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Kázání v neděli 22. 1. 2023 (Zdeněk Šorm)
Čtení: Lukáš 15,1 – 7
Ezechiel 18,21 – 23

Bratři a sestry,
dneska začnu aktuálně a angažovaně.

Pro někoho možná až příliš. Ale nedělám
to proto, že bych chtěl vyměnit kázání za
předvolební agitaci. Věřím, že přitom jde
o něco mnohem základnějšího a podstat-
nějšího, o něco, co se týká našeho života
a víry obecně.

Žijeme teď presidentskými volbami.
První kolo máme za sebou, druhé nás
tento týden čeká. Dostáváme se do fi-
nále. Volební kampaň vrcholí a přitvr-
zuje. Hodnověrnost kandidátů se prově-
řuje ze všech možných stran. Každý je-
jich výrok, gesto a postoj se hned pro-
pírá v médiích. A stejně tak jejich minu-
lost. Znovu a znovu se vytahují na světlo
všechna jejich minulá selhání. Znovu a
znovu se na ně poukazuje jako na zásadní
diskvalifikaci pro úřad presidenta.

Co se týče soupeřících kandidátů a
jejich týmů, není se asi čemu divit. To
je součást tvrdého předvolebního boje.
I když je samozřejmě důležité rozlišovat,
kdo se přitom věcně drží faktů a kdo si
bohapustě vymýšlí, účelově fakta překru-
cuje a nestydatě otlouká druhému o hlavu
něco, v čem sám vězí až po uši. Nebo
dokonce lživě šíří paniku, při které kvůli
svým zájmům ohrožuje bezpečnost celé
země.

Za zásadní diskvalifikaci ovšem pova-
žují minulá selhání nejen pragmatičtí bo-
jovníci, kterým se to hodí k odrovnání
protivníka, ale i lidé, kteří se snaží od-
povědně rozhodovat a jde jim především
o mravnost a čistotu. Už v prvním kole

byla pro některé překážka, aby volili jed-
noho z pozdějších vítězů. A i teď ve dru-
hém znovu váhají, nebo alespoň neopo-
menou zdůraznit, že je to z nouze ctnost,
kterou udělají jen s velkým sebezapře-
ním. Jako třeba jeden z mých kolegů fa-
rářů na Facebooku.

Přiznám se, že mi to přijde zaslepené
a pomýlené. Zvlášť u faráře a u věřících
lidí. Pořád mě napadá, jak by při tako-
vém lustrování dopadli bibličtí svědkové
víry, na které se orientujeme a jichž si vá-
žíme.

Jen si to vezměte – třeba Abra-
ham, praotec věřících: opakovaně ustra-
šeně a prospěchářsky vydával vlastní
ženu za sestru a klidně přitom vydal
všanc její čest i boží zaslíbení. Nebo místo
pevné důvěry přistoupil na zlý kompro-
mis, který mu navrhla jeho žena, a když
se zvrtl, dal jí volnou ruku, aby si se zne-
užitou Hagar dělala, co chce.

Další praotec víry Jákob lhal a pod-
vedl bratra i otce, a nakonec tak protěžo-
val oblíbeného syna, že to málem vyústilo
v tragédii bratrovraždy.

Legendární vůdce a zákonodárce Moj-
žíš si zase až do čtyřiceti užíval výhod a
ochrany na dvoře faraona, který v té době
krutě zotročoval jeho lid. A když pak ne-
uspěl se svým radikalismem, tak prostě
utekl a na porobený lid by si sám vůbec
nevzpomněl.

Věhlasný král David nejen, že se do-
pustil cizoložství a ukradl ženu svému dů-
stojníkovi, ale bezostyšně zosnoval i jeho
vraždu.
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A v Novém zákoně to není o nic lepší:
Petr, ta skála, na níž má být zbudována
církev, se při první krizové situaci sesy-
pal jako domeček z karet a vědomě, s pří-
sahou na rtech, se Krista zřekl a zapřel
ho. A největší z apoštolů, Pavel, nejenže
patřil k farizeům, tradičním protivníkům
Ježíše, ale i asistoval těm, kteří kameno-
vali Štěpána, a sám pak křesťany aktivně
a horlivě udával a pronásledoval a mnoho
jich dostal do vězení.

Kdo z nich by obstál před tím pohle-
dem, ve kterém člověka minulá selhání
jednou provždy diskvalifikují? Kdo z nich
by měl asi šanci v té současné volební
kampani? K jejich diskreditaci by ani ne-
bylo třeba bulvárních médií a investi-
gativních novinářů, úplně by stačilo, co
o nich sepsali jejich příznivci a ctitelé. Jak
to, že nejsou v očích bible a v očích božích
jednou provždy vyřízení a odepsaní? Jak
to, že mohou dál lidi vést a být i pro nás
orientačními body? Copak Bohu a bibli
nesejde na mravnosti?!

Anebo, že by naopak nám při tom zá-
sadním důrazu na morálku něco podstat-
ného z toho biblického a božího pohledu
uniklo? Odpovídá skutečně ten náš ideál
a nárok neposkvrněnosti, ve které člověk
nikdy neselhal a nikdy si nezadal, pravdě
a božímu slovu? Není to spíš nebezpečná
a destruktivní iluze a lež? Apoštol Jan
alespoň právě něco takového ve svém do-
pise naznačuje: „Říkáme-li, že jsme bez
hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás
není?. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, dě-
láme z Boha lháře a jeho slovo v nás
není.ÿ

Neměli bychom se mnohem víc obá-
vat těch, kdo sebevědomě vystupují, jako
by nikdy neselhali a nepochybili, ne-
mají si co vyčítat a mluví jen o tom,
jak všechno skvěle zvládli než těch, kdo

svoje pochybení přiznávají a nejsou na
ně hrdí? Z evangelijních příběhů je ale-
spoň zřejmé, že podle Ježíše lidi pro boží
království nediskvalifikují jejich hříchy a
nedostatky, ale samospravedlnost. Ta je
nemilosrdná a vražedná, protože při ní
člověk ztrácí střízlivost a sebekritičnost,
posvětí si cokoli a sám se staví na místo
boží.

A já se obávám, že jí tím nárokem
bezúhonnosti, kterou pro nás každé se-
lhání definitivně popírá, jenom nahrá-
váme. Zaháníme se navzájem do její
pasti. Živíme tuhle nebezpečnou iluzi.
Chceme být zásadoví, jsme zaujati pro
pravdu a spravedlnost, a přitom nám
uniká jedno z nejzákladnějších biblických
vyznání o člověku, totiž že nikdo není bez
hříchu, ani jeden.

