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Kázání v neděli 11. 12. 2022 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Matouš 24,1 – 31
Matouš 24,32 – 39

Bratři a sestry,
připomínat, že advent znamená pří-

chod, je skoro banální. To je všeo-
becně známé. O tom, co už tak známé
není, mluvil minulou neděli Matěj Cháb
v úvodním slově ke koncertu Musica Rus-
tica – totiž, že ten „příchodÿ má více vý-
znamů.

Vsadím se, že kdybychom se kohokoli
– třeba i z křesťanů – zeptali, o jaký pří-
chod se jedná, zněla by samozřejmá od-
pověď: „No přece Vánoc, ne?!ÿ Na ty se
teď všichni soustředíme. Těch teď máme
plnou hlavu.

Jenomže tím se právě křesťanský ad-
vent zdaleka nevyčerpává. Jedna ad-
ventní písnička v našem zpěvníku do-
konce říká, že „čtverý Kristův příchod
známe z Písma jistot.ÿ A křesťanská tra-
dice zdůrazňuje, že, přinejmenším stejně
jako příprava na Kristovo narození, je
obsahem adventu vyhlížení jeho druhého
příchodu v budoucnosti, na konci časů.
Bible, na kterou my evangelíci klademe
takový důraz, dává tomuto druhému pří-
chodu dokonce možná víc prostoru než
Vánocům. Alespoň ze tří souhledných
evangelií mají vánoční vyprávění pouze
dvě, zatímco Ježíšovu řeč o jeho příchodu
na konci časů, tzv. „malou apokalypsuÿ,
kterou jsme četli v Matoušově podání,
obsahují všechna. A tento příchod je také
tématem mnohých z jeho podobenství.

Nám ale jako by se z adventu úplně
vytratil. Možná díky té tradici teoreticky
víme, že k adventu také patří, ale kdo
z nás na něj v téhle předvánoční době

opravdu myslí? Kdo mu věnuje svůj čas?
A kdo se na něj připravuje? A jak?

Možná je to proto, že si s ním nevíme
rady. Možná je to reakce na ty, kdo kon-
cem světa a božím soudem jenom účelově
straší. Možná si dobře uvědomujeme, jak
je tohle téma lacině zneužitelné a chceme
se toho vyvarovat. Ale nepřipravujeme
se rezignací na tento význam adventu
o něco, co je právě v této době navýsost
aktuální a důležité? Jen je asi třeba po-
zorně naslouchat tomu, jak o něm bible
mluví.

Apokalyptické látky a obrazy přita-
hují lidskou pozornost. Jsou populární.
Využívají je často autoři katastrofických
filmů a knížek. Inspirovaly i několik de-
tektivních seriálů české televize. Jejich
děsivá a záhadná atmosféra dodává jinak
často banálnímu ději naléhavost, napětí a
tajuplnost.

Očekávání brzkého konce světa byla
ale živá po celou historii křesťanství.
A není divu. Hrůzy a otřesy, když se
hroutí to, co lidé považují za základ svojí
víry a civilizace, prožívá lidstvo neustále.
Dnešek není výjimkou, třebaže jsou nám
ty hrůzy díky propojenosti světa blíž. Vi-
dět v nich předzvěst konce je nasnadě.
Navíc ta myšlenka pomáhá se s tou všeo-
becnou destrukcí i její absurditou vyrov-
nat. Ty horory pak nejsou úplně nesmy-
slné. Mají svou funkci. Jsou to znamení,
která – pokud jim člověk rozumí – dávají
možnost předem se na ten konec připra-
vit. Zasvěcení pak mají výhodu. Navíc
disponují něčím, co je rozhodující i pro
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ostatní. A to jim nad nimi dává moc –
mohou je získat, mohou je vést i ovládat.
V tom nejspíš tkví i přitažlivost nejrůz-
nějších konspiračních teorií.

Podobenství o fíkovníku jako by tomu
všemu dávalo zapravdu. Zní jako výzva,
abychom se z těch znamení konce času
poučili. Tak jako víme, že když raší listí,
je léto blízko, tak máme vědět, že když
jsme svědky oněch znamení, přichází ten
rozhodující okamžik dějin a máme se na
něj nachystat.

Má to ale jeden háček. Co Ježíš
vlastně míní, když říká, „až toto vše uvi-
díteÿ? Nás asi bezděky napadnou právě
ty hrůzy, o kterých předtím mluví v malé
apokalypse: zvěsti o válkách, zemětřesení,
střet národů, živelné katastrofy, nárůst
nepravostí a podobně – zkrátka to, čeho
jsme i dneska svědky. Ano, to je klasický
arzenál apokalyptických vizí konce světa
už ve Starém zákoně.

Ale všimli jste si, co o nich Ježíš říká?
Ano, potvrzuje, že se tohle všechno bude
dít. Ohlašuje to dopředu, aby nás to neza-
skočilo. Ale zároveň jednoznačně varuje
před domněnkou, že by tohle byl onen ko-
nec. A především důrazně varuje: „Dejte
si pozor právě na ty, kdo to budou za zna-
mení konce prohlašovat!ÿ Nelekejte se,
nepodlehněte strachu a panice. Dejte si
pozor, aby vás nesvedli! Určitě se objeví,
ale jsou to lžiproroci a lžimesiášové. Ne-
sedněte jim na lep. Jsou to supi, mrcho-
žrouti, kteří se jen přiživují na cizím ne-
štěstí a strachu.

