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ÚVODNÍK/ Důvěra v Boha a Ježíš amatér 
Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že 
u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila 
Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal 
mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali 
jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké 
množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na 
pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. (Lukáš 5, 1-7) 
 
Milé sestry a milí bratři, 
někdy bychom si chtěli být jisti, že se Bůh našich záležitosti ujímá, že je má ve svých rukou. Tato jistota 
se ale nedá někomu jen tak předat. Navíc je vždy možné ji rozumovými argumenty vždy zpochybnit. 
Kde jeden bude vidět, že Bůh ve věci jedná, druhý to vidět nemusí. Je to otázka osobní důvěry v Boha. 
V životě nás potkává tisíc věcí, kdy výsledek nezáleží na nás. Jestli bezpečně dojedu autem z místa A do 
bodu B záleží na mě jen do určité míry. Stejně tak, jestli moje děti budou zdravé a šťastné. Můžu pro to 
opravdu hodně udělat, ale řadu věcí neovlivním. 

Ve svém životě jsem ale už poznal, že to, co svěřím Bohu, nemůže jít úplně blbě. I když jsem 
zažil i náročné věci, mohu říci, že pokud jsem něco v modlitbě Bohu opravdu dal do rukou, nikdy to 
nedopadlo definitivně fatálně nebo beznadějně. Svěřovat své věci Bohu, důvěřovat, že se jich ujme, 
dokázat na něco čekat, ale také vnímat Boží jednání, kterému občas nerozumím, a být Bohu vděčný. To 
je víra. Je to ale víc o důvěře než o pocitech. 

Jak ale důvěru v Boha získat? Žádný manuál k získání důvěry neexistuje. Spousta lidí navíc 
prožila různá zranění důvěry, která byla o to větší, že někdy přišla i od nejbližších lidí. Například když se 
na někoho vykašle táta ve věku, kdy ho jako dítě nejvíc potřebuje, důvěra takového člověka k druhým 
tím bude zřejmě trvale poznamenána. Pro někoho je to snazší, pro někoho snadnější. Nepůjde to ale 
bez toho, že do důvěry v Boha vstoupíme a vydáme se do nezajištěnosti, do nejistoty.  

Nedávno jsem si vzpomněl na biblické setkání dvou řemeslníků - tesaře Ježíše z Nazareta a 
rybáře Šimona, budoucího apoštola Petra. Ježíš Šimona po celonočním neúspěšném rybolovu vybízí k 
důvěře tím, že jej povzbuzuje, aby ještě jednou hodil rybářské sítě do vody. Navíc v naprosto 
nevhodnou denní dobu. Mnohaletá profesionální zkušenost rybáře Šimonovi velí, aby tyto neodborné 
amatérské rady neposlouchal. Proti této realitě se však staví to, co už s Ježíšem zažil, nikdy ho 
nezklamal. Je to zápas o důvěru. Nakonec Šimon tento pro něj sice neprofesionální, ale důvěrný krok k 
Ježíši udělá („na tvé slovo spustím sítě“). A najednou se věci dávají do pohybu, zázračný rybolov může 
začít. Šimon je v úžasu a jeho důvěra v Ježíše roste. Troufám si s nadsázkou tvrdit, že tím Šimon udělal 
zásadní krok od obecné víry v Boha k osobní důvěře v Ježíše. 

Filip Gärtner 
ROZPIS BOHOSLUŽEB: 
 12/5   Nedělní bohoslužba (Den matek)-  od 10 hod. /káže Filip Gärtner.  Odpoledne je bohoslužba  
            v Jablonném. 

 19/5   Nedělní bohoslužba NEBUDE ve Vilové, ale bude společná ve sboru Praha 2, Ječná 19 v rámci  
             Výroční konference ECM (začátek 9:30) 

 26/5   Nedělní bohoslužba -  od 10 hod. s večeří Páně/káže Filip Gärtner. Odpoledne je bohoslužba  
            v Jablonném. 

   2/6   Nedělní bohoslužba s dětmi - od 10 hod. s večeří Páně/káže Filip Gärtner. Po bohoslužbě     
            budeme mít společný oběd. 



 
[23/6   Nedělní bohoslužba NEBUDE ve Vilové, je přesunuta do Statenic do místní knihovny od 10 hod.] 
 
DALŠÍ SETKÁNÍ: 
21/5  Úterý - Biblická hodina od 18 hod. 

24/5  Pátek - Noc kostelů od 18 do 23:30 hod. 

   4/6  Úterý - Biblická hodina od 18 hod. 

   7/6  Pátek - Večer chval a modliteb od 18 hod. 
 
