
     Souterrain 07 a 08/2019

„Milostivé léto“

byl  „institut“,  kterým Mojžíšův  zákon  chtěl  ošetřit  lidi,  jimž  se  v životě  něco
„ekonomicky“ nepovedlo, a kterým hrozily dluhy, otroctví, zkrátka ztráta svobody
(Lv 25,8-16). Jedna z definic tvrdí, že léto milostivé je výrazem pocitu, že žádný
Izraelita nesmí být  trvale zbaven svobody a dědictví.  Proto každým padesátým
rokem si  měla  odpočinout  i  země,  ti,  kdo se  stali  otroky,  měli  být  propuštěni,
a dokonce se v tom roce neměly platit ani daně. Je to nádherná teorie, stejně jako
mnohé  další  sny,  které  bible  nabízí  k slušnému  životu  člověka  na  této  zemi.
A člověk má šanci tyto biblické „sny“ proměnit v realitu … nebo ne…

Hodnocení  tohoto  pokusu  o  jednorázové  odpouštění  je  ovšem  docela
„nemilostivé“.  „Poměry  v době  královské  vedly  k hromadění  soukromého
vlastnictví a ustanovení milostivého léta zůstalo jen ideálem, k němuž se vraceli
proroci“ (Biblický slovník A. Novotného).

Toto letní téma ukazuje k odpuštění. Mocně o něm píše br. farář Miloš Szabó ze
sousední farnosti sv. Gotharda v jejich lednovém měsíčníku. Jeho úvodník začíná
slovy: „Kdy jsme kdo a koho slyšeli naposled veřejně se omluvit? Přitom nejen
teoreticky, ale i zcela reálně vidíme a vnímáme na druhých chyby a omyly, někdy
docela velké a vážné. Přesto se poslední desetiletí stalo trendem, že se nejen žádný
veřejný činitel a představitel, ale ani nikdo jiný zkrátka nahlas neomlouvá“. A celý
úvodník pak ovšem zaměří do vlastních řad, na vlastní dvoreček, na vztahy ve
farnosti.

Při červnových nešporách, kdy zpívali Naši pěvci a farář Szabó pro nás všechny
kázal,  jsme se také oficiálně rozloučili  s našimi nájemníky ze sousední římsko-
katolické  farnosti.  Po  téměř  roce  a  půl  dokončili  náročnou  rekonstrukci  fary,
proinvestovali  víc  než  11  mil.  Kč,  projevili  obrovskou  obětavost  a  nezměrné
nadšení, aby dílo dokončili. Mají můj – a věřím, že i náš – obdiv. 

Obsah

„Milostivé léto“......................................................1
Výtah z jednání staršovstva....................................2
Děti v našem sboru.................................................4
Osobní reflexe z přednášky Tomáše Sedláčka.....11
Slova, ticho a duchovní vedení............................15

Lýra chotiněveská................................................17
Seriál o hospodaření sboru – část druhá
– povinné odvody ................................................21
Ze života sboru.....................................................22
Kalendář na červenec a srpen 2019......................24



V dalším z řady měsíčníků už br.  farář  vysvětluje  jeden ze záměrů toho díla:
„Součástí fary je totiž i kuchyňka, sklep, dvorek a zahrada. Tedy něco, co možná
některým z farníků doma chybí. Aby si mohli se svými blízkými oslavit životní
jubileum, posedět  u oběda po křtinách svých dětí  nebo vnuků nebo se  jen tak
domluvit s ostatními rodinami, že si po nedělní mši svaté na zahradě dají kafe nebo
si tam večer místo výletu do Stromovky s přáteli ugrilují maso. Do léta by měla být
fara již zařízena a na webu by měl být kalendář, z něhož bude patrno, zda je farní
centrum obsazeno pro společnou farní aktivitu, anebo je k dispozici pro některého
z vás, našich farníků“.

Přejeme jim jejich nový dvoreček a také, aby jim nové prostory byly požehnáním
k jejich společnému křesťanskému soužití. Prý nám je občas také propůjčí.

V souvislosti  s  „odpuštěním“  mi  prolétly  hlavou  všechny  naše  evangelicko-
katolické peripetie, kdy z otevřených násilných bojů nakonec došlo na slova, gesta
i činy  odpuštění.  Jsem rád,  že  jsem se  během dožil  toho,  že  evangelíci  půjčí
katolíkům veškeré svoje prostory a nikdo ani „nemrkne“. Tento způsob léta, zdá se
mi poněkud „šťastný“ …��

Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva (6. 6. 2019 v 19:00)
A. NA VĚDOMÍ
Všechny sborové akce v předchozím měsíci proběhly podle plánu
A-1. Duchovenská práce A-2. Další shromáždění ve sboru (viz Souterrain 
a sborový web)
Akce o prázdninách: 29. 6. – 6. 7. sborová dovolená Rakousko, 24. 8. – 31. 8. –
tábor s dětmi Křižlice. Nedělníci se sejdou 21. 7. a 18. 8.
A-2. Další aktivity s. farářky a br. faráře
MT: pastorace 5x, předmanželské přípravy 7x, katecheze dospělých 2x, zpěv 
s NP, schůzka se zástupci Diakonie, 14.-19.5. psychoterapeutický výcvik, roz-
hovor se studentkou andragogiky-výzkum motivace farářů, příprava na 
převzetí vedení vikariátu v ČCE (od 1.1. 2020), 29. 5.- 4. 6. vedení pastorační-
ho semináře vikářů v Křížlicích; 
PR: pastorace 4x; manželská past. 2x; svátosti v ekum. vztahu 1x; předsva-
tební 1x; Oráčov – odhalení desky manž. Jelínkových; Opatov 150. výročí 
kostela; AČR – květen 3x; ekuména – nešpory; fotbalové utkání s katol. kněží-
mi; rozhovor se stud. o aktivitách sboru navenek; Diakonie Stodůlky – Sou-
sedské venkovní odpoledne   
MŠ: charitativní běh pro spec. školu Diakonie ve Stodůlkách
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Oba: pastorální konference; každý 1x svatba (fin.dar sboru:svatba MT 5 tis. Kč; 
PR 5 tis.Kč)
A-3. Informace ze synodu (DH), podrobný záznam lze najít na webu

B.   K     PROJEDNÁNÍ
B-1. Finanční záležitosti
• evidence v účetnictví-dary sboru (většinou od nečlenů sboru) a salár (veškeré 

příjmy od členů sboru, neuvedou-li jinak) - Černohorští
• stav sbírky darů JJ: 41 300,-
• celocírkevní sbírka na Diakonii 9. 6. (Svatodušní sv.) a  na Solidaritu sborů 

23. 6.
• dědictví po p. Jílkovi – doplatek za akcie (cca 34 tis.), po té nutno zdanit
• bilance bazaru: 110 tisíc pro Diakonii, 10 tisíc pro Nadační fond 

Compaternitas (pro Mostecké), zbylých 5 084,- Kč na pokrytí výdajů sboru 
s bazarem spojených

• V. Jenček chce končit s prací pokladníka, TČ napíše požadavky na pokladníka,
zašleme hromadným e-mailem

B-2. Hospodářské záležitosti
• dokončují se práce na novém vybavení kuchyně, poděkování M. Jílkové
• židle TON ze sklepa – prodej členům sboru po 100 Kč
• úprava stolu Páně a skříňka v koutu, též pokladna u vchodu a řešení místa na 

zpěvníky a podsedáky (pravděpodobně do prázdnin - H. Härtel, kontakt JM)
B-3. Trvající a nové úkoly
• zviditelnění sboru: P. Geier podal v termínu návrh v rámci “Nápadu pro 

šestku”
• trvá problém s rozesíláním hromadných e-mailů – skupina kompetentních – 

nastavení adresáře
B-4. Z došlé pošty a různé
• ekumenický výlet s farností sv. Vojtěcha – odkládá se na nějakou neděli 

v příštím roce
• sborový výlet do Libiše: JM se účastní znovuotevření 9. 6., 17. 6. navštíví 

Vysokou.
• 15. 9. seniorátní den (neděle) ve Škvorci – dopoledne bohoslužby, odpoledne 

program

C.   TÉMA
• - F. H. H. zajistí článek z roku 2007 ze Souterrainu o VP pro děti, následně 

bude rozeslán a o možnosti VP pro děti v našem sboru rozhodneme v září
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Děti v našem sboru

Jsou  prázdniny  a  „naše  Dejvické  děti“  si  užívají  zaslouženého  volna  na
táborech, na chalupách, na dovolených s rodinou… Proto je v následujících
týdnech budeme v našem sboru potkávat méně než obvykle. Ale už v září nás
opět rozzáří jejich dětské úsměvy. Jsme moc rádi, že je máme, viďte?!

