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2 KÁZÁNÍ

Kázání v neděli 6. 11. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Marek 8,14 – 21
Matouš 13,10 – 17

„Proč k nim mluvíš v podobenstvích?ÿ
– tuhle otázku, bratři a sestry, nekla-
dou jenom učedníci Ježíšovi. Něco po-
dobného jsem slyšel už mnohokrát, když
jsem se při výkladu bible snažil říct něco
o tom, jakým jazykem se vyjadřuje, jak i
na první pohled jasné texty jsou plné od-
kazů, asociací, symbolů, které mohou je-
jich význam proměnit: „Proč to tam není
napsáno přímo, jasně? Jak se v tom pak
má jeden vyznat?ÿ Možná nás to samotné
také napadá.

Obrazný, symbolický jazyk bible nám
dělá potíže. Nemůžeme jej pevně ucho-
pit. Vzpírá se tomu, abychom jej napa-
sovali do jednoduchých a jednoznačných
pouček a odpovědí. Patří k němu nejis-
tota, jakási nedopovězenost, která umož-
ňuje různé výklady a nevylučuje mož-
nost, že jsme vedle, že se míjíme s jejím
poselstvím. Někdy nám kvůli tomu bible
hlavu víc zamotá, než aby pomohla udě-
lat si jasno. Rozhodnutí jako by nakonec
bylo zase na nás.

Proč Ježíš a bible nemluví bez pří-
měrů, bez obrazů, rovnou, přímo? Nebo
mluví? . . .

Někteří mají za to, že ano. Říkají:
„To nejsou žádné obrazy, tak to prostě
bylo a je. Ne bible, ale moderní teologové
lidem matou hlavu, když tvrdí, že jde
o mýty a symboly a všemožně je vyklá-
dají a všechno zpochybňují. Za tu neurči-
tost mohou oni.ÿ To jsem také mnohokrát
slyšel. Bible je jasná, jen je třeba brát ji
doslova, tak jak leží a běží, tvrdí zastánci
tohoto pohledu. A mají za to, že to tak

také dělají. Vůbec jim přitom nedochází,
že berou doslova jen sami sebe – totiž
svoji představu o tom, co je pravda, kte-
rou přejali právě od moderny. Ta pravdu
pod vlivem přírodních věd zužuje jen na
popis. Pravda je pro ni jen prostým zá-
znamem toho, co se stalo. A oni prosazují
tento pohled i v přístupu k bibli v do-
mnění, že hájí ji samotnou.

My jsme ale od stolu Páně slyšeli vy-
právění o tom, jak Ježíš varoval svoje
učedníky před kvasem farizeů a kvasem
Herodovým. A učedníci jeho varování po-
chopili zrovna tak – doslova, popisně, me-
chanicky. Viděli problém v tom, že ne-
mají chleba, aby mohli vystačit z vlast-
ních zásob a nemuseli se dotknout pečiva,
před nímž je, jak se domnívali, Ježíš va-
roval. Jenomže ten z té natvrdlosti div
nevyrostl a tvrdě se na ně obořil: „Ještě
nerozumíte a nechápete. . .Oči máte a ne-
vidíte, uši máte a neslyšíte!ÿ O pečivo
tady přece vůbec nejde. Ani při tom na-
sycení nešlo jenom o chleba, jak ukazuje
ta zvláštní matematika, kterou Ježíš při-
pomíná a na kterou klade důraz.

A všimněte si, jak se ta jeho výtka
shoduje s odpovědí na otázku po důvodu
řeči v podobenstvích. Kvůli téhle samo-
zřejmé a sebejisté natvrdlosti mluví Ježíš
obrazně, v podobenstvích. Proto k nim
mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí
a slyšíce neslyší ani nechápou.

Jako by Ježíš říkal, že někteří
prostě nikdy nepochopí, neuvidí a ne-
uslyší, ať už by viděli a slyšeli cokoli –
pochopení zkrátka není v prvé řadě otáz-
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kou srozumitelnosti nebo jasnosti, ale to-
ho, jací jsou, co je v nich.

Že by tedy na té formě vůbec nezále-
želo? Ale ano, záleží! Ovšem z jiného dů-
vodu – jde o to jaký přístup, jaký životní
postoj potvrdí, posvětí nebo umožní, ja-
kému dá zapravdu. „Proto mluvím ob-
razně, v podobenstvích,ÿ říká Ježíš, aby
při té řeči vyšlo najevo, co v kom je a
k čemu to vede; aby při ní někdo opravdu
vyšel naprázdno, aby se ta sebejistota
vnitřní chudoby rozpadla, aby bylo jasné,
že končí na mizině.”

Zní nám to zvláštně, možná absurdně.
My se snažíme udělat poselství bible
co nejstravitelnější, nejpřijatelnější. Ježí-
šovu výzvu „získávejte mi učedníkyÿ jsme
pochopili tak, že je naším úkolem získat
pro víru co nejvíc lidí. Volíme takovou
formu, aby ji mohl přijmout každý. A Je-
žíš jako by si podobenství vybral právě
pro tu nesrozumitelnost, kterou každý
přijmout nemůže.

