
Číslo 224/listopad 2022 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen

foto M. Janeček

Obsah

Kázání v neděli 30. 10. 2022 (Zdeněk Šorm) 2

Denní čtení 2023 6

Listopadový Booklub nově 9

Vycházka 10

Výstava obrazů Jany Turecké 12

Rozhovor
o (nejen) nedělce s Ájou Růžičkovou . . . 16

a další články . . .
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Kázání v neděli 30. 10. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Marek 10,17 – 22
Římanům 3,20 – 28

Bratři a sestry,

dneska se s velikým třesením – pro-
tože tu máme odborníka na slovo vza-
tého, Martina Wernische – odvážím tro-
chu zabrousit do církevní historie. Má
to dobrý důvod. Ve většině luterských,
nebo na luterskou reformaci navazujících,
církvích (jako je ta naše) se poslední ne-
děli v říjnu slaví Den reformace. Připo-
míná se už od roku 1567 a od roku 1717
má i své konkrétní datum, totiž 31. října.
Událost, která mu dala vznik, se ale stala
už v roce 1517. Tehdy údajně Martin Lu-
ther před svátkem všech svatých vylepil
či přibil na dveře wittenberského kostela
95 polemických tezí, které se brzy roz-
šířily a staly se podnětem reformačního
hnutí v celé Evropě. A to už stojí za při-
pomenutí. V evangeliu ale Ježíš varuje
před pokrytectvím, které staví pomníky
prorokům, a přitom ty současné zároveň
pronásleduje. Proto je, myslím, velice dů-
ležité pokusit se dobře porozumět tomu,
o co tehdy šlo, abychom se toho pokry-
tectví bezděky nedopouštěli.

Abychom „Den reformaceÿ neslavili
jen jako sebepotvrzení nás protestantů či
evangelíků, chci nejdřív připomenout, že
Martin Luther v době, kdy své teze se-
psal, byl pravověrný katolík, augustini-
ánský mnich, který přednášel teologii na
univerzitě ve Witttenbergu a rozhodně se
distancoval například od husitů. Teprve
o tři roky později při disputaci v Lipsku,
když ho jeho protivníci obvinili, že pokra-
čuje v bludech Jana Husa a on si v pře-
stávce přelíčení přečetl protokol z Kost-

nice, musel jim s překvapením dát za-
pravdu a přihlásil se pak k české refor-
maci. Ale jeho pochopení evangelia a ži-
vota z víry nebylo dílem nějaké konfesijní
vyhraněnosti. Došel k němu na základě
Písma a studia církevních otců, třeba sv.
Augustina. O tento společný základ jde
– o důvěru, že nás bez rozdílu vyznání
může dovést k pravdě a ke svobodě, že
nás k nim vždycky znovu může obrodit a
reformovat.

Obvykle se také traduje, že Luther vy-
stoupil proti kupčení s odpustky. Pravda
je, že prodej odpustků byl asi konkrét-
ním podnětem pro sepsání jeho tezí. Dělo
se při něm opravdu mnoho zlého. Tehdy
jimi sice už nebyly financovány papež-
ské války, ale dostavba svatopetrského
chrámu v Římě. Nicméně mohučský arci-
biskup doufal, že z nich uhradí i svůj dluh
u finančníka Fugera, který nadělal, aby
si své biskupství mohl koupit. A praktiky
dominikána Jana Tetzela, který jejich vý-
běr organizoval, byly opravdu nestoudné.
Neštítil se citového vydírání, když od-
pustky prezentoval jako projev povinné
vděčnosti rodičům, jejichž duše tak bu-
dou vysvobozeny z utrpení očistce. Jeho
reklamní heslo „Obětuj pár grošíků, vy-
svobodíš dušičkuÿ bylo opravdu dryáč-
nické.

Rozhořčení nad kupčením a finanč-
ními machinacemi ovšem bývá dodnes
často spíš projevem závisti, než víry a
spravedlnosti.

Kritika Martina Luthera šla hlouběji
a nebyla v prvé řadě o penězích. Když
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mu přišly do ruky instrukce pro vyhla-
šovatele odpustků, s hrůzou strnul pře-
devším nad jejich kupeckým pojetím po-
kání, odpuštění hříchů a vlastně celého
vztahu k Bohu. A to je něco, co se ne-
týká jen odpustků, tehdejší církve nebo
jedné konfese. To se může týkat jednoho
každého z nás bez ohledu na vyznání, a
dokonce i při té nejupřímnější a nejdů-
slednější zbožnosti. Navenek totiž může
působit velice ušlechtile.

Podstatou odpustkové praxe byla
myšlenka, že církev má v nebi jakýsi po-
klad, nashromážděný díky dobrým skut-
kům a zbožným výkonům mučedníků a
světců, z kterého může udílet – případně
i za peníze – těm, kterým se potřebných
kvalit a spravedlnosti nedostává, aby i oni
byli vysvobozeni ze zaslouženého trápení
a přijati Bohem do věčné slávy.