V  posledním  půlroce  jsme  se  na  staršovstvu  zabývali  novými
bohoslužebními formuláři od synodu. V rámci toho jsme též nově promýšleli
účast dětí na bohoslužbách. Bývalo zvykem, že děti každou neděli hned po
čtení z našeho společenství odcházeli na nedělku. Určitě je to funkční a dobrý
model, kterého se nechceme vzdát. Ale vzniklo přání děti čas od času více
zapojit  do  našeho  společenství  během  bohoslužeb.  Proto  byly  zavedeny
rodinné bohoslužby a nově se děti vrací z nedělní školy na Večeři Páně. 

Když s námi děti slaví Večeři Páně, přirozeně vzniká citlivá otázka: jakou
formou by se měli zúčastnit? Naše církev k tomu nabízí materiál 4. zasedání
31. synodu z roku 2006, kterým se na staršovstvu řídíme při našich úvahách.
Níže si můžete tento materiál také přečíst, abyste věděli, na jakém základě pak
vznikne rozhodnutí staršovstva o účasti dětí u Večeře Páně. Bude to delší, ale
určité podnětné čtení pro každého z Vás!

Účast dětí na Večeři Páně

1. Večeře Páně v životě církve

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako
součást  bohoslužby  církve  a jejího  života  vůbec,  který  je  možno  sledovat
v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě.
Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm
vidět  především  projev  teologicky  oprávněného  a vítaného  obnoveného
pohledu na základní povahu a roli  bohoslužby v životě církve. VP pozbývá
charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému
okruhu  oprávněných  komunikantů  vyhrazené  slavnosti  a stává  se  opět
ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji,
někde  opět  každou  neděli.  V této  situaci  přirozeně  vyvstává  potřeba
formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí
být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí.

V rámci  rozhovorů  o vzájemném  sblížení  v tzv.  Leuenberské  konkordii,
k níž se přihlásila také ČCE, dospěly evropské evangelické církve ke společné
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formulaci  o VP,  která ve zdařilé  stručnosti  postihuje  to,  co  lze povědět  na
základě  svědectví  Písma,  a překonává  rozdělení,  které  v této  věci  mezi
reformačními církvemi zelo po staletí:

Ve Večeři Páně vzkříšený Ježíš Kristus dává sám sebe ve svém těle a své
krvi,  jež  byly  vydány  za  všechny,  skrze  slovo  svého  zaslíbení  s chlebem
a vínem.  Poskytuje  nám  tak  odpuštění  hříchů  a osvobozuje  nás  k novému
životu z víry.  Dává nám znovu zakusit,  že jsme údy jeho těla.  Sílí  nás ke
službě lidem.

Když  slavíme  Večeři  Páně,  zvěstujeme  Kristovu  smrt,  skrze  kterou  Bůh
smířil svět se sebou. Vyznáváme, že vzkříšený Pán je mezi námi přítomen.
V radosti,  že  Pán  přišel  k nám,  očekáváme  jeho  příchod  ve  slávě.
(Leuenberská konkordie, 15–16)

Klíčová je zde první věta: „Ve Večeři Páně vzkříšený Ježíš Kristus dává sám
sebe ve svém těle a své krvi…“ V souhlasu s biblickým svědectvím vyjadřuje,
že  VP je  děním,  jehož  vlastním subjektem není  slavící  církev,  nýbrž  sám
vzkříšený  Pán.  On  je  zde  zároveň  hostitelem  i darem,  který  je  udílen
a přijímán. Na tom je založena „účinnost“ svátosti – působení VP spočívá ve
schopnosti  Vzkříšeného  sama  sebe  jejím  prostřednictvím  sdělit/darovat
přijímajícím. Církev se svým jednáním k tomuto Kristovu jednání vztahuje
a na ně odkazuje („zvěstujeme … vyznáváme … očekáváme“).  Tomu musí
být  také  podřízena  každá  úvaha o tom,  komu je  VP určena,  kdo se  jejího
slavení smí právoplatně účastnit.

2. Podmínky účasti u VP

2.1. Řeč  o podmínkách  účasti  u VP  nesmí  zastínit  základní  povahu  VP
jako daru, která je zakotvena v samém jádru jednání, které Ježíš Kristus zvolil
jako  připomínku  a zviditelnění  své  přítomnosti  uprostřed  církve.  Tímto
jednáním je rozdílení chleba a vína – pokrmu a nápoje, tedy zcela elementární
dění zasahující samu existenci lidského života.

Z Ježíšova  jednání  při  Poslední  večeři,  jež  se  stala  základem
povelikonočního slavení  VP v církvi,  ani  při  jiných stolováních,  které  této
poslední  večeři  s učedníky  předcházely  jako  charakteristický  rys  Ježíšova
veřejného působení, nelze přímo žádné podmínky ohledně účastníků odvodit.
Nepřímo  snad  jedinou.  Ježíšova  setkání  s lidmi  sotva  kdy  připouštějí  roli
nezúčastněných  pozorovatelů  a nezávazných  ochutnavačů.  Inkluzivita
společenství, které vytvářel, nemá nic společného s nerozlišující neutralitou.
Ježíš usiluje o to, aby lidi získal pro „království Boží“, a to v jeho pohledu
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znamená radikální obrat v životě. To, co Ježíš přináší, může přijmout v zásadě
každý, podmínkou však zůstává, aby skutečně přijal, co je dáváno a jak je to
dáváno. Na tento zřetelný rys Ježíšova působení se může legitimně odvolat
zřejmě  dosti  časně  ustálená  praxe  církve,  podle  níž  je  VP
společenství pokřtěných.

Neznamená  to,  že  by  VP nemohlo  být  za  žádných  okolností  poslouženo
nepokřtěnému, ale takovou situaci je třeba považovat za výjimečnou. Pravidlo
je  možno  formulovat  negativně:  účast  na  VP se  neslučuje  s odmítáním či
odkládáním křtu. Kdo touží po účasti na Kristu u jeho stolu, nemůže nestát
o účast  na  Kristu,  kterou  stvrzuje  křest.  Uplatněním podmínky  křtu  se  do
slavení  VP nezavádí  nemístná  výlučnost,  neboť  křest  je  zásadně přístupný
každému,  kdo o něj  stojí.  Vyjadřuje  se  tím však,  že  VP a její  dary  nejsou
nezávazným děním.