To není řečeno proto, abychom se
neustále ubíjeli pocitem viny. Ani to
není omluva pro nezodpovědnost a výzva
k mravnímu relativismu ve smyslu „Ni-
kdo není dokonalý, tak co?ÿ. To je osvo-
bození ze zajetí zlé iluze, ve které po-
žadavkem neskutečné bezúhonnosti, je-
nom podrážíme skutečnému úsilí o změnu
k dobrému nohy a zbavujeme ho smyslu.

Pokud je pro nás rozhodující jenom
minulost a ne to, co člověk dělá, pak nemá
cenu, aby se o něco snažil. Pak ho jen
zafixujeme v jeho minulosti. Netrvat na
bezúhonnosti a nepřipomínat minulá se-
lhání, pokud člověk jedná jinak, není pro-
jev lhostejné benevolence, ale – jak uka-
zují slova proroka i Ježíšova podobenství
– je to naopak projev pravdivého a po-
ctivého pohledu na člověka, kterému na
spravedlnosti opravdu záleží. Proto Bůh
nelustruje, nepřipomíná pořád naše ne-
pravosti, ale neustále zve k tomu, aby se
člověk změnil, dává k té změně prostor
svým odpuštěním a garantuje její smysl.
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Protože mu skutečně jde o spravedlnost,
o to, aby se opravdu děla mezi lidmi, a
ne aby ji neúprosným účetnictvím pře-
dem pohřbil.

Rozhodující v jeho očích není, jestli
se někdo nikdy ničeho nedopustil a nepo-
chybil, ale jestli to nahlédl, změnil se a
jedná jinak. Z toho se Bůh raduje víc než
z domnělé dokonalosti, která žádné od-
puštění a změnu nepotřebuje. Bible totiž
ve své poctivosti a střízlivosti žádné ta-
kové lidi nezná. A život není okamžik ani
stav, život je příběh, život je cesta. Pod-
statné je, odkud kam vede, a kam na ní
člověk došel, ne jestli přitom škobrtal.

A k tomu zve Bůh skrze proroka a
v Ježíši Kristu i nás. Abychom se spolu
s ním i s celým nebem radovali ze změny
člověka. Aby pro nás bylo rozhodující,
že své pochybení nahlédl a jedná ji-
nak. Abychom z jeho minulosti neudě-
lali osud, který každou změnu pohřbí.
Abychom nepodlehli té nebezpečné iluzi,
která trvá na neposkvrněnosti bez ohledu
na to, kam se člověk posunul a co teď
dělá. Abychom nebyli samospravedlivými
hrobníky, ale spolutvůrci spravedlnosti.
A to se vůbec netýká jenom voleb. Ale i
při nich je dobré mít to na paměti. Amen.

Přímluvná modlitba
Bože, Otče,

modlíme se k tobě se vší pokorou,
v naději a touze po tvém Slovu a po světle
na naší cestě v poznávání tvé nekonečné
dobroty a lásky, kterou nás obohacuješ.
Modlíme se za tvou církev. Modlíme se za
učitele víry, za všechny, kteří nám zvěs-
tují radost, kterou jsi nám přinesl v naro-
zení Tvého Syna, Ježíše Krista. Modlíme
se za všechny nemocné, trpící, znavené či
jinak fyzicky či psychicky handicapované,
za všechny trpící závislostmi. Dej jim na-
ději a posiluj je v jejich vědomí důleži-
tosti, jakou mají pro své okolí a své nej-
bližší.

Modlíme se za všechny, kdo jsou v tí-
živé sociální situaci, za lidi bez práce,
bez domova, za lidi osamocené, slabé,
v tísni, úzkostech. Dej, abychom dokázali
být všem těmto oporou a dokázali vyjád-
řit povzbuzení.

Modlíme se za krvácející Ukrajinu,
za mír na světě, za všechny země, kde

vládne konflikt, utlačování, diktátorský
režim, nesvoboda, smutek, zmar, strach.
Modlíme se za nového prezidenta, kte-
rého jsme si zvolili. Bože, dej mu dostatek
moudrosti, síly a odvahy, ať je tato změna
povzbuzením pro nás všechny. Modlíme
se za zklidnění atmosféry ve společnosti.
Prosíme, abychom uměli vždy zachovat
klid, ochotu naslouchat druhým a touhu
po vzájemném pochopení. Modlíme se
za rodiny a blízké bratrů Pavla Kaluse,
Zdeňka Škrabala i Martina Ježka. Mod-
líme se za našeho bratra faráře, posiluj
jeho i jeho rodinu, modlíme se za sboro-
vou sestru, bratra správce, za staršovstvo,
za naši sestru varhanici, za učitele nedělní
školy, za všechny farníky.

A ve chvíli ticha se modlíme za ty,
které pravě teď máme na mysli. S Kristem
a skrze Krista se společně k tobě mod-
líme: Otče náš. . .

Michal Janeček, 29. 1. 2023
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Zprávy ze staršovstva 9. 2. 2023
• K rozpracování rozvojového plánu

sboru se staršovstvo sejde 16. 2.

• M. Kopecká shromáždila všechny
potřebné dokumenty k podání nové
zakládací listiny OPS Jeden svět na
rejstříkový soud a žádost bude po-
dána.

• M. Cháb zformuloval stručnou in-
formaci o historii kostela do vý-
věsky. Informace bude doplněna
QR kódem odkazujícím na další
informace ze sborových webových
stránek. QR kód vytvoří J. Šilar.

• Sbírka na Křesťanskou službu vy-
nesla 6 710 Kč.

• Příspěvek na kauci pro osobní asi-
stentku z Ukrajiny nakonec nebyl
čerpán.

• Staršovstvo projednalo a odsouhla-
silo návrh povolávací listiny a sou-
visejících dohod pro volbu Z. Šorma
za faráře sboru na další tři roky.

• Staršovstvo přijalo nabídku D.
Juna na benefiční koncert pro sbo-
rem podporované neziskové organi-
zace a vyjádřilo přání, aby se usku-
tečnil v první polovině října.

• V rámci Mezinárodních dnů proti
rasismu, které inicioval farář pro
menšiny M. Vymětal, domluvila J.
Raisová přednášku A. Růžičkové
o Romech na 2. 4. po bohoslužbách
a setkání se společným jídlem s ini-
ciativou Café Žinka na 9. 3. od 17
hodin.

• Staršovstvo rozhodlo, aby M. Cháb
jednal s M. Opočenským o mož-
nosti obnovit společné bohoslužby
na druhý svátek vánoční – na Ště-
pána.

• M. Janeček informoval staršovstvo
o zájmu Jiřího Payna a Adelaidy
Wernischové zapojit se do služeb
při bohoslužbách.

• Staršovstvo zhodnotilo minulé dění
ve sboru a projednalo sborový pro-
gram na další měsíc.

• Staršovstvo vzalo na vědomí infor-
maci o přípravě instalace čidla proti
zatápění druhého suterénu a podě-
kovalo F. Krupičkovi, který se jí vě-
nuje.