Ježíš nenabízí žádný šifrovací klíč
k tomu, co nastane. Naopak varuje před
těmi, kdo se budou holedbat, že ho mají.
„Nevěřte jimÿ, říká. Je to lež, protože pří-
chod Syna člověka bude jako blesk. Bude
jasný a zřetelný pro každého. Nikdo ho
nepřehlédne.

Jaký pak ale má smysl to podobenství
o fíkovníku? Já myslím, bratři a sestry,
že je to z Ježíšovy strany trochu ironie.
V Palestině totiž prý raší listí na fíkov-
níku hodně pozdě, zato však velmi rychle,
takřka přes noc. Nejde o pozvolné pučení
jako u nás. Do poslední chvíle jako by se
nic nedělo, a když se listí objeví, tak už
vlastně léto nastalo. Tak je to s přícho-
dem Syna člověka. Nic ho předem nena-
značí. Všechna jeho znamení budou k ni-
čemu. Protože když se objeví, tak už tu
vlastně bude. Pak už se na něj připra-
vit nepůjde. Žádné předběžné upozornění
nebo varování zkrátka nepřijde.

Však to Ježíš vzápětí naprosto jasně
říká: „O onom dni a hodině neví nikdo,
ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec
sám.ÿ Bude stejně nečekaný jako potopa.
Do posledka bude možné žít, jako by se
nic nedělo.

Co z toho plyne?
Především je to výzva ke střízlivosti.

Stejně jako nemáme přisuzovat příliš
velký význam svým jistotám (celý rozho-
vor v evangeliu začíná obdivem učedníků
k jeruzalémskému chrámu, který ovšem
Ježíš vzápětí shodí tím, že z něj nezů-
stane kámen na kameni), stejně tak ne-
máme přikládat velký a osudový význam
tomu, když se nám ty jistoty hroutí. Ur-
čitě to je a bude těžké, ale není to konec.
Není to důvod k panice, abychom sedli na
lep těm, kdo se ohánějí třeba „křesťan-
skými hodnotamiÿ, aby nás dostali tam,
kam chtějí. Mluví o Kristu (protože Me-
siáš neznamená nic jiného než Kristus),
ale přitom se jako supi přiživují jen na
tom, že naděje zemřela. Jsou to lháři.

Víra totiž nezáleží na tom, koho se do-
voláváme, ale na tom, zda naše myšlení
a jednání určuje strach a panika, nebo
opravdu důvěra, třeba i navzdory situaci.
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Právě v náročných obdobích tísně a úz-
kosti je třeba setrvat v důvěře a nenechat
se pod jejich tlakem strhnout k řešením,
která dávají zapravdu beznaději a sobec-
tví.

Nepředvídatelnost Kristova příchodu
také prozrazuje něco o tom, oč v něm
vlastně jde. Určitě jsou případy, kdy je
dobré znát přesný čas toho, co nastane.
Například jízdní řády jsou skvělá věc.
Díky nim nemusíme na nádraží pořád vy-
sedávat, aby nám vlak neujel. Můžeme si
čas rozvrhnout, věnovat se svému. Stačí
být na nástupišti chvíli před odjezdem.
Jenomže příchod Syna člověka je právě
něco jiného. Nelze se na něj nachystat
jako na příjezd vlaku. Není jen záležitostí
toho jednoho okamžiku. Souvisí s celým
životem. Nepotvrzuje jenom, co bude roz-
hodující v té dané chvíli, odhaluje, co pla-
tilo a platí vždycky. Pouze to do té doby
nebylo tak jasné a zřejmé. Potvrzuje dů-
věru, která se právě neřídí podle toho, co
je očividné.

Proto je ta touha po zaručených zna-
meních vedle. Věřit, jak píše apoštol,
znamená doufat v to, co nevidíme. Kdo
něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale
doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to
očekáváme. O víře se dá mluvit jen tehdy,
když existuje možnost nevěry, když žádný
zaručený jízdní řád v ruce nemáme. Ten
k víře nevede. To je právě iluze, které
často propadáme.

Mocná znamení a vnější důkazy mo-

hou člověka jistě přesvědčit, ale jenom
k tomu, že dá na to, co je očividné a do-
kázané. A to nemá s vírou co dělat. To jí
spíš protiřečí. Víra je o naději navzdory
tomu, co se dá čekat. Potvrdí se až na
konci. Do té doby bude mít vždycky po-
dobu nezajištěné důvěry.

Poučit se od fíkovníku znamená spo-
lehnout se na to, v co doufáme, žít teď
a tady v důvěře, že to, co známe z Ježí-
šova příběhu, má smysl a naději a je to
rozhodující, a nečekat až na to, že nám
to nějaké znamení shůry potvrdí – ne-
čekat až se ukáže, že je na to zaručeně
vhodná doba. Bez toho, abychom odolá-
vali napětí mezi realitou a tím, čemu dů-
věřujeme, víra prostě neexistuje. Nelze ji
jenom odezírat z toho, co se právě děje.

