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Sborová diakonie aneb aktivity dlužníků
Z kázání Martina T. Zikmunda z 25. srpna 2000
Text: Skutky 6, 1–7
Sestry a bratři,
jeruzalémský sbor, tedy první sbor křesťanské církve vůbec, byl složen
z Židů pocházejících z různých jazykových a kulturních oblastí. Jeden
národ, a přece různé jazyky a odlišné kultury. První sbor v historii církve
tak ukazuje podstatu nové křesťanské pospolitosti: je to společenství,
které má sice své řády a předpoklady, ale je zásadně otevřené všem.
Církev je univerzální. I evangeličtí křesťané se přiznávají k nicejsko-
cařihradskému vyznání, které o církvi říká, že je „jedna, svatá, všeo-
becná a apoštolskáÿ.
Jistě, jiné zabarvení má křesťanství ve střední a severní Evropě, a

jiné třeba v Indii, na Filipínách, v Africe či v Latinské Americe. Kultura
ovlivňuje i bohoslužbu. V Novém zákoně nenajdeme žádný jednoznačný
model, jak má bohoslužba vypadat. Jsou zde jen obecné zásady, co k bo-
hoslužbě patří, nikoli však konkrétní pokyny pro její ztvárnění. Proto již
v prvním sboru v Jeruzalémě nastaly okolo bohoslužby rozpory. Byl to
sbor živý a rostoucí, evangelizace byla na postupu. To však neznamená,
že tento sbor byl rájem na zemi. I zde z doutnajícího napětí vyšlehl
konflikt. Oč šlo?
Již Starý zákon přikazuje ohleduplnost vůči vdovám a sirotkům, nej-

slabším článkům pospolitosti. Také novozákonní církev si vzala tento
důraz k srdci. Jistě ne všechny vdovy potřebovaly pomoc, některým
pomohli příbuzní, jiné se o sebe postaraly samy, mnohé i velmi výrazně
podporovaly evangelizační práci. Najednou si však členové sboru z řec-
kého (cizího) prostředí začali stěžovat, že se těm nejslabším mezi nimi
nedostává takové péče jako nejslabším z hebrejského (domácího) pro-
středí. „Dvanáctkaÿ apoštolů měla zřejmě plné ruce práce a na tuto věc
trochu pozapomněla. Nespravedlnost ale nezlehčuje ani ji nepřechází ml-
čením. Rozhoduje se k zásadnímu kroku při výstavbě sboru. Vyčleňuje
diakony, „Sedmičkuÿ těch, kteří mají napříště za úkol sociální péči ve
sboru. Podobnou „dělbu práceÿ začal aplikovat ve společenství Izraele
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na podnět svého tchána již Mojžíš. V Novém zákoně, zvláště v epišto-
lách, se pak vícekrát píše o podobném principu. Bůh každého nějak
obdaroval, dal mu nějaké charizma, dar, kterým může dále sloužit. Re-
formátor Calvin zřídil v ženevském sboru vedle pastorů a presbyterů,
odpovědných za čisté učení, pastoraci a kázeň ve sboru, také diakony,
kteří se zabývali hmotnou péčí. Obě tyto služby jsou důležité, nemohou
je však obě zvládnout jedni a titíž lidé. Snaží-li se o to, jsou přetíženi,
jiní naopak za svěřené dílo nenesou žádnou spoluodpovědnost. A sbor
chřadne.
Církev jako taková není v prvé řadě dobročinnou organizací či sociál-

ně-politickou avantgardou. Nepotřebuje společnosti dokazovat svou uži-
tečnost tím, že provozuje charitu či diakonii. Je tvořena Slovem, je ma-
nifestací Slova, výsledkem jeho kázání. A Slovo není dílem člověka, je
dílem Božím. Ježíšovým hlavním záměrem bylo hlásat království Boží.
Jaksi bezděky, jako projevy a důsledky toho, co sám říkal, však konal
znamení přicházejícího království. Církev má proto umět být pasivní,
aby se pak stala aktivní.
Být pasivní znamená přijmout zvěstované Slovo, nechat si posloužit

u stolu Páně při svátostech, setrvávat při společných modlitbách. Pokud
však toto církev koná vskutku upřímně a s plným odevzdáním, pak
uvidí, že je kolem hodně práce, kterou je třeba aktivně vykonat. Tu
však bývá třeba věci reorganizovat. Nestačí jen nechat vše samovolně a
chaoticky běžet, dokud ti nejhorlivější nepadnou vyčerpáním. Týmová
diakonie, tedy služba potřebným ve sboru, potřebuje vymezení své práce
i pověření.
V širším slova smyslu má ovšem konat milosrdenství každý křesťan.

Tak nás to všechny učí Pán Ježíš v podobenství o posledním soudu.
Od něj také víme, že ať konáme sebevětší dílo pomoci, před Pánem
Bohem jsme vždy především dlužníci, příjemci jeho záchrany. To nám
dává svobodu, abychom si ze své charity — ať už velké či malé — nedě-
lali zásluhu a nezakládali si na ní. Takto svobodni od sebe samotných
dokážeme i případné spory v našich sborech řešit pokojně a spraved-
livě. Vždyť ten, který řídí i stmeluje křesťanskou církev, je Duch svatý.
Ukazuje cestu i tam, kde rozdíly mentality, kultury, zbožnosti, odlišné
zkušenosti a náhledy musejí zdánlivě končit v konfliktech a rozdělení.
Principem církve přece nejsou naše koncepce, naše hluboké přesvědčení
či zkušenost víry. Principem církve je Duch svatý, který z rozmanitosti
zkušeností, zbožností, mentalit a kultur činí „jednu, svatou, všeobec-
nou a apoštolskou církevÿ. O jeho pomoc a vedení smíme i my v našem
sboru prosit.

Amen.
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Praze 2 — Vinohradech

Následující tři zprávy zazní, dá-li Pán, na výročním sborovém shro-
máždění v neděli 22. 2. 2004. V Hroznu je uvádíme s předstihem, aby
členové sboru měli možnost si je podrobně prostudovat a připravit si
případné dotazy předem.