• Staršovstvo rozhodlo o použití vol-
ných prostředků sboru. Tři mili-
ony budou nadále udržovány jako
rezerva pro nenadálé opravy a in-
vestice a uloženy na termínovaných
vkladech u JT banky a u Fio banky.
Z přebytku z minulých let sbor da-
ruje 500 000 Kč na Jubilejní to-
leranční dar Jeronýmovy Jednoty,
ze kterého se poskytují bezúročné
půjčky sborům při opravách budov.
O 500 000 Kč také sbor navýší roz-
počtovanou částku na dary pro spo-
lupracující neziskové organizace a
pro případné aktuální potřeby.

• Staršovstvo pověřilo správce sboro-
vých financí, aby dohlížel na termí-
nované vklady, na kterých má sbor
uloženy svoje prostředky, a včas
upozorňoval staršovstvo na potřebu
jejich obnovování.
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• Staršovstvo schválilo návrh roz-
počtu pro výroční sborové shro-
máždění.

• M. Cháb a J. Šilar informovali star-
šovstvo o revizi sborové počítačové
sítě a jednání o jejích možných
úpravách. Zároveň doporučili navý-
šení paušálu za její údržbu i sazby
za hodinovou práci nad rámec pau-
šálu. Staršovstvo návrhy schválilo.

• Staršovstvo jednalo v souvislosti
s požadavkem ÚP ohledně dávek
na bydlení o problematice zařazení
sborového domu jako občanské vy-
bavenosti či bytového domu. M.
Kopecká zjistí postup na KÚ.

• Staršovstvo se dále věnovalo od-
hlučnění sborového sálu. J. Ši-
lar prohlédl realizaci odhlučnění
v klimentském sboru – výsledek je
dobrý, cena poměrně vysoká. M.
Cháb jednal s p. Rohlichem, který
odhlučnění v klimentském sboru
prováděl a bude dál jednat s J. Tuč-
kem, na kterého jej p. Rohlich od-
kázal.

• P. Coufal navrhl obnovení nátěru
ploché střechy kostela, který hospo-
dářská komise doporučuje.

• J. Šilar informoval staršovstvo
o tom, že sboru byla darována
pračka do kotelny.

• Staršovstvo souhlasilo s tím, aby
sbor uhradil náklady na pohřeb se-
stry Věry Kloboučkové a její urnu
uložil do sborového hrobu na Vino-
hradském hřbitově.

• Staršovstvo rozhodlo, aby J. Ša-
roun umístil inventarizační seznam

na Google disk a dojednal s J. Rai-
sovou jeho průběžnou aktualizaci.

• Staršovstvo projednalo navýšení
platů sborových pracovníků v sou-
vislosti s inflací.

• Staršovstvo se věnovalo přípravě
výročního volebního sborového
shromáždění. Navrhlo činovníky a
schválilo návrh programu. Do příští
schůze připraví J. Raisová seznam
členů s hlasovným právem. Zprávy
pro sborové shromáždění vyjdou
v březnovém Hroznu.

• Staršovstvo jednalo o sborovém po-
bytu 11.–18.3. v Jánských Lázních.
Souhlasí s tím, aby se jej zúčast-
nil farář sboru a obvyklá sborová
shromáždění se v tomto týdnu ne-
konala. Souhlasí i s obvyklou úhra-
dou pobytu pro sborové pracovníky.

• Z. Šorm informoval staršovstvo
o žádosti Petra Hanuše o členství ve
sboru. Staršovstvo s ní souhlasilo.

• Sbor nevyužije nabídku koncertů
skupiny Oboroh a S. Klecandra.

• Sbor se i letos zapojí do pořádání
Noci kostelů. Koordinaci programu
si vzal na starost M. Janeček ve
spolupráci s J. Šarounovou.

• Staršovstvo souhlasilo s návrhem
koncepce sociálních bytů pro sbo-
rové shromáždění.

• Staršovstvo rozhodlo, že sbor při-
spěje částkou 30 000 Kč do fondu
Compaternitas na podporu studia
syna zesnulého Pavla Kaluse.
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• Staršovstvo rozhodlo, že se sbor za-
pojí do sbírky Diakonie na pomoc
obětem zemětřesení, které zasáhlo
jihovýchodní Turecko a Sýrii – vě-
nuje na ni chrámovou sbírku 12. 2.,
jejíž výtěžek sbor zdvojnásobí a zá-
roveň od 12. do 26. 2. vyhlásí archo-
vou sbírku (také její výtěžek sbor
zdvojnásobí).

• Z. Šorm tlumočil staršovstvu podě-
kování sboru v Berouně za finanční
podporu.

• Staršovstvo přijalo žádost Diako-
nie, aby mohla v našem kostele in-
stalovat po 8. 3. výstavu kreseb
ukrajinské malířky Kateryny Dob-
royer.

Booklub: Pojďte si povídat o knížkách!

Lednový Booklub nabíd-
nul deseti z nás pří-
ležitost mluvit společně
o knížce Zuzany Kaiserové
Starci života. A protože
autorka, členka vinohrad-
ského sboru, při setkání

nechyběla, dostal rozhovor přidanou hod-
notu a provázelo ho i autorské čtení.

Podobné čtenářské setkání chystáme
také na příště: ve čtvrtek 23.února v 18

hodin bude hostem Booklubu další au-
torka z našeho sboru, Tereza Knotová.
Představí svůj debut, knížku Vertikály,
horizontály, křižovatky (průvodce kraji-
nou), která vyšla vloni v nakladatelství
Volvox Globator.

Zveme v předstihu i na Booklub ve
čtvrtek 23.března, pro něj jsme ke společ-
nému čtení a diskusi vybrali knížku Jana
Štiftera Sběratel sněhu.
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Ruth Šormová

Sborová vycházka podél Rokytky

V neděli 5. února po menším obědě,
který jsme si připravili či ohřáli v ku-
chyňce našeho sboru, vyrazila skupinka
odhodlaných členů a přátel poznávat
pražskou přírodu. Jeli jsme tramvají od
vodárny na konečnou na Jarově. Cestou
přistoupila sestra Markéta a bylo nás ako-
rát do „tuctuÿ. Z tramvaje svižně vykro-
čila Jana, která cestu dobře zná z pro-
cházek s vnoučaty. Prošli jsme novou
výstavbou a krátkým úsekem „zemí ni-
kohoÿ. Někteří již netrpělivě vyhlíželi tok

Rokytky, a záhy se dočkali.
Slovo „rokytaÿ, které dalo jejímu

jménu základ, je staroslovanské pojme-
nování vrby, kterými je říčka lemována
dodnes. Rokytka pramení v Říčanském
lese a s délkou 37 kilometrů je nejdelším
pražským potokem. Dříve zde byla ven-
kovská krajina a jezdívalo se sem z „Velké
Prahyÿ na výlety. Vodní síla Rokytky
byla využita k pohonu několika mlýnů
(dodnes nám to připomínají jejich názvy)
a v 19. století zde vzniklo několik továren.
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Začátkem 20. století došlo k regulaci
říčky. Od Libně po Hloubětín se Rokytka
napřímila, prohloubila a zpevnila. Na
tyto práce byli najímáni italští dělníci,
tzv. barabové, kteří se podíleli i na nároč-
ných stavbách mimo Prahu. V minulém
režimu lákalo okolí Rokytky k výletům
leda podivíny. Nyní se pražský magistrát
snaží přivést Rokytku zpět do jejího při-
rozeného koryta a celá oblast je revitali-
zována. Jsou zde bytové a sportovní kom-
plexy a dětská hřiště.

