pro 5 %
lidí, ale že by mohla být minimálně pro
50 % lidí, ale záleží na její prezentaci.

A teď se konečně dostáváme ke kon-
certům v našem kostele.

Říkal jsem si, že evangelíci, nebo vů-
bec křesťané, jsou vzdělaní a citliví lidé
a ten náš zpěvník, ve kterém jsou velice
hodnotné písně, vychovává lidi k hudbě.
Takže jsem si řekl, že to zkusím, jestli
koncerty lidi zaujmou. A už na ESBU
(Ekumenická setkání s biblí a uměním)
se to potvrdilo. Od asi roku 2007 pořá-
dáme tady ve vinohradském kostele na-
šich devět koncertů do roka, jen covid
nám to přerušil. Moje obrovská výhoda
je, že když náhodou onemocní domlu-
vený umělec, tak mohu zahrát koncert
sám, a druhá moje velká výhoda je, že
mám přátele. Tím nejvýznamnějším je
houslista Ivan Štraus, a on pořád ještě
ve svých 85 letech učí na HAMU a zná
tam všechny mladé umělce, kteří pak
hrají na našich koncertech. Máme vyni-
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kající mladé umělce. Senioři mají s cho-
zením na koncerty vážné hudby dva pro-
blémy: bojí se chodit večer ven, hlavně
v zimě, a nemohou si dovolit pro ně drahé
vstupné. A třetím problémem jsou
schody – takové Rudolfinum. . . Ano.
A to všechno jsme vyřešili tím, že kon-
certy tady jsou s bezbariérovým vstu-
pem, jsou odpoledne a vstupné je dob-
rovolné. Takže se nám vytvořila docela
velká skupina přátel a doufám, že to má
význam i pro ten náš sbor, který partici-
puje, a že je to ke všeobecné spokojenosti.
Ekonomicky to máme „zajištěnéÿ. Když
dostaneme dotaci umělce honorujeme,
když nedostaneme, hrají nám umělci bez
honorářů, protože cítí, že naši příznivci
hudbu potřebují, že jim pomáhá. Líbí

se mi heslo České hudební společnosti:
S hudbou je život krásnější. . .

Jak ten náš rozhovor tady, v blíz-
kosti Vašeho klavíru, ukončíme?

Je mi 88 let. Teď žiju v nastave-
ném čase, jako ve fotbale. Máte příro-
dou vymezený čas, ale nebeský rozhodčí
může ten čas nastavit. Já mám tu filo-
sofii jako Martin Luther: kdybych věděl,
že zítra umřu, ještě dneska zasadím svoji
jablůňku. Toužím po tom, abych umřel
při hraní koncertu, abych umřel na pódiu.
To se mi tedy asi nepovede, ale budu-li
moci, chci do poslední chvíle dělat něco
pro lidi, dělat něco, co má to smysl.

Eliška Novotná 16. března 2022

Na tento den neděli 23. října,
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele
Ž 23, 1–6; EZ 23

Hospodin je můj pas-
týř, nebudu mít nedosta-
tek. Podobenství o pas-
týři a pastýřské práci byla
starému Izraeli srozumi-
telná. Pastýřstvím se za-
bývali mnozí Izraelci. Jsou
ovšem pastýřská podoben-
ství dostatečně srozumi-
telná také nám?

Žalm dvacátý třetí budí idylickou
představu: svěží travička se zurčícím po-
tokem a zelenou loukou jde pomalu a roz-
vážně pastýř. Za ním v klidu a spořádaně
následuje stádo oveček. Ale takto pastýř-
ská služba v biblické době nikdy nevypa-
dala. Byla to vyčerpávající, tvrdá a ná-
ročná dřina, přinášející ohrožení vlastní-

ho zdraví a mnohokrát i života. Bibličtí
svědkové hovořili o Pánu Bohu jako o pas-
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týři, o člověku jako o ovci a o církvi
jako o stádu ovcí. Je obdivuhodné, s ja-
kou vytrvalou trpělivostí koná Pán Bůh
svou pastýřskou službu při svých nepo-
slušných lidských ovečkách. Jak opatrně
je vede. Jak láskyplně na ně dává pozor.
Jak nosí ty, které už nemohou dál. A Ježí-
šovo slovo „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý

pastýř položí svůj život za ovce. Znám své
ovce a ony znají mneÿ je nám oporou a
jistotou s čímkoli na této zemi.