Výroční zpráva kazatele o životě sboru v roce 2003
Sestry a bratři, kdysi kdosi řekl, že živý sbor se pozná podle toho, že
kazatel neví o všem, co se v něm děje. Doznávám se, že v mé zprávě i přes
nemalý balík informací nejspíš něco chybí. Proto prosím za prominutí
a eventuální doplnění v diskusi. Podívejme se tedy na uplynulý rok.
Staršovstvo se sešlo v loňském roce 11×, z toho jednou v rámci

tzv. otevřeného staršovstva. O poslání evangelického presbytera při této
příležitosti hovořil bratr farář Blahoslav Hájek.
Na loňském výročním shromáždění jsme zvolili polovinu staršovstva

a pět náhradníků. Za řádné presbytery byli zvoleni: Jan Filipi, Zdena
Novotná, Petr Sláma, Ester Slaninová, Jiří Svoboda a Jana Šarounová.
Za náhradníky byli zvoleni (v uvedeném pořadí): Jiří Urban, Jana Tom-
ková, Miroslava Holubová, Alexander Drbal a Lenka Paynová.
Přístup všech presbyterů včetně náhradníků k presbyterskému po-

slání je pro faráře velmi povzbuzující. Jsem vděčný za spolupráci všech,
a to bez výjimky.
A přece zmíním jméno bratra kurátora ing. Aleše Laichtera, za jehož

pomoc a spolupráci děkuji obzvláště. Taktéž je třeba ocenit presbytery
činné v hospodářské komisi (Matěj Cháb, Pavel Coufal, Aleš Laich-
ter, Jakub Šilar, Jan Filipi, Miroslav Filipi), ve vyučování nedělní školy
(Zdena Novotná, Filip Krupička, ostatní učitelé budou uvedeni ve zprávě
s. katechetky), v redakci sborového časopisu (Petr Sláma, Matěj Cháb,
Jiří Svoboda, Jana Šarounová), v nedělních službách (všichni) a dalších
činnostech.
V září rezignovala na funkci presbyterky ze zdravotních důvodů s.

Dagmar Bružová, již pak nahradil ve funkci řádného presbytera br. Jiří
Urban.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům za jejich vydatnou a to-

lik potřebnou službu. Bez samozřejmého nasazení, ochoty a poctivosti
bratra Pavla Coufala, správce domu, si již nedovedeme chod správních
a hospodářských záležitostí domu představit. Sborová sestra Irena Še-
bestová koná svou práci dobře a ráda. Zvláště si vážím jejího pěkného
přístupu ke starším, nemocným či jakkoli potřebným lidem. Sestra kate-
chetka Eva Šormová vkládá do své práce jak své srdce, tak své znalosti
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a zkušenosti. Práce s dětmi postupuje v našem sboru výtečně. Však
bude o tom ještě mluvit sama. Nemohu v této souvislosti opomenout
poděkovat také jejímu muži Zdaru Šormovi, který při ní stojí a pomáhá
jí. O úklid domu, sborových prostor i kostela se vzorně starají Schvar-
tzovi. Převzali tuto práci po Ondřejovi Fučíkovi, který ukončil civilní
službu v našem sboru k 28. 2. 2002.
V uplynulém roce se konaly tyto schůzky střední generace:

Tomáš Ježek: Doteky ekonomie a Bible Jaro Křivohlavý: Jak žít a sdílet
víru v rodině Eva Filipiová: Stýkání a potýkání Předního východu a
západní civilizace (odloženo kvůli válce v Iráku, náhradní program)
Bohdan Pivoňka: O duchovenské službě ve vězení Jan Sokol: Svébytnost
střední Evropy Pavel Rejchrt: Četba vlastních básní Matěj Cháb, Filip
Krupička, Lenka Paynová: O misii Zdeněk Matějček: O tom, že být
křesťanem je normální Jiří a Jana Fučikovští: Vánoční třicátníci.
Programy pro úterní starší věkem připravovali: s. Věra Lukášová,

s. Květa Smolíková, br. Josef Smolík, br. Vojtěch Zikmund, br. Robert
Moravec, br. Jaromír Dus, s. Eva Šormová a br. Martin Zikmund.
Studenti v „Domovinceÿ bydleli do června (někteří i přes léto). Od

září užívá tyto prostory obětavostí mnohých vymalované, upravené a
vybavené „Centrum matek a dětíÿ při našem sboru. Činnost MC or-
ganizují Zuzana Bruknerová, Hana Potměšilová, Eva Svobodová, Eva
Šormová.
V loňském roce se uskutečnilo několik sborových výletů, ať už v so-

botu či v neděli. Poslední týden v lednu strávila část sboru v rekreačním
středisku SOLA FIDE. Tam se po denních procházkách a lyžování odví-
jely večerní rozpravy a programy. Přečetli jsme společně také biblickou
knihu Kazatel.
8. a 9. května se konal sborový zájezd do buchlovického zámku, bze-

neckých sklípků a strážnického skanzenu, organizovaný Jiřím a Janou
Fučikovskými.
Za součást sborové práce lze považovat i aktivity místního odboru

Kostnické jednoty Prahy 2 se sídlem v Korunní 60. MOKJ uspořádal
tyto akce:
23. 4. výroční schůze. Přednáška Martina Zikmunda o Emanuelu Rád-
lovi 28. 9. výlet po stopách přemyslovských a raně křesťanských na
Levý Hradec (připravený Šárkou a Tomášem Osladilovými) 25. 11.
ekumenická biblická hodina 29. 11. diskusní fórum na téma: Svaté
války v Bibli a spravedlivé války dnes (Michal Semín, Jakub Trojan,
Pavel Černý).
Ústředí Kostnické jednoty svolalo do velkého sálu našeho sborového

domu slavnostní shromáždění ke 100. výročí KJ. Na téma „Smysl čes-
kých dějinÿ promluvili Erazim Kohák a Zdeněk Mahler. Této akce se
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účastnilo více než 100 hostů z Prahy i z celé republiky.
O nedělní škole a jejích učitelích bude referovat sestra katechetka