Pokračovali jsme po proudu Rokytky
loučkou s meandry. Je to příjemné místo
k procházkám či jízdě na kole nebo brus-
lích. Počasí bylo trochu mrazivé, ale slu-
nečné. Na louce nás překvapily drobné
žluté květy, první poslové jara. Podešli
jsme železniční trať a ocitli jsme se u Ho-
řejšího rybníku. Tam jsme obdivovali jed-
noho koupajícího se otužilce, leč z naší
party se nenašel nikdo, kdo by ho násle-

doval. . . Po pár desítkách metrů od ryb-
níka nám hučící Poděbradská ulice při-
pomněla, že jsme ve městě, a ne na ven-
kově. (Původní cíl výletu byl zde, po
asi čtyřech kilometrech, ale odpojila se
pouze jedna členka, kterou bolela noha.
Ostatní chtěli jít, k mé radosti, dál.) Naše
cesta pokračovala kolem parku Zahrádky,
kde byla dříve zahrádkářská kolonie. My
jsme si zde odpočinuli a z vlastních zá-
sob se posilnili. Pak jsme pokračovali dále
po naučné stezce Prahy 9, kde jsme se
na jednotlivých zastávkách mohli dočíst
o místních zajímavostech. Pevná asfaltka
se změnila v pěšinu vysypanou kůrou, po
které se šlo velmi dobře, zanedlouho se
však změnila v blátivou. Po ní jsme došli
až k Sokolovské třídě, kde jsme chtěli vý-
let ukončit. Někteří se sice vydali na za-
stávku MHD, ale část party chtěla dojít
až k ústí Rokytky do Vltavy, a tak jsme
šli dál. Cestou jsme ještě narazili na
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technickou zajímavost – torzo železnič-
ního mostu. Drželi jsme se stále toku
Rokytky, který už ale vedl starou zástav-
bou Libně. Pod betonovým mostem jsme
prošli na Elsnicovo náměstí a dále k Löwi-

tovu mlýnu, který sice již dávno ztratil
svůj účel, je ale pěkně opravený. To jsme
již uviděli libeňský přístav a slepé rameno
Vltavy a naši cestu jsme ukončili.

Jarmila Raisová

Café Žinka 2023

Společně tvoříme prostor pro odpoči-
nek, odreagování, praktikování jazyka, ra-
dost, tvoření a sdílení. Možnost dočerpat
životní energii v situaci, která je stále vy-
čerpávající.

Momentálně nás lze popsat jako své-

pomocný, otevřený dámský klub. Spole-
čenství žen, které přišly z Ukrajiny a žen,
které se rozhodly podle svých možností
sdílet s nimi jejich situace, pomáhat jim a
zpříjemnit jim život v jejich zdejším úto-
čišti před válkou.
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Jak to začalo:

Café Žinka vzniklo začátkem března
2022, z iniciativy a pod patronátem Ba-
biček bez hranic a z dobré vůle kavárny
Javánka, jejíž spolumajitelka zdarma po-
skytla prostor pro odpolední setkávání.
Postupně zde začala vznikat dobrovol-
nická energie a komunita, které jsme daly
název Café Žinka. Prvotní svépomocné
služby poskytovaly přítelkyně a známé
z mnoha různých kruhů a spolků, často
odbornice a po předchozích uprchlických
vlnách s bohatými zkušenostmi s inte-
grací uprchlíků. Velmi pomohla i ochota
pravidelných zákazníků Javánky finančně
přispívat na občerstvení zdarma pro pří-
chozí dámy, děti a rodiny z Ukrajiny.

Co nás spojilo:

Společné emoce – zděšení nad tím, co
způsobil tento nesmyslný válečný kon-
flikt. Dále dojetí nad spontánní solidární
reakcí české společnosti. Intuice, která
napovídá, že krása a společenství jsou
univerzálním posilujícím lékem.

Jak to bylo a kdo u toho byl:

Poprvé jsme se sešly 7. 3. 2022 a bylo
nás asi 15–20. Rozhodly jsme se uskuteč-
nit model kavárny, který znamená přede-
vším dar odpočinku a možnosti sdílet a
zorientovat se v nové situaci. První na-
bídka spočívala v poskytnutí občerstvení
zdarma a dárku v podobě kusu pěkného
oblečení. Zakoupily jsme štendry a roz-
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hodily sítě mezi kamarádky, které za-
čaly nosit pěkné kousky ze svých šatníků.
Další skupina žen doma pekla a přinášela
dezerty, moučníky a jiné dobroty, které
jsme pak servírovaly k čaji. Při pose-
zení ženy samy začaly říkat, co potřebují;
nejdříve to byla poptávka po práci, byd-
lení, kurzech češtiny. Vytvořily jsme in-
teraktivní nástěnky poptávky a nabídky.
Občas jsme si uspořádaly večírek s hud-
bou, zpěvem, obdarováváním. Prostředí
Javánky samo o sobě bylo nezapomenu-
telně krásné.

Podle poptávky příchozích a z na-
bídky přátel vznikaly různé aktivity – an-
glická konverzace, šatník zdarma, terapie
pomocí neurografiky, psychologické a so-
ciální konzultace, ženské skupiny, a pře-
devším se postupně rozběhlo na různých
místech v Praze 29 kurzů češtiny. Dámy
z Ukrajiny si zvykly přicházet pravidelně
a přiváděly své další známé a přítelkyně.
Vytvořilo se stabilní jádro společenství,
které stále trvá.

Zajímavé a pozoruhodné na tom všem
bylo, kolik dobrovolnic, spolků a orga-
nizací se na provozování kurzů a ka-
várny podílelo, přestože jsme se nikde ne-
registrovaly jako organizace a nemáme
žádné centrální řízení. Pomáhaly ku-
chařky, obsluhující personál i hosté Ja-
vánky. Spolupracovaly jsme s Kuchař-
kami bez domova. Docházely k nám ženy
z Amigy, Inbáze, Berkatu, Gender stu-
dies. Od začátku dodnes spolupracujeme
s komunitním centrem na Korunní 12,
za což patří veliký dík celé tamější sku-
pině žen. Prostory zdarma pro lekce češ-
tiny také poskytlo několik dalších insti-
tucí – knihovna v Záhřebské ulici, kostel
u sv. Salvatora, Unitaria v Anenské ulici.
O rozběh a management kurzů v tak vel-
kém rozměru se postarala paní IP, které

se také podařilo sehnat sponzoring pro
nákup učebnic. Fantastickou práci od-
vedly naše dobrovolné lektorky, které se
do výuky pustily s vervou a osobitým sty-
lem. Díky energické invenci jedné z nich
vznikla i veselá výletní skupina, která
podnikla několik výprav do přírody a na
hrady, v létě pak k řece a na houby.