2.2. Úvahy o podmínkách účasti u VP se tradičně odvozují zejména z pokynů
a varování,  jimiž  se  apoštol  Pavel  vyjádřil  k nepořádkům  při  slavení  VP
v Korintě (1K 11,27–29):

27A tak: kdo by jedl ten chléb či pil kalich Páně nehodně, bude odpovědný za
tělo a krev Páně. 28Ať tedy každý člověk sám sebe zkoumá a tak ať jí z toho
chleba  a pije  z toho  kalicha. 29Kdo  pak  jí  a pije,  jí  a pije  si  soud,  jestliže
nerozlišuje tělo…

Některé  tradiční  výklady  však  při  pečlivém  čtení  apoštolových  slov
neobstojí. Výpověď o jedení a pití nehodně je sotva možno chápat ve smyslu
nedostatečné  (mravní)  dispozice  přijímajícího.  Termín  spíše
označuje způsob přijímání,  který  není  přiměřený  základní  povaze  VP,  a to
zřejmě především tomu, že jde o společenství určené Kristovým sebevydáním.
Tímto  směrem  ukazuje  předcházející  apoštolova  výtka,  že  to,  co  se  děje
v Korintě, „není jedení hodu Páně“, a to především proto ne, že si tam každý
hledí  „svého jídla“  (1K 11,20n).  Výzvou  k sebezkoumání pak  Pavel  zřejmě
míří k tomu, že pravou účast u VP nemůže posuzovat žádná vnější autorita,
nýbrž že k ní je třeba postoje vnitřní pokory, kterou není možno nijak zvnějšku
vynutit  ani  kontrolovat  (srov. Ga 6, 4; 2K 13, 5). Rozlišení  těla  pak
pravděpodobně  neznamená  schopnost  rozlišit  mezi  sakramentálním
a profánním pokrmem, jak tradičně vykládáno. Není tu totiž řeč o pokrmu či
nápoji,  nýbrž právě o „těle“,  patrně těle „Páně“ (jak doplňují některé řecké
rukopisy).  Tento  termín  má  v Pavlově  řeči  dvojznačný  význam  –  může
označovat  také  společenství  církve.  Jde  tu  tedy  nejspíše  o to,  co  apoštol
vykládá hned na počátku oddílu věnovaného VP (1K 10,16n):
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Kalich  dobrořečení,  kterému  dobrořečíme,  zdali  není  společenství  krve
Kristovy? Chléb, který lámeme, zdali není společenství těla Kristova? Protože
je jeden chléb, jsme mnozí jedním tělem,  vždyť všichni máme účast na tom
jednom chlebu.

Podle Pavla je tedy přiměřeným takový způsob přijímání VP, při němž každý
účastník posuzuje nikoli druhé, nýbrž sám sebe a soustřeďuje svou pozornost
ke Kristu jako Pánu, dárci i daru tohoto stolování, a tedy také k tomu, že se
tímto stolováním vytváří jedinečné společenství, jehož realita by neměla být
popírána žádným sobectvím. O požadované úrovni přijímajících, ať mravní či
mentální, tu není řeč.

3. Děti u VP

3.1. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné
děti ještě  před  tím,  než  projdou  konfirmační  přípravou  a konfirmací,  vede
několik závažných věcných důvodů.

3.1.1. Především  jde  o logický  důsledek  rozhodnutí  křtít  nemluvňata.
Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího
doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi
obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové
odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky
zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje
představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně
vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti.

3.1.2. Úvaha o tom, jaké mají děti místo v Božím lidu a jeho bohoslužbách,
vede celkem přirozeně do Starého zákona, jehož texty díky většímu časovému
rozpětí  lépe  odrážejí  život  již  ustáleného  a svou  dějinnou  existenci
utvářejícího společenství. Na to, že se děti účastnily bohoslužebných slavností
a že při tomto slavení měly specifickou roli, lze usuzovat např. z instrukce pro
slavení  paschálního Hodu beránka  (Ex 12,26n):  „synové“ svojí  otázkou po
smyslu prožívaného dění dávají podnět k recitaci klíčového vyznání, a tak jsou
(spolu s ostatními slavícími) uváděni do tradice víry; katechetický rozměr je
považován za ústrojnou součást slavnosti.

3.1.3. Tento  starozákonní  model  pozoruhodně  koresponduje  s poznatky
novodobé  pedagogiky:  děti  se  velmi  účinně  a přirozeně  učí  participativně,
„zacvičováním“.  To,  co funguje v jiných oblastech života  církve,  do něhož
děti svojí účastí postupně vrůstají – tímto způsobem se například učí modlitbě
– lze oprávněně uplatnit i na svátostný život.
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3.2. Důvody, které bývají  uváděny proti  účasti  dětí  na VP před konfirmací,
jsou zpravidla praktického rázu:

3.2.1. Tím,  že  konfirmace  ztratí  roli  připuštění  k VP (admise),  bude  ještě
oslabeno  její  již  tak  dost  slabé  postavení,  zmizí  závažný  důvod  pro  účast
v konfirmační přípravě.

3.2.2. Nebude-li admisí konfirmace, jak jinak stanovit termín, kdy k účasti na
VP pozvat? Tradiční model má tu výhodu, že vytváří řád, který na cestě od
křtu  ke  společenství  VP děti  vede.  Nějakého standardního  termínu,  kdy je
obvyklé k VP pozvat, bude asi vždy třeba.

3.2.3. Důraz na to, že svátostné dění při VP je účinné jedině mocí Kristovou,
se může zvrátit v magické pojetí obřadu působícího nezávisle na lidské účasti.

3.2.4. Přijímání  vína  nezletilými  je  v rozporu  se  zásadou,  že  se  jim nesmí
podávat alkohol.

3.3. Pro  rozhodování  v konkrétních  případech  je  důležité rozlišit  mezi
pozváním a připuštěním (admisí) k účasti na VP: je něco jiného, ptáme-li se,
koho je záhodno k účasti na VP pozvat (vyzvat), a opět něco jiného, ptáme-li
se,  zda tomu, kdo již  sám o účast projevil  zájem (požádal  o ni),  tuto účast
umožníme, nebo ne.

Vycházíme-li z toho, že vlastním Pánem a hostitelem u VP je Ježíš Kristus
sám, je zřejmé, že jemu jedinému přísluší právo zvát účastníky k tomuto hodu.
Otázkou  je  jen,  jakým  způsobem  se  toto  pozvání  k člověku  dostane.
Pastýřskou starostí církve je, aby se dostalo pokud možno ke všem, kdo je
mají slyšet. Zde konfirmace může zůstat standardní příležitostí, aby pozvání
bylo vysloveno těm, kdo je dosud nepřijali jiným způsobem. Toto pojetí může
poněkud uvolnit tlak samozřejmého očekávání, že pozvání bude přijato, které
je s konfirmací pojatou jako admise tradičně spojeno.

Církev  však  nemůže a nesmí  vylučovat  možnost,  že  někdo  ono Kristovo
pozvání zaslechne ze zvěstovaného evangelia dříve, než přijde toto formální
pozvání  církve,  a sám  o účast  u Kristova  stolu  požádá.  Zde  je  třeba
rozhodnout  o admisi  („připuštění“).  V takovém  případě  je  však  možno
posuzovat jen to, zda se lze domnívat, že pohnutkou k žádosti bylo skutečně
pozvání  vyslechnuté  z Kristova  evangelia  a nikoli  motivy,  které  by  VP
znevážily.

Obecně  je  dobře  mít  na  paměti: to,  co  je  přípustné,  nemusí  být  ještě
uplatňováno plošně pro všechny – a to,  co není obecnou praxí všech, ještě
nemusí být nepřípustné.
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3.4. Pokud jde o vztah konfirmace a VP, pojetí konfirmace jako admise působí
neblaze jak na chápání VP, tak i na konfirmaci samu. Pojetí VP je pokřiveno
tam, kde se zdá, že platná účast na ní je podmíněna správným porozuměním –
k čemuž podmínění konfirmací nutně vede. Konfirmace je ochuzována tam,
kde  jsou  z ní  –  třeba  právě  kvůli  uvedenému  nebezpečí  –  odsouvány
katechetické  prvky  a na  jejich  úkor  je  zdůrazňován  její  (sám  o sobě  také
legitimní) vyznavačský charakter.

Bude  lépe  podržet  reformační  pojetí  konfirmace  jakožto  postpabtismální
katechese,  která  je  tou  základní  pomocí,  již  církev  může  svým  členům
k utvrzení  a posílení  jejich  víry  poskytnout,  ale nečinit  ji  podmínkou  plné
účasti na životě církve.

Jak  už  bylo  uvedeno,  konfirmace,  i když  nebude  admisí,  může  zůstat
standardní příležitostí k pozvání k VP.

3.5. Obava  z magického  chápání  VP sotva  může  být  argumentem  pro
vylučování  nedostatečně  poučených  či  nedostatečně  chápajících  od  této
svátosti. Zápas o to, jak pochopit a vyjádřit smysl svátostného dění, které plně
spočívá  v lidmi  nedisponovatelné  moci  Boží,  a přece  nikoli  nezávisle  na
zúčastněných lidech, je úkolem zvěstování a katechese obecně a trvale.