Eva Šormová, jíž patří dík za vedení vzdělávacích schůzek učitelů NŠ.
Jsme vděčni za všechny sestry a bratry, kteří svým obdarováním slouží
při duchovní formaci dětí, dorostu a mládeže. Tak z iniciativy a pod
vedením br. Filipa Krupičky a s. Zdeny Novotné strávila spolu část
dorostu a mládeže dva prosincové dny v Čáslavi.
Konfirmační cvičení (6 konfirmandů, 3 konfirmandky) bylo neseno

spoluprací faráře s katechetkou. Dospívající děti absolvovaly 2×45 min
týdně v délce 2 let. Konfirmace se konala na svatodušní neděli. Kon-
firmandi se též účastnili 2-denního soustředění (týden před konfirmací)
na Hvozdnici. Od září se tato skupina schází pod stejným vedením jako
skupina „dorostuÿ. Od téhož měsíce se připravuje ke konfirmaci Vojta
Kantorek. První říjnový víkend se někteří z dorostenců účastnili sjezdu
nejen evangelické mládeže na Vsetíně.
Mládež se schází v nevelkém, leč milém hloučku. V červnu jsme

se rozloučili s Janem a Pavlínou Krupovými, kteří se odstěhovali do
Ostravy. Lucie Rozmánková byla na seniorátní poradě mládeže zvolena
jako náhradník za náš sbor do seniorátního odboru mládeže. Taková
funkce přináší nejen více povinností i zajímavého obohacení pro daného
jednotlivce, ale nepřímo i užší propojení skupiny mládeže, do níž patří,
s mládežemi jiných pražských sborů. Část mládeže pomáhala s vedením
dětského tábora.
Na biblických hodinách se probíraly postupně vybrané evangelijní

oddíly, prorok Sofonjáš, kniha Ezdráš a 3. kap. proroka Malachiáše.
Setkání se konalo 35×. Průměrná účast: 7. Při biblické hodině dne 19. 3.
promítal student ETF UK Josef Černohous diapozitivy z Izraele.
V pondělí 7. dubna se uskutečnilo modlitební shromáždění za trpící

ve válce v Iráku.
Křesťanská služba v našem sboru pracuje pilně a shromažďuje se

každý měsíc. Dosavadní předsedkyně s. Marta Kadlecová předala ve-
dení s. Monice Chábové, aniž by přestala být dále v KS činná. Poděko-
vání patří všem, kdo se v KS obětavé angažují. Díky také těm sestrám,
které dojíždějí do domovů odpočinku v Krabčicích, v Libici, atp. Díky
s. Aleně Zikmundové za to, že v loňském roce stejně jako v řadě přede-
šlých let se angažuje nejen v křesťanské službě, ale také v organizování
modlitebního dne žen. Díky s. Lucii Slámové a ostatním sestrám za
přípravu štědrovečerní večeře pro členy sboru i hosty, kteří rádi tráví
Štědrý večer ve společenství. Díky všem, kdo se se samozřejmou ocho-
tou ujímají příprav nedělního pohoštění. Rozhovory po bohoslužbách
při čaji a kávě bývají hodně oblíbené a přispívají k vzájemnému sdílení
a poznávání. Díky všem, kteří slouží odvozem starších a méně pohyb-
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livých členů sboru na bohoslužby. Díky všem, kteří se podíleli na jarní
i adventní brigádě při úklidu kostela a sborových místností. V nepo-
slední řadě díky všem bratřím a sestrám pomáhajícím při květnovém
4-denním i listopadovém 1-denním zasedání synodu na Vinohradech.
V Praze 2 se konala také tato ekumenická shromáždění: alianční

u nás, na svatodušní pondělí u sv. Ludmily, adventní meditativní shro-
máždění v Ječné ul. (připravené metodisty a „ochranovskýmiÿ)
Limská nebo skotská liturgie s vysluhováním sv. Večeře Páně se

sloužila za uplynulý rok 12×. Tyto komorní bohoslužby nás spojují nejen
s Kristem, ale i se sousedním husitským sborem. Starají se o ně věrně
otcové–zakladatelé: náš presbyter a učitel na ETF UK Petr Sláma a
farář husitského sboru na Vinohradech Daniel Majer. Tato shromáždění
začínají pravidelně navštěvovat i jednotlivci z jiných sborů a církví.
Se zahraničními návštěvami se konala v r. 2003 dvě zvláštní setkání

(skupina důchodců ze Stuttgartu, konvent farářů a farářek z Curychu).
8. listopadu se konal ve sboru na Smíchově konvent Pražského se-

niorátu, při němž bylo zvoleno nové předsednictvo a nový seniorátní
výbor.
9. listopadu po bohoslužbách se konala šachová simultánka s do-

rostencem Štěpánem Filipim. Štěpán všech svých pět protivníků pora-
zil. A přece účast je důležitější než výhra. O tom, že královská hra na
Královské Vinohrady patří, svědčí skutečnost, že sdružuje k občasným
duelům v přátelském duchu některé členy našeho sboru (např. Jasna
Krupičková, Michal Šefl, Vojtěch Zikmund).
Při druhé adventní neděli byl po bohoslužbách skvěle zorganizován

vánoční trh (Hanka Šilarová a kol.). Vystavovaly zde různé charitativní
organizace (Rolnička, Bratrská škola, Jeden svět, Centrum matek a dětí,
Kalich, atd.). Dokonce i několik dětí si připravilo své vánoční výrobky.
Rodinné neděle se v loňském roce uskutečnily dvě: 1) Výročí dvou

českých kazatelů sloužících v Bohemce a Veselynovce (Alexander Drbal,
Daniel Heller). 2) Tajemství jednoty církve (Jaroslav Vokoun).
Děkuji všem sestrám, které se zapojily do příprav společného oběda

při rodinných nedělích, i všem bratřím, kteří posloužili při odvozu star-
ších členů sboru na tato shromáždění.
Bohoslužeb se konalo v našem sboru 60. Průměrná účast 102.
Sloužili zde tito kazatelé: Martin Zikmund (40×), Petr Sláma (4×),