Staronově od září:

Během léta se počet kurzů snížil, v Ja-
vánce se najelo též na úspornější režim.
Koncem srpna se stalo to, co se očeká-
valo již dlouho – provoz této vinohrad-
ské perly musel být ukončen. Díky ná-
padu jedné z lektorek se nám ale podařilo
získat pro spolupráci vinohradský Farní
sbor Českobratrské církve evangelické na
Korunní 60. Café Žinka dostala k dispo-
zici velkorysý a krásný prostor, kde je sál,
kuchyně, hala a dětský koutek.

Od loňského září se zde scházíme
každý čtvrtek. Nový prostor dává vznik-
nout proměněné atmosféře. Základem
je společné vaření, besedování, skupiny,
kreslení, zpívání, vyprávění, společně
prostřené stoly a konzumace připrave-
ných dobrot. Vymýšlíme společně, co by
která z nás mohla naučit ostatní.

Od listopadu jsme pak získaly další
prostor v kavárně Citadela v Klimentské
ul. 16, Praha 1 pro úterní odpoledne.

Naše finanční strategie?

Nejjednodušší možná. Vše, co poskytu-
jeme, děláme a dáváme zdarma. Utrá-
címe pouze tolik, na kolik vystačí prů-
běžné a soukromé dary do plechovky s ná-
lepkou „Bankÿ a drobné příspěvky od
farních komunit tří církevních institucí.
Máme radost, že to funguje a všem velice
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děkujeme. Novinkou je i založení transpa-
rentního účtu sdružení Berkat z.s., které
se na starosti o komunitu Café Žinka
podílí. Na účtu se prostřednictvím ve-
řejné sbírky shromažďují peníze, ze kte-
rých Berkat pokrývá přímou pomoc na
Ukrajině (nákup kamen a léků) a čás-
tečně i prostřednictvím Café Žinka na
podporu ukrajinských rodin v ČR.
Číslo účtu: 544999/5500, VS 200

Naše nabídka pro rok 2023:

Úterý v Kavárně Citadela, Kliment-
ská 16, Praha 1
15.30 – 16.30 zdravé cvičení.
Tanečnice Luisa učí sadu cviků, které po-
sílí a zpružní tělo i duši.
16.45 – 18.00 neurogymnastika

Zkušená psychoterapeutka začíná kurz
určený zralým ženám. Seznámení s tech-
nikami, které podpoří rozvoj myšlení,
komunikačních a analytických doved-
ností, zlepšení paměti, prevenci de-
mence. . . prostě obnova neurospojů.
Čtvrtek ve sborových prostorách
v evangelickém kostele na Korunní 60,
Praha 2
14.00 – 18.00 svépomocné společenské a
kulturní činnosti: vaření, besedy, skupiny,
dílny, stolování, zpívání. . .

Kurzy češtiny:

Pondělí 17:00–18:00 Záhřebská 20
(městská knihovna),
Otevřené lekce s Oly pro začátečníky i
mírně pokročilé
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Úterý 9:30–10:30 Salvátorská 1 (evange-
lický kostel U Salvátora)
Otevřená lekce s Annou
17.00 – 19.00 Korunní 12, Praha 2
Otevřená konverzace s Lucií, Annou,
Ivou a Kateřinou
Středa 14.30 – 16.30 Unitaria, Anenská
5, Praha 1
Otevřené lekce s Lucií
Čtvrtek 17:00–18:30 Korunní 12,
Praha 2

Lekce s Lenkou pro mírně pokročilé
16:30–18:00 Salvátorská 1, Praha 1
Otevřené lekce s Bedřiškou
14.30 – 16.30 Unitaria, Anenská 5,
Praha 1
Otevřené lekce s Lucií
Pátek 16:00–17:30 Korunní 60, Praha 2
(evangelický kostel)
Konverzační lekce s Helenou

Jana Hradílková

Jako doma v roce 2022: rok tlaku, nejistoty i radosti

Letopočet 2022 byl pro Jako doma
jubilejní–na jaře jsme oslavili desátý rok
existence. Nechybělo málo, aby to zasko-
čilo i nás. Už deset let podporujeme ženy
bez domova a v nouzi a pomáháme jim
řešit složité životní situace, hledat práci,
bydlení i vlastní hlas! Máme za sebou de-
set let osvěty a kampaní. Deset let budu-
jeme komunitu žen s bydlením i bez něho.

Za tu dobu se nám, věříme, poda-
řilo získat si mezi Pražankami a Pražany,
u odborné veřejnosti, institucí a mezi
sociálními službami dobré jméno. Posu-
nuli jsme se od osvěty a kampaní více
k přímé práci a podpoře a zažili spoustu
nových začátků a změn. Cesty na pod-
poru žen bez domova neustále nově hle-
dáme a vylepšujeme. Velkou radost nám
udělalo udělení Ceny Františky Plamín-
kové od brněnského kolektivu Sdruženy.

Oslava 10 let Jako doma

Pro nás i naše podporovatelky a podpo-
rovatele jsme na oslavu desátého výročí
8. dubna uspořádali večírek v Kampusu
v Hybernské. Odstartovaly ho přímo ženy

„minikonferencíÿ – zahajovacím koleč-
kem povídání o čtyřech hlavních okruzích
naší práce z pohledu žen samotných: den-
ním komunitním centru Jako doma na
Palmovce, sociálním bistru Jídelna Ku-
chařek bez domova, terénním programu
zabydlování v sociálních bytech a sociální
práci na humanitárním hotelu, který se
loni přerodil v městskou ubytovnu. Za její
pokračování bylo třeba bojovat a jsme
rádi, že se to podařilo.

Koncertem nás podpořily kapela Tá-
bor a Zdivočelí koně (Monika Načeva a
David Kabzan). Naše ženy spolupořádaly
módní přehlídku, na dobročinné dražbě
se vyvolávala umělecká díla a designové
kousky, zazněl rap Kuchařky Jany a ta-
neční set DJ Johany. Vystavovali jsme
plakáty a fotografie z historie a ženy se
na prodejních stáncích pochlubily svými
výrobky.