Tomáš Garrigue Masaryk, první pre-
zident Československé republiky, proto
mluvil o víře jako o životě „sub specie
aeternitatisÿ – pod zorným úhlem věč-
nosti, jako o životě, který není vydán
všanc dobovým tanečkům. A ty mohou
mít jak podobu předvánočních orgií, tak
třeba paniky z růstu cen energií způso-
beného válkou. Kvůli obojímu může vy-
chladnout láska mnohých. Ale toho, kdo
vyhlíží příchod Kristův, toho ty tanečky
nemusí zcela pohltit a zdeformovat. Může
si od nich udržet odstup, protože ví, že
už následující okamžik může odhalit, že
je láska v duchu Kristově skutečně roz-
hodující, ať se děje, co se děje. Amen.
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Přímluvná modlitba
Hospodine, Pane náš a Otče, všechno,

co máme, máme díky tobě, díky tvému
milosrdenství. Vyslyš tedy i prosby, které
ti dnes předkládáme:

Prosíme, buď s těmi, kteří jsou zoufalí
a ztrácejí chuť k životu. Přemáhej jejich
beznaděj a navracej jejich životu smysl.
Dávej jim sílu postavit se všemu, co je
skličuje. Posilni jejich rodiny i všechny,
kdo se o ně starají.

Prosíme tě za rodiny, dej, aby děti
vyrůstaly v milující péči svých rodičů a
prarodičů, aby lásku, kterou od nich do-
stávají, uměly dávat dál. Dej, aby i děti
v SOS vesničkách a dětských domovech
našly svou milující osobu.

Prosíme tě za hladové a za lidi bez do-
mova. Ukaž východisko těm, kteří se bojí
budoucnosti, těm, kteří mají obavy, jestli
jim bude stačit příjem na zvyšující se ži-
votní náklady. Buď s klienty i pracovníky
neziskových organizací Jako doma a Ber-
kat.

Prosíme, buď s těmi, kteří museli
opustit svou rodnou zem, protože se v ní
válčí. Dej, ať mír zavládne na Ukrajině i
v Rusku. Neopouštěj ty, kteří jsou proná-
sledováni a vězněni.

Nezapomínej, Pane, na ty, na které
my v našich modlitbách zapomínáme.

Jarmila Raisová 18.12.2022, zkráceno

Ekumenické bohoslužby
u Panny Marie Sněžné

30. ledna od 19.00

Upřímně zveme na

Jungmanovo nám. 18

Církev římskokatolická
Církev československá husitská

Církev bratrská
Českobratrská církev evangelická
Církev adventistů sedmého dne
Evangelická církev metodistická

na Praze 2
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Univerzita třetího věku ETF UK
Víte, že Evangelická teologická fa-

kulta pořádá také Univerzitu třetího věku
pro seniorky a seniory? Něco jako byly
slavné extenze KEBF na Jirchářích v še-
desátých letech.

Od února 2023 začíná na ETF UK
(Černá ulice 9, Praha 1) vždy dvakrát
za měsíc v pátek (17.2., 3.3., 10.3., 31.3.,
28.4., 12.5. a 26.5.)

– od 13:30 starozákonní řada předná-
šek (přednáší Prudký, Čapek a Sláma)
– od 15:10 systematicko–teologická řada
(přednáší Štefan, Gallus a Kovář).

Kromě toho nabízí v letním semestru
katedra církevních dějin sérii exkurzí re-

formační Prahou (začátek ve čtvrtek 16.
února v 10.00 na ETF UK, vede Ota Ha-
lama).

Podrobný program letního semestru
je na https://web.etf.cuni.cz/. Je tam
také přihláška (dokument Word), kterou
prosím vyplňte a pošlete referentce ce-
loživotního studia, paní Ing. Táně Sáb-
líkové, na ni se také můžete obrátit pro
více informací (office@etf.cuni.cz, telefon
221 988 216). Můžete se ale také přihlásit
až během první hodiny.

Petr Sláma
proděkan pro pg studium & CŽV/U3V

Zprávy ze staršovstva 12.1.2023
• Staršovstvo se dohodlo, že se na mi-

mořádné schůzi 16. 2. bude dále za-
bývat rozvojovým plánem sboru.

• Výsledky účelových chrámových
sbírek za uplynulé období jsou: se-
niorátní adventní sbírka 5 003 Kč;
sbírka pro SOS vesničky 8 846 Kč;
sbírka na bohoslovce 6 347 Kč.

• Z. Šorm informoval staršovstvo
o instalaci výstavy Pavla Nováka
na kůru kostela. Výstavu si bude
možné prohlédnou od neděle 15. 1.
a v neděli 22. 1. k ní P. Novák při
bohoslužbách řekne úvodní slovo a
zájemce výstavou provede.

• M. Janeček podal zprávu o tom, že
sbor uspěl s žádostí o církevní grant
na vydání knihy Z. Šorma „Otec a
bratři aneb o radostiÿ v plné výši

(50 000 Kč) a částka již byla převe-
dena nakladatelství Eman.

• Příspěvek na kauci pro osobní asis-
tentku z Ukrajiny, který odsouhla-
silo staršovstvo na minulé schůzi,
zatím nebyl využit a jeho nabídka
trvá do konce ledna.