Pavel Smetana (2×), Eva Šormová (2×), Blahoslav Hájek (2×), Jaromír
Dus, Daniel Heller, Josef Smolík, Vojtěch Zikmund, Josef Černohous,
Jaroslav Vokoun, Ivo Mareš, Jiří Ort, Pavel Filipi, čtené Aleš Laichter.
Večeři Páně jsme slavili při službách Božích 21× s průměrnou účastí

81 osob.
Do kruhu účastníků VP přichází řada menších dětí se svými rodiči
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k požehnání. Večeře Páně se v našem sboru podává až od konfirmačního
věku.
Děkuji všem varhaníkům našeho sboru, z nichž na prvním místě

patří dík bratru Jiřímu Bícovi, a to jak za hraní, tak za obětavé ško-
lení dalších sborových varhaníků. Dále děkuji sestře Aleně Zikmundové,
sestře Ester Slaninové a bratrovi Martinu Duškovi za jejich ochotnou
službu při doprovodu písní.
Počet členů sboru klesl z 535 na 511, dvacet členů sboru zemřelo.

Konalo se deset církevních pohřbů, ať už v kostele či v obřadní síni.
Statistické nůžky mezi „papírovýmiÿ členy sboru a těmi, kdo projevují
zájem o sborový život, se přivírají, a to je zdravý jev. Starší i nejstarší
generace je v našem sboru zastoupena velmi silně, ale — žel — čím
dál méně se to projevuje při shromážděních, kam už z důvodu stáří či
nemoci nemůže pravidelně docházet.
Jsme sborem všech generací. Tíha odpovědnosti za sbor však byla

přenesena nejvíce na třicátníky a čtyřicátníky. O to více si vážíme kaž-
dého věkem více či méně staršího, který se dosud podle svých sil podílí
na nejrozmanitějších službách a aktivitách tohoto sboru. Krása církve
spočívá právě v tomto spojení generací. „Jedni druhých břemena neste,
a tak plňte zákon Kristůvÿ. V neposlední řadě jsme vděčni za modlitby
všech, a zvláště těch starších. Moc je potřebujeme.
Přijetí do sboru křtem: Samuel Tobiáš Svoboda, Jonáš Herza, Anička

Fučikovská.
Přijetí do sboru (přistěhováním): Dan a Adéla Popelářovi, Lucie

Rozmánková, Markéta a Samuel Mrázikovi.
Buďte vítáni!
Uzavírám výhledem k církvi zvítězilé, s jejímž velebným jásotem

před trůnem Beránkovým se smíme spojovat při bohoslužbách. Tu se
nám ve víře otevírá cílová perspektiva. Nové nebe a nová země ve stvo-
řitelské režii Trojjediného Pána. Díky za všechny průniky tohoto krá-
lovství do souvislostí našich životů i společného života našeho sboru i
celé církve. Kéž jsou nám naše hříchy odpuštěny. Odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme naším viníkům . . . Přijď království tvé.

Farář Martin T. Zikmund

Výroční zpráva katechetky za rok 2002
Nejdříve poděkování bratru faráři Martinu T. Zikmundovi a bratru ku-
rátorovi Laichterovi za trpělivost, slova povzbuzení, pochopení. Všem,
kteří své děti vedete k víře, k lásce k církvi, ke sboru.
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Biblická hodina dětí
V minulém školním roce probíhala výuka dětí následovně: v pondělí

předškolní děti — bylo zapsáno 14 dětí, průměrná účast 10 dětí. Zde
jsme opakovali základní SZ a NZ příběhy. Děti znají dvacet písní ze
zpěvníku EZ, umějí první sloku nazpaměť, protože ještě nečtou. Mladší
školní věk: středa, zapsáno 12 dětí, průměrná účast 10 dětí. Probírali
jsme evangelium podle Marka. Starší školní věk: 9 dětí, průměrná účast
7 dětí. Probírali jsme modlitbu Otče náš na pozadí biblických příběhů.
Stejné téma jsme probírali ve čtvrteční skupině dětí. Ve čtvrtek probí-
hala skupina, do níž chodí děti, které se pro vytížení v týdnu nemohly
včlenit do středečních skupin. Zde bylo zapsáno 7 dětí, průměrná účast
5 dětí.
Dětské bohoslužby probíhaly pravidelně, kromě svátků, kdy děti

mohly slavit bohoslužby se svými rodiči při řádných bohoslužbách. Uči-
telé nedělní školy — dětských bohoslužeb — jsou Z. Bruknerová, F. Kru-
pička, Z. Novotná, A. Potměšilová, L. Rozmánková, E Svobodová, E.
Šormová. Přípravky na nedělní bohoslužby probíhají každý třetí čtvr-
tek v měsíci. Učitelé docházejí velmi pravidelně a vždy je zde dělné
ovzduší nad biblickým textem. Na období jednoho měsíce je zvolena pí-
seň, která se nacvičí s dětmi v rámci biblických hodin. Provádí se také
dětská sbírka, která činila k poslednímu dni letošního roku 4 738,– Kč.
Dětské bohoslužby probíhají podle příručky synodní rady. Tato pří-

ručka je zpracována členy a spolupracovníky odboru PONK při synodní
radě.
V letošním školním roce se nám utvořila skupina sedmiletých, kteří

již vyrostli ze skupiny předškolních dětí. Tato skupina má své schůzky
ve středu. Skupiny dětí jsou tedy rozděleny takto: předškolní děti —
zapsáno 9 dětí, skupina sedmiletých — 9 dětí, mladší školní věk — 8
dětí, starší školní věk — 7 dětí, čtvrteční skupina 7 dětí. Náplň biblic-
kých hodin: předškolní děti probírají příběhy ze SZ, skupina sedmiletých
příběhy praotců, skupina mladšího školního věku a čtvrteční skupina
příběhy ze Skutků apoštolských, starší školní věk pak příběhy ze SZ
z perspektivy začínajícího pátrače v bibli.
O vánocích byla realizována vánoční hra, kterou většina z vás viděla.