Asi tu jde o víc než o nábor. Jde
o zjevení pravdy. Forma se nedá od ob-
sahu oddělit, má mu odpovídat. Je-li ně-
kdo uzavřený obsahu a vztahu, nemůže
mu forma vycházet vstříc. Pokud chce ně-
kdo pravdu jenom vlastnit, aby si upevnil
vlastní pozici, pak to má i ta forma zne-
možnit. Kdo hledá jen snadnost a sebepo-
tvrzení, kdo hledá jen jak ze sebe setřást
odpovědnost nebo hledá jenom metr na
druhé, kdo chce být pánem situace a sly-
šet pouze odpovědi a ne otázky, ten to,
co hledá, v Ježíšově poselství najít nemá,
tomu v tom má i ta forma zabránit.

Ta obraznost, která se nedá jedno-
duše osedlat, má svůj smysl. Brání měl-
kosti, brání mechanickému plnění, při
kterém člověk nemusí do věci vkládat
sebe, při kterém nemusí být bytostně

účastný a skutečně sám za sebe odpoví-
dat. Brání tomu, abychom přenesli od-
povědnost za vlastní jednání mimo sebe,
byť třeba na slovo boží. Brání touze unik-
nout ze svého člověčenství a místo zápasu
o vlastní odpovědnost jenom odkázat na
nějakou hotovou a nezpochybnitelnou au-
toritu mimo sebe. Brání falešné sebejis-
totě, která má za to, že už ví a zná, a
nemusí se na nic ptát a nic hledat.

Aby se sebejistota téhle uzavřenosti
vyjevila jako prázdná a mylná, aby se po-
tvrdila jako cesta do pekel, proto mluví
Ježíš v podobenstvích. Tak tomu je i
u proroka Izajáše, kterého cituje. On také
nemá zabránit krachu, má ho potvrdit,
protože krach je asi to jediné, co může
sebejistému a sebespokojenému božímu
lidu otevřít oči. Ti, kterým obrostlo srdce
tukem a zavřeli oči, nic slyšet ani vidět
nemají, protože by je to v jejich neoslo-
vitelnosti a slepotě jenom utvrdilo.

Podobenství se bez naší účasti neobe-
jde. Může promluvit jen k tomu, kdo do
něj vloží sebe, kdo přijme riziko hledat
odpověď na vlastní triko. Svou nedopově-
zeností nás staví před otázky. Musíme se
v něm teprve najít, dovést ho až k sobě,
odpovědět na něj. A kde se v něm na-
jdeme, a co v něm najdeme, záleží hodně
také na tom, co v nás je. Od toho, co
z něj vyčteme, se nemůžeme oddělit. Ne-
můžeme to použít jako nějaký, na nás ne-
závislý, objektivní, čistě Boží metr.

Podobenství nám nedává možnost
mluvit za Boha, ale Bůh v něm může
promluvit k nám. Může. Je ovšem i na
nás, abychom v podobenství neslyšeli je-
nom sebe a neomílali dokola stále tu svou.
Zda jsme přístupní tomu, co není z nás,
o tom svědčí asi právě to, jestli dovedeme
přijmout i otazníky a nejistotu, které nás
nutí o svém životě vždycky znovu kriticky
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přemýšlet a nikdy přitom nezapomínat,
že jsme jenom lidé.

Pokud člověk důvěřuje hlavně sám
v sebe a ve svou zbožnost, bude raději
hluchý a slepý, aby ho nic neznejistilo,
protože by se mu tak všechno rozpadlo
a o všechno by přišel. Pokud důvěřuje
Bohu, může otázky přijmout, může se
na svůj život i zbožnost podívat kriticky,
může si přiznat i vlastní prázdnotu. To
není konec ani tragédie. Právě díky ní
může přijímat. Ano, kdo má – kdo má
důvěru v Boha – tomu bude dáno a bude
mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude

odňato i to, co má.
Bylo nám dáno, bratři a sestry, dostali

jsme obrovskou věc, skvělý dar – důvěru,
díky které nemusíme stavět svoji jistotu
na sobě, díky které můžeme přijmout svůj
lidský život s jeho relativitou, která se
týká i naší zbožnosti. Díky ní nemusíme
být slepí a hluší, můžeme přijmout bibli,
která nám nejen přímo, ale i svojí formou
naši relativitu stále připomíná, a tak nás
vede k pokoře a k pravdivé odpovědnosti.
Nevzdávejme se jí, nezbavujme se té ne-
zajištěnosti, která důvěru provází. Je to
naše deviza, naše bohatství. Amen.