A i když je nám dnes asi tato kon-
strukce už vzdálená, vychází z toho, co
stále často samozřejmě považujeme za sa-
motný základ víry a spravedlnosti. Prostě
každému podle jeho zásluh. Podmínkou
toho, aby nás Bůh přijal, jsou určité kva-
lity, poslušnost, spravedlnost a dobrota.
Ve víře jde zkrátka o to, co máme spl-
nit nebo jací máme být, abychom dosáhli
toho zaslíbeného cíle, abychom před Bo-
hem uspěli. Přesně tak, jak to říká už
v evangeliu mladík, který přišel za Ježí-
šem: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych
měl podíl na věčném životě?ÿ

Jenže právě když se takhle ptá, je
jasné, že se s Ježíšem naprosto míjí. Pod-
mínění cíle určitým jednáním se nám sice
může jevit jako přirozená a důležitá mo-
tivace, aby se člověk vůbec o něco sna-
žil. Ale evangelijní vyprávění ukazuje, co
s námi taková motivace dělá. Ačkoli Je-
žíš mládenci hned na začátku říká, že ni-
kdo není dobrý, aby ho ze soustředění na

vlastní kvality a výkony vyvedl, on se ko-
lem nich pořád točí. Ačkoli mu pak cituje
přikázání z druhé půle desatera, aby ho
upozornil, že jde o druhé, on myslí jen
na to, že to všechno od mládí plnil. Řeší
pořád jenom sebe, svoji poslušnost, svoji
vzornost.

Jinak to ani ve zbožnosti, která staví
na vlastních kvalitách, nejde. Musíme
prokázat svoji dobrotu. A tak čím víc se
snažíme být dobří, tím víc jsme zamě-
ření jenom sami na sebe. Z lásky se tak
bezděky stává sobectví. Možná ušlechtilé,
možná zbožné, ale pořád je to jenom so-
bectví, ve kterém jde člověku v prvé řadě
o sebe. A nezáleží přitom tolik na tom,
co považujeme za kritérium oné dobroty
– zda plnění desatera, pokání nebo obě-
tavost, ve které by se jeden úplně rozdal.
Pochopit Ježíšovu poslední odpověď mlá-
denci jenom tak, že štědrost či chudoba
je tou pravou podmínkou, kterou musí
člověk splnit, aby si vysloužil nebe, aby
měl kapitál, který bude v nebi platit, je
zásadní omyl. Ježíš mládence naopak vy-
bízí, aby se tohoto kapitálu vzdal a spo-
lehl se na Boha. Pak teprve bude v jeho
životě místo, aby ho opravdu následoval,
aby žil skutečně v lásce a nesbíral jenom
zbožné body pro sebe.

Ono totiž nestačí vybrat si z bible
jenom mravní kritéria, ušlechtilé zásady
nebo projevy zbožnosti a připojit je
prostě k našemu běžnému pohledu na ži-
vot, ve kterém zcela automaticky před-
pokládáme, že je něco za něco. To se pak
i láska, pokora, obětavost a spravedlnost
stanou jen prostředkem, jak něco získat.
A to je právě ta kupecká mentalita, které
se Luther ve víře zhrozil a proti které
svoje teze napsal, protože díky sv. Au-
gustinovi, a hlavně díky apoštolu Pavlovi
a jeho listu do Říma poznal, že ve víře
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jde o mnohem hlubší a zásadnější změnu,
která celý lidský život – i ty dobré skutky
– ukáže v úplně jiném světle.

Skutečným pokladem nejsou naše
dobré skutky a zbožné výkony, ale evan-
gelium o boží milosti. A nejsou ani pro-
středkem k tomu, abychom něčeho do-
sáhli, protože Bůh pro naši spásu a naději
už všechno sám a jenom ze své dobroty
a věrnosti udělal. „Jsme ospravedlňováni
zadarmoÿ, píše apoštol Pavel, „jeho mi-
lostí vykoupením v Kristu Ježíši. . . . Jsme
totiž přesvědčeni, že se člověk stává spra-
vedlivým vírou bez skutků zákona.ÿ Dobré
jednání není podmínkou, kterou máme
splnit, aby nás Bůh přijal, abychom si
jeho lásku a přízeň zasloužili. Je to úplně
naopak. Teprve tehdy, když se s důvěrou
spolehneme na jeho dobrotu, ve které pro
nás všechno, co je třeba, učinil, jsme s to
jednat dobře. Protože pak už přitom ne-
budeme myslet na sebe, na svoje kvality
a spásu, ale skutečně na druhé.

A teprve tehdy mají biblická přiká-

zání a výzvy svůj smysl. Pak už nebu-
dou nástrojem naší sebestřednosti, ale
lásky, která je smyslem zákona. Proto
později Luther napsal: „To hlavní a zá-
kladní na evangeliu je výzva, abys při-
jal a vyznal Krista jako naprostý dar,
který ti Bůh přivlastnil, mnohem dříve,
než v něm snad uvidíš vzor.ÿ

Rozumějte dobře, bratři a sestry, dů-
věra v boží dobrotu, kterou později re-
formace vyjádřila heslem „Sola gratiaÿ –
pouhou milostí – nevylučuje úsilí o spra-
vedlivé a láskyplné vztahy mezi lidmi.
Ona nás pro ně osvobozuje, aby neuvízlo
v pasti zbožného sobectví. Martin Bucer,
mladší Lutherův žák, to vděčně vyjádřil
takto: „My, kteří jsme se starali o věci
své, nyní se pro Krista staráme o to, co
je potřebou bližního.ÿ

To je ta svoboda, která plyne z boží
milosti. O ní je dnešní či zítřejší svátek
reformace, ne o tom, jestli jsme my evan-
gelíci ti dobří. Amen.