Zúčastnilo se jí 36 dětí. Děti byli velmi potěšeny z dárků, které jim sestry
vyrobily a připravily. Všem děkuji jménem dětí i svým. Především sestře
Krupičkové za její čas, ale i ženám z křesťanské služby.

Mateřské centrum
Za přispění bratrů a sester jsme MC vymalovali a uklidili. Všem

velmi děkujeme. Zahájili jsme 1. října 2003 divadelním představením.
Tato divadelní představení se konala nadále každý měsíc. Soubory: Bas-
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ta fidli, Divadlo v krabici, Agentura Beruška.
Každý týden se scházíme ke krátkým poradám, kde plánujeme pro-

gramy pro matky a děti, také se zaobíráme provozem, úklidem, finan-
cemi.
Průměrná účast je kolem osmi matek a patnácti dětí za týden. Na

divadelní představení chodí kolem dvaceti matek a třiceti dětí. Klientela
je kolem třiceti matek.
Tři rodiny se po domluvě rozhodly posílat své děti na náboženství.
Pro maminky a starší, ale i pro všechny, kteří mají problémy s páteří,

byly otevřeny masáže, které probíhaly ve středu. Od ledna jsou přesu-
nuty na pondělí (14.00–16.30), hlídání dětí zajištěno. Finanční výtěžek
z masáží je odevzdáván ve prospěch mateřského centra.
Probíhá vyučování německého jazyka.
Zúčastnili jsme se vánočního trhu.
Matky mohly vyslechnout přednášku o kosmetice, péči o tělo, před-

nášku o dětském cvičení.
Uvítali jsme hlavní realizátorku a organizátorku MC Rut Kolínskou,

které se u nás moc líbilo, práci pochválila a popřála nám v ní úspěch
(byl přítomen i jeden tatínek).
Podali jsme dva granty na Ministerstvo kultury.
Finance: na darech jsme vybrali 32 900 Kč; vstupné činilo 6 563 Kč;

na divadla a provoz jsme vydali 5 563 Kč. Do sborové pokladny jsme
odvedli na konci roku 33 894 Kč.
Tuto zprávu podávám jménem H. Potměšilové, E. Svobodové a Z.

Bruknerové, které se mnou měly odvahu vstoupit do této dobrodružné
činnosti.
Co dodat? Možná zde bylo více čísel než jindy. Možná jste chtěli

o práci s dětmi slyšet víc nebo něco jiného. Nebráním se rozhovoru nad
prací s dětmi a budoucností dětí v dnešním světě. Dětský svět, který je
mi umožněno vidět zblízka, je velmi složitý a je vystaven větrům faleš-
ných nadějí a tužeb. Přes všechny překážky, které jsou kladeny dětem
ze strany tohoto věku, věřím, že Pán Ježíš je Pánem i těch nejmenších.

katechetka Eva Šormová

Zpráva o hospodaření za rok 2003
Vážené sestry a bratři, vážení přátelé,
jako každý rok se scházíme k výročnímu sborovému shromáždění, které
je svoláváno podle našeho církevního zřízení. Je vám zde předkládána
zpráva o výsledku hospodaření za uplynulý rok a o tom, jak se nakládá
s penězi, které sboru dáváte. Předkládá se také rozpočet na rok následu-
jící. Podrobná tabulka výsledků hospodaření je umístěna v zadní části
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kostela ve skříňce. Pro přehlednost budu číst pouze nejdůležitější údaje.
Rád bych vám poděkoval za vaši štědrost a obětavost, která se v loň-

ském roce zvýšila. Pokud sečteme všechny vaše dary v uplynulém roce,
dají dohromady 890 886 Kč. V darech a salárech je to 447 561 Kč, ve
sborových sbírkách 142 042 Kč, celocírkevních sbírkách 21 411 Kč, sbírce
na Jeronýmovu jednotu 10 650 Kč, hlavním daru lásky JJ 5 202 Kč, daru
sboru ve výši 264 020 Kč. Všechny celocírkevní sbírky byly odeslány na
příslušné účty synodní rady v plné výši. Další důležitou položkou pro
naše sborové hospodaření je vybrané nájemné, které loni činilo 1 522 037
Kč. Ostatní sborové příjmy činily 184 612 korun (jsou zde zálohy na
služby, vodné, vyúčtování služeb apod.) Pohledávky ve výši 20 000 Kč
u sboru ve Hvozdnici a 62 500 Kč u Lupulu (tato částka je obsažena
v nájemném) byly uhrazeny.
V roce 2003 jsme vydali na opravy a údržbu domu 1 149 313 Kč.

Z větších akcí byla provedena oprava dvorní fasády domu a výměna
dvou plynových kotlů v ateliéru Genesis a ateliéru Habena. Dalšími ná-
klady na provoz sboru jsou náklady mzdové ve výši 505 540 Kč, ostatní
náklady na provoz sboru 718 035 Kč, v nichž jsou obsaženy např. úhrady
za topení 66 646 Kč, elektrickou energii 20 296 Kč, telefon 45 665 Kč,
poštovné 7 973 Kč, farní byt 26 533 Kč, provoz sborového auta 24 937
Kč, ale i náklady na provoz domu, např. vodné a stočné 117 605 Kč.
To sice vybereme od nájemníků, ale tyto částky projdou naším účetnic-
tvím. Dále je to povinný odvod plateb na celocírkevní repartice 33 050
Kč, seniorátní repartice 11 400 Kč, odvod do personálního fondu 60 000
Kč, odvod celocírkevních sbírek, JJ a HDL 50 853 Kč, poskytnuté dary
23 000 Kč a ostatní výdaje 11 319 Kč (odvod sborových sbírek).
Účetnictví je v našem sboru vedeno z důvodu přehlednosti i s ohle-

dem na daňové přiznání pro finanční úřad jako trojí. Za prvé je vedeno
souhrnně jako celek, za druhé pouze pro sbor a za třetí je vedeno pro
dům (nájemníky). Důvodem tohoto rozdělení je, že sborové příjmy ani
výdaje nepodléhají daním z příjmu na rozdíl od hospodaření domu,
které zdanění podléhá. V případě, že vydání spadá do obou kategorií,
dělíme je v poměru pronajatých ploch 9:1 ihned při zaúčtování dokladu.
Finanční údaje za rok 2003:
počáteční stav pokladny 43 035,30 na BÚ 608 524,64
na konci roku 38 223,50 668 361,33