• Termín brigády na vyklizení patra
ve středisku Diakonie Dobroduš byl
přesunut na 23. 1. v 17.00 kvůli pro-
nájmu kostela.

• Staršovstvo zhodnotilo shromáž-
dění a akce v uplynulém období.
O sbírky ze společných bohoslužeb
s Vršovicemi se sbory rozdělily.

• Staršovstvo projednalo program
sboru na příští měsíc a souhlasilo
se zrušením pravidelných shromáž-
dění v týdnu 23. – 27. 1., aby se
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mohl Z. Šorm účastnit farářského
kurzu.

• M. Janeček podal zprávu o rekon-
strukci presbytáře: Rekonstrukce je
dokončena, byl položen nový kobe-
rec. Zbývá pouze začištění omítky
a instalace stříšky nad vchod ze
dvorku.

• Staršovstvo rozhodlo, že bude sbor
informovat Sevendesign o možnosti
ukončení najmu vzhledem k pla-
tební morálce a rozhodlo také
o možnosti jednání s novými zá-
jemci o pronájem.

• Po generální opravě bylo do kostela
přivezeno koncertní křídlo.

• Rozhovor o koncepci sociálních
bytů sboru pokračuje.

• Skleněný strop kostela byl vyčištěn
a prasklá tabulka vyměněna. Sbor
si vyžádal cenovou nabídku na vý-
měnu dvojskel za trojskla kvůli izo-
laci. J. Šilar a F. Krupička vypo-
čítají poměr ztrátovosti pro posou-
zení rentability investice.

• Pro úklid sborových prostor byla od
nového roku sjednána dohoda s Na-
ďou Švarcovou.

• Staršovstvo jednalo o návrhu roz-
počtu na letošní rok. Rozhodlo
přitom o zrušení sociálního fondu
sboru, který nebyl dlouhodobě vy-
užíván. Diskutovalo o možnosti na-
výšení částky pro mezisborovou so-
lidaritu. Hlasování o rozpočtu bylo
odloženo na příští schůzi.

• Staršovstvo souhlasilo s nabídkou
T. Krupičky na hostování Farpru

(kartotéční program) na jeho ser-
vru a dohodlo se, že před navý-
šením plateb za správu počítačové
sítě prověří J. Šilar a F. Krupička
možnosti jejího zeštíhlení.

• Staršovstvo projednalo návrhy
úprav povolávací listiny pro volbu
Z. Šorma za faráře sboru na další
tři roky.

• Z. Šorm informoval staršovstvo
o realizaci odhlučnění sborového
sálu ve sboru u Klimenta. Staršov-
stvo rozhodlo, že se J. Šilar s rea-
lizací seznámí na místě a Z. Šorm
sežene kontakt na pana inženýra ze
strašnického sboru, který odhluč-
nění navrhl.

• Staršovstvo hovořilo o nabídce be-
nefičního koncertu D. Juna v ob-
dobí říjen–prosinec 2023 a rozhodlo
se ještě zjistit program koncertu,
aby mohlo posoudit, zda bude při
nákladech výnos z benefice reálný.

• Staršovstvo diskutovalo o výzvě
připojit se k Mezinárodním dnům
proti rasismu, kterou sboru zaslal
celocírkevní kazatel pro menšiny M.
Vymětal a E. Balcarová. Rozhodlo
se požádat A. Růžičkovou o pro-
gram o Romech.

• Staršovstvo by také rádo inicio-
valo společné setkání sboru s Café
Žinka, společenstvím žen z Ukra-
jiny, které se v našich sborových
prostorech pravidelně schází. J.
Raisová se ho pokusí dojednat.

• Staršovstvo stanovilo termín vý-
ročního sborového shromáždění na
26. 3. Zprávy o životě sboru chce
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opět publikovat předem v březno-
vém Hroznu. Protože půjde o vo-
lební shromáždění, dojedná M. Ja-
neček jeho vedení se seniorátním
výborem.

• J. Raisová požádala staršovstvo
o možnost pokračování ve „cvičení
pro radostÿ ve sborovém sále vždy
v úterý od 17.20 do 18.20. Staršov-
stvo souhlasilo.

• Staršovstvo vyhovělo žádosti H.
Wernischové o pořádání výuky
českého jazyka pro skupinu žen
z Ukrajiny ve sborových prostorech
od února do června, vždy v pátek
odpoledne. Kurz patří do skupiny
kurzů Café Žinka.

• Staršovstvo souhlasilo s převede-
ním nesplacené půjčky (50 000 Kč)
pro obchod Jednoho světa na dar.

• M. Cháb přednesl návrh, který
vznikl v rozhovorech s vršovickým
farářem M. Opočenským, na za-
vedení společných bohoslužeb na
Štěpána, které by mohli zajišťovat
výpomocní kazatelé z obou sborů.
Presbyteři si návrh promyslí do
příští schůze.