Přímluvná modlitba
Pane Bože,

nechceme myslet jen na sebe, svoje
potřeby a posilování vlastní víry, a tak Tě
prosíme nyní za lidi kolem nás, za svět,
jehož jsme součástí.

Prosíme tě za lidi, kteří prožívají ex-
trémně náročné životní okolnosti – za ty,
kteří utíkají před válkou nebo v ní žijí,
za ty, kdo jsou vystaveni násilí, za ty,
kteří ztratili domov, za ty, kterým ze-
mřela nebo umírá blízká osoba. Prosíme i
za ty, kteří jsou těžce nemocní nebo pro-
žívají těžkou nemoc se svými blízkými.
Prosíme za rodiny, ve kterých se narodilo

dítě s postižením nebo za ty, které s po-
stižením či nemocí svých dětí žijí už delší
dobu. Prosíme za ty, kteří jsou na konci
svého života. Prosím, dej jim všem hodně
sil, dávej jim naději, povzbuzuj je, buď při
nich znameními své přítomnosti a lásky.

Prosím Tě, zastav válku na Ukrajině i
jinde na světě. Pohni, prosíme, těmi, kdo
to mohou sami ovlivnit.

Prosíme Tě ale i za všechny, kdo se
trápí a nemohou žít v klidu, za ty, kteří
žijí v chudobě, ve špatných vztazích, v de-
presích, ve strachu z budoucnosti.

Prosíme za děti i dospívající, za ro-
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diče, prarodiče. Prosíme za lidi, kte-
rým chybí rodinné zázemí nebo ho mají
špatné. Prosíme za děti i dospělé v zaří-
zeních sociální péče. Hospodine, z Písma
víme, že jsi blízko všem, kdo jsou zkrušeni

v srdci. Kéž to smějí prožívat všichni, i ti,
které osobně známe.

Amen.

Jana Šarounová, 30.10.2022

UDĚLEJTE RADOST
SVÝM BLÍZKÝM

450 KČ VČETNĚ DÁRKOVÉHO

CERTIFIKÁTU
o b j e d n á v e j t e  n a  h t t p : / / c e s k y b r a t r . c z ,

c e s k y b r a t r @ e - c i r k e v . c z  n e b o  

t e l e f o n i c k y :  2 2 4  9 9 9  2 3 6

D A R U J T E  P Ř E D P L A T N É  Č E S K É H O  B R A T R A

ČESKÝ 
BRATR

ceskybratr.cz
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Denní čtení 2023

Úvahy nad Hesly jednoty bra-
trské si můžete objednat na
e–shopu ČCE (https://eshop.e–
cirkev.cz/produkt/denni–cteni–2023/)
za obvyklou cenu 90 Kč.

Do knížky přispěli kazatelé a laici
z Církve bratrské, Církve českosloven-
ské husitské, Českobratrské církve evan-
gelické, Evangelické církve augsburského
vyznání v České republice, Evangelické

církve metodistické, Luterské evangelické
církve a.v. v ČR a ze Slezské církve evan-
gelické a.v.

Z ČCE jmenovitě Richard Dračka,
Jiří Gruber, Pavel Hanych, Jana Hofma-
nová, Jan Hrudka, Petr Chlápek, Hana
Jalušková, Olga Mrázková, Dagmar On-
dříčková, Jaroslav F. Pechar, Jana Potoč-
ková a Jiří Šamšula.
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Zprávy ze staršovstva 10. 11. 2022
� M. Cháb domluvil termín doplňu-

jícího slibu staršovstva se seniorát-
ním kurátorem na 13.11.

� J. Raisová informovala staršov-
stvo o schůzce křesťanské služby.
Staršovstvo souhlasí s uspořádáním
věcné sbírky hygienických potřeb a
archové sbírky na „spršenkyÿ pro
neziskovou organizaci Jako doma
od 27.11. do 11.12.

� Sbor zdvojnásobí chrámovou sbírku
z neděle 4.12. a věnuje ji spolu s vý-
těžkem adventního trhu nezisko-
vým organizacím Berkat a Jako
doma. Rozdělena bude stejným dí-
lem.

� Magistrát přidělil sboru kompen-
zaci za ubytování uprchlíků z Ukra-
jiny ve výši 140.730 Kč.

� Staršovstvo přijalo materiál „Roz-
vojový plánÿ a chce v jeho dovedení
do konkrétních aktivit pokračovat.
Na lednové schůzi stanoví termín
tematického staršovstva, které se
tím bude zabývat.