Souhrn finančních prostředků ke konci roku byl 706 584,83 Kč. Tato
částka je výsledkem hospodaření za rok 2003 a po zaplacení daně z pří-
jmu ve výši cca 203 600 Kč (přesná částka bude vypočtena po zpraco-
vání daňového přiznání) bude sloužit potřebám sboru a není zahrnuta
do rozpočtu dalšího roku. Zároveň byla rozpuštěna rezerva tvořená na
opravu fasády.
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Rozpočet na rok 2004 je sestavován tak, aby hospodaření sboru bylo
ziskové ve výši 300 000 Kč. Z větších akcí plánujeme plynové etážové to-
pení do dvou bytů 200 000 Kč, instalaci vodoměrů 30 000 Kč, lakování
oken ve dvou bytech 40 000 Kč, lakování dveří a oken na schodišti 10 000
korun. Realizace bude prováděna dle důležitosti a stavu finančních pro-
středků.
Ze závazků nám zůstává splatit za adaptaci druhé půdy firmě Ha-

bena 400 000 Kč z původního 1 000 000 Kč. Zde je však stanoven splát-
kový kalendář po 100 000 Kč za rok po dobu deseti let (splácíme od
roku 1998).
Pohledávku ve výši 150 000 Kč evidujeme za společností Lupulus za

nájem za kostel.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívají podle svých

možností na náš sbor a zároveň vás poprosit — tak jak se o tom mluví na
setkáních a píše ve sborových dopisech a časopisu Hrozen — o zvýšení
obětavosti. Máme sice finančně vyrovnané hospodaření díky příjmům
z výnosu nájmů, kde je zisk 19 406 Kč, sbor má zisk 1 725 Kč a centrum
matek 33 895 Kč, ale těchto kladných hodnot jsme dosáhli rozpuštěním
rezervy tvořené 4 roky na opravu domu a také díky štědrému daru ve
výši 262 270 korun.

Pavel Coufal

Světový modlitební den 2004
Jako každoročně je i letos první pátek v březnu Světový modlitební den.
Tentokrát liturgii připravil výbor SDM z Panamy s tématem: „Ve víře
ženy utvářejí budoucnostÿ. Již třetím rokem se v Praze scházíme k ce-
lopražskému ekumenickému shromáždění, které se bude konat v pátek
5. března v 16 hod. v naší modlitebně ČCE, Korunní 60.
Informační schůzka o Panamě a přípravka pro účastnice shromáž-

dění bude nahoře v sále v pátek 6. února v 16 hod.
Pro náš sbor se letos SDM kryje s jarními prázdninami a s rekreací

v Janských Lázních, rády bychom tedy datum ekumenického sejití pro
Prahu 2 domluvily na jiný týden.
Sbírka z loňského roku, která putovala do hospice Citadela ve Va-

lašském Meziříčí, vynesla 80 tisíc Kč. Letošní sbírka je určena hospici
v Červeném Kostelci a projektu UNICEF „Nezávadná vodaÿ.
Přijďte 5. 3. a připojte se s námi v modlitbách nejen za ženy v Pa-

namě, ale i
„za ty, kdo hladem trpí a bídou,
za ty, kdo bolest mají a pláčou.
za ty, kdo Slovo svaté tvé kážou,
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za ty, kdo ve jménu tvém bližním slouží,
za ty, kdo světem bez lásky bloudí,
učiň celý svět ať v míru tě chválí!ÿ

Alena Zikmundová

Vánoční balíčky a rozzářené oči dětí
Vánoce — kouzelné slovo, které nám skýtá mnoho radosti a lásky. „Na-
rodil se nám dnes Spasitel, kterýž jest Kristus Pán . . . ÿ Jeho narození
opěvují koledy i náboženské písně. V tomto období, kdy nám společ-
nost dělají mráz, sníh a vichřice, býváme citlivější na projevy lásky a
náklonnosti. Kostely se plní věřícími — ale i bezvěrci. Přicházejí, aby
nabrali další síly k boji se životem. Každý je vděčný za úsměv přátel.
Radost umocňuje stisk ruky. Kromě slova Božího a krásných vánočních
písní poskytuje náš evangelický sbor dětem i starším sestrám a bratřím
vánoční balíčky. Také jsem jeden takový dostala. Při jeho rozbalení jsem
si uvědomila, že byl připraven s velkou láskou. Sestry, které napekly vá-
noční cukroví, přidaly ke každému kousku i svůj um, nevšední ochotu
a lásku, s níž ho přichystaly. I ostatní dárky — ovoce — byly vybírány
tak, aby potěšily. Namísto přání „šťastných a veselýchÿ byly na kartič-
kách citáty z Bible. Dovolte mi, abych za sebe i za ostatní obdarované
poděkovala za radost, kterou mi vánoční balíček z našeho sboru udělal.
A nebyly to jen balíčky. 21. prosince byla uspořádána vánoční be-

sídka. Třicet pět děcek od nejmenších až po trochu vyrostlé se v tu
chvíli ocitlo ve středu dění. Při jejich vystoupení bylo vidět nadšení,
s jakým předstupují před veřejnost. Zajímavé bylo i jejich přestrojení,
tolik nápadů a recitace někdy i rozsáhlých textů. K tomu všemu široce
rozzářené oči dětí. Vždyť si je přijdou poslechnout nejen rodiče, ale i
prarodiče. Věřící v lavicích odměnili jejich výkony srdečným potleskem
a zlatá kometa na stromku se v tu chvíli zaleskla o něco jasněji než
normálně. Sestro Šormová, mnoho díků za Vaši námahu a trpělivost
při přípravě vánočního vystoupení našich dětí; budou na něj jistě vzpo-
mínat celý život. Za poděkování stojí i malé upravené kartičky jako
vánoční poselství, připravené pro každého v lavicích. Naše staršovstvo
nám přichystalo opravdu radostné vánoční svátky. Díky za ně. Kéž by
byl požehnaný i rok 2004.