Podobně  poukaz  na alkohol neváží  příliš  mnoho.  Jednak  platí  i vůči
některým konfirmovaným komunikantům (mladším 18 let), jednak množství
vína při  přijímání VP vypité je zanedbatelné. Rozhodující slovo v této věci
přísluší rodičům.

4. Praktická doporučení

4.1. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že pokřtěné děti se VP účastnit mohou
a mají. Účast dětí u VP ovšem nemusí vždy hned být plnou účastí spočívající
v přijímání  chleba  a vína.  Teologicky  i pedagogicky  nejpřiměřenějším  je
model postupného  vrůstánído  společenství  církve,  jemuž  odpovídá  vícero
stádií této účasti.

4.1.1. Děti by především měly být vysluhování VP přítomny. To lze doporučit
obecně – sborům všech tradic a pro děti od nejranějšího věku. Takto přítomny
(tj. spolu s přijímajícími rodiči, prarodiči či jinými blízkými) mohou být u VP
i děti dosud nepokřtěné. Tuto přítomnost je vhodné doprovodit požehnáním,
které dětem udělí vysluhující resp. předsedající kazatel.

4.1.2. Jakýmsi předstupněm vlastního přijímání může být sdílení přijímaných
darů –  většinou  chleba  –  s rodiči  (či  jinými  blízkými,  s nimiž  se  dítě  VP
účastní): dospělý se s dítětem rozdělí o sousto, které sám přijal. Tento způsob
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je přiměřený ještě ne zcela samostatné účasti  dítěte ve společenství církve,
kam je přiváděno svými blízkými.

Zavedení  této  možnosti  pro  pokřtěné  děti  by  mělo  projednat  staršovstvo,
následně by mělo být ve sboru obecně zveřejněno. Konkrétní rozhodnutí, zda
a od kdy se takto s dětmi o přijímané dary VP sdílet, by mělo být ponecháno
na rodičích (resp. jiných zástupcích dítěte).

4.1.3. Dětem, které o to požádají, je možno VP podávat v plné podobě chleba
i vína. Žádostí dítěte nebo jeho zástupců by se mělo v pastýřské odpovědnosti
zabývat staršovstvo. Žádající dítě by mělo být k přijímání připraveno, tak aby
jemu i ostatním bylo zřejmé, že jde o účast na Kristu.

Přesnější podmínky (věkovou hranici, náplň přípravy) nelze obecně stanovit
–  to  je  třeba  ponechat  na  moudrosti  i odpovědnosti  kazatele,  staršovstva
i zástupců dítěte. Jistá spodní věková hranice je tu dána tím, že by mělo jít
o vlastní  žádost  dítěte  (byť třeba  podanou prostřednictvím rodičů  či  jiných
zástupců).

4.1.4. Pokud  někdo  o účast  při  VP  sám  nepožádá,  měl  by  být  v určitém
věku pozván. Vhodnou příležitostí k takovému pozvání zůstává konfirmace.

4.1.5. Jinou  příležitostí,  kdy  je  záhodno  pozvání  k VP  vyslovit,
je křest konaný  na  vlastní  žádost  křtěnce,  a to  i  v případě,  že  jde  o dítě
v předkonfirmačním věku.

4.2. Podmínku  křtu pro  účast  u  VP je  záhodno  zachovat.  Vyjádří-li  někdo
nepokřtěný  touhu  po  účasti  u VP,  je  třeba  to  chápat  jako  žádost  o křest
a v tomto smyslu s žadatelem jednat.

4.3. Je úkolem staršovstva pečovat  o to,  aby  způsob slavení  VP,  jeho  místo
v celém  životě  sboru,  vyjadřovaly,  co  vyjadřovat  mají  –  aby  souvislost
s „tělem Kristovým“ byla patrná a zřejmá všem. Staršovstvu zároveň přísluší
rozhodovat  o tom,  kdo  se  –  v rámci  stanoveném  církevními  řády  –  může
účastnit VP. To se týká i dětí před konfirmací.

Staršovstvo má tedy právo i povinnost se otázkami účasti dětí na VP, tam
kde se ve sboru objeví, zabývat.

4.4. Tak  jako  v jiných  věcech  týkajících  se  dětí,  hrají  i zde  důležitou
roli rodiče nebo jiní blízcí dětí, které si přejí účastnit se VP. Nelze vyloučit, že
dítě vyjadřuje své přání pod jejich vlivem, na druhé straně však právě rodiče
jsou dítěti nejblíže a mohou vypozorovat jeho autentickou touhu.

Judith Stoklasová
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Osobní reflexe z přednášky Tomáše Sedláčka
V lidské  společnosti,  kde  často  platí  zákon  vlčí  smečky,  poukazuje  ekonom
Tomáš Sedláček na důležitost principu vyššího dobra, jejž hlásal a ztělesňoval
Ježíš Kristus. Kdyby se Tomáš Sedláček prezentoval jako hluboce věřící křesťan,
zakotvený v nějaké křesťanské církvi, nebylo by na jeho úsilí nic originálního.
Vždyť přece právě křesťané a svatá církev obecná tento princip vyznávají a snaží
se ho žít.

Tomáš Sedláček se však nevymezuje jako pravověrný křesťan, jakkoli osobu
Ježíše Krista ctí. Církev i Bibli podrobuje kritice a s mnohými slovy a větami,
které jsou křesťanům svaté, zachází často jako s balastem, postrádajícím význam
a logiku. Při svém hledání pravdy nemilosrdně strhává všechno, co se mu jeví
i jen jako náznak falše, a to vedle věcí zásadních i každou maličkost, kritizuje
věci, o kterých křesťané nejsou zvyklí pochybovat a přitom zákonitě provokuje
a šokuje.

Nemyslím si však, že to dělá pro své pobavení nebo že není člověkem věřícím.
Naopak bych řekla, že je člověkem, který víru a dobro velmi naléhavě hledá. Jeho
přístup  mi  připomíná  kombinaci  nespoutané  zvídavosti  dítěte  a  nemilosrdné
důslednosti vědce, který se nespokojí s tím, jak se co jeví, ale míří k podstatě bez
ohledu na to, jestli to někoho šokuje nebo uráží. Toto nebezpečí do značné míry
eliminuje  humorem,  kterým  kontroverzní  přístup  odlehčuje.  Mezi  takové
odlehčující  pasáže  patří  jeho  demonstrace  faktické  nicotnosti  peněz.  Vytáhne
bankovku a ukazuje ji nikoli jako symbol bohatství, ale jako to, co skutečně je:
bezvýznamný papírek se symboly osob, v jejichž historický význam, případně
morální kredit, se vší vážností věříme: Masaryk, Palacký, Komenský, Karel IV.,
Božena Němcová, Ema Destinová atp. Právě tato naše víra dává těmto papírkům,
už dávno nekrytým zlatem, zdání důvěryhodnosti. Jistěže například z burzy víme,
že obchod není jen o zisku, ale z velké, ne-li převážné části, o víře. Ale často na to
zapomínáme.  Zajímavé jsou i  lingvistické  postřehy Tomáše Sedláčka,  pojmy,
které jsou společné ekonomii i Bibli. Vedle „víry“ je to například „vina“ , která je
v  mnohých  jazycích  synonymem  pro  „dluh“.  Věřitel  je  tedy  ten,  který  věří
a dlužník je zároveň viník. Kreditní karta zosobňuje kredit, že něco máme, i když
to nemáme, ale vzhledem k víře v ten kredit  se tomu, že něco máme, může
obecně věřit a můžeme se tak účastnit obchodu, i když nic nemáme. A tak dále....

