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Březen 2005 - velikonoce 
Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne  
vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat 
pokání na odpuštění hříchů všem národům, počína-
je Jeruzalémem.                             Lukáš 24,46-47 

Miroslav a Ondřej Radovi - „Ukř ižovaný 
a zároveň zmrtvýchvstalý všeobjímající 
Kristus a č tyř i mužské archetypy - král, 
bojovník, milovník a mudrc“ (2004, 
Oltářní obraz inspirovaný knihou ame-
rického františkána Richarda Rohra: 
Cesta divokého muže; knihy tohoto 
výjimečného a milého č lověka v řele 
doporučujeme Vaší bdělé pozornosti) 

    Jabok - „Velikonoční výstava“ 
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Milí přátelé, 
 V posledních týdnech se mě kamarádi a známí v souvislosti s nejnovějším  
vývojem na Blízkém východě často ptají: „Bude teď už konečně mír pod olivami?“ 
Protože je obvykle neuspokojí moje standardní odpověď: „Je velmi těžké dělat před-
povědi, zejména pokud se týkají budoucnosti.“, pokusil jsem se srovnat si důvody pro 
a proti. Předkládám vám je tady bez dalšího hlubšího rozboru. Snad jen ještě  
podotknu, že na jaře nás pravděpodobně opět přijede navštívit spřátelený edin-
burgsko-jeruzalémský farář Clarence Musgrave s chotí Joan, takže bude možné jít 
s dotazy přímo za kovářem (a ne jen za kováříkem). 
 
Pro (bude mír pod olivami): 

vývoj na celém Blízkém východě nabírá nový směr (smrt Arafata, volby v Iráku), 
obě strany jsou konfliktem vyčerpány a jsou ochotny ke kompromisům, 
většina obyvatel na obou stranách si přeje mír. 
 

Proti (nebude mír pod olivami): 
Šaronova nabídka není dostatečná. Vyklidí sice Gazu a pár malých osad v Samaří 

(dohromady asi 6000 lidí), ale zůstane drtivá většina osad na Západním břehu 
(přes 250 000 lidí), 

pokračuje výstavba separační/anektační zdi, a to místy hluboko v palestinském 
území (i když méně než byly původní plány), 

přes vyhlášené příměří jsou stříleni denně další Palestinci včetně malých dětí, 
teroristické skupiny na palestinských územích jsou nadále aktivní (i když méně 

než dřiv), 
nové palestinské vedení je sice lepší než to předcházející, ale určitě ne ideální, 
Palestinci se nesmíří se státem, který se bude skládat z izolovaných „bantustanů“  

na Západním břehu a z Gazy, bez kousku Jeruzaléma, bez kontroly hranic,  
bez návratu alespoň symbolického počtu uprchlíků. Nevzali mnohem lepší 
nabídku v roce 2000, těžko vezmou tuhle. 

                                                                                          Pavel Jungwirth 
                                                                                     (skeptický optimista) 

                                                                                           