• Staršovstvo souhlasilo s tím, aby se
do služeb při bohoslužbách mohli
zapojit i další členové sboru. Bude
to ohlášeno při bohoslužbách a zá-
jemci se mají obrátit na kurátora
sboru M. Janečka.
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Pozvání na BOOKLUB

Letošní čtenářské večery
začnou ve čtvrtek 26.
ledna, kdy se sejdeme výji-
mečně už v 18:00. Budeme
si povídat o „zemědělském
románuÿ Starci života,

tentokrát i s autorkou knížky Zuza-
nou Kaiserovou, členkou našeho sboru i
staršovstva. Je to výjimečná příležitost,
přijďte i vy, kdo jste knížku nečetli, ne-
vadí to!

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.)

Vítané jsou také čtenářské tipy na
další setkání, můžete s sebou tedy vzít
na ukázku a pro inspiraci své oblíbené
knížky, ať už je máte v knihovně dlouho
nebo jsou to novinky.

Ruth Šormová

Pojďte s námi na procházku!
Kdy: v neděli 5. února, po společném

obědě ve sboru

Kam: podél Rokytky, z Jarova přes
třešňovku k Hořejšímu rybníku do
Starého Hloubětína.

Cesta je dlouhá okolo 5 kilometrů, je

vhodná i pro kočárky. U rybníka si mů-
žeme opéci buřtík.

Prosím, dejte vědět sborové sestře,
pokud se rozhodnete, že půjdete.

Těší se na vás

učitelky/é nedělní školy
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Sola Fide 2023

Rádi bychom vás pozvali na společnou zimní dovolenou v Janských Lázních, opět
v rekreačním zařízení SOLA FIDE v termínu

Od soboty 11. března do soboty 18. března 2022

Z Ubytování je ve dvoulůžkových
(a několika třílůžkových) pokojích
(většinou mají pokoje koupelnu a
WC, některé pokoje mají přistýlky,
k dispozici jsou 3 dětské postýlky).

Z Stravování dle ceníku níže, stan-
dardně je nabízena plná penze,
ale je možné se dopředu domluvit
podle potřeby.

Z Cena za pobyt pod tímto tex-
tem je tabulka s ceníkem, podle kte-
rého si můžete spočítat cenu po-

bytu. SOLA FIDE letos nevyžaduje
zálohu. Platba bude vybírána až při
příjezdu, přesto Vás prosíme o zá-
vazné přihlášení. (Pokud nás bude
20 a více, tak bude možné uplatnit
skupinovou slevu). Pobyt je na celý
týden, pokud chcete jet na kratší
dobu, tak je nutné se domluvit,
s kým se vystřídáte. V případě uby-
tování pouze na jednu noc příplatek
30%. Při neúplném obsazení pokoje
příplatek 30%. Děti do 4 let = uby-
tování zdarma, strava dle dohody.
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dospělí děti do 10ti let
ubytování bez jídla 630,–Kč 550,–Kč
ubytování + snídaně 750,–Kč 650,–Kč
ubytování + polopenze 880,– Kč 760,–Kč
ubytování + plná penze 990,– Kč 850,–Kč

Lázeňský poplatek městu (není započítán v celkové ceně ubytování) = 26kč na
osobu/den.

Samostatná strava: dospělí / děti do 10 let
Snídaně 139,- / 100,-
Oběd 149,- / 109,-
Večeře 149,- / 109,-

Přihlášky jsou k dispozici u sborové sestry, vyplněné je jí třeba ode-
vzdat do 19. 2. 2023.

Stěhování klavíru
po generální opravě do kostela
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Všechny foto M. Janeček



ZE ŽIVOTA SBORU 13



14 ZE ŽIVOTA SBORU

Obrazy v kostele (1)

Miroslav Rada se syny

každý měsíc od ledna do června se bu-
deme věnovat obrazům v kostele; příště
prostřední obraz

Vyprávění Ondřeje Rady

Obrazová výzdoba kostela vznikla na po-
pud faráře Jaromíra Duse, který tatínka
oslovil a táta si dal podmínku, že výběr
témat bude jen na něm, aby měl úplnou
svobodu. Původně byl v prostřední nice
umístěn nefunkční prospekt varhan, po-
stranní niky byly prázdné. Později byl
prospekt vyměněn za nápis, což nebylo
dobré řešení, protože nika je vertikální
a písmo horizontální, takže malé písmo,
které se do ní dobře vešlo, bylo vůči roz-
loze stěny opticky titěrné a interiér hmo-
tově nevyvážený. Tak vznikl záměr umís-

tit obrazy do všech pěti nik. Táta už v 80.
letech navrhl barevnou výmalbu kostela
a do prostřední niky umístit Krista na
oslátku, uvažoval spíše o textilní aplikaci.
S tím nápadem ale narazil u pana faráře
B. Otřísala, který namítal, že by mu při
kázání „na hlavě stál oslíkÿ a to nechtěl.

Staršovstvo po diskusích, těsně před
koncem působení bratra Duse ve sboru,
schválilo, aby se realizace obrazů táta
ujal, což také vzápětí udělal. Nicméně bě-
hem krátké doby někteří presbyteři chtěli
opět otázku obrazů v kostele otevřít, což
jim br. farář Petr Sláma, který tehdy sbor
dočasně spravoval, rozmluvil: „Jednou už
jste rozhodli. . . ÿ. Tatínek byl členem vi-
nohradského a později vzniklého vršovic-
kého sboru, kde působil i ve staršovstvu,
byl v kontaktu se synodní radou a měl za
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sebou výtvarnou práci pro řadu kostelů
u nás i v Německu. Obrazy pojal jako
vzkaz vinohradskému sboru a pracoval na
nich zde v ateliéru 3 roky, od r. 1997,
kdy mu bylo již 71 let a měl postupující
artrózu v kolenou; na Vinohrady chodil
pěšky z Vršovic, vždy musel navíc sejít a
vyšlapat pět pater tam i v Korunní, pak
lézt na žebřík nebo lešení; maloval vlastně
v bolestech.