Přímluvná modlitba
Ty, který jsi, který jsi nepopsatelný

a nepředstavitelný, a přesto nás zveš,
abychom tě prosili jako děti otce, tebe
prosíme:

Ať darmo neztrácíme naději a radost,
kterou nám daruješ. Ať jsou náš sbor a
celá tvoje církev místem, kde se zpráva
o té radosti sdílí a ta radost děje. Prosíme
tě za lidi, kteří jsou v nouzi, nemoci a
trápeních. Prosíme tě za ty, kteří se musí

bránit zlu a bojují za spravedlnost. Pro-
síme, ať v důležitých věcech nezůstáváme
jenom diváky. Také tě zvlášť prosíme za
sestry Alenu a Zdenu a v tichosti za další,
kteří nás prosili o přímluvu. Prosíme při-
cházej a přebývej mezi námi a v nás. Buď
se svým lidem a přijď do světa, ať je celý
tvým královstvím.

Amen.

Jakub Šilar, 6.11.2022

Zpráva o konventu Pražského seniorátu

V sobotu 12. listopadu se ve smíchov-
ské modlitebně konalo poslední zasedání
56. konventu našeho seniorátu. Okolo
osmdesáti sester a bratří jednalo o vě-
cech, týkajících se života seniorátu a tě-
šilo se z laskavé péče hostitelského sboru.
Úvodní pobožnost vedla sestra Alžběta
Henychová.

První část konventu byla věnována

volbám. Konvent přijal s vděčností za
práci v seniorátním výboru informaci
o rezignaci bratra Jendy Maška, na
uprázdněné místo prvního náměstka se-
niorátního kurátora zvolil bratra Petra
Štulce z jarovského sboru a na místo
prvního náhradníka seniorátního výboru
z řad laiků zvolil bratra Ondřeje Lukáše
z nově vzniklého roztockého sboru. Volbu
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náhradníka zde zmiňuji, protože v senio-
rátním výboru aktivně pracují i zvolení
náhradníci, kteří se účastní jeho schůzí.
Bratra Jendu Maška pak konvent zvo-
lil v doplňovací volbě na místo seniorát-
ního revizora (uprázdněné rezignací se-
stry Evy Svobodové).

Poté konvent zvolil na pětileté období
seniorátní farářkou pro mládež sestru
Annu Pokornou, která bude tuto práci
vykonávat na poloviční úvazek a vedle
toho bude pokračovat ve své práci ve smí-
chovském a roztockém sboru.

Dále konvent zvolil: poslance do
Ústředního shromáždění Jeronýmovy
jednoty – bratry Tomáše Fendrycha ze
střešovického sboru a bratra Pavla Ka-
luse z žižkovského sboru; poslance na
synod naší církve – z řad farářů bratry
Martina Sabo a Jaroslava Pechara a z řad
laiků bratry Tomáše Fendrycha a Matěje
Chába.

Po volbách se konvent věnoval zprá-
vám o životě seniorátu a hospodář-
ským zprávám. Schválil jak hospodářskou
zprávu a informaci o plnění rozpočtu za
rok 2021, tak účetní závěrku, rozhodl
o výši celocírkevních a seniorátních re-
partic pro jednotlivé sbory a schválil roz-
počet na rok 2023.

Větší pozornost tentokrát konventu-
álové věnovali zprávě Diakonie. Na kon-

vent byla jako poradce pozvána ředitelka
pražského střediska Diakonie, sestra An-
drea Vachtlová. Informovala o současné
situaci střediska, které nově vzniká slou-
čením všech středisek Diakonie, působí-
cích na území Prahy.

Dále byl projednáván návrh na nové
rozdělení seniorátů. Do problematiky
uvedl konventuály bratr Adam Csukás,
který se podílel na jeho zpracování.
V rozpravě zazněly zejména hlasy upo-
zorňující na problematické udržení spole-
čenstevní a pastorační funkce velkých se-
niorátů, které by se rozkládaly na velkém
území a sdružovaly by velký počet sborů
(k osmdesáti). Konvent po rozpravě přijal
písemné vyjádření doporučující synodní
radě, aby vypracovala dvě alternativy za-
ložené na inventuře kompetencí seniorátů
a ty předložila synodu.

Poslední větší projednávané téma se
týkalo Jeronýmovy jednoty. Seniorátní
výbor předložil k projednání návrh na
synod, který obsahuje i návrh změny ve
způsobu podávání žádostí, jejich schvalo-
vání a návrh na změnu statutu. Konvent
návrh usnesení přijal a bude jej tedy pro-
jednávat synod naší církve.

Konvent před čtvrtou hodinou odpo-
lední ukončil bratr Jenda Mašek modlit-
bou.

Matěj Cháb

Zprávy ze staršovstva 8.12.2022
� Staršovstvo hodnotilo adventní

dobročinný trh. Celkový výtěžek či-
nil 34.598 Kč, zaokrouhleno 34.600
Kč (výtěžek trhu 15.110; zdvojená
chrámová sbírka 13.256; vstupné
na koncert 6.232). Neziskové or-

ganizace Berkat a Jako doma tedy
dostanou po 17.300 Kč. Staršovstvo
vyslovilo poděkování J. Raisové za
přípravu a příští rok by chtělo více
zapojit mládež sboru.
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� M. Kopecká připravila zakládací
listiny OPS Jeden svět. Statutáři
sboru je podepsali.