Kazatel bude mít dovolenou 7.6. - 16. 6. (6 pracovních dní, 2 neděle) 
 
OZNÁMENÍ 

- 17. - 19. 5. se koná Výroční konference Evangelické církve metodistické v Praze 2, Ječná 19. 

- Noc kostelů v našem sboru proběhne letos v pátek 24. 5. Je to výborná příležitost pozvat lidi z 
okolí, aby se k nám přišli podívat. Podařilo se mi opět získat grant od Ministerstva kultury 10 tis. 
Kč, který pomůže pokrýt honoráře účinkujících. Program najdete na webu www.nockostelu.cz 
(Praha 10, kostel Bét-el), v tištěných brožurkách a bude vyvěšen. Pokud můžete, co nejvíce ho 
sdílejte po internetu. Tištěné brožurky jsou k dispozici k rozdání. Naléhavě potřebujeme pomoci 
při zajištění občerstvení a průvodcovské služby během večera (18 - 23.30 hod.). Čím více nás bude, 
tím častěji se budeme moci vystřídat, bude pak také možné se o službu podělit a nemuset být 
třeba po celý večer. Hlaste se, prosím, u mě pro další informace. Modlete se za Boží milost a 
vedení pro všechny – návštěvníky i účinkující. FiG 

- Renata Rokůsková, ředitelka organizace ShineBean, o.p.s, kterou náš sbor podporuje, oznamuje, 
že je k dispozici jejich zpravodaj Fazolák, který se zaměřuje hlavně na projekt Školní tréninkové 
farmy a informuje o aktuálním počínání v Keni. Rozesílají ho 1 x měsíčně. Je možné se přihlásit 
k odběru přes stránky www.shinebean.org nebo napsat na e-mail ředitelky:   
renata.rokuskova@shinebean.org 

NAROZENINY v KVĚTNU: 
9.5. Bohumil Opočenský     20.5. Iva Heidelbergová    23.5. Emílie Boxová      30.5. Andrea Kytková    

Přejeme všem oslavencům hojnost Božího požehnání. 
 
ZE STARŠOVSTVA  

 Staršovstvo na svém setkání 7. 5. jednalo o situaci skupinky žen a o farní skupince; hledá pomoc 
s dopravou pro ty, kdo se do sboru již nedopraví sami; řešilo otázku Večerů chval a modliteb, které 
pro nízkou účast skomírají; jednalo opět o situaci v Jablonném (nízká návštěvnost, starost o 
sborový dům, budoucnost sboru); mluvilo o liturgii a o biblických hodinách a konstatuje, že se 
povedlo opravit padající římsu kaple nad předním vchodem a opravit povrch schodů u zadního 
vchodu budovy 

 Farář našeho partnerského sboru FUMC Decatur Brian Bosworth byl povolán do jiné farnosti a 
odchází koncem června. Již ho v době návštěvy našeho týmu v tomto partnerském sboru (5.- 
22.7.) nezastihneme. Nová kazatelka bude instalována 14. července (v době naší návštěvy) a bude 
poprvé sloužit bohoslužbu. 

 

ČLÁNEK: My tak hezký srdíčka neumíme aneb i Naše srdce jsou tak trochu v Keni /Jarka Novotná 
Před pár lety jsem potkala kamarádku z Litoměřic, která se věnuje práci pro keňské školní farmy. 

Když Renata přijela s prezentací práce Shine Bean do našeho metodistického sboru, přišlo mi na 
mysl klasické přísloví o tom, že je moudřejší naučit člověka chytat ryby než mu rybu koupit. Ostatně, 
dělal to tak i Ježíš, dokonce to někdo zfilmoval. A tak jsem projekty na obnovu vysušené krajiny v Keni 
pochopila. Ač sama mám k polním pracem i zahradničení hodně daleko, moje srdce dostalo nový 
impuls. A tehdy jsem přispěla na kozu a slepičí líheň, aby keňské děti měly mléko a vajíčka. Anebo aby 
bylo co prodat, když chybí třeba oblečení, jídlo nebo peníze na nutné léky. 



Později se na Renatině prezentaci objevily děti, které chodí anebo by měly chodit do školy, 
mnohé jsou nadané, ale nemají peníze na jídlo, natož pak na školní uniformu a boty. A bez těchto 
atributů do školy nesmějí. Rodiče buď nejsou anebo se nedokážou o své potomstvo postarat. A na 
fotce se zjevil Charles – jeden z těch, kdo si svůj osud nezaslouží. Talentovaný, přátelský, chudý a 
nemocný. Koho by jeho neradostné dětství nedojalo? Mě ano. A také dvě mé přítelkyně a pár 
náhodných přispěvatelů. Díky těmto lidem mohl Charles dostudovat a uzdravit se. 