Ty obrazy mohou člověka vcházejí-
cího do kostela ohromit; někdo je nad-
šen, jiný strne, že jsou „mocÿ barevné;
někdo se zarazí nad velkýma nohama a
rukama; jiný má pocit, že je to kubistický
– což je pochopitelná reakce na první po-
hled. Když se ale budete na obrazy dí-
vat déle, tak zjistíte, že zdaleka nejsou
takto prvoplánové. Interiér kostela je his-
torizující – pseudogotický, což je do jisté
míry omezující danost, kterou je třeba re-
spektovat. Když si např. vezmete sklíp-
kovou klenbu či jiné gotické prvky a ku-
bistický obraz, tak mají plno styčných
bodů. Typické pro gotické obrazy i so-
chy jsou ostře lomené drapérie, světlo a
stín nebo zlato – na to vše záměrně na-
vazují i tyto tátovy obrazy. Zároveň ale
bylo potřeba interiér oživit, dát mu mo-
derní dynamiku, a to se tátovi skvěle
povedlo. Důležitou roli zde hrají diago-
nály nebo třeba i kompozičně asymet-
rické střídání červených prvků. Barevnost
je mocná, ale přirozeně kultivovaná, ra-
dostná. Myslím, že plně vyjadřuje naději,
kterou nám dává biblické poselství. Sa-
mozřejmostí je, že ladí s výmalbou kos-
tela. Každý z těch pěti obrazů je své-
bytný. Má jednu či dvě ústřední postavy,
které interpretuje okolní děj.

Dohromady ale obrazy tvoří pevný,
vyvážený celek. Táta je maloval s ve-
likým potěšením, bylo to vlastně napl-
nění malířova snu, dostat příležitost svo-
bodně vyřešit tak velký prostor. Nikdy si
nedělal barevné skici, jen k velkým ob-
razům drobný náčrt základní kompozice
tužkou. Vždy maloval přímo, protože ob-
raz si sám začne „říkatÿ, jak to má být.
Kdo takovou komunikaci s obrazem ne-
zažil, tak to těžko pochopí. . . Bylo radost
ho při práci pozorovat.

Obrazy, které tatínek sboru s láskou
věnoval (sbor platil materiál), byly in-
stalovány před Velikonocemi 2000. To už
bylo tátovi 74 let. Svůj Vinohradský cyk-
lus poprvé uviděl jako celek až tehdy, po
jeho zavěšení. Vše „seděloÿ – nemusel nic
upravovat!

Slavnostní otevření připravil farář Mi-
rek Dus jako odpolední slavnost na Boží
hod velikonoční; mluvil mj. on, táta, prof.
Filipi a další, ke slovu se dostali i zástupci
evangelických církví z Německa a USA.
Řada z těch členů sboru, kteří měli pů-
vodně s myšlenkou obrazů v kostele pro-
blém, pak za tátou přišla a omlouvala
se mu, že si to jen neuměli představit.
O cyklu vznikl dokument pro Křesťanský
magazín ČT.

Víte, každý prostor se dá vyřešit
mnoha způsoby; ten tátou zvolený je
mnohovrstevnatý, dynamický a při tom
důstojný, obsahově sdělný, moderní a při
tom respektující architekturu – nadča-
sový. Pro mne, také malíře, je to úžasné
dílo, které na své plné docenění teprve
čeká.

4. ledna 2023 zaznamenala Eliška Novotná
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Rozhovor s Věrou Skřivánkovou o její cestě (nejen)
k víře (1)

Nejdříve, prosím, řekni něco o svém
rodinném zázemí, co si ze svého dět-
ství vybavuješ.

Moje maminka byla ze staré evange-
lické rodiny v Proseči na Vysočině a tam
jsem od malička, když jsem ještě necho-
dila do školy, vyrůstala, protože Praha
nebyla za války bezpečná. Sestra mojí
maminky tam vychovávala po ovdovění
svého bratra mojí sestřenici. Když jsem
se pak asi jako čtyřletá vrátila k rodičům
do Prahy, tak jsem tam jezdila už jen na
prázdniny. V Praze jsem zažila i bombar-
dování v únoru 1945 a po něm nás tatínek
odvezl do svého rodiště u Rokycan a tam
jsme byli do konce války, respektive do
začátku míru. V Praze jsme bydleli v Má-
nesové ulici, kde si tatínek zpachtoval ma-
lou místnost jako hospůdku a za ní jsme
měli byteček. Vždy večer se v hospůdce
scházela stejná společnost; každý si při-

nesl v papíru něco k zakousnutí a ta-
tínek čepoval hlavně plzeňské pivo. Po
mé svatbě v pětadvaceti letech jsme byd-
leli s manželem v Zahradním městě na
sídlišti. Když bylo naší dceři deset let a
ovdověla jsem, přestěhovala se k nám ma-
minka a po její smrti jsem vyměnila byt
za menší v Malešicích, kde bydlím dosud.