� M. Janeček informoval staršovstvo
o dokončení rekonstrukce presby-
táře (kobky). V týdnu od 13.12.
budou osazeny prosklené dveře na
dvorek a dvířka do tzv. anglic-
kého dvorku. Staršovstvo souhla-
silo, aby byl po dokončení prací po-
řízen nový zátěžový koberec stejné
barvy jako v kostele.

� Staršovstvo jednalo o podpoře se-
tkávání ukrajinských žen „Žínkaÿ.
Forma DPP za úklid není dobrá,
protože se o vyplacenou částku
krátí státní příspěvek pro danou
osobu. Staršovstvo souhlasilo s po-
skytnutím prostor ukrajinským že-
nám k pečení vánočního cukroví
11.12. od 13.00.

� Staršovstvo se zabývalo důsledky
sloučení pražských středisek Dia-
konie do jednoho celku „Diakonie
Prahaÿ a rozhodlo, že sbor nebude
navrhovat svého člena do dozorčí
rady a s případnou smlouvou o spo-
lupráci s Dobroduší počká, až se
nový organizační formát usadí.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o nácviku dětské vánoční hry. Star-
šovstvo jednalo o možnosti jejího
ozvučení. Z. Kaiserová zjistí mož-
nosti.

� QR kódy na chrámovou sbírku byly
vyvěšeny na nástěnce a možnost
přispět touto formou byla zveřej-
něna v ohláškách. Několik účast-
níků bohoslužeb ji již využilo.

� Všechny dary, které náš sbor po-
skytuje v rámci solidarity ostatním
sborům, již byly dořešeny. Staršov-
stvo souhlasilo, aby napříště dopis,
kterým ho sbor nabízí, obsahoval
formulaci: „Pokud vybrané sbory
nedodají zpět podepsané darovací
smlouvy do konce září, budeme to
považovat za projev nezájmu a ur-
čené prostředky budou použity na
podporu jiných projektů.ÿ

� Staršovstvo hodnotilo nedávné dění
ve sboru a konstatovalo, že příští
rok je třeba uspořádat brigádu na
úklid dvorků před zimou již na za-
čátku listopadu a ve všední den.

� Staršovstvo probralo sborový pro-
gram na další období. Na pří-
pravu polévky pro lidi bez do-
mova (15.12.) připraví M. Kopecká
informační plakátek na nástěnku.
V předvánočním týdnu již nebude
náboženství pro děti. Setkání seni-
orů a biblická hodina se budou ko-
nat podle zájmu účastníků. J. Rai-
sová rozeslala pozvánky na sborový
silvestr.

� M. Janeček informoval staršovstvo
o tom, že bylo 8.12. dovezeno po
opravě koncertní křídlo. Firma při-
slíbila čtveré ladění zdarma.

� Staršovstvo jednalo o skluzu v pla-
cení nájmu firmy Sevendesign.

� Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby
dojednal novou nájemní smlouvu
s p. Habenou.

� Staršovstvo stanovilo termín na vy-
klizení sborových věcí z prostorů
střediska Dobroduš na 19.1.2023
v 17.00.
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� Staršovstvo pověřilo M. Chába, M.
Kopeckou a Z. Kaiserovou přípra-
vou návrhu na využívání sociálních
bytů pro výroční sborové shromáž-
dění.

� Staršovstvo souhlasilo s uzavřením
smluv o dodávce energií se stávají-
cími dodavateli (Pražská plynáren-
ská a E.ON). Pro sbor se náklady
zvýší z 250.000 na 690.000 Kč.

� Staršovstvo souhlasilo s tím, aby
od 1.1.2023 zajišťovala úklid sboro-
vých prostor pí. Naďa Švarcová dle
dohodnutých podmínek.

� Staršovstvo akceptovalo návrh
účetní firmy na zvýšení ceny o 1.000
Kč/měsíc za vedení účetnictví pro
sbor.

� M. Cháb informoval staršovstvo
o plnění rozpočtu v tomto roce a
přípravách rozpočtu na příští rok.

� Staršovstvo rozhodlo, že zatím ne-
bude pořizovat pračku a bude vyu-
žívat služeb prádelny. Odvoz či od-
nos prádla bude J. Raisová domlou-
vat s členy sboru.

� M. Cháb podal staršovstvu zprávu
o jednání konventu našeho senio-
rátu.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o zájmu Pavla Nováka o výstavu
v našem kostele. Staršovstvo sou-
hlasilo.

� M. Janeček zpravil staršovstvo
o tom, že podal jménem sboru žá-
dost o církevní grant na dofinan-
cování schodku při vydání knížky
Z. Šorma „Otec a bratři aneb o ra-
dostiÿ pro nakladatelství Eman.

� Nákup vánočního stromku do kos-
tela domluví J. Raisová s mládeží.

� J. Melicharová vyřizovala poděko-
vání žáků a učitelů ZŠ Londýnská,
kteří dělali rozhovor se Z. Šormem
v rámci projektu Paměti národa.

� Staršovstvo souhlasilo s tím, že sbor
daruje 5.000 Kč na zajištění bydlení
pro paní Svitlanu, která působí jako
asistentka uprchlíků z Ukrajiny.