Tato část byla poučná i zábavná. Se zájmem jsem akceptovala i několik rovin
skutečnosti,  jak  ji  Tomáš  Sedláček  nahlíží.  Lidskou  společnost,  její  pravidla,
organizovanost a nástroje přirovnává k lidskému tělu a duši. Zákony například
tvoří kostru tohoto těla, úřady a jejich výkonná moc svaly, morálka a etika se blíží
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duši, víra v Boha je možná samotným duchem této společnosti, ale pořád ještě
nejsme u samého základu. Vzhledem ke své chatrné paměti se omlouvám za
značnou  míru  nepřesnosti  v  interpretaci  této  důležité  části  přednášky.  Závěr
tématu mi však utkvěl v paměti: Teprve pod tím vším - pravidly, zákony, řádem,
morálkou a vírou - je něco, co si ani neuvědomujeme, co nás vždycky překvapí
a co je přitom nejmocnější silou. Máme pro to snad jediné slovo - láska. Tuto sílu
- jakousi ponornou řeku - považuje Tomáš Sedláček, v souhlasu s Kristem, za
hybnou sílu všeho, základní princip. Pokud jsem ho správně pochopila.

Sedláčkova idea zařadit do fungování ekonomie princip dobra na mě působila
nejprve nepatřičně.  Nutila  mě k smíchu jako vtip.  Vždyť,  dovedeme si  snad
představit  milosrdnou banku? Či přátelský obchod mezi  lidmi,  kteří  žádnými
přáteli nejsou či jsou dokonce nepřáteli? Do těchto sfér přece křesťanská láska
nesahá. Proč to tedy ten mimořádně inteligentní, vzdělaný a vytížený člověk říká?
Není přece naivní a těžko uvěřit, že by ztrácel čas dětinskými vtipy.

Nic takového, protože on to myslí překvapivě vážně. Z nedávné minulosti dává
příklad  krachujícího  Řecka,  kterému  nerady,  ale  nakonec  přece,  pomohly
partnerské země z Evropské unie. Líčí s jakým skřípěním zubů tak učinily. Ale
učinily. Protože zkáza jedné části by mohla narušit rovnováhu celku, v němž je
vše provázáno. Tomáš Sedláček popisuje jak se EU nemohla rozhodnout, zda se
k Řecku v nesnázích zachovat jako k sourozenci - členu rodiny (tedy zamhouřit
oči a podělit se o jeho dluh) nebo jako k obchodnímu partnerovi (tedy logicky,
nemilosrdně, jak to v obchodech chodí -  má dáti  dal).  Výsledkem byl jakýsi
kompromis mezi obojím. Zmíněný problém Řecka vidí T. Sedláček jako malou
ochutnávku,  jakési  „tréninkové  pole“  něčeho,  co  se  v budoucnu  může  stát
v mnohem větším měřítku,  například s Itálií  nebo Španělskem. K tomu říká:
„Dokud nebudeme mít  jasno  v  teologické rovině  otázky,  zda  se  ke  spojenci
chovat jako k blízkému v nouzi nebo jako k cizinci, nevyřešíme ani ekonomickou
stránku problému.“ V podobném duchu zmiňuje i problém s migranty. Z jeho
pohledu jsme sice ani v jedné z těch průprav zatím moc neobstáli, ale pořád ještě
máme čas vzít si ponaučení a připravit se. A uvádí ještě jeden podobný, nám bližší
příklad. Není mravné a není normální, že tuzemské banky, jejichž dluhy byly
vykoupeny státem, se k většinovým klientům chovají macešsky. Jaké na to mají
vůbec  právo?  Rády  přijaly  velkorysou  pomoc,  ale  samy  ji  poskytují  velmi
skoupě.

Na konci přednášky se Tomáše Sedláčka ptám, kolik zná ekonomů, kteří uvažují
podobně jako on? Vtipně se vyhne odpovědi.  Takže jich asi  nebude mnoho.
Přesto  tuším,  že  má  ve  svém  neobvyklém  náhledu  pravdu.  A  zároveň  si
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uvědomuji, že jsem vlastně chamtivé chování bank a korporací už dávno přijala
za  normu.  Jako  fakt,  že  ekonomie  je  oblast,  kde  vládne  právo  silnějšího,
chytřejšího. Myslím si, že s tím nemohu nic udělat, tak s tím nic nedělám. Ale
tím,  že  to  považuji  za  normální,  to  vlastně  schvaluji.  A pak  přijde  ekonom,
uznávaný  člen  cechu,  který  považuji  za  nejpragmatičtější  z pragmatických
a (jinými slovy) řekne: Není to normální a není to správné, pro člověka ani pro
obchod. A zdánlivý idealismus takového přístupu ve svém oboru vyvrací analogií
s principem, který v dějinách lidstva jednou provždy naprosto převratně definoval
a vlastním příkladem potvrdil Ježíš Kristus.

Kristově osobě, jeho slovům a myšlenkám, tomu co zosobňuje, věnuje Tomáš
Sedláček  evidentně  velkou část  svého myšlenkového úsilí.  Krista  nekritizuje,
naopak ho fascinuje. Nemluví sice o tom, že je Boží syn, ale ctí ho a vyzdvihuje
jeho s ničím neporovnatelnou genialitu a naprostou ojedinělost. Kristus pro něj
zosobňuje dobro v jeho extrémní, nepraktické, bláznivé, ale krystalické podobě.
Potvrzuje pro něj absolutní význam dobra.

Téměř  vášnivé  úsilí  pak  věnuje  rozkrytí  protipólu  dobra,  které  spatřuje
v satanismu. Nikoli ovšem v satanismu v jeho bulvárně skandální a démonizující
formě, s tajemnými či krvavými rituály, ale v jeho nenápadné civilní podobě,
která  se  často  odívá  ideologií  dobra,  je  snadno  přehlédnutelná  a  o  to  více
nebezpečná: „Miluj sebe sama víc, než kohokoli jiného. Čiň dobře jen tomu, kdo
činí  dobře  tobě nebo ještě  lépe,  čiň druhému dobře  jen za  účelem vlastního
prospěchu. Zlé oplácej zlým....“ To jsou jen některé ze zásad satanismu, které mi
ze Sedláčkovy přednášky utkvěly. A pak příklad Dominika Duky, jako jednoho
z mnoha, kteří podle podle principů satanismu jednají. 

Hodnota Sedláčkova pojetí osoby i učení Krista je pro mne o to cennější, že
nepochází  z  úst  typického  křesťana,  od  něhož  bych  víru  a  lásku  ke  Kristu
očekávala,  ale  od  nezávislého  ducha,  k  tomu  povoláním ekonoma.  Aplikace
principu  lásky a  milosrdenství  v  takovém oboru  se  mi totiž  dnes jeví  stejně
převratná, jako v dobách Starého zákona (oko za oko...) muselo působit učení
Ježíše Krista (miluj svého nepřítele...). Příjemným překvapením pro mě pak byla
fakta z historie oboru, kterými T. Sedláček dokládá, že dnešní negativní princip
nebyl v ekonomii vždy samozřejmostí.

Zajímavým tématem, které z časových důvodů zmínil bohužel jen okrajově, je
paralela  Boha  stvořitele  člověka  a  světa  s  Člověkem jako stvořitelem umělé
inteligence. Výtvor nemusí poslouchat svého stvořitele, a také to nedělá. K údivu
a  mnohdy  nelibosti  stvořitele  se  často  vymyká  původnímu  záměru  a žije  si
vlastním životem. Ale stvořitel není ten, kdo své dílo ovládá, říká T. Sedláček. On
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jej pouze vytvoří a se zájmem a láskou sleduje, bez ohledu na to, kam se dílo
vyvíjí.  Je rozdíl mít něco rád a něco milovat, říká.  Láska nás přece nezřídka
zachvacuje  jakoby proti  naší  vůli.  Je  to  něco,  čemu se  nedokážeme ubránit.
Zlobíme se třeba na objekt své lásky, ale něco nás nutí odpouštět a znovu se
k němu vracet,  myslíme na něj,  i  když bychom rádi  mysleli  na něco jiného,
nedává nám spát, ale jak se říká - nemůžeme si pomoct. Hospodin sám sebe
definuje  jako  Boha  žárlivě  milujícího.  A Tomáš  Sedláček  říká,  že  Bůh  není
člověku mentorem, ale nadevše ho miluje.