Hospodine, Pane Bože náš, děkujeme
ti za to, že jsi naším pastýřem. Prosíme,
dej, ať vždy slyšíme tvůj hlas.

David Nečil, farář v Českých Budějovicích
Na každý den 2022, Kalich Praha 2021 (převzato se svolením)

Zasmějme se

Který je lepší?

Mojžíš, Ježíš a starý pán spolu hrají
v nebi golf. Mojžíš zahajuje hru. Usadí
míček míří k jamce za jezírkem a od-
pálí. Míček letí a padá do jezírka. Moj-
žíš však zvedá hůl, vody se rozestupují
a míček se po vodním dně dokutálí na
břeh 2 metry od jamky. Ježíš nechce zů-
stat pozadu. Připraví míček a střílí stej-
ným směrem. Ale i jeho míček se pomalu
snáší na hladinu jezírka. Ježíš zvedá svou
hůl a míček se po dopadu na vodní hla-
dinu, navzdory přírodním zákonům, do-
kutálí po hladině ke břehu. Zastaví se
metr od jamky. Na řadě je starý pán. Le-
dabyle ťukne do míčku a ten se odrazí
doprostřed jezírka. Tam se zázračně od-
razí a letí k nebi. Letadlo nad golfovým
hřištěm ho odpinkne na dálnici. Míček se
zařadí do levého pruhu a předjede tirák
s návěsem. Odbočí zpět k hřišti, proletí
branou, po cestičce se dokutálí k jamce

a spadne přímo do ní. Mojžíš se nakloní
k Ježíšovi a zašeptá: Já opravdu nerad
hraju golf s tvým taťkou!

Mojžíš bere hůl na dlouhý odpal, od-
pálí, míček letí, letí, už, už padá do vody,
když tu se voda rozestoupí, míček se od-
razí ode dna a dopadne na green, dojde
ho a doťukne do jamky. Na řadě je Ježíš.
Odpálí, míček padá do vody, ale nepotopí
se, Ježíš přejde po hladině až k němu, od-
pálí a míček padá do jamky. Hraje pán
v kostkovaném saku. Odpálí, míček letí,
padá do vody. Vtom ho zachytí ryba do
tlamy. Než se stačí ponořit, uloví rybu
dravý pták a letí i s míčkem pryč. Ozve
se výstřel, myslivec střílí po ptákovi. Ne-
trefí, ale pták se lekne, pustí rybu, ryba
pustí míček a ten spadne do jamky. Je-
žíš na to: „Tak, tati, přišli jsme si snad
zahrát golf. . . ÿ

(zdroj: www.komik.cz, vybrala

Eliška Novotná)



i Ze sborových akcí

Út 25. 10. 14:30 setkání starších věkem
Ne 30. 10. 9:30 bohoslužby (Z.Šorm)
Pá 4. 11. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 6. 11. 9:30 bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Út 8. 11. 19:00 hospodářská komise
Čt 10. 11. 19:00 staršovstvo
Ne 13. 11. 9:30 bohoslužby (M. Vymětal, po bohoslužbách přednáška na

téma: Ježíš na okraji.
Ne 20. 11. 9:30 bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Čt 24. 11. 19:30 booklub - čtenářský klub
Pá 25. 11. 17:30 zdobení adventních věnců
Ne 27. 11. 9:30 1. adventní bohoslužby s Večeří páně (Zdeněk Šorm)
Ne 4. 12. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 4. 12. 10:30 do 14:00; adventní trh

Salár nebo dar můžete zaplatit bezhotovostně jednorázovým nebo trvalým
příkazem na účet sboru u Fio banky 35946349/2010. Můžete si tak např.
rozložit roční salár na menší měsíční částky. Variabilní symbol je Vaše osobní
číslo člena sboru, které Vám sdělí sborová sestra. Specifický symbol je pro
salár 1, pro dar 3 a pro Adopci na dálku 9. Salár platí všichni členové sboru
s vlastním příjmem, za dary děkujeme.

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