� Staršovstvo rozhodlo o tom, že
chrámová sbírka z 11.12. bude ur-
čena na Seniorátní adventní sbírku.

� M. Janeček informoval staršovstvo
o přípravách na volbu faráře na
další období. Staršovstvo souhla-
silo s tím, že sbor požádá senio-
rát o schválení celého pracovního
úvazku faráře Zdeňka Šorma na
dobu tří let.

Pozvání na BOOKLUB
V novém roce zahájíme čtenářské ve-

čery ve čtvrtek 26. ledna v 19:30, kdy se
sejdeme k rozhovoru o „zemědělském ro-
mánuÿ Starci života. Tentokrát přivítáme

autorku, jíž je Zuzana Kaiserová, členka
našeho sboru i staršovstva. Budeme mít
díky tomu příležitost poslechnout si au-
torské čtení a samozřejmě se Zuzkou de-
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batovat. A protože je dost
pravděpodobné, že o Vá-
nocích najde leckdo pod
stromkem novou knížku a
snad bude sváteční čas i
časem pro četbu, nevá-
hejte vzít s sebou na boo-

klub své knižní objevy a tipy, abychom se
navzájem inspirovali a také vybrali další
tituly, o kterých bychom mohli společně
diskutovat v únoru i v dalších měsících.

Na západním okraji Vysočiny, v Že-
lezných horách, začíná léto. Tři přátelé,
co tu vyrostli, se v malátném bezčasí,
které zdánlivě nespěje k žádnému rozuz-
lení, potýkají se svými problémy. Čelí po-
stupující alkoholové závislosti, potížím se
ženami i se zákonem, neschopností roz-
loučit se se svými dospívajícími dětmi a
vlastně i neschopností dospět. V ohrožení
se ale ocitají i staré instituce venkovského
života: bývalé zemědělské družstvo nebo
skomírající evangelický sbor, který už je
pro tři kamarády jen připomínkou dávné
tradice předků. Hlavní hrdina Jan Chlu-
mecký se pokusí s tím vším něco udě-
lat, zároveň se ho ale zmocňují obavy, že
starý svět odchází a on tomu nedokáže za-
bránit.

(Zuzana Kaiserová se narodila v roce

1980 v Praze, vystudovala žurnalistiku na
FSV UK a Židovsko–křesťanská studia
na Anglia Ruskin University. Pracovala
jako investigativní reportérka MF DNES.
V roce 2018 vydala svůj první román Ka-
landrova dcera.)

Ruth Šormová

Advent v našem sboru ve fotografii

Autoři fotografií z adventních boho-
služeb, adventního trhu, koncertu Musica
Rustica a nacvičování vánoční hry v abe-

cedním pořádku: Michal Janeček, Zuzana
Kaiserová, Tereza Knotová, Jakub Rais,
Zdeněk Šorm, Ruth Šormová. Děkujeme!
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Berkat pomáhá i Ukrajincům

Po našem adventním tržíčku, na kte-
rém jsme spolu s paní Khalidou z Af-
ghánistánu přivítali i Jarmilu Müllerovou
a Petru Procházkovou z Berkatu, jsem
od paní Jarmily Müllerové dostal zprávu
o tom, že už mají funkční účet na ukrajin-
skou sbírku. Berkat tak může sbírat pe-
níze na pomoc Ukrajinců jak přímo na
Ukrajině, tak i pro ty, kteří hledají bez-
pečí u nás. Ke zprávě mi paní Müllerová
přiložila pár příběhů z Ukrajiny, které za-
znamenala paní Petra Procházková, a tak
se o ně rád s Vámi podělím.

STATEČNÉ BABIČKY (reportáž
Deníku N z Ukrajiny)

Olja má penzi 2 800 hřiven, tedy 1 931
korun. Naďa má cukrovku a když utí-
kala před palbou ztratila dávkovač inzu-
linu. Lena zachránila sbírku parádních
čepic a klobouků a teď navzdory ušmud-
laným teplákům má na hlavě každý den
jiný vrchol elegance. Nela získala od vo-
jáků solární lampičku a tím její status
v kolektivu značně vzrostl. Druhá Olja
je nejveselejší z pětice kamarádek a její
„Neskuhrejte děvčata, popojedemÿ už po-
mohlo důchodkyním z Horenky překonat
nejednu krizi. A že jich bylo. Největší
zkouška je ale teprve čeká – do jejich
ložnic i kuchyní přichází zima. Přes tři-
cet let pracovaly v nedaleké cihelně. Ruce
mají sedřené a vysušené od žáru pecí,
kolena zachvácená artrózou. Muži jim
umřeli dřív, než se společně mohli těšit
z důchodu. Jen co dostaly za tři dekády
dřiny byty v domech postavených z ci-
hel, které si samy vypálily, manželé je
opustili. Kdo ví, jak by zvládli válečné