� M. Kopecká zpracovala návrh
změny zakládací listiny OPS Jeden
svět. Pošle jej k podpisu statutá-
rům zúčastněných sborů.

� Staršovstvo rozhodlo, že sbor uza-
vře dohodu na úklid s jednou
z ukrajinských žen z Café Žínka.
O další podpoře této aktivity roz-
hodne po vyjasnění vztahů mezi
Café Žínka a Berkatem, se kterým
tato aktivita jedná o možném začle-
nění.

� Staršovstvo souhlasí s bezplatnou
možností zkoušek na klavír ve sbo-
rovém sále pro učitelku hudby
z Café Žínka před jejím koncertním
vystoupením.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o instalaci výstavy Jany Turecké
na kůru kostela. Výstava potrvá do
konce roku.

� J. Raisová zjistí kvůli podpoře, zda
a jakým způsobem provozuje ne-
zisková organizace Jako doma uby-
tování lidí bez domova.

� Staršovstvo jednalo o důsledcích
sloučení Diakonie Praha. Rozhodlo
se uzavřít smlouvu o spolupráci
se střediskem Dobroduš. Jednáním
pověřilo Z. Novotnou. Presbyteři si
mají do příští schůze rozmyslet, zda
se má sbor ucházet o místo v do-
zorčí radě Diakonie Praha a zda se
v našem sboru najde osoba, která
by ho mohla odpovědně zastávat a
měla do toho chuť.

� M. Cháb podal staršovstvu infor-
mace o sborovém úložišti na in-
ternetu. Nyní probíhají schůzky se
zaměstnanci sboru pro vyjasnění
toho, jaké dokumenty a jak na ně
bude kdo ukládat.

� M. Janeček informoval staršovstvo
o rekonstrukci kobky–presbytáře.
Stavební úpravy jsou dokončeny.
Staršovstvo přijalo cenovou na-
bídku na výrobu prosklených dveří
na dvorek, které budou mít zevnitř
bezpečnostní sklo, od p. Špačka.
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Stavební přípravu ostění dveří pro-
vede p. Roch 16.11. Dveře by měly
být instalovány do pěti týdnů.

� Dokončení opravy klavírního křídla
by mělo být hotovo do půli lis-
topadu. Termín doručení domluví
P. Coufal podle pronájmů kostela,
protože klavír bude nutné po dove-
zení dvakrát až třikrát naladit.

� Staršovstvo jednalo o darech, které
sbor poskytuje v rámci mezisbo-
rové solidarity a stanovilo termín,
do kdy musí obdarované sbory da-
rovací smlouvy vyřídit, chtějí-li pří-
spěvek obdržet.

� Staršovstvo se domluvilo na bri-
gádě k vyklizení prostoru nad chod-
bou ve středisku Dobroduš. Její or-
ganizaci si vzala na starost J. Rai-
sová.

� Staršovstvo jednalo o možné změně
pojištění sborových budov. P. Cou-
fal prověří možnost odstoupení od
smlouvy u pojišťovny Allianz.

� Staršovstvo se zamýšlelo nad způ-
sobem využívání tzv. sociálních
bytů ve sborovém domě. Na příští
schůzi staršovstvo ustaví skupinu,
která by připravila návrh pro sbo-
rové shromáždění.

� Staršovstvo pověřilo F. Krupičku,
aby realizoval úpravu odčerpávání
spodní vody a signalizaci proti za-
topení druhého suterénu sborového
domu nákladem do 10.000 Kč.

� P. Coufal informoval staršovstvo
o vyčištění proskleného stropu kos-
tela.

� P. Coufal v součinnosti s M.
Chábem požádá o cenové na-
bídky dodavatele energií, protože
k 31. 12. 2022 končí fixace jejich cen
v rámci celocírkevní smlouvy a no-
vou se církvi nepodařilo vyjednat.

� Protože Švarcovi chtějí ke konci
roku skončit s úklidem sborových
prostor, pověřilo staršovstvo M. Ja-
nečka, aby od ledna 2023 zajistil
náhradu ve stejném rozsahu.

� Na podnět J. Raisové umožní sbor
příspěvky do chrámové sbírky QR
kódem.

� J. Raisová s P. Coufalem zorgani-
zují brigádu na úklid dvorků před
zimou.

� M. Cháb informoval staršovstvo
o plnění rozpočtu za 3. kvartál
2022.

� Staršovstvo jednalo o podobě shro-
máždění o Vánocích a vánočního
sborového dopisu.

� Z. Šorm podal staršovstvu zprávu
o přípravě dětské vánoční hry. Zú-
častní se jí 32 herců a bude se hrát
při bohoslužbách v neděli 18.12.

� Sbor chystá na Silvestra setkání ve
sborovém sále.

� Staršovstvo odsouhlasilo částku
12.000 Kč na dárky pro seniory
a děti.

� Staršovstvo souhlasilo s umístěním
stručné informace o historii kostela
do vývěsky.
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� D. Böhm navrhl, aby se sbor příští
rok zapojil do akce „Zažít město ji-

nakÿ. Do lednového staršovstva ná-
vrh upřesní a podrobněji připraví.