A teď tu máme další děti, a naše rodina si vzala na starost Kevina. Tedy, prozatím já a můj 
manžel, a také ty dvě přítelkyně z minula. Kevin tedy prozatím může jít na střední školu, a zůstat tam – 
oblečený a obutý – dokud finanční prostředky postačí. Jak dlouho bude záležet především na srdcích 
dárců. 

Letos slavíme s manželem padesát let manželství (spolu) a sedmdesát let věku (každý). S 
nadšením jsme uvítali, že několik přátel popřálo sluchu tlukotu našeho srdce, a místo věcí, kterých 
máme dostatek nebo květin, které brzy uvadnou, přispěli na Kevinovo studium. Patří jim náš velký dík! 

V Keni umějí někteří místní obyvatelé mimo jiného, vyřezávat nádherná srdíčka z mastku. My 
nic takového neumíme. Ale pokud naše srdce a srdce našich přátel tluče aspoň trochu pro keňské děti, 
plní mě to radostí a nadějí.  
 
ROZHOVOR: Ivanovi Vašínovi kladl otázky Jarda Trachta 
Ivane, odkud pocházíš a kde se teď cítíš být doma? 
Narodil jsem se v Praze, ovšem jsem netypický pražák. Moje máma byla od Hlinska, táta od Drietomy 
na Slovensku a babička Maďarka.  Otec neuměl nikdy dobře česky, babička zase mluvila maďarsky a 
děda (vrchní berní v Chrudimi) mluvil šlechtickou češtinou. Doma si onikali. V Praze jsem doma. 
Pamatuji i koňskou poštu, stáje byly na Palmovce.  

Co tě vedlo k víře? Měl jsi i nějaké krize víry? Kdo nebo co tě nejvíc ovlivnilo? 
S věřícími jsem se potkal na gymnáziu. Spolužákyně-premiantka mě přivedla k metodistům, chodila do 
sboru v Ječné.  Já jsem tomu chtěl přijít na kloub. Jak může někdo ve 20. století takto myslet? Moje 
filozofie byla od dětských let marxistická, o ničem jiném se doma nemluvilo. František Josef II., Karel 
Marx a dělnická třída. Ve škole jsme zase mluvili jen o množinách a matematice, v 60-tých letech šlo o 
moderní pojetí vědy. Církev se mi jevila jako vykopaný brontosaurus, kterého jsem se mohl ptát. Z 
hlediska metodismu jsem nikdy nepoznal obrácení, neměl jsem nikdy krizi. Jen jsem se potkával s 
vyhořelými křesťany.  

Co jsi studoval a co ti to do života dalo? 
Studoval jsem množinovou matematiku na experimentální základní škole, poté jsem pokračoval na  
matematick - fyzikálním gymnáziu. Poté jsem prošel pěti semestry kybernetiky. Vystudoval jsem 
teologickou fakultu v Praze. Poznal jsem mnoho učitelů a vždy jsem pochyboval o jejich pravdách.  

Co tě v životě živilo? Je něco, co bys dělal raději nebo si to aspoň zkusil? Čím relaxuješ? 
Prošel jsem snad 100 řemesel, užil jsem si práce rukama i hlavou. Mám výuční list na hasiče. Vojnu 
jsem strávil v Sabinově, umím střílet a dostal jsem vyznamenání za školení marxismu důstojníkům. Vedl 
jsem pionýry a taky mládež v Ječné. Pomáhal jsem stavět Poušť, řemesla mi jdou. Dělal jsem vedoucího 
opravárenství JZD (sváření, kování radlic, motory a převodovky). Založil jsem knižní nakladatelství 
Kalich a Fakultu informatiky na ČVUT. Řídil jsem fakultu architektury.  Opravoval jsem počítače. Mám 
ISO (kurz na systém kvality a odpovědnosti) pro zdravotnické prostředky. Mám praxi ve vedení staveb, 
třeba polikliniky na Kladně. Ekonomické řízení a účetnictví mi zase ukázalo podstatu existence většiny 
lidí. Dnes už si umím poradit s většinou lidských problémů. To ovšem neznamená, že existuje 
bezchybné řešení života, naopak neustále se učíme žít. Živil jsem se řešením lidských problémů, dnes 
se tomu říká krizový management. Teď pracuji o prázdninách v truhlářské dílně. 

Relaxuji hledáním Hospodina. Rád bych nepracoval a jen radil, ale to pak jsem nesnesitelný a 
tak mi Hospodin dává pořád nějakou práci. A musím poslouchat. Relax mi přináší zkoušení nových 
teorii a propojování extrémních faktů. Pro příklad: Jak evangelizovat ufouny.  