útrapy. Jak říká Nela: „Ten můj sláva
bohu umřel vloni. Na infarkt. Co já bych
si s ním teď počala?ÿ Jejich vymazlené
byty v cihlových domech se dnes, poté
co se dostaly do hledáčku ruského dě-
lostřelectva, přeměnily v chladná torza.
Z centrální části čtyřpodlažního činžáku
vyhřezlo schodiště, obýváky i kuchyně a
za nimi se poroučely cihlové zdi. Všechny
byty – Oljin, Lenin, Nadin, Nelin i druhé
Oljin – jsou neobyvatelné. Ony to odmí-
tají brát na vědomí. Pět žen z Horenky
přišlo o všechno. Kromě lidské důstoj-
nosti a vůle válku přežít. Ani jedna z pě-
tice kamarádek nebyla nikdy příslušnicí
tzv. nižší sociální třídy – nepotřebovaly
žádnou pomoc státu, žádné dávky, žádnou
lítost. Nevěděly, co jsou to humanitární
organizace, zmrzlé nohy, rakety, drony,
ani jak se sklep mění v protibombový kryt.
Dnes mají v telefonech kromě fotek vnou-
čat i aplikace oznamující letecký poplach.
Lustr s imitací čínských květin zů-

stal i v ložnici a podobně zdobený visí na
chodbě. Přitom tam chybí části stěn a ven
zeje díra vysoká jako člověk v podřepu.
Naďa ji zacpala židlí, dekami a krabicí,
která jí zbyla po televizi. Samotný pří-
stroj shořel, což je Nadě tak nějak teď
lhostejné, protože elektřina není a ne-
bude. Stejně jako plyn a voda. „Zde pro-
sím spím,ÿ ukazuje na lůžko hned vedle
zacpané díry. „Na plynovém vařiči si na-
hřívám vodu, naleju ji do plastové lahve
a tu strčím pod deku. Pak tam vlezu i já,
oblečená, špinavá. Tahat kýble do třetího
patra nedokážu. Ale zato se umím umýt
v menším množství vody, než jsem slz vy-
plakala.ÿ
Desítky let čekaly, až dostanou vlastní
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byt. Vložily do něj veškeré své úspory i
emoce. Nela pracovala u pecí a každý den
k nim musela donést 11 tun cihel. Po
třech dekádách dostala dekret na byt. Tak
teď přece svůj zraněný byt neopustí! „Už
tak nám je vykradli. Když odejdeme, ne-
zůstane tam vůbec nic,ÿ prozrazuje Olja.
Rusové se zastavili těsně před Horenkou,
rabování na ně svést nelze. Byty vykradli
místní bezdomovci a alkoholici, tvrdí pě-
tice kamarádek shodně a s odporem uka-
zují na sklepení sousedního domu. Pora-
ženecké nálady se ale ani v důsledku rus-
kého energetického teroru příliš neobje-
vují. Alespoň v Horence ne. „Zimu pře-
žijeme a pak už to bude dobrý,ÿ halasí
Naďa. Největší potíž, kterou ženy mají:
toalety. Naleštěné mísy v jejich bytech
stojí, ale roury z některých vedou do ne-
známa, končí kdesi v suti. Jiné se spořá-
daně noří do hlubin, ale o stavu kanali-
zace se lze jen dohadovat. Domy v Sa-
dové ulici rozstřílelo ruské dělostřelec-
tvo, které se tudy na přelomu února a
března snažilo pro generály a připravené

politiky–kolaboranty vyčistit cestu do Ky-
jeva. Fronta se zastavila jen několik me-
trů od cihelny. Pak se Rusové dali na
ústup a obyvatelé Horenky se začali vra-
cet domů. Důchodkyně každý den uklízejí
prostranství před domem. Třídí odpad,
zametají listí a chytají do nádrží dešťo-
vou vodu. Za odvoz kontejnerů spořádaně
platí komunálním službám, které jim účty
doručují do ohořelých schránek. „Tuhle
nám přišel účet za elektřinu, tak to jsme
teda nezaplatily,ÿ řekne skoro omluvně
Lena. Pětice kamarádek z Horenky žije už
sedm měsíců bez vody, elektřiny a kana-
lizace. Teď jim začala být i zima. Poprvé
v životě stojí důchodkyně frontu na po-
lévku.

Na ukrajinskou sbírku Berkatu můžete
přispět na účet: 544999/5500. Platbu
pošlete pod jedním ze dvou variabil-
ních symbolů: 100 pomoc Ukrajincům
na Ukrajině a 200 pomoc ukrajinským
uprchlíkům v České republice.

Matěj Cháb

Rozhovor
o (nejen) nedělce se Zdenou Novotnou

Vy jste ve vinohradském sboru vy-
rostla a je s ním spojen celý Váš ži-
vot. A jste také služebně nejstarší
učitelkou nedělky ze všech těch sou-
časných. Vzpomenete si, jak jste se
jí stala?

Už je to asi třicet let, bylo to za fará-
řování Mirka Duse. Do sboru v té době
přišla i Jana Buzková s rodinou a ta mě
oslovila, jestli bych s ní nevedla nedělku.