Kdy a jak ses ocitla ve vinohrad-
ském sboru?

K vinohradskému sboru jsem inkli-
novala ať jsem bydlela kdekoliv. Tady
jsem byla hned po narození pokřtěná,
křtil mne pan farář Jerie, tady jsem cho-
dila normálně na náboženství a do ne-
dělní školy, v té mě učila Alenka Zikmun-
dová, rozená Hromádková. V roce 1952,
za pana faráře Moravce, jsem tady byla
konfirmovaná. Bylo nás padesát, ale Ko-
runní jsme zůstaly věrné jenom tři. Cho-
dila sem i moje maminka, také do pěvec-
kého sboru, na varhany hrál bratr Kan-
torek. Též tetička byla v Proseči v pěvec-
kém sboru, jen já nikdy. Tatínek byl bez
vyznání, ale maminku v její víře podporo-
val a chodil s ní i sem do kostela. Dcera se
narodila v roce 1963 a nevím, proč jsem
na jejím pokřtění netrvala – byl to takový
divný čas. Ona sem chodila na nábožen-
ství i konfirmační přípravu, z té ale odešla
kvůli chování jednoho hocha a konfirmo-
vaná není. Do kostela mě doprovází na
mé přání, jindy ne.

Měla jsi někdy pochybnosti o své
víře?

Vůbec ne. Prostě jsem v tom vyrostla.
Já jsem se modlila, tu víru zastávala a ni-
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kdy jsem ji nezradila. Modlím se pořád,
často otevírám Bibli, mám ráda Žalmy.
Nosím si domů vytisknutá kázání, znovu
je čtu a žasnu; vždy obdivuji lidi, kteří
mají vědomosti, protože já jsme nikdy nic
nedokázala, ani v zaměstnání jsem nedě-
lala nic významného.

To snad ne – vychovala jsi dceru a
svojí vírou jsi jistě lidi kolem sebe
ovlivňovala.

Snad ano. A nestydím se za to, že cho-
dím do kostela a hrdě se hlásím, že jsem
protestantka. Můj druhý muž byl můj bý-
valý spolužák, chodili jsme spolu od třetí
třídy do školy na Smetanku, a po letech
jsme se po dohodě setkali u jeho slepé
maminky, o kterou pečovala jeho sestra.
Jeho první slova po celé té dlouhé době
byla „Jsi ještě protestantka?ÿ On byl ka-
tolík, ale celých těch deset let, co jsme
byli spolu, chodil sem se mnou do kos-
tela, měl tady plno přátel a pochovávala

ho Ester Čašková.

Byla jsi někdy jinde než ve vino-
hradském sboru?

Byla, ale jen sporadicky. Měla jsem
imobilní kamarádku ve vršovickém sboru,
když byla zajímavá přednáška, jela jsem
do Strašnic, a na Žižkov jsem také někdy
zajela.

Kolik farářů jsi tady vlastně za-
žila, přirostl ti některý z nich více
k srdci?

Sedm. Ester Čašková.

Asi máš přátele hlavně z evangelic-
kého prostředí?

Pokud žijí, ale už je nás málo. Všichni
moji přátelé, ne evangelíci, vědí, že jsem
věřící. Občas s sebou nosím nějaký text
a čtu jim ho. Oni to vyslechnou, neko-
mentují to a pak třeba řeknou, že je to
k zamyšlení.

Eliška Novotná, 10. ledna 2023

Příběh SIRIRI
Recenze (knížka je k dispozici ve sborové knihovně)

Manželé Böhmovi zažívali v roce 2005
„efekt prázdného hnízdaÿ. Jejich šest dětí
už mělo svůj vlastní život a najednou se-
děli u stolu jen sami dva. Bylo jim okolo
padesáti a uvažovali o novém začátku –
o tom, jak smysluplně využít svých bo-
hatých zkušeností, v dalších, možná až
dvaceti, letech. Hledali, rozhodovali se.
„A ideálně chci být ve svém rozhodování
v souladu s Hospodinem, který mě ne-
viditelně provází životemÿ, píše Ludmila.
A tak vznikla v dubnu 2006 obecně pro-
spěšná společnost SIRIRI (v jazyce sango
mír a klid) na podporu projektů v oblasti

vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství
ve Středoafrické republice. Zakladatelů
organizace bylo šest, z toho dva zdejší
karmelitáni a postupně se zapojovalo vice
lidí, i další členové rodiny Böhmů. Part-
nery v SAR byli místní a italští misionáři
Řádu bosých karmelitánů.