Válka na Ukrajině

Rok 2022 přinesl nejen nám velkou
zkoušku. Od konce loňského února
všichni pociťujeme velké změny a tlak,
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který způsobila agrese a invaze Ruska na
Ukrajinu. Vzedmula se velká celospole-
čenská nejistota, ale i největší vlna solida-
rity za dobu existence samotného českého
státu. Na mnoho lidí dopadlo zvyšování
cen a energií a zátěž spojená s podpo-
rou ukrajinských občanů prchajících přes
hranice.

Přehlcení úřadů a jejich zaměstnan-
kyň mělo za následek zdržení výplaty
dávek hmotné nouze a státní sociální
podpory. Potravinová pomoc byla vyčer-
pána a nedostatek potravin nás koncem
roku donutil omezit distribuci potravino-
vých balíků. Zároveň končil i velký grant
z Operačního programu Praha, který do-
sud financoval provoz komunitního cen-
tra.

V situaci vyčerpání občanského sek-
toru pomocí Ukrajině jsme tedy museli
dorovnávat rozpočet na pokračující fun-
gování centra. Nakonec se od firemních i
jednotlivých dárců a za pomoci více než
desítky benefičních akcí podařilo shro-
máždit neuvěřitelných 530 000 Kč. Jsme

moc vděční, že se do sbírky a podpory
zapojil i vinohradský sbor Českobratr-
ské církve evangelické. Po nutné provozní
pauze jsme s podporou Hlavního města
Prahy od ledna otevřeli komunitní cent-
rum jako oficiálně registrovanou službu,
od čehož si slibujeme větší finanční stabi-
litu. Zároveň však pozorujeme, že stát ne-
zvládá pomoci všem, na které krize těžce
dopadá, a ve vzduchu stále visí hrozba
škrtů v sociální oblasti.

Různé cesty podpory znevýhodně-
ných žen

Na jaře 2022 jsme završili projekt „Ženy
bez domova učí, jak pracovat s trauma-
temÿ. V rámci něj peer pracovnice a další
pracovnice komunitního centra připravo-
valy vzdělávací workshopy pro zaměst-
nance úřadů, neziskové organizace a insti-
tuce. Školení pomáhá zohledňovat kom-
plexní trauma, kterým si lidé v sociální
nouzi většinově prošli, a zabraňovat jejich
vyloučení a retraumatizaci. Pro zájemce
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jsme vydali volně stažitelnou příručku.
Z důvodu dlouhodobě neudržitelné

finanční situace v září sociální bistro
omezilo provoz. Soustředíme se na ca-
teringy a hledáme lukrativnější prostor,
kde chceme otevřít veganské lahůdkář-
ství. Kuchařky připravily 60 cateringů,
vařily na třech velkých svatbách, pro se-
niory a seniorky v nouzi i polévky na se-
tkávání ukrajinských žen v kavárně Ja-
vánka. Zpracovali jsme na tisíc tun po-
travinových přebytků a s naší prací se-
známily návštěvníky přednášky Gábora
Matého.

Tým zabydlování podporoval ženy,
které měly nebo mají dluhy na bydlení,
a to i z důvodu pozdně vyplacených dá-
vek sociální pomoci od úřadu práce. Ve
spolupráci s nadačními fondy a vlastním
rozpočtem organizace se všechny poda-
řilo udržet v samostatném bydlení. Výše
zmíněný humanitární hotel z dob covidu
se na konci června přerodil v městskou

ubytovnu pro ženy na Neklanově a my
jsme s naším týmem sociální práce stále
u toho.

Do komunitního centra pravidelně do-
chází dluhová poradkyně, lékařka a te-
rapeutka. Rozvíjíme volnočasové tvůrčí
workshopy pro ženy bez domov – výrobu
kosmetiky, origami, batikování. Edukační
aktivity se soustředí na základy anglic-
kého jazyka a počítačové kurzy.

Bez setkávání to není ono

Protože naše práce je náročná, nikdy ne-
končí a je zřídka korunovaná výraznými
úspěchy, o to víc se soustředíme na to,
aby nám dávala smysl i jako cesta a
způsob života. Velkým krokem pro nás
bylo zahájení celoorganizačního procesu
dehierarchizace – přechodu na sebeřízení
ve spolupráci s organizací NaZemi. Jde
o demokratické a kolektivní fungování
„zdolaÿ, které nám pomohlo i ztranspa-
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rentnit procesy, propojit týmy a dodat
motivaci a novou radost ze spolupráce.

V neposlední řadě jsme spolu trá-
vili čas. Zahrada komunitního centra byla
prostorem setkávání s místní komuni-
tou i širší veřejností (od veřejných bri-
gád, koncertu kapely Severní nástupiště,
prohlídky centra pro zdejší a zahraniční
studenty, oslavy Mikuláše, Vánoc a ote-
vřených dveří pro veřejnost). Komunitní
centrum vyrazilo v létě na výlet se že-
nami bez domova na krásnou Vysočinu.
Se ženami ze zabydlování jsme vyjeli na
vánoční výlet na Karlštejn. Připomněli
jsme si i památku šesti žen, které nás loni,
i kvůli laxnímu přístupu úřadů, bohužel
opustily navždy.

Jsme moc vděční za komunitu, která
se kolem Jako doma spontánně rodí. Moc

si vážíme přispění lidí, kteří darovali kli-
entkám matrace, pračky a ledničky, mo-
bilní telefony, vánoční dárky kuchařkám
a pomáhali zajišťovat a zdobit psanými
vzkazy vánoční balíčky.

Až do konce března můžete podpo-
řit zimní provoz centra certifikátem na
Teplo, světlo, sprchy a aktivity pro ženy
bez domova. Budeme také rádi, když se
stanete pravidelnými dárci Jídelny Ku-
chařek bez domova a pomůžete nám za-
městnávat ženy, které by jinde šanci po-
stavit se na vlastní nohy nedostaly. Vše
najdete na portálu Darujme.cz pod orga-
nizací Jako doma – Homelike, o.p.s.

Děkujeme a těšíme se na další spo-
lečně strávený rok!

Olga Pek

Rozhovor s Danem Myslivcem o jeho cestě (nejen)
k víře (2)

Kdy jsi byl poprvé v kostele?
Tak to asi jako malý díte, když jsem

byl křtěný dole u Husitů na Vršovickém
náměstí.

Pamatuješ si z něco z kostela v tvém
dětství?

Pamatuju, že tam byl takový mládež-
nický spolek, nebo co, a že jsem tam cho-
dil, ale nějaký detaily, ty vůbec. Byl jsem
fakt malej, takových sedm let. V neděli
jsem prý do kostela chodil, ale to si třeba
vůbec nepamatuji.