Listopadový Booklub nově

Ve čtvrtek 24. listopadu
v 19:30 zveme všechny
čtenáře, ale i posluchače,
na knižní setkání v novém
hávu.

Tentokrát není třeba čist cokoli předem:

společně se zaposloucháme se do jedné
z povídek Petra Holého z knihy Nihilista
na balkonu a pak si o ní budeme povídat.
Vítané jsou také čtenářské tipy, které by
kdokoli rád představil ostatním!

Ruth Šormová
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Vycházka

V neděli 23. října odpoledne vyrazila
skupinka z vinohradského sboru na pro-
cházku Prahou objevovat průchody a pa-
sáže Starého Města. Cestou jsme zjistili,
jak rychle se dostupnost některých míst
v centru Prahy mění. Některé průchody,
které ještě nedávno byly volně průchozí,
jsou již dnes uzavřené nebo uzamčené,
pokud nejsou vůbec zrušené, jiné se na-
opak pro veřejnost otevřely. A také nás

zaskočily davy turistů, které již opět míří
do našeho krásného města.

Vycházka začínala u Prašné brány a
pokračovala do Celetné ulice. Okolo tam-
ního divadla jsme prošli do Štupartské
ulice a zamířili do Ungeltu neboli Týn-
ského dvora, kde bývala celnice a kde
jsme obdivovali krásný renesanční dům
Granovských. Týnskou uličkou jsme se

vrátili do Celetné, Hrzánským palácem
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prošli do Kamzíkovy a pak Železné ulice,
až jsme se ocitli v Kožné uličce, do které
už zabloudí málokdo. Jde snad o jednu
z nejkratších ulic v Praze, která měří
ani ne 50 metrů. Krátká křivolaká ulička,
s několika bloky schodů, získala status
ulice až roku 1918. Když jsme se v ní
rozhlíželi, objevili jsme – mně dosud ne-
známou – pasáž U závoje, kterou jsme se
dostali ke kostelu sv. Havla. Vrátili jsme
se zpět do turisticky rušné Melantrichovy
ulice a za kostelem sv. Michala pokračo-
vali do ulice Hlavsovy a Jilské. Okolo Jil-

ského kostela jsme se Zlatou uličkou do-
stali k Pražské křižovatce, tam nám ale
uzavřený průchod znemožnil projít dál.
Museli jsme se proto kus vrátit a ulicemi
Liliovou, Náprstkovou a Stříbrnou jsme
přišli na Anenské náměstí, odkud vede
Keplerův průchod do rušné Karlovy ulice.
Klementinem jsme pak prošli na Marián-
ské náměstí, kde naše procházka skončila.

Cestou jsme trošku bloudili, ale neza-
bloudili! Zkusíte jít v našich stopách?

Jarmila Raisová
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Výstava obrazů Jany Turecké
13. 11. – 31. 12. 2022

Výstavu si můžete prohlédnout vždy
v neděli před a po bohoslužbách na kůru
našeho kostela. U Jarmily Raisové si také
můžete zakoupit reprodukce některých ob-

rázků. Prodejné jsou i některé originály
po domluvě s autorkou (kontakt u Zdeňka
Šorma).

Na obrazech Jany Turecké se objevují
domy, lidi, lišky, lampy, křesla, bubliny a
různé další věci. Všechny ty objekty spolu
nějak komunikují.

Často to vypadá, že se mlčky dívají do
dálky, jako by se zamrazil daný okamžik.
Atmosféra obrazů je mnohdy napjatá,
protože se cosi důležitého děje, i když
přesně nevíme, co. Někdy je to sen, jindy
je to mystérium prostoru nebo času. Ně-
kdy mystérium setkání všech těch před-
mětů a věcí. Jana maluje často okamžiky
nebo věci, které už nejde zachytit. Di-

amant vznášející se v prostoru. Různé
domy, které byly strženy.

Nebo je to podivně opuštěné koupa-
liště, kam už nikdo nechodí. Jindy je to
sestavení obývacího pokoje na zahradě
před domem. Až zaprší, scenérie zmizí.
Až přijde zima, stane se ten prostor neo-
byvatelným.

Věci se kolem nás nedějí z nutnosti,
ale dějí se a vyskytují se tak nějak z ne-
konečna. Přicházejí a odcházejí a už se to
nebude opakovat.

Obrazy Jany Turecké nám připomí-
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nají: svět, ve kterém žijeme, nás bude
vždycky přesahovat a náš čas je neopa-
kovatelný.

Petr Turecký

Jana Turecká (1983)

Jana Turecká vystudovala Evangelickou
teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

V r. 2003 navštěvovala hodiny kres-
lení u akad. mal. Zdeňka Strouhala.

Od dětství ve volném čase kreslila,
šila, vyráběla různé panenky a zvířátka,
později malovala nejprve temperou na
papír a pak akrylem na plátno.

Od r. 2019 se věnuje ilustracím pro
e–shop Ateliér v lese, pro který tvoří ná-
zorné ilustrace akvarelem. Ateliér v lese
se zabývá tvorbou her a aktivit pro malé
děti.