Anna Wirthová

Historie vinohradského sboru XV
Na první schůzi zastupitelstva v roce 1914 byl schválen rozpočet na rok
1914. Pro kazatelskou stanici Vršovice byl ustaven výbor, který byl po-
věřen řízením práce této kazatelské stanice (sestával se z bratří Kefurta,
Hájka, Procházky a Hypše). Na únorové schůzi staršovstvo projednalo
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a schválilo vyúčtování za rok 1913 a jednalo také o přípravách oslav
Husových, které se měly konat v roce 1915. Za tímto účelem byla usta-
vena komise, která navrhla, aby se sepsaly dějiny sboru a doplnily se
o fotografie sboru, farářů a katechetů.
22. 4. bylo usneseno, aby deputace staršovstva u starosty požádala

o přejmenování jedné z hlavních tříd jménem Husovým. Dále bylo pro-
jednáno provedení akce s názvem „Milion 20 hal.ÿ na počest oslav Hu-
sových. Dohodlo se rozeslání letáku k této akci všem členům.
Staršovstvo dalo souhlas, aby vikář Vališ vypomáhal kázáním ve

sboru v Libčicích.
20. září zastupitelstvo schválilo povolání bratra Svobody k vyučo-

vání náboženství na I. a II. ročníku obecných škol. Zastupitelstvo do-
poručilo zvýšit sociální práci ve sboru a provedlo na své schůzi sbírku
pro tento účel.
Sbor na výzvu VCR upsal válečnou půjčku ve výši varhanního fondu.

Ve sboru byla uskutečněna v rámci oslav Husových řada přednášek.
V prosinci roku 1914 (16. 12.) navrhuje farář Marek povolat na místo
výpomocné síly ve sboru sekretáře Nováka, který t.č. dlel v Barmen.
Dne 6. ledna 1915 se v rámci bohoslužeb konala slavnost u příleži-

tosti oslav 25. výročí založení sboru. O životě sboru promluvil ing. A.
Novotný, kázal farář Marek. Sekretář Novák vedl konfirmační cvičení a
kázal ve Vršovicích. Na únorové schůzi zastupitelstva by projednán a
schválen rozpočet na rok 1915.
V rámci akce „Milion a 20 hal.ÿ byla na sbor rozložena kvóta ve výši

3 446 K. Schůze zastupitelstva přijala usnesení o zvýšení aktivní účasti
starších a zastupitelů v této akci. Na své březnové schůzi staršovstvo
schválilo vyúčtování za rok 1914 a na výzvu seniorátního výboru se
zavázalo ročně přispět částkou 300 K diasporním sborům. Dále bylo
konstatováno, že malíři Šetelík a Nejedlý dluží nájemné za ateliér.
26. června 1914 se konala slavnost pro mládež, v neděli 4. července

pak slavnostní bohoslužby. Byla dodána deska k Husovu jubileu, která
byla uložena ve vchodu nad pražskými artikulemi.
V roce 1916 se snížil výnos z domu, neboť mnozí obyvatelé naru-

kovali. Též na salár měla válka nepříznivý vliv. V roce 1917 se členové
staršovstva účastnili presbyterní konference u Klimenta. O úkolech naší
církve po válce přednášel dr. Boháč, bratr F. Kafka přednášel na téma
„Naše církevní literaturaÿ. 15. března 1917 zemřel bratr Heřman Tardy.
Staršovstvo ocenilo jeho práci ve sboru i v církvi. Pohřeb byl vypraven
z modlitebny. 25. března 1917 se konalo sborové shromáždění, na kte-
rém byla provedena doplňovací volba členů zastupitelstva. Bylo zvoleno
celkem 25 zastupitelů. Na své další schůzi (9. 4.) zvolilo zastupitelstvo
5 starších za ty, kterým již skončilo volební období, a dále další 3 za
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starší, kteří odešli. Byli zvoleni: A. Dvořák, br. Auervek, A. Novotný,
M. Otta, J. Špaček, dr. Kadlec, dr. Svoboda a ing. Záleský. Staršovstvo
bylo ustaveno 11. dubna, pro dr. Svobodu byl vyžádán dispens, který
došel ze seniorátního výboru 25. dubna. Kurátorem byl zvolen bratr A.
Dvořák, který volbu ze zdravotních důvodů nepřijal. V létě roku 1917
ochuravěl farář Marek a musel odjet na dva měsíce do lázní. Sekre-
tář Novák vyslovil ochotu faráře Marka zastoupit, pokud bude sborem
zvolen za vikáře. V září 1917 sdělil sekretář Novák staršovstvu, že pro
vlastní práci již nebude moci vyučovat náboženství a sloužit ve Vršovi-
cích. Staršovstvo se rozhodlo, že se pokusí získat pro občasnou výpomoc
kandidáta Kučeru a v září 1917 jej zvolilo na místo pomocného vikáře
s ročním platem 2 000 K (z toho 800 K za vyučování náboženství). 28.
října 1917 schválilo systematizované místo vikáře na období jednoho
roku s tím, že bude hledat zdroje, ze kterých by uhradilo požadované
služné. Na této schůzi byly také upřesněny funkce starších. Bratr Špa-
ček byl jmenován správcem domu, bratr Auervek knihovníkem, bratr
Kadlec ustaven pro řízení prací sociálních a sborová statistika byla svě-
řena bratru Ottovi. Zastupitelstvo provedlo také volbu J. Kučery za
vikáře sboru. V prosinci roku 1917 projednalo staršovstvo rozpočet na
rok 1918, který byl schválen. Na počátku roku 1918 dohodlo staršovstvo
nové zásady pro zařazování členů do jednotlivých tříd dle příjmů. Mís-
todržitelstvo sdělilo sboru, že neschvaluje volbu vikáře Kučery pro jeho
politické názory. Staršovstvo se v této věci odvolalo k ministerstvu kul-
tury. V dubnu pak bylo zrušeno oprávnění vikáře Kučery. Staršovstvo
vešlo v jednání s Janem Kantorkem.