A jak ses pak dostal do vinohrad-
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ského evangelického sboru?
Potom, to jsem byl tak v první, druhý

třídě na Kladské, chodil k nám do školy
Mikuláš Vymětal a měl tam něco jako
biblické hodiny. Mamka mě tam zapsala,
a tak jsem tam chodil. Pak se to přesu-
nulo sem do kostela, potkal jsem místní
mládež, a od té doby sem chodím – jako
jediný z rodiny, mamka zajde jen občas.
Chodil jsem tady na nedělku, ale kdo ji
vedl, už fakt nevím. Mládež vedl Mikuláš
a pak Ester, a za jejího působení jsem byl
pak konfirmován.

Mohl bys říci, co je pro tebe ve
sboru důležité, co tě tu „držíÿ?

Tak hlavně to, že tu mám kamarády,
to je pro mě asi jediný podstatný. Spo-
lečně jsme byli konfirmováni, jezdíme na
sborové tábory a vídáme se tak nějak po-
řad. Na táborech připravujeme etapovou
hru, ale to už bychom rádi předali mlad-
ším, bere to spoustu času, který na vy-
soké skoro nikdo nemáme a také se asi
na to už cítíme „přestárlíÿ. Stejná potíž
je najít si čas na zkoušky vánoční hry,
třeba já loni nestihl ani jednu. Vídáme se
pořád, i jinde než v kostele. Bavíme se
spolu. Mám ale už také nové kamarády
z fakulty.

Jsi tam jistě obklopen ateisty, stejné
to bylo i na střední škole. Jak se

k tomu, že jsi „ jinýÿ, stavějí tihle
tvoji kamarádi?

Tak já se o tom moc nezmiňuji, ne že
bych to jako skrýval, ale spíše asi nemám
důvod to říkat jen tak. A když už, tak se
mi zdá, že to nikoho extra nezajímá.

V čem teď, ve svých jedenadvaceti
letech, vidíš rozdíl mezi Církví čes-
koslovenskou husitskou a Českobra-
trskou církví evangelickou?

Já si ty husitské bohoslužby už vůbec
nepamatuji, a vlastně i sem na ně chodím
dost málo, takže ani nevím jaký je rozdíl
mezi těmi církvemi. Hlavní jsou pro mě
lidé ve sboru, u husitů skoro nikoho ne-
znám, tady bych řekl, že docela dost lidí.

Cítíš se být křesťanem?
No to je těžká otázka. Víru k bohu tak

nějak pořád hledám, ale jinak bych řekl,
že ano.

Co to pro tebe znamená?
Pro mě asi jsou hlavní řekněme křes-

ťanské morální hodnoty. Pomoci, odpus-
tit, desatero a tak dále. Jak už jsem řekl,
tak to společenství, a možná i víra v něja-
kou vyšší moc, ale že bych bral biblického
Boha za tuto vyšší moc, to asi nemůžu
říct.

Eliška Novotná, 1. února 2023

Miroslav Rada: Cyklus obrazů pro Vinohradský sbor
ČCE (2)

„Pohleďte, jakým poselstvím vás
průčelní stěna evangelického sboru
v Praze Vinohradech vítá.ÿ

STŘEDOVÝ OBRAZ

”V jejím středovém poli spatříte přichá-
zejícího Krista. Ten Vás vítá do shromáž-
dění, kam vstupujete, jemu jdete vstříc a
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foto Jan Šplíchal

on Vám. Jeho nohy jsou nejen bosé, nýbrž
i probodené, jeho ruce jsou nejen upraco-
vané, ale také nesou stopy hřebů, a stopy
ukřižování jsou vidět i na jeho hrudi. Tr-
nová koruna na hlavě vše potvrzuje. Jeho
hlava je vztyčená, jeho žehnající ruce jsou
rozepjaté a pozdvižené. Pod jeho nohama
vidíme zlověstné obličeje, andělé v horní
části obrazu troubí k poslednímu soudu.
Ten začíná zde. Až nás tedy kázání se-
vře v našem svědomí anebo zase napřímí
v našich depresích potěšením evangelia,
máme vědět: to Kristus mezi námi koná
svůj poslední soud. Spodní část obrazu
nás zve k Večeři Páně: kdo do tohoto
shromáždění vstupuješ, věz, žes pozván
ke smíření. Když si toto uvědomíš, pak
tě jistě nepřekvapí, že Kristus k tobě po-
zvedá ruce žehnající.”

Pavel Fillipi
(v: Miroslav Rada Cyklus obrazů pro

Vinohradský sbor ČCE,
Praha 2000, kráceno)

„Obraz je záměrně prodloužen až na
podlahu kazatelny, aby farář při vystu-
pování na kazatelnu byl součástí symbo-
lického společenství Večeře Páně na ob-
raze.ÿ

Miroslav Rada
(v: Miroslav Rada Cyklus obrazů pro

Vinohradský sbor ČCE,
Praha 2000, upraveno)

„Je to motiv druhého příjezdu Krista
skrze utrpení vítězného; když stojí kruh
u Večeře Páně, tak se lidé vlastně stávají
součástí Večeře Páně na obraze; když sto-
jíte před ním, tak Vás více a více vtahuje
světlo vyzařující z Ježíše, a i když stojí
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farář v taláru na kazatelně, tak je v tom
světle a ten obraz ho nepřebije. Pro Ježíše
jsou charakteristická podobenství, takže
tam jsou dvě družičky, jedna ta pošetilá,
slepci, milosrdný samaritán a za tím je
jako fragment kříže a stopy po probod-
nutí a ty fragmenty kříže prolínají až do
toho kalichu a beránka; na zádech mar-
notratného syna je zpracován motiv jeho
návratu, což je ta tmavá postava dole, vy-
jadřující, že Bůh je dobrotivý, a i toho
marnotratného syna přijímá; vzniklo to
náhodou při instalaci toho obrazu, když
jsme zjistili, že to špatně vyměřili a do-
malovalo se to.

Celý obraz je malovaný na díly, měří
220,5 cm x 660 cm a váží 250 kg. Po
jejich snesení z ateliéru jsme díly čel-
ního obrazu připevnili na trámky a těch
250 kg v osmi lidech přenesli pod kaza-
telnu a začali zvedat, a protože při jeho
výšce 660 cm došlo k pákovému efektu,
tak jsme se pak všichni shodli, že jsme
si v jednu chvíli mysleli, že nám to zlomí

páteř. Obraz jsme následně ještě museli
nakloněný vynést po úzkých schodech ka-
zatelny, abychom ho mohli zavěsit na při-
pravené držáky.ÿ

(z vyprávění Ondřeje Rady dne 4.
ledna 2023)

Anonymní anketa před obrazem 22. 1.
– 5.2. 2023
„Co tam vidíš? Co si o tom obrazu

myslíš?ÿ

• Proč je tak starý? Vždyť byl mladý
a krásný, bylo mu 33 let, a takový
bývá zobrazován! Proč je tady tak
ošklivý?

• Nechodím sem často, a tak tam ob-
jevuji pořád něco nového.

• Je tam příchod Krista, Večeře
Páně, a ještě spousta malých věcí.