Prvním projektem byla stavba sirot-
čince, ve kterém je nyní, nad zamýšlenou
kapacitu, 250 dětí; druhým byl Brýle pro
Afriku: sbíraly se, čistily a měřily daro-
vané použité brýle a vhodných 10 000
brýlí se pak dopravilo ve 34 krabicích od
banánů k potřebným Afričanům. Cena
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jedněch brýlí v SAR představovala jeden
roční plat a v celé zemi působili jen dva
oční lékaři. Číst celý příběh tohoto pro-

jektu je skoro jako číst detektivku s dob-
rým koncem. Následovalo mnoho dalších
projektů v SAR, např. Stavíme školu,
Fond první pomoci pro nemocné, Vozíky
pro hendikepované, Podpora vysokoško-
láků, Vzdělání pro ženy, Mosty a studny,
Škola hrou. Paní Ludmila odešla kvůli
práci v SIRIRI do předčasného důchodu
a pro organizaci pracovala nejen v naší
zemi, ale i přímo ve Středoafrické repub-
lice – ačkoliv se ke své první cestě tam
docela těžko odhodlávala. SIRIRI reali-
zovala také projekty v České republice.

Editorka v úvodu knížky parafrázuje
z knihy Pavla Hoška Je to náš příběh:
„Maléÿ vlastenectví znamená starat se
především o vlastní prosperitu a bezpečí,
o naše „hobití hemženíÿ a je pochopi-
telné, že nás zaměstnává hlavně všechno
u nás doma. Existuje však i „velkéÿ vlas-
tenectví, kdy někdo svou činností při-
spívá k řešení problémů okolního světa a
tím dělá dobré jméno své vlasti i v zahra-
ničí – kromě toho, že šíří dobro a pomáhá
konkrétním bližním, kteří si těžko pomo-
hou sami.

Eliška Novotná

Böhmová, L., Lachmanová, K. (ed.): Komenský by zajásal
nakladatelství Pavel Nebojsa – Doren, 2020

Na tento den neděli 22. ledna
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele

Gn 6, 5–8; NEZ 553

Hospodin litoval, že na zemi učinil
člověka, a trápil se ve svém srdci.

To je ale sešup od dobrého stvoření,
plného laskavých, až intimních detailů

toho, jak Bůh plný lásky tvoří krásu a
dobro. Kolikrát nás napadlo, jak je to
možné, co se to na světě všechno děje,
když jej Bůh stvořil jako dobrý. Na-
neštěstí jsme v části knihy, kde jsou my-
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tická vyprávění, tedy nedá
se to odbýt tím, že to je
historie, příběh o někom,
kdo žil dávno a nás se
to netýká. Mýtus je totiž
cosi, co se nikdy nestalo a
děje se to stále. Člověk, ta
bytost s láskou stvořená,
maličko menší andělů, své-

ho Stvořitele od třetí kapitoly Bible neu-
stále zklamává. Až to dojde sem. V tomto
bodě je děsivé, že jde o mýtus. Tedy že se
nás to nějak týká. Ale přesto. Přesto i
tady je jméno Noe, které znamená odpo-
činutí a tvoří slovní hříčku se slovem mi-
lost. Bůh se trápí pro své zkažené dobré
stvoření, a přece je i tady náznak, že jeho
milost pořád trvá. Příběh o potopě je
úvaha nad tím, co by se stalo, kdyby se
Hospodin rozhodl už se lidstvem nezabý-
vat. Už v začátku je naděje, jen maličká,
ale přece je tam. Ani zklamaný Hospodin
nedokáže v sobě nenajít milost.

Pane Bože, nechci, aby každý můj čin
byl zlý. Ani ti nechci způsobovat lítost a
trápení. Odpusť, že to dělám, i když ne-
chci. Věřím, že proto je o tobě řečeno,
že jsi láska, protože i tohle moje divné
chování zvládneš. Už vím, že láska bývá
pěkná dřina.

Elen Plzáková, farářka v Jimramově
Na každý den 2023, Kalich Praha 2022 (převzato se svolením)

Zasmějme se
Je ráno po svatbě v Káni Galilej-

ské. Hosté se pomalu probouzejí, většina
z nich se drží za hlavu a sténá. Jeden muž
prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte ně-
kdo prosím pro vodu. . . ÿ Ježíš se zvedne,
že tedy půjde, když vtom všichni svorně
vykřiknou: „NE! Ty už ne. . . ÿ

Prorok Daniel spal v jámě lvové.
Apoštol Petr spal ve vězení. Ježíš spal
v bouři. Bez ohledu na situaci si můžete
zdřímnout kdekoliv a kdykoliv.

Prach jsme a v prach se obrátíme.
Proto doma prach neutírám, může to být
někdo známý.

(zdroj, Křesťanský humor, vybrala Eliška Novotná)



i Ze sborových akcí

Út 24. 1. 14:30 setkání starších věkem
Čt 26. 1. 18:00 booklub (čtenářský klub)
Čt 26. 1. 18:30 mládež
Ne 29. 1. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Po 30. 1. 18:30 mládež
Út 31. 1. 14:30 setkání starších věkem
Út 31. 1. 19:00 biblická hodina
Ne 5. 2. po bohoslužbách společný oběd a vycházka
Ne 5. 2. 9:30 bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Út 7. 2. 14:30 koncert (Violový recitál, Kristina Fialová - viola a Yukie

Ichimura - klavír)
Út 7. 2. 19:00 hospodářská komise
Čt 9. 2. 19:00 schůze staršovstva
Ne 12. 2. 9:30 bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Út 14. 2. 14:30 setkání starších věkem
Čt 16. 2. 19:00 mimořádní schůze staršovstva - rozvojový plán

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.