Přistěhovali se do Prahy i s malými dětmi
a přestoupili do sboru. Začali jsem společ-
nými procházkami a povídáním. Před-
tím tu ani nedělka nebyla? Ale byla
– před Mirkem tu byl pan farář Otřísal
a ten si ji vedl většinou sám, a bylo to
spíš takové vyučování. Začínali jsme spo-
lečně po bohoslužbách ve velké místnosti
kolem dlouhého stolu. Pak jsem se rozdě-
lili do skupin, vedla nás například sestra
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Špinarová a také mnozí jiní.

A po všech těch letech, děláte to
ještě s radostí? Když jdete v neděli
ráno do kostela a máte nedělku, je
to jiné ráno než jinou neděli?

Já, kdyby mne to nebavilo, tak bych
to nedělala, a bylo by to i ke škodě věci.
Já učím ráda. Vždycky se těším na děti
a na ty společné chvíle (je to klišé, ale
asi to nedokážu říci jinak). I když přijdu
o kázání, to si pak přečtu.

Potřebovala jste pomoc? Kdo Vám
ji poskytl, zúčastnila jste se něja-
kého kurzu? Jak jste se na to při-
pravovala? Být učitelkou nedělky je
trochu výzva, možná s tím jsou spo-
jené i určité obavy?

Já jsem na Přírodovědecké fakultě
studovala kromě biologie a chemie i di-
daktiku. Ale po krátké zkušenosti s teh-
dejším socialistickým školstvím jsem si
řekla „tohle teda ne, to dělat nebuduÿ a
pracovala jsem ve svém oboru v labora-
toři. Až když jsme si v roce 1992 tady
otevřeli krámek Manekin, a potřebovala
jsem více disponovat svým časem, tak
jsem začala učit na gymnáziu. Šla jsem
tam na zástup na půl roku, že to zku-
sím, a už jsme tam zůstala. O metodách

vyučování jsem tedy něco málo věděla a
o praktických věcech jsme se s Janou ra-
dily. Také jsem při studiu vedla dětský
oddíl, a tak jsem měla i zkušenosti s růz-
nými aktivitami a hrami ve skautských
tradicích.

Nás nedělkářů bylo vice, pamatuji, že
jsme se už tehdy každý měsíc scházeli
jako teď, a to byla a je pomoc. My jsme
si s Janou řekly, že to nebudeme dělat
jako výuku a že také nebudeme suplovat
faráře. Že by to měly být spíš dětské bo-
hoslužby.

Dříve jsme používali tištěné příručky,
tam bylo všechno to, co je teď na Evang-
netu. Obsah je pořád stejný. Ale teď
používám Evangnet, je to rychlejší. Ne-
máme ho dlouho, tak pět nebo šest let.
Dříve byly i pracovní listy, nevěděli jsme
vždycky, kolik jich kopírovat, kreslilo se
podle předlohy. Zdá se mi teď lepší nechat
děti v neděli volně kreslit a nezatěžovat je
předlohami, těch mají dost přes týden ve
škole. Na kursu pro nedělkáře jsem byla
asi dvakrát, někdy ze začátku, asi v 90.
letech, ale nějak mě to prostě neoslovilo.
Mně by přišlo přínosný, kdyby tam třeba
byly nápady, jak téma jinak uchopit, ale
to prostě v té době nebylo. Kdyby to bylo
něco konkrétního, jaké jsou jiné možnosti,
to by mne zajímalo.

Na každou nedělku se všechny ty roky
předem připravuji: uvažuji, jak děti pro
téma zaujmout, aby je to bavilo a in-
spirovalo. Vždycky si text nejdříve pře-
čtu v Bibli, pak se podívám na přípravy
a promýšlím si to, píšu si nějaké body,
a když usínám, tak si říkám „třeba mě
něco napadneÿ a když jdu ráno do kos-
tela, tak si to říkám zase. Když učím ty
starší, a ty mám většinou, tak třeba pří-
běh narození Ježíše jsme dělali jako re-
portáž, nebo jsme kreslili comics. . . Pak
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se snažíme z toho příběhu něco vyvo-
dit, posunout to, jít někam dál, vztáh-
nout to k jejich životu. U malých hrát
hry nemá vlastně cenu, ještě to nechá-
pou, spíše si stavíme z kostek, vyprávím
a ony si u toho kreslí, a tak se zklidní
a poslouchají. . . Každé to setkání je jiné,
pro začínajícího učitele nedělky to může
být problém. Vždycky je třeba improvi-
zovat podle situace – když ráno přijdu do
kostela, tak vidím, které děti přicházejí a
už si říkám „aha, tak to to půjde takhle
a tohle asi ne, musím trošku jinak. . . ÿ

Po Vaší mnohaleté zkušenosti s uče-
ním v nedělce, mělo by se podle Vás
něco na ní změnit? Změnily se děti?