• Ten muž dole, co je otočen zády,
by tam neměl být, měla by tam být
mísa s hrozny!

Posvátné umění v nesvaté době

Pokud byste měli cestu na Moravu
nebo si chtěli udělat výlet do Olo-
mouce, doporučuji vám výstavu „Po-
svátné umění v nesvaté doběÿ v Muzeu
moderního umění v Olomouci, která po-
trvá až do Velikonočního pondělí. Jedná
se o ojedinělý projekt, který mapuje sa-
krální architekturu a obrazovou i so-
chařskou tvorbu spojenou s křesťanskými
bohoslužebnými prostory, která vznikala
v období komunistické totality (1948–
1989). Představuje výtvarná díla nejen
z církve římskokatolické, ale i z českob-

ratrské evangelické (např. kostel u Jáko-
bova žebříku v Praze Kobylisích, evange-
lický kostel v Olomouci, obrazy Miroslava
Rady nebo plastiky Ivana Jilemnického),
československé husitské, řeckokatolické a
bratrské. Část výstavy je věnována i dí-
lům českých umělců, kteří po roce 1948
zvolili emigraci a tvořili v zahraničí.

Výstava podává svědectví nejen
o tom, že víra a život církve nejsou věcí
minulosti a stále hledají svůj aktuální
a současný výraz, ale vzhledem k době
cílené ateizace společnosti a tvrdých re-



RECENZE 21

strikcí svědčí i o odvaze, zaujetí a oběta-
vosti zadavatelů, kněží, farářů, sborů či
farností, realizátorů i umělců. Vnímavého
návštěvníka také inspiruje k přemýšlení
o tom, co vlastně architektura a zařízení
kostela vyjadřuje a jak může utvářet víru
i společenství věřících. Z tohoto obsaho-
vého hlediska mě asi nejvíce zaujaly re-
alizace Vojmíra Vokolka v několika řím-
skokatolických kostelech. Jeho nástěnné
malby jsou veskrze civilní a současné. Při

ztvárnění biblických i dogmatických té-
mat zobrazuje lidi své doby, včetně členů,
i faráře místní farnosti a odvážně zachy-
cuje i absurditu zmíněného období (na-
příklad ve fresce Adorace rakety z kos-
tela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ral-
skem). Také jeho mobiliář a křížová cesta
z kostela sv. Petra a Pavla v Rozhovicích
opouští obvyklou katolickou zdobnost a
svou syrovou a strohou formou o to pů-
sobivěji vyjadřuje obsah a význam. Ol-
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tářní stůl nesou například čtyři mohutné
nohy z neopracovaného dřeva se jmény
čtyř evangelistů, které dohromady sva-
zuje trám se jménem Ježíše Krista.

K výstavě byla vydána výborná stej-
nojmenná publikace, která ještě podrob-
něji mapuje vymezené období. Obsahuje
obrazový přehled všech realizací, včetně
podrobných popisů, a rejstříky jak podle
míst, tak podle autorů. Mezi nimi se ob-
jevují i naše další kostely (např. v Praze
Braníku, v Proseči, v Miroslavi nebo Mi-

líčova kaple v Malešicích). V úvodních
statích najdete také studii Tomáše Ma-
záče „Úvod do problematiky výtvarného
umění v Českobratrské církvi evange-
lickéÿ. Publikace je již bohužel rozpro-
dána. Podle informací z muzea se však
uvažuje o tom, že by výstava mohla
pokračovat na jiném místě, a proto je
možné, že dojde k dotisku. Obojí – jak
výstava, tak publikace – rozhodně stojí
za to.

Zdeněk Šorm

Na tento den neděli 19. února,
kdy je pro vás Hrozen připraven v kostele

Gn 20,1 – 18; NEZ 717

O své ženě Sáře Abrahám
řekl: „To je má sestra.ÿ
Abimelek, král gerarský,
poslal pro Sáru a vzal si ji.

Další Abrahamův přešlap.
I Boží lidé dělají chyby
a dopouštějí se pošetilostí.
Otec víry v tomto případě

zase víru tak úplně neprojevuje. Spíše
se nechává ovládnout strachem. Snaží
se pojistit si život a blahobyt vlastními
schopnostmi a vlastní chytrostí. Svoji
manželku vydává za sestru. Ačkoli říká
pravdu, jedná se jen o půlku pravdy.
A ta může taky lhát. . . Abraham myslí
na sebe, už ne na druhé. Z manželky
udělá předmět svého prospěchu a gerar-
ským zkomplikuje život. Dokonce je vy-
staví smrtelnému ohrožení. Ale opět se
ukazuje Hospodinova velkorysost. Bůh
varuje Abímeleka a dá mu možnost
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napravit, co se kvůli jeho nevědomosti
stalo. I když nepatří k lidu Abrahá-
movu, je Abímelek také pod Boží ochra-
nou. Bohu záleží i na něm a jeho lidu.
A také od něj se Hospodin nechá při-
mět k milosrdnému postoji. Je zvláštní,
že Hospodin Abrahama za jeho nevíru a
trapné jednání nekritizuje. Abraham na
své polopravdě ještě vydělá a Hospodin
ke všemu mlčí. Bůh se tady jeví jako
Abrahamovi nakloněný, navzdory veške-

rým jeho selháním. To jistě neznamená,
že by mu na pravdě a spravedlnosti ne-
záleželo. Ale můžeme si znovu připome-
nout: naše chyby nemusejí být osudovými
a nenapravitelnými. Bůh má vždy nějaké
řešení.

Hospodine, dávej nám raději moud-
rost než chytrost, dávej nám poznávat,
co vede k prospěchu společnému, nejen
našemu.

Michal Chalupski, farář ve Dvoře Králové nad Labem
Na každý den 2023, Kalich Praha 2022 (převzato se svolením)

Zasmějme se

Nesu ti nahrávky kázání našeho faráře,
abys nemusela pořád brát ty prášky na spaní!

(zdroj Kalendář Bůh nechce smutné tváře,
Římskokatolická farnost Brno – Lesná,

vybrala Ruth Šormová)



i Ze sborových akcí

Út 21. 2. 14:30 setkání starších věkem
Čt 23. 2. 18:30 Booklub (čtenářský klub)
Ne 26. 2. 9:30 1.postní neděle: bohoslužby s Večeří Páně (Zdeněk Šorm)
Út 28. 2. 14:30 setkání starších věkem
Pá 3. 3. 18:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 5. 3. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)
Út 7. 3. 14:30 koncert (studenti Pražské konzervatoře)
Út 7. 3. 19:00 hospodářská komise
Čt 9. 3. 17:30 společná večeře s Cafe Žinka
Čt 9. 3. 19:00 schůze staršovstva
Ne 12. 3. 9:30 bohoslužby (M.Cháb)
Ne 19. 3. 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.