Ve své volné tvorbě maluje na plátno
akrylem. Inspirací je příroda, architek-
tura a svět kolem nás. Tvoří také na za-
kázku.

Od r. 2010 vystavuje samostatně i
v rámci společných symposií a výstav.
Několikrát se účastnila dobročinného Bi-
enále pro diakonii (Praha, Brno). Zúčast-

nila se např. Art Safari Bubec, přehlídky
současného umění v Praze Řeporyjích,
Salonu výtvarníků Benešovska v Muzeu
umění a designu v Benešově, vystavovala
v několika kostelích Českobratrské církve
evangelické, naposledy v rámci akce Dny
otevřených ateliérů Vysočina v prostoru
Ticho 46 ve Starém Pelhřimově.

S jejími obrázky a tisky se mů-
žete setkat na prodejním portálu Fler:
fler.cz/janul

Ilustrace:

Ilustrovala v letech 2009/11 měsíčník
Protestant.

Ilustrovala publikaci Biblické medi-
tace – Zastav se na chvíli. . . (2010).

Obálka knihy – Martin Luther, Jak se
modlit, Rada pro dobrého přítele, Středo-
kluky 2009

O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné
mluvící oslici. Příběhy ze Starého zákona
pro děti. 2014(Ondřej Macek spolu s Len-
kou Ridzoňovou)

Slova a obrazy křesťanské víry (karty
pro katechezi), spolu s dalšími autory,
2018, Mlýn

Pozvánka
S blížícím se Adventem se také blíží

naše tradiční zdobení adventních věnců.
Sejdeme se v pátek 25. listopadu v 18 ho-
din na faře. Přineste si vše potřebné: kor-
pusy, stojánky a svíčky, zdobení a tav-
nou pistoli, pokud jste si již něco předem
u mne neobjednali. Budou ale k dispozici
i nějaké dekorace z minulých let a také
dvě tavné pistole a náplně do nich.

Přijďte se ale třeba jen podívat a po-
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povídat si, odnést si svůj věnec není po-
vinné!

Jarmila Raisová

Adventní
dobrocinný trh

korunní 60
nedele 4.12.2022 

10.30 - 14.00 hodin

ve 14.00 koncert
Musica Rustica

evangelický sbor na vinohradech
vás zve na

dobroty k jídlu a pití 
malá výtvarná dílna pro deti i dospelé

výtezek podporí neziskové organizace Berkat a Jako doma-Homelike
Koupí podporíte také chránenou dílnu Rolnicka v Sobeslavi

a Domácí hospic Cesta domu°
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
vás srdečně zve na

dětskou vánoční hru

při bohoslužbách v kostele
(Korunní 60)

18.12. od 9.30
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Rozhovor
o (nejen) nedělce s Ájou Růžičkovou . . .

Když máte vést v neděli ráno ne-
dělku, je to jiné ráno než jinou ne-
děli?

Rozhodně, už proto, že člověk na to
nesmí zapomenout a musí se připravit.
A pro mě je to samozřejmě i otázka
toho, aby mě někdo vzal nahoru, takže
to musím vždy nějak koordinovat. Ale
už nám vyrostla nová generace šikovných
mládežníků, silných mladých mužů, kteří
jsou velmi zdatní a většinou i organizačně
schopní, protože všichni chodili do skautu
– a je to poznat.

Jak se to stalo, že jste se stala
učitelkou nedělky ve vinohradském
sboru?

Tady na Vinohradech to začalo, když
byl můj syn Kajetán batole a začal se

bát chodit do kostela – moc lidí, var-
hany; a tak. Na schodech byla vždycky
řvací scéna, držel se dveří a bylo to jako
scéna z filmu Satan přichází. Jednou jsme
takhle zase bojovali a akorát šly děti do
nedělky; a on se tak nějak do té skupinky
vmísil a Eliška Orlická řekla, že ho vezme
s sebou a že můžu jít s ním. Jemu se tam
hrozně zalíbilo a začali jsme tam chodit
pravidelně. A pak jsem nabídla, že mohu
nedělku učit, abych tam taky k něčemu
byla. On tam chtěl být pořád se mnou, a
tak jsem kázání hodně dlouho neslyšela.
Jeho fascinovalo, že může být s většími
dětmi a zalíbilo se mu to tak, že když
jsme šli kolem kostela, tak se zase domá-
hal vstupu a řval, že chce dovnitř.

Potřebovala jste pomoc? Kdo Vám
ji poskytl, zúčastnila jste se něja-
kého kurzu? Jak jste se na to při-
pravovala?

Já jsem začala učit nedělku na
Vsetíně, když mi bylo 16 let. Asi byl ne-
dostatek učitelů nedělky, učila ji i moje
máma, ale jak se to přesně stalo, už ne-
vím, tam tehdy šlo také hodně věcí tak
nějak mimo faráře. Pak jsme se dostaly
na nějaké celorepublikové školení neděl-
kářů sem do Prahy, a to bylo docela za-
jímavý a podnětný; a potom jsem byla
ještě na jiném školení, které bylo formou
video tréninku interakcí. Do teď si z toho
pamatuji nějaké body, jako třeba, že se po
malých dětech nemá chtít, aby při mod-
litbě zavíraly oči.