Témata jsou pořád stejná, ale děti
se střídají. A jim, tomu, jak se ta sku-
pinka zrovna sejde, se musím přizpůsobo-
vat. Každé dítě je individuální a každou
neděli se sejde jiná skupinka, jinak jsou
ale děti pořád stejné. Jen bych řekla, že
teď toho více znají, vědí toho spoustu, ale
jsou neklidné. Hůře se soustřeďují a méně
udrží pozornost. Přimět je k tomu, aby
chvíli v klidu poslouchaly je fakt těžké.
Jsou roztěkané. A dříve také děti bý-
valy poslušnější, když jsem řekla „teď to

ukliďteÿ, tak to udělaly, teď jim to musím
říci nejméně čtyřikrát. Musím pozved-
nout svůj „učitelský hlasÿ, ale ve škole
to mám také tak, a to jsou už studenti.
A kolikrát něco řeknu, a musím to opa-
kovat, a za chvíli se mě někdo zeptá na
to, co už jsem řekla, a za chvíli další
a další. Ale překvapuje mě někdy, kolik
toho vědí, ony ty příběhy opravdu znají.
A někdy i myšlení některých, že dokáží lo-
gicky tu otázku posunout. Jsou zvyklé
se modlit? Ani ne, dost bývají zasko-
čeni přímluvnou modlitbou, neumějí se jí
sami účastnit.

Vybavujete si nějakou příhodu –
vtipnou, dojemnou, překvapivou?

Ne, to je asi snazší pro toho, kdo učí
třeba jen rok. Asi něco bylo a třeba jsme
o tom pak mluvili na našem setkání, ale
už si to nepamatuji. Asi úplně překvapi-
vého nebylo nic.

Vaše slovo na závěr?
V setkávání s dětmi vidím kontinu-

itu, učila jsem už jejich rodiče jako malé.
Učím děti těch dětí. A to považuji za dů-
ležité, to je dobré.

Eliška Novotná, 28. 12. 2021
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Na tento den neděli 18. prosince,
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele
Iz 11, 1–10; S 339

Vlk bude pobývat s berán-
kem, levhart s kůzletem
odpočívat. Tele a lvíče i
žírný dobytek budou spolu
a malý hoch je bude vodit.

Na čtvrtou adventní neděli se
v mnoha kostelích koná dětská vánoční
slavnost (nebo tzv. besídka), kdy místo
klasického farářského sóla spočine úkol
zvěstovat Boží slovo na dětech, mládež-
nících a často i na jejich rodičích. Jsou
to bezpochyby jedny z nejoblíbenějších
a nejradostnějších bohoslužeb, které si
nenechají ujít ani ti, kdo jinak přes rok
do kostela nezavítají.

I když se všechno vždycky nepovede
přesně tak, jak bychom si představovali,
je to důležitá tradice, na kterou mů-
žeme být právem hrdí. Děti totiž dovedou
říct pravdu tak, že nezní jako otřepaná
fráze, moralizování nebo naivní snění, ale
prostě jako pravda. Třeba i tu o zaslíbe-
ném usmíření odvěkých nepřátel, kterou
čteme u proroka Izajáše.

Děti toho ale zvládnou ještě mnohem
víc: dokážou dospělé přesvědčit, aby pře-
hodnotili své plány, vzdali se zlozvyků,
nebo se dokonce usmířili. Dokážou toho
mnoho změnit – i to, co nám připadá ne-
možné. Dokážou zcela přirozeným způso-

bem, bez jakéhokoliv snažení, probouzet
k životu tu vůbec nejmocnější tvořivou
sílu – lásku. Třeba i tam, kde byla dlouho
pohřbená pod krustou zklamání a bolesti.

A proto na ně nezapomínejme. Ne-
bojme se děti brát vážně, naslouchat jim
a dát jim prostor předvést, co dokážou.
Ideálně častěji než jednou za rok.

Bože, děkujeme ti za všechny děti,
které k tobě nalezly nebo hledají cestu.
Prosíme, ať je dokážeme po té cestě dobře
vest. A ať se nebojíme občas svěřit vedeni
jim.

Jan Lavický, farář v Klášteru nad Dědinou
Na každý den 2022, Kalich Praha 2021 (převzato se svolením)
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Zasmějme se
Manželský pár navštíví drážďanskou

galerii. Zůstane stát před obrazem Lucase
Cranacha staršího, na němž je namalo-
váno Kristovo narození.

„Podívej se, to malé dítě nemá na
sobě vůbec nic, ani košilku!ÿ

„No jo, víš přece, že to byli chudí lidé,

kteří nic neměli.ÿ
„Tady to zase máš. Nemají ani na ko-

šili, ale nechají se malovat od Cranacha!ÿ

(zdroj: http://katolik.cz/texty/vtipy/
vtipy.asp?p=40, vybrala Eliška Novotná)



i Ze sborových akcí

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)
Ne 1. 1. 9:30 bohoslužby (M. Cejnar)
Út 3. 1. 14:30 koncert (R. Kvapil - klavír)
Út 3. 1. 19:00 biblická hodina
Pá 6. 1. 18:00 učitelé nedělní školy
Ne 8. 1. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 10. 1. 14:30 setkání starších věkem
Út 10. 1. 19:00 hospodářská komise
Čt 12. 1. 19:00 staršovstvo

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.