Evangelizovat ufouny - to jako fakt? A co náš sbor? 
Opravdu mimozemšťany. Ale to je zatím pro ostatní příliš bláznivé. Ona evangelizace dnešních lidí je 
zatím stropem pro církev. A moc to nejde. Já vidím o kus dál. Sbor se musí především naučit poslouchat 
Hospodina. Pak přijde vzdělávání a pak evangelizace ve vašem chápání. To chce čas. 



Byl jsi v letech 1983-89 kazatelem v již zaniklém sboru ECM ve Velvarech. Jaké to bylo v té 
„předsametové" době? 
Od prvních kázání jsem usiloval o pochopení víry a ne o plný kostel. Velmi důležitá je otázka směřující k 
obsahu víry a evangelizace. Co chceme? Metodisté usilovali o obrácení lidí a návrat k Ježíši. V té době 
nebylo neznajících víru. A tak jejich práce byla o úplně jiných postupech. Dnes pracujeme s pohany a 
ateisty. A hodně vzdělanými. To znamená nebát se otevřít všechny hlouposti víry a redefinovat jejich 
význam. Církev jako instituce jsou dveře do Božího království. Pro většinu "začínajících" je to jedinečná 
příležitost. A je jedno jak moc to věření církev neumí. Podstatou se stává Ježíš sám, který skrz dveře jde 
naproti.  Práce církve je lidsky nezbytná, jen není podstatou. A v tomto bodě je mnohem významnější 
role laiků a hloupých věřících.  Vytvářejí tělo Kristovo v reálné historické kontinuitě. Kazatelé by měli 
napřít úsilí do církve.  A hledat Ježíše uvnitř sboru. Evangelizaci bych delegoval do prostoru laiků. Ti už 
ve světě umí žít.  

Čím se zabýváš teď a jak cítíš pokročilejší věk? Já jsem si v mládí myslel, že v tomhle věku budu sedět 
pod lípou, nacpávat si fajfku a udílet vnukům rady do života. Místo toho někdy nevycházím z údivu, co 
se ve světě děje a z moudrostí, které občas vypadávají z mých pradětí. 
Neustále očekávám tu lípu a tabák. Zatím mi není dáno nepracovat. Určitě bych rád jen povídal, zatím 
však mě jiný přepásává a posílá kam ani nechci. Věk mi připadá jako velké osvobození od tohoto světa. 
Mohu čarovat s vystupováním před dětmi i staříky. Ve škole se sdílíme s dětmi od první třídy. Miluji hru 
a vymýšlení. Ale též hovořit se staříky ve sboru má kouzlo. Připravuji se na smrt a mohu jim vyprávět o 
klidu a kráse odcházení. Stále pracuji jako asistent na základní škole v předmětech matematika, fyzika, 
angličtina, němčina, zeměpis, přírodověda, informatika, vaření, osobnostní výchova. Prostě co je 
potřeba. 

Jaký je tvůj oblíbený biblický verš? 
Neste břemena jedni druhých.  Gal. 6, 2.  

Nedávno jsem četl, že do 50 let křesťanství zanikne? Co ty na to? 
Nezanikne, stačí se podívat na děti v kostelích. Určitě vydrží více jak 50 let. Nepochybuji o práci Ducha 
Svatého. Bude ponoukat další jedince k objevení skutečně skutečnosti. A tou je Hospodin sám.   

Je něco, na co jsem se nezeptal a považuješ to za důležité? 
Nejdůležitější je učit se z chyb druhých a z chyb současné církve. Dogmatická vyjádření jsou pro pomoc 
trpícím. Jen zdravým je potřeba vědeckého objevování Hospodina. A to nelze dělat od stolu. Musíme 
vstupovat do světa a jeho hloupostí. A tam se budeme potkávat s lidmi. Hlavně se nebát. Nestrachovat. 
Neotáčet jak to ořem. Hledět vpřed a hledat vpředu Boží království.  Ono to ostatní nám bude přidáno. 
 
ČLÁNEK: K historii Dne matek 
Druhá květnová neděle patří všem maminkám. První zprávy o předchůdci svátku matek sahají do 
Anglie 16. století. Tzv. Mothering Sunday se slavil na počest všech anglických matek a to v postním 
období před Velikonocemi. V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a 
věnovala tento den míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 
dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, 
která požádala kazatele metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní 
bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa. Díky ní byl v roce 1914 Den matek prohlášen 
oficiálně za národní. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno 
obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a 
blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, červenou ti ostatní. 

V Československu se Den matek začal slavit kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí 
z USA, mezi nimi i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, 
katolické spolky i některé ženské komise při politických stranách. Asi nejvíc se o oslavu Dne matek v 
bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková.  
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