Být učitelkou nedělky je trochu vý-
zva, možná s tím jsou spojené i ur-
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čité obavy?
Na nedělce je vždycky základní pro-

blém s určitou disciplínou. Když jsem
třeba říkala svému bratranci, který je fa-
rářem, jaká je to hrůza, že děti nemají
vůbec respekt k autoritám, tak mi řekl,
že je hlavně důležité, aby se jim na ne-
dělce líbilo. No, ono se jim tam líbí až
moc, nás učitele často znají od narození
a o to více se tam cítí jako doma – a cho-
vají se jako doma. Což je na jednu stranu
fajn, na druhou stranu ale učit tam je
někdy nad lidské síly. Hodně jsem hlídá-
vala různé děti jako studentka, a tak jsem
rozlišovala zlobení z radosti ze života a
zlobení z nenávisti, nebo frustrace. Měla
jsem ale štěstí spíš na to první a člověk
si nakonec řekne „no a co?ÿ Já učím teď
malé děti. Ty zklidní něco nečekaného –
třeba když jsme nedávno mluvili o škole
pro proroky, to je zaujalo – a zaujalo to i
mě. Také je zaujalo, když jsme měli Jeri-
cho a stavěli jsme a pak bořili zdi z kos-
tek. V nedělce se nedá počítat s nějakou
návazností – rodiny často jezdí na neděli
pryč, takže skoro není, koho se ptát, co
si pamatuje z minula; a když se zeptám,
tak to i ti tehdy přítomní většinou nevědí.
Když odvyprávím nový příběh a pak se
zeptám, co si z toho pamatují, tak to vět-
šinou také nevědí. Někdy se stane, že tam
přijde někdo ze skupinky starších dětí, a
to je fajn, někdy ta koedukace může být
velmi přínosná. Když někdo z těch vět-
ších dětí chce přijít pomáhat k malým,
tak to je prostě úžasný a skvělý; a za-
slouží si to podporu. Takovými pomoc-
níky byli vždycky Vítek a Kuba. Myslím,
že je podstatné, aby se děti na nedělce
cítily dobře, aby pro ně sbor byl takový
druhý domov. A co si budeme nalhávat,
jeden ze smyslů nedělky je tak nějak eli-
minovat děti z toho kostela, kde probíhá

kázání, aby tam nerušily. Odstranit je ně-
kam, kde se mohou více svobodně proje-
vovat. A seznamovat je s těmi biblickými
příběhy pro ně přijatelnou formou. I když
si to třeba často hned nepamatují, tak
v podvědomí to zůstává, někde to tam
je. A aby nacházely nějakou svou vlastní
duchovní cestu; ty cesty mohou být různé
a probíhat různě. Máme ve sboru úplně
úžasné děti a buďme za to rádi, protože
ne každý sbor to tak má a je to tak, že
když je dobrý základ těch rodin s dětmi,
tak na to nabalí další. Takže k nám třeba
přišli ze Smíchova, od Salvátora, protože
slyšeli, co tu pro děti je, i pro ty před-
školní mrňata, což nebývalo a není to ani
dnes běžné.

Mělo by se podle Vás něco na ne-
dělce změnit?

Ne.

Vybavujete si nějakou příhodu –
vtipnou, dojemnou, překvapivou?

Když byl Vítek malý, tak jsme pra-
videlně sklouzávali k bezobratlým živoči-
chům, protože to bylo jeho téma. Pokaždé
to své téma navázal na biblický text, a
to velmi rychle. Nebo když byly volby,
tak i ty malé děti o tom chtěly mluvit.
A z biblického textu o sběru jedovatých
tykví jsme se dostali na jedovaté plodiny
a zda jde něco „odjedovatitÿ, a to je teda
zaujalo až moc, a tak jsem jim ještě dů-
razně řekla, ať to v žádném případě ne-
zkouší!

Vaše slovo na závěr?
Pro mne je to trošku těžké, vyprávět

těm malým dětem o tom, že Pán Bůh je
nenechá ve štychu, nevystaví je zkoušce
nad jejich síly, a zároveň ty děti vidí
na mně, že prostě mě zkoušce nad moje
síly vystavuje. Možná, že je to právě
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dobré, že jsou s Vámi, ne? To si
nejsem jistá, když se budou ptát osobně,
tak jim nedokážu odpovědět tak, aby to
bylo pro ně přínosné. Takže o tom ne-
mluvíte. Ne, naštěstí ne. Ale když po-
třebujete něco pomoci, podat. . . No
to samozřejmě, to jsou pomocníci, kdyko-
liv cokoliv potřebuji podat, vyřídit nebo
doběhnout s nějakou informací, opravdu
máme ve sboru úžasné děti. Pak další věc

je, že se má chodit dolů k Večeři Páně, a
to já tedy už také nechodím a pak zase je
pro mne těžké ty děti odeslat s jiným uči-
telem, protože jim se nechce a můj přesun
dolů a zase nahoru na kávu by byl složitý,
protože kostel není bezbariérový. Kdyby
to ten můj praprapradědeček věděl, tak
to postaví jinak, určitě!