A znovu se mi vybavuje ta poslední, spodní kategorie, kterou Tomáš Sedláček
vidí  pod  vším zjevným:  Kategorie,  kterou  neumíme  popsat,  neumíme  jí  dát
pravidla,  která  nás  často  nutí  odpouštět  či  dělat  věci  zdánlivě  nevýhodné
a nesmyslné, kategorie, pro kterou máme výrazy jako „láska“ či „milosrdenství“.
Láska, jako největší síla, kterou známe a kterou v dějinách lidstva jednou provždy
definoval a vlastním životem i smrtí potvrdil Ježíš Kristus. 

Přednáška Tomáše Sedláčka rozhodně nebyla z rodu konejšivých poplácávání
po ramenou ve jménu společně konaného dobra, jak by člověk v křesťanském
sboru právem očekával. Ani já jsem se hned se vším nesrovnala na místě. O to
více mě to ale donutilo k přemýšlení. Mimo jiné o aplikaci dobra v oboru, kde
bych to vůbec nepokládala za možné. Hned druhý den jsem si v knihovně půjčila
knihu Tomáše Sedláčka „Ekonomie dobra a zla“ a dosud ji čtu. Je to náročná,
velmi  poučná  četba.  Setkání  s autorem  této  knihy  bylo  pro  mě  nad  obyčej
inspirující. 

Šárka Skaláková
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Slova, ticho a duchovní vedení

Chceme-li se otevřít Božímu volání, první věcí, kterou musíme učinit, je vzít
Písmo svaté a číst. Čtení Písma není tak snadné, jak se zdá, poněvadž v našem
akademickém  světě  máme  tendenci  cokoli,  co  čteme,  podrobovat  analýze
a diskusi. Avšak Boží slovo nás musí především vést ke kontemplaci a meditaci.
Nesmíme slova rozebírat, nýbrž je spojovat v našem nejhlubším bytí; nesmíme si
lámat hlavu, zda souhlasíme či nesouhlasíme, nýbrž uvažovat, která slova jsou
řečena  přímo  nám,  a  přímo  je  spojovat  s naším  nejosobnějším  příběhem.
Nesmíme o slovech přemýšlet jako o možných námětech pro zajímavý dialog
nebo písemnou práci, nýbrž být ochotni je nechat proniknout do nejskrytějších
záhybů našeho srdce, dokonce i tam, kam dosud žádné jiné slovo nenalezlo cestu.
Tehdy a jedině tehdy můžeme skutečně „slyšet a chápat“ (Mt 13,23).

Za  druhé  prostě  potřebujeme  tichý  čas  v přítomnosti  Boží.  I  když  chceme
veškerý svůj čas učinit časem pro Boha, nikdy se nám to nezdaří, nevyhradíme-li
minutu, hodinu, ráno, den, týden, měsíc nebo jakýkoliv jiný úsek času jen pro
Boha samotného. To vyžaduje velkou disciplínu a riziko, neboť se zdá, že stále
máme něco na práci, a „jen tak sedět“ a „nic nedělat“ nás často více ruší, než
pomáhá. Žádná jiná cesta však neexistuje. Být nečinným a tichým v přítomnosti
našeho  Boha  náleží  k podstatě  každé  modlitby.  Zpočátku  často  slyšíme  svůj
neukázněný vnitřní rámus hlasitěji než hlas Boží, což někdy velmi těžko snášíme.
Avšak  pomalu,  velice  pomalu  objevíme,  že  čas  trávený  v tichu  nás  činí
klidnějšími  a prohlubuje  vědomí  sebe  samých  a  Boha.  Budeme-li  těchto
okamžiků zbaveni, velice brzo nám začnou scházet, a než si to plně uvědomíme,
začne se v nás rozvíjet vnitřní pohyb, která nás povede stále více do ticha a blíže
k onomu tichému bodu, kde k nám hovoří Bůh. 

Kontemplativní četba Písma svatého a tichý čas v přítomnosti Boží patří k sobě.
Slovo Boží nás táhne do ticha; ticho nás pro slovo Boží činí vnímavými. Slovo
Boží proniká skrze hráz lidské mnohomluvnosti do tichého středu našeho srdce;
ticho v nás otevírá prostor, kde může být slyšeno. Bez četby slova se ticho stává
otupělým, a bez ticha slovo ztrácí svou obnovující sílu. Slovo vede k tichu a ticho
ke slovu. Slovo se rodí v tichu a ticho je nejhlubší odpovědí na slovo.

Avšak slovo a ticho vyžadují vedení. Jak poznáme, že neklameme sami sebe, že
si nevybíráme slova, která se nejlépe hodí k našim vášním, že nenasloucháme jen
hlasu své vlastní představivosti? Mnozí citovali Písmo a mnozí v tichu slyšeli
hlasy a měli vidění, ale jen málo z nich nalezlo svou cestu k Bohu. Kdo může být
soudcem  svého  vlastního  případu?  Kdo  může  určit,  že  jej  jeho  pocity
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a porozumění vedou správným směrem? Náš Bůh je větší než naše srdce i mysl,
a my jsme příliš snadno v pokušení z tužeb našeho srdce a spekulací naší mysli
učinit Boží vůli. Proto potřebujeme průvodce, rádce, který nám pomůže rozlišit
mezi  hlasem Božím a všemi ostatními hlasy,  přicházejícími z našeho zmatku
nebo temných sil vymykajících se naší kontrole. Potřebujeme někoho, kdo nás
povzbudí, jsme-li v pokušení všeho nechat, na vše zapomenout a jen tak zoufale
odkráčet pryč. Potřebujeme někoho, kdo nás odradí, když se pravděpodobně příliš
zhurta  řítíme  nejasným  směrem  nebo  hrdě  spěcháme  k mlhavému  cíli.
Potřebujeme někoho, kdo nám může poradit, kdy číst a kdy zůstat v tichu, nad
kterými slovy přemýšlet, a co dělat, když ticho vytváří více strachu než pokoje.

První a téměř spontánní rekcí na myšlenku duchovního vůdce je tato: „Najít
duchovního vůdce je  velice těžké.“ To může být pravda,  avšak alespoň částí
tohoto důvodu nedostatku duchovních vůdců je skutečnost, že my sami na naše
bližní tímto způsobem neapelujeme a nezveme je,  aby se našimi duchovními
vůdci stali. Jestliže by nebyli studenti neustále vyžadující dobré učitele, pak by
nebyli dobří učitelé. Stejně tak to platí o duchovních průvodcích. Je mnoho mužů
a žen s velkou duchovní citlivostí, jejichž vlohy zůstávají v nečinnosti, protože
jsme je neoslovili. Mnozí by se totiž kvůli nám stali moudrými a svatými, pokud
bychom je pozvali k tomu doprovázet nás při hledání modlitby našeho srdce.
Duchovní vůdce nemusí být nutně inteligentnější  nebo zkušenější  než my. Je
důležité, aby on či ona přijali naše pozvání k tomu, že nás povedou blíže k Bohu
a vstoupí s námi do Písma a do ticha, kde Bůh hovoří k oběma z nás. Chceme-li
skutečně  žít  životem  modlitby  a  vážně  se  sebe  samých  ptát,  co  může  být
modlitbou našeho srdce, pak budeme rovněž schopni vyjádřit druh vedení, které
potřebujeme, a najít někoho, kdo čeká na oslovení. Často objevíme, že ti, které
požádáme o pomoc, skutečně dostanou dar nám pomoci a porostou v modlitbě
s námi.

Bible, ticho a duchovní vůdce jsou tedy třemi důležitými průvodci při našem
hledání toho nejosobnějšího způsobu, jak vstoupit do intimního vztahu s Bohem.
Jestliže pravidelně rozjímáme nad Písmem, vyhradíme si určitý čas pro tiché
pobývání v přítomnosti Boha a jsme ochotni předložit naši zkušenost se slovem
a tichem duchovnímu vůdci, pak můžeme sebe samé chránit před pěstováním
nových iluzí a otevřít cestu k modlitbě našeho srdce.