Mír pod olivami? 
seděl jsem a nevěděl, co říct. "Něco říct bys měl," říkal jsem si. Ale jediné, co 
jsem nakonec ze sebe vypravil bylo, že nevím. To by nebylo tak hrozné, stává 
se mi to často. Ale tentokrát to bylo na biblické hodině a týkalo se to základní-
ho křesťanského vyznání, na které jsme narazili v knize Skutků. Ne že bych se 
nepřipravil, i anglický výklad jsem překládal, ale najednou nic. Ve Sk 13 
Lukáš vysvětluje Ježíšův význam ústy apoštola Pavla a já se pokusil to nějak 
převést do srozumitelné řeči dneška. A skončil jsem velice zamlkle. 
Provází mě to postním obdobím, obdobím ztišení a promýšlení významu Ježí-
šova života, jeho oběti a vzkříšení pro nás, pro lidi kolem nás, pro mě. Znovu 
na mě se zvýšenou intenzitou dorážejí základní pojmy - ospravedlnění, zemřel 
za nás, vzal na sebe naše hříchy, spasení, smíření, vzkříšení. Co s nimi, jak  
o nich mluvit? Moc dobře si pamatuji, že jsem si nebyl schopen ve škole za-
pamatovat, co jsem nezvnitřnil. Moc dobře si uvědomuji, že definice člověku 
nepomohou ve chvílích úzkosti. Jsme v postním období, blíží se velikonoce  
a já hledám. Hledám jak vyjádřit, že život Ježíše z Nazareta má pro mě zásad-
ní význam. Že Ježíšova smrt a vzkříšení jsou skutečnosti, o které mohu opřít 
svůj život. 
Je to cesta, na které člověk zůstane někdy bezmocně mlčet. Prostě Boží jedná-
ní nás tak přesahuje, že je nedokážeme vyjádřit. Nebo je vyjadřujeme neuměle 
a kostrbatě. Přemýšlím nad tím a uvědomuji si, co to pro mě znamená,  
že smím věřit, že Boží láska, kterou smím poznávat v Ježíši z Nazareta je 
mocnější než všechno, co ničí život. Od malé drobnosti jako je to, že nedoká-
žu naslouchat druhému člověku, snažit se pochopit, co vlastně chce říct, přes 
bolestné rozpory v rodině, v církvi, ve společnosti. Až k sobectví, jehož  
následky nedokáže už dnes nikdo zastavit. Až k vzájemné nenávisti živené  
ze všech stran pádnými argumenty. Až k terorismu všeho druhu. 
Stojím před biblickými pojmy poněkud bezmocně, ale jdu vstříc dalším  
velikonocům s nadějí. Vždyť smím věřit, že Pán Bůh pro nás poslal Ježíše  
z Nazareta. Mohu váhat, mohu mlčet, ale Boží láska je něco, co je naprosto 
zřetelné. Pod křížem stojíme všichni ve všech svých sporech - a jsme zoufalí. 
Naděje Božího života ve vzkříšení je něco, po čem všichni tak toužíme. 
V letošním postním období hodně myslím na smíření, které se mi zdá být  
v nedohlednu. A tak končím modlitbou Richarda Rohra, františkána, která 
odevzdává Pánu Bohu naše hledání základní jistoty: 
"Pomoz nám najít prostor, který se nebudeme snažit naplnit myšlenkami  
a názory. Pomoz nám najít takový prostor, aby ses ty, milující Bůh, mohl zje-
vit tam, kde jsme hladoví a prázdní." 
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Těch vzpomínek na Vršovice a na Vršovický sbor je strašlivě mnoho. Ty nej-
vzdálenější jsou staré víc jak půl století. Zkrátka jednoho dne jsme se objevili  
s mojí sestrou v Žitomírské, tehdy ještě Stalingradské ulici. Pamatuji se, že se 
chodilo předními dveřmi s roletou do nějakého krámku, který vypadal jako cuk-
rárna a tam byla paní učitelka Beyerová a já vím, že jsem strašlivě rušil. Tehdy 
nedělní škola byla v cukrárně, zatímco bohoslužby se konaly v hospodě  
v Charkovské 19. Tam jsme byli pouze jednou za rok, o vánocích, kdy jsem 
recitoval: Jsem malý český bratr. Pak jsem byl již větší český bratr a tak jsem 
chodil do Charkovské ulice a poslouchal vyprávění bratra Rejthara, který byl 
skutečně v Palestině, kde byly pomeranče levnější než brambory. Jelikož farář 
Jelínek byl skvělý šachista, dostávali jsme za účast v nedělní škole na nástěn-
ku koníčka. Razítko, jak jsem později usoudil, měl ze šachové tiskárny. Nepa-
matuji se, že by ho někdo někdy porazil, i když ve vršovickém sboru byla celá 
řada šachových mistrů. Pak přišla konfirmace - první maturita v životě. Otázky 
šlapaly přesně jedna za druhou. Nejzajímavější byla otázka 110, jestli člověk 
plní Boží vůli. Otázka zněla: ?Dělá to člověk?? Správná odpověď měla pouze 
jediné slovo: ?Nedělá.? Tuhle otázku zvládli všichni konfirmandi. Nakonec 
jsem dostal první sako, tuším, že i kravatu a stal jsem se právoplatným členem 
vršovického sboru.  
Mohl jsem tedy navštěvovat sdružení, kde byly tři části programu: teologická 
část, kdy nám sloužila jako příručka brožurka Na každý den. Část druhá, kdy 
jsme pronikali do tajů umění přes bratra Radu, psychologie přes doktora  
Matějčka, ale i do tajů umělé řeči interlingve, poezie či farář Heryán přinesl 
kouzelnou skříňku magnetofon Sonet Duo a tam přehrával písničky typu  
Danke?, které hráli na Radio Luxembourg trochu v jiné úpravě a v angličtině. 
Vrcholem večera byla hra na mrkanou, či nervy, v kterých vynikal Petr Kraus, 
se svým pověstným ?Voko, voko?, když měl číslo 21 nebo ?Tucet, tucet!? při 
čísle 12.  
Zkrátka ve vršovickém sboru se mně otevřely dveře k věcem, o které moji  
spolužáci přišli a nejen mně. Je dobře, že jste se sešli, abyste si toto období 
připomněli. Rád bych byl s Vámi, ale holt je to trochu s ruky.  
                                                    Snad příště! 

Aleš Březina 

Dopis konfirmandům z let 1951 - 1965 

Roger Chapal   
 
Velikonoce v Betánii 
 
V Betánii vládne bolest nejvyšší 
Člověk vadne jako tráva z polí 
Ochránče svých blízkých Ježíši 
Přijď sdílet s nimi co je bolí 
 
Marta se bolu poddat nechce 
Ale nemůže uvěřit docela 
Otevři Pane oči slepce 
Kéž by slávu tvou uzřela 
 
Do bolesti oděná je Marie 
Tiše tě následuje Pane 
Tam kde tvá láska slzy vylije 
Utrpení smývat nepřestane 
 
Ty jenž nás zveš i budíš obavy 
Ukaž spravedlnost a projev moc 
Na cestě z tvé laskavosti do slávy 
Vyvstane zář Velikonoc 
 
Smrt by mohla ještě mnohé potkat 
A ukázat jim svou sílu 
Ty chráníš však věčný čistý poklad 
V nás v křehkých nádobách z jílu 
 

Luděk Rejchrt    
 
Přemohl Ježíš smrti moc 
 
Přemohl Ježíš smrti noc, 
z hrobu vstal na úsvitu. 
Jeho je sláva, čest i moc 
a on nám kráčí na pomoc, 
na pomoc svému lidu. 
 
To jitro velikonoční 
smíš chválit v každém místě. 
Vždyť všude, kde se shromáždí 
ve jménu jeho dva neb tři, 