Eliška Novotná, 22. 2. 2022

Na tento den neděli 20. listopadu,
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele

Ž 31, 15–16; EZ 176
Já však, Hospodine, dů-
věřuji tobě, pravím: „Ty
jsi můj Bůh, moje budouc-
nost je ve tvých rukou.ÿ

Jsme u konce církevního roku. Dnes
slavíme poslední neděli v církevním roce,
takový církevní Silvestr. V luterské tra-

dici se tato neděle nazývá Neděle věč-
nosti. Tento název existuje prý víceméně
dvě stě let a zavedl ho pruský král Frid-
rich Vilém III. na památku vojáků, kteří
zemřeli během napoleonských válek.
Právě tuto neděli si v mnoha luter-
ských sborech připomínají ty, kdo zemřeli
v uplynulém roce. Když přemýšlím o věč-
nosti, tak mi v tom silně zaznívá to, co
vyznával žalmista: „Ty jsi můj Bůh, moje
budoucnost je ve tvých rukou.ÿ A ještě
krásněji to přeložili Kraličtí: „V tvých ru-
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kou jsou časové moji.ÿ Věřím, že moje
přítomnost a všechno, co mám ráda, co
je součástí mého světa i světa všech lidí,
Pán Bůh pevně drží ve své ruce. Je pří-
jemné nejít světem sám, cítit blízkost, cí-
tit teplo, lásku. Dodává to jistotu a od-
vahu. Věřím, že také moje budoucnost
a budoucnost všech, které mám ráda, je
v Božích rukou. Nevím přesně, co mě na
věčnosti čeká, jak to tam bude vypadat,

ale jistota a zároveň odevzdání, že vše je
v Božích rukou, mě uklidňuje už tady na
zemi, v mém životě, i ve chvílích smutku,
beznaděje a zmaru. Náš život, naše dobré
i zlé časy, úspěchy i krize, jsou v rukou
Pána Boha, který nás miluje.

Pane, prosíme, nepouštěj nás ze své
ruky. Drž ve své spolehlivé a dobré ruce
naše milé, drž i ty lidi, kteří nám nejsou
tak blízcí, i ty, které neznáme.

Drahomíra Dušková Havlíčková, farářka v Čáslavi
Na každý den 2022, Kalich Praha 2021 (převzato se svolením)

Zasmějme se
Sedí babička v parku na lavičce a

modlí se: „Pane, já už jsem zase nevy-
šla s důchodem, pošli mi, prosím, nějak
stovku.ÿ

Slyší to jakýsi mladý muž a říká jí:
„Prosím vás, babičko, přece nebudete vě-
řit takovým pověrám. . . Tady máte pade-
sátikorunu a už se nemodlete.ÿ

Babička chvilku počká, až se onen
muž vzdálí a pak říká: „Děkuju Ti Pane.
A příště mi to, prosím, neposílej po tako-
vém neznabohovi.ÿ

Ateista rybařil na jednom skotském
jezeře, když najednou jeho člun napadla
lochneská příšera. Jedna rána ocasem a
chlápek i s člunem vylétl deset metrů do
vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho
chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože,
pomoz mi!ÿ Z nebe se ozve hromový hlas:
„Myslel jsem, že ve Mne nevěříš!ÿ

„Ale no tak, Bože, nech toho! Před
dvěma minutami jsem nevěřil ani na loch-
neskou příšeru!ÿ

(zdroj: www.komik.cz, vybrala Eliška Novotná)



i Ze sborových akcí

Čt 24. 11. 19:00 schůzka mládeže
Čt 24. 11. 19:30 booklub - čtenářský klub
Pá 25. 11. 18:00 zdobení adventních věnců
Ne 27. 11. 9:30 1. adventní bohoslužby s Večeří páně (Zdeněk Šorm)
Po 28. 11. 19:00 schůzka mládeže
Ne 4. 12. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 4. 12. 10:30 do 14:00; adventní trh
Út 6. 12. 14:30 koncert pro starší věkem (program bude upřesněn)
Út 6. 12. 19:00 hospodářská komise
Čt 8. 12. 19:00 staršovstvo
Čt 8. 12. 19:00 mládež
Ne 11. 12. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Po 12. 12. 19:00 mládež
Út 13. 12. 14:30 setkání starších věkem
Út 13. 12. 19:00 biblická hodina
Ne 18. 12. 9:30 bohoslužby s vánoční hrou (Z. Šorm)
Ne 18. 12. 16:00 koncert J.J.Ryba -Česká mše vánoční
Ne 18. 12. 18:30 koncert J.J.Ryba -Česká mše vánoční
Út 20. 12. 14:30 setkání starších věkem
Út 20. 12. 19:00 biblická hodina
Čt 22. 12. 19:00 mládež
So 24. 12. 15:00 Štědrovečerní nešpory
Ne 25. 12. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Z. Šorm)

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

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.