Henri J. M. Nouwen: Duchovní život jako cesta, přepsala Jana Cihlová
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Lýra chotiněveská
Při  bohoslužbě  v  Chotiněvsi  jsme  zpívali  z  evangelických  zpěvníků,  ale  na
lavicích před námi ležel i „Boratínský zpěvníček“. V souvislosti s jednou nedávno
proběhlou akcí na něj při ohláškách odkázala i kurátorka sboru Alena Hálová,
která náš zpěv doprovázela na keyboard – tak jsem se ji na něj zeptala. 

Je to místní výběr z písní, které měla ráda zakládající generace tohoto sboru.
Byli to volyňští Češi, kteří se sem po druhé světové válce přistěhovali z různých
vesnic, zejména z Českého Boratína, na území dnešní Ukrajiny. Byly to hlavně
rodiny vojáků 1. čs. armádního sboru Ludvíka Svobody, kteří se do armády hlásili
dobrovolně. Přestože se v Čechách nenarodili, byli to velcí vlastenci a toužili po
staré  vlasti.  Čechy –  Československo –  to  byl  pro  ně  domov a  po  všechny
generace se snažili o návrat. Ale vzhledem k historickým souvislostem se jim to
nedařilo,  až právě po válce,  kdy jim bylo československou vládou nabídnuto
zdejší  území  bývalého  protektorátu,  kde žilo  převážně německé  obyvatelstvo
a zůstalo to tu zde prázdné. Chotiněves je jedna z mála obcí, kde se podařilo
udržet  větší  komunitu,
protože snahou komunistické
moci  posléze  bylo  volyňské
Čechy rozptýlit. 

Ano,  zdejší  komunita  tu
měla  dokonce  takovou  sílu,
že  si  postavila  kostel.
Připomínám,  že  to  bylo
počátkem  50.  let  –  skoro
husarský kousek, ne?

Událo  se  to  v  atmosféře
velkého  poválečného
nadšení,  znamenalo  to
mnoho brigádnických hodin,
které  tu  odpracovali  nejen
místní,  ale  i  třeba  faráři  ze
seniorátu.  Reemigranti  si
svým zapálením získali velké
sympatie  a  zapojila  se
prakticky  celá  církev,
podpořila stavbu i finančně.
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Jak to, že si toho establishment nevšiml?

Myslím, že to bylo tím, že ten velký útok na církve v 50. letech teprve začínal,
a svou roli asi sehrálo i to, že představitelé moci očekávali, že reemigranti, kteří
přišli  z  tehdejšího  Sovětského  svazu,  budou  s  komunistickým  režimem
spolupracovat. To se ale nesplnilo, takže v dalších letech jsme ten útlak dostali
pocítit i my. Měli jsme tu dvacet let chartistu, bratra faráře Zdeňka Bártu, kterému
byl  kvůli  jeho  občanskému  aktivismu  odebrán  státní  souhlas  k  vykonávání
duchovenské činnosti. Sbor se tenkrát rozhodl, že ho tu chce mít dál, takže rodina
Bártových dál  bydlela na faře  a uspořádání  života sboru mělo svá specifika.
Vyžadovalo  to  aktivnější  přístup  od jednotlivých členů,  bohoslužby například
vypadaly  tak,  že  kdo  k  tomu  měl  jen  trochu  schopnosti,  četl  kázání  (která
připravoval br. farář Bárta). Mělo to samozřejmě i své negativní stránky – byli
jsme pod drobnohledem komunistické moci,  někteří  členové sboru byli  zváni
k výslechům, často nám sem na bohoslužby zajížděli církevní tajemníci, dopadaly
na nás různé represe,  ale  po celou tu  dobu provoz sboru fungoval  ve všech
složkách,  probíhala  výuka  náboženství,  konaly  se  tábory,  samozřejmě
utajované…

Tohle ale vy nepamatujete?

Dobu bratra br. faráře Bárty, kdy jsme tu žili bez souhlasu, pamatuju, jako dítě
jsem se těchto táborů už účastnila. 

Utekli jsme od těch písniček.

Reemigranti si je přinesli s sebou jako součást bohoslužeb i jako repertoár pro
(čtyřhlasý) sborový zpěv. Byly to písně většinou americké provenience, protože
komunita na Ukrajině měla čilé korespondenční kontakty s komunitou Čechů
v Americe,  posílali  si  různé  tiskoviny,  například  sborové  časopisy  v  češtině,
a součástí toho byly také tyto písně. Jsou to písně ze zpěvníků, které dnes už
neznáme  a  nezpíváme  z  nich,  Lýra  Sionská  a  další,  jak  slýchám  ještě  od
pamětníků, a náš zpěvník je výběrem nejoblíbenějších z nich. Někdy je zpíváme
při bohoslužbách nebo je zařazujeme při zvláštních příležitostech.

Váš  sbor  působí  jako  živá  komunita  (na  bohoslužbách  nás  v  tu  slunnou
květnovou neděli bylo patnáct) – jak vnímáte naši „výpomoc“?

Musím říci, že náš sbor je dosti oslaben, chybí tu střední generace a ti nejstarší
jsou  devadesátníci,  z  nichž  ne  všichni  jsou  schopni  chodit  do  shromáždění.
V současné době jsme sbor uprázdněný, hledáme nového duchovního, ne všichni
vydrží zapojovat se aktivně v době, kdy se faráři střídají a není tu jeden stabilní,
takže  někteří  přestali  pravidelně  chodit,  někdo  se  odstěhoval…  Pomoc  od
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dejvického sboru je pro nás velikým povzbuzením, jsme rádi, že k nám jezdí
nejenom  faráři,  ale  i  členové  dejvického  sboru  a  máme  možnost  načerpat
inspiraci, když spolu můžeme hovořit a dozvědět se, jak to funguje v silných
sborech, kde je větší účast než zde. Samozřejmě, jsme v pohraničí, i ta těžká
historie, myslím, na nás pořád ještě doléhá, duchovní aktivity jsou tu v porovnání
s jinými kraji dost slabé. Týká se to nejenom ČCE, ale i dalších církví. Je tady
mnoho nevěřících, kteří s křesťanskou církví nemají vůbec žádnou zkušenost.
Dokonce jsme se tu už vícekrát setkali s tím, že se někdo chtěl ve sboru nechat
pokřtít nebo oddat a nemohl ve svém příbuzenstvu najít vůbec nikoho, kdo by
mohl dělat svědka nebo kmotra, protože v žádné generaci se už nevyskytoval
nikdo, kdo by měl nějakou zkušenost s křesťanstvím. Možná že je to tak i jinde,
ale to je zdejší realita. Snažíme se čelit tomu otevřeností navenek, prostor kostela
se dá pěkně využít k pořádání různých akcí, koncertů a podobně. Setkává se to
s různým zájmem, záleží na hudebním vkusu…

Člověk z velkého města si asi nedovede tak úplně představit, že jít na koncert do
Chotiněvsi neznamená jen dojít z domu, kde bydlím, do kostela na kopci, ale
vypravit se v lepším případě autem z některé z okolních obcí nebo si – v horším

případě  –  ohlídat,  abych  se
dostal/a  autobusem  nejen  do
Chotiněvsi, ale i odtud domů…

Spádové  území  chotině-
veského sboru čítá asi šestnáct
obcí včetně města Úštěk, který
je v současné době kazatelskou
stanicí.  Máme  tam  sborový
dům  a připravený  i  byt  pro
faráře  (dosavadní  farářka
bydlela  ve  svém  soukromém
domě zde v Chotiněvsi). Hodně
jsme o tom teď v poslední době
diskutovali a rozhodli jsme se,
že  uspořádání  sboru  trochu
změníme.  Bude  racionálnější,
když  bude  farář  bydlet  ve
městě, čímž se celkově Úštěcko
posílí  i  v  misijním  ohledu.
Úštěk  je  vyhledávané  město,
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má zvláštní  ráz,  je  tam zachované  historické  jádro,  takže  dnes  je  oblíbenou
turistickou destinací, ale také se tam dá levně pořídit bydlení jak nájemní, tak
i domy, a lidé toho docela využívají a stěhují se tam mladé rodiny. Dostupnost do
Prahy se zlepšila a život se tam v souvislosti s generační obměnou vrací, takže
máme naději,  že  takto  může  náš  sbor  získat  posilu  i  z  řad  dnešních  jenom
sympatizantů nebo členů, kteří se občas nechají pozvat na akce pro veřejnost.