Podle materiálů bratra Vladimíra Chadima připravil mch

Nedělní kávička?
Když jsem dříve slýchávala v různých sborech pozvání na nedělní

posezení při kávě a čaji, dívala jsem se na to mírně nedůvěřivě. Není to
trochu podivné, nenechat doznít nedělní bohoslužby a rozmělnit je při
povídání u čaje a koláčků? Vinohradská posezení mě přesvědčila o tom,
že to podivné není. Nehledě na to, že doznívání bohoslužeb se tak jako
tak rozmělní třeba při přípravě nedělního oběda či sledováním televizní
debaty politiků, má takové setkávání smysl. Když už člověk jednou sedí
v teple u teplého nápoje, snadno si všimne, že někdo sedí sám a že
by šlo s ním třeba zkusit promluvit. Má cenu zapřádat delší hovory,
než by se hodilo ve studené chodbě před kostelními dveřmi. Má smysl
hledat témata, o nichž se dá s bratrem či sestrou hovořit. Je to prostě
místo pro vytváření a udržování lidských vztahů, které jsou důležité i
pro společenství křesťanů.
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Tu kávu však musí někdo uvařit a ty koláčky někdo upéct či koupit
a přinést. Starají se o to sestry z křesťanské služby a několik dalších
dobrovolnic i dobrovolníků. Poslední dobou se však při přípravě těchto
posezení střídají stále tytéž sestry. Přijít do sboru již po půl deváté a
odcházet mezi posledními je něco, co člověk lehce zvládne třeba jednou
za měsíc nebo šest neděl, zvláště když to ví dostatečně dopředu. Pokud
je to však povinnost spojená třeba s každou druhou nedělí, začíná být
zátěží.
Je jasné, co bude následovat: výzva všem, kdo mají nedělní posezení

rádi, aby se někdy nabídli ku pomoci a napsali své jméno na nástěnku
v 1. patře. A ještě lépe, aby to dělali pravidelně. Začátečnicím či začá-
tečníkům radím dohodnout si službu s někým, kdo již ví, co je třeba.
Všechny potřebné informace ale mohou podat sestry z křesťanské služby,
jmenovitě třeba Monika Chábová.

Jana Šarounová

Ad Štědrý večer ve sboru
Chceme poděkovat všem, kteří se účastnili nebo všelijakým způsobem
(cukrovím, polévkou, salátem, masem, vínem, autem, penězi, časem i
nápadem) pomohli s přípravou štědrovečerní večeře. Sešlo se nás letos
šestnáct, počet tak právě vhodný pro společné vzpomínání a vyprávění.
Jedlo se a pilo, z Bible četlo a zpívalo, nechyběly svíčky, prskavky a
dárky. Sborový Štědrý den mi letos připadal ze všech nejlepší — ostatně
jako každý rok.

ps

Informace ze schůze staršovstva
Staršovstvo na své schůzce 15. 1. 2004 mimo jiné:

• schválilo řádné členky a člena křesťanské služby a s některými
z nich projednalo konkrétní záležitosti, kterými se křesťanská služ-
ba našeho sboru bude zabývat (např. organizace sborových úkli-
dových brigád, příprava nedělního občerstvení a obědů při rodin-
ných nedělích, návštěvy u členů sboru, příprava adopce na dálku);

• projednalo definitivní podobu bohoslužebného pověření členek a
člena křesťanské služby v neděli 18. ledna;

• v reakci na výzvu synodní rady vyhlásilo sbírku na pomoc ze-
mětřesením postiženému Íránu: v neděli 18. ledna při bohosluž-
bách a na sběrací listinu ještě do konce ledna;

• rozhodlo rozdělit svá zasedání na část otevřenou všem zájemcům
a na část, které se účastní pouze členové staršovstva.

es
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Ejhle Miroslav Rada
Od 27. ledna do 28. února (v úterý až pátek 10–13 hodin a 14–18 hodin
a v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin) je možné navštívit ve třech pod-
lažích smíchovské Portheimky (Štefánikova 68) retrospektivní výstavu
obrazů Miroslava Rady nazvanou „Ejhle člověk, ejhle obrazÿ. Najdete
tu průřez tvorbou Miroslava Rady od padesátých let do současnosti.
Návštěvu mohu vřele doporučit.

mch

Program sborových akcí
10. 2. 14:30 starší věkem — seniorátní, Dr. Martin Rothkoegel.
11. 2. 18:00 biblická hodina. Markovy pašije 14, 17–31.
15. 2. 9:30 rodinná neděle. Host: Pavel Smetana. Společný oběd. Pro-

gram pro děti zajištěn.
17. 2. 14:30 starší věkem. Martin T. Zikmund — Dudákův „Pražský

poutníkÿ 1/4.
18. 2. 18:00 biblická hodina. Markovy pašije 14, 32–52.
19. 2. 19:30 třicátníci. Ing. Petr Kubánek — Perspektivy televizního

vysílání.
22. 2. 9:30 výroční sborové shromáždění.
24. 2. 14:30 starší věkem se nekonají kvůli ekumenické akci tentýž

den v Církvi bratrské.
24. 2. 18:00 biblická hodina mimořádně v úterý. Ekumenická biblická

hodina organizovaná MOKJ Praha 2 v rámci výroční schůze
v Církvi bratrské, Římská 43. Program: Trkaví býci a útočištná
města (kazatel Pavel Mošner).

29. 2. 9:30 1. neděle postní, VP, kazatel: Petr Sláma (část sboru
v SOLA FIDE).

2. 3. 14:30 starší věkem se nekonají kvůli sborovému zájezdu do
SOLA FIDE.

3. 3. 18:00 biblická hodina se nekoná kvůli sborovému zájezdu
do SOLA FIDE.

9. 3. 14:30 starší věkem — seniorátní.
10. 3. 18:00 biblická hodina. Markovy pašije 14, 53–72.
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