Tento rozhovor vznikl dva dny po jedné takové akci – letošní Noci kostelů. Jak
v Chotiněvsi vypadala?

Snažíme se zapojit každý rok. Letos jsme měli hlavní program od 19 hodin, byl
to  literárně-meditativní  večer,  pro  který  sestra  Jana  Šimsová  vybrala  krásné
úryvky z literatury různých žánrů spojené tématem křesťanských hodnot svoboda,
naděje a víra, a to celé proložené zpěvem Truvérské mše. 

Ebenova Truvérská mše je pro sóla, sbor, zobcové flétny a akordický doprovod
(klavír, kytara, varhany). Takže zde funguje hudební soubor? 

Oni se brání být nazýváni souborem, ale ano, je to místní skupina mládežníků.
Část se jich sice odstěhovala, takže momentálně jsme v oslabení, ale na takové
akce vždycky přizveme kamarádky – zpěvačky a doprovázíme takto slavnostní
bohoslužby, někdy se nám podaří zazpívat i při jiných příležitostech a zvou si nás
i obce tady v okolí, třeba na rozsvěcení vánočních stromků a podobně. 

Když jsem vás viděla doprovázet zpěv při bohoslužbě, nepřekvapuje mě, že jste
sbormistryně místního sboru. Máte hudbu jako profesi?

Jsem zdravotní sestra, hudba je můj koníček. A patří ke sborové historii. Můj
dědeček Vladislav Vlk byl sbormistr, vedl zdejší pěvecký sbor prakticky po celou
historii sboru, krátkou dobu ho pak řídil jeho syn a byl to sbor velmi početný.
Jeho členové zpívali  od mládí repertoár,  který spojoval celou jejich generaci.
S tou nejstarší generací pěvecký sbor skončil, ale my mladší – pár jednotlivců –
jsme se v závěrečném období jeho působnosti zapojovali také, takže po určité
pauze, kdy jsem sem dojížděla jen občas, se už několik let pokoušíme navázat na
to s úplně jinou generací a s jiným repertoárem. Ale víme o síle sborového zpěvu,
nebo vůbec o síle hudby při bohoslužbách, protože to sem přitahovalo lidi a zdejší
pěvecký sbor byl v církevním prostředí známý, účinkoval například při různých
husovských slavnostech, byli  to velcí vlastenci a byli zváni na podobné akce
v bezprostředním  okolí.  My  se  teď  pokoušíme  i  v  tomto  smyslu  tu  historii
povzbudit a přenést do podmínek současnosti.

Rozhovor vznikl po bohoslužbě 26. 5. 2019 v Chotiněvsi.
Wanda Dobrovská
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Seriál o hospodaření sboru – část druhá – povinné odvody 
Druhá část informací o hospodaření sboru od Tomáše Černohorského. Za připravenými
díly  mohou následovat  další  –  inspirované  vašimi  dotazy  –  s  případným Tomášovým
vysvětlením případných nejasných otázek.

Do skupiny povinných odvodů patří personální fond, celocírkevní a seniorátní
repartice a nájem.
a) personální  fond  –  mzdy  farářů  a  ostatních  zaměstnanců  církve  jsou,
zjednodušeně  řečeno,  nějakým  způsobem  definovány  mzdovými  tabulkami.
Zdrojem pro tyto účely jsou stále se tenčící příspěvky od státu (ze zákona, nikoliv
svévolně) a právě personální fond. V roce 2030 skončí příspěvky na platy od státu
úplně a faráře si budeme muset platit sami. Z personálního fondu. Kdybychom
našim farářům,  s plným vysokoškolským vzděláním,  přisoudili  hrubý plat  30
tis. Kč  (v  roce  2030  !!),  potřebujeme,  jako  zaměstnavatel,  částku  40  tis. Kč
měsíčně. Abychom odvedli povinné odvody za zaměstnance státu. Zaokrohleně
půl milionu ročně. Bude to ale plat motivující mladé faráře s rodinou k tomu, aby
vstoupili  do  farářské  služby?  To  je  ovšem  téma  na  jiný  článek.
Výše personálního fondu v daném roce je přesně dána a odvod příslušné částky je
povinný.
b) repartice –  naše  církev  je  spravována  presbyterně-synodním  způsobem.
Základní  jednotkou je  farní  sbor,  následuje seniorátní  sbor  a  povšechný sbor
(laicky řečeno „celá církev“). Každý z nás je tedy členem farního sboru, ale také
logicky členem seniorátního sboru a povšechného sboru. Část našich příspěvků
(saláru) a  darů je  tedy odváděna na nadřazené úrovně.  Formou seniorátních  
a celocírkevních repartic. Výše repartic je přesně dána a odvod příslušné částky je
povinný.
c) nájem – náš sbor nevlastní žádnou nemovitost. Kostel a faru – tedy sborové
místnosti – máme pronajaté v domě, který má svého vlastníka a tomu platíme
nájem.  Farní  byt,  který  je  obvykle  součástí  fary,  máme rovněž  pronajatý  ve
stejném domě. Výši nájmu určuje vlastník domu a odvod příslušné částky je
povinný.

V letošním roce odvedeme (zaokrouhleno)
personální fond 193 tis. Kč
repartice 85 tis. Kč
nájem 250 tis. Kč
Z 1,380 mil. Kč jsme minule odečetli 180 tis. Kč, dnes odečítáme 528 tis. Kč.

Pro potřeby sboru zůstala částka 672 tis. Kč.
Příště – energie.
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Ze života sboru

Narozeniny J. Proskové

Konfirmandi za mřížemi
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Nešpory - ukončení nájmu farnosti sv. Gotharda

Vaření polévky pro bezdomovce: naše polévková parta si společné vaření užívá
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Kalendář na červenec a srpen 2019

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

7. 7.

14. 7.

21. 7.

28. 7.

4. 8.

11. 8.

18. 8.

25. 8.

1. 9.

8. 9.

s VP

s VP

 

s VP

P. Ruml (M. Trgalová Chotiněves)

Jakub Malý (M. Trgalová Jarov) 

M. Trgalová

P. Ruml

M. Trgalová

G. Reinighaus

M. Trgalová (P. Ruml Chotiněves)

P. Gallus (faráři – tábor Křižlice)

P. Ruml - rodinná s dětmi

P. Ruml (M. Trgalová Chotiněves)

Rodiny 29. 6. – 6. 7. rodinná rekreace Rakousko

Děti 24. 8. – 31. 8. tábor s dětmi Křižlice

Staršovstvo 5. 9.v 19:00 hod.

Nedělníci 21. 7. a 18. 8. (po bohoslužbách cca v 10:30)

Dovolená faráři P. Ruml   29. 7. – 15. 8.

(5. 8. – 15. 8.  zastupuje P. Pokorný, FS Střešovice)

M. Trgalová   8. 7. –11. 7. a 24. 7.–2. 8.

(29. 7. – 2. 8. zastupuje L. Ridzoňová, FS Střešovice)

Ostatní 
pravidelné 
aktivity

po prázdninách

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 25. 8. 2019.
Zářijové číslo vyjde 1. 9. 2019

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce:
Mgr. E. Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 - Liboc
tel.: 222 360 437, henychova@atlas.cz
Adresa sboru:
Farní sbor ČCE v Praze - Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 739 373 924 (Pavel Ruml), tel.: 777 213 718 (Magdaléna Trgalová) 
tel.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz,  č. ú. 2400319773/2010
var. symbol: salár =101, Jeronýmova jednota =102, personální fond=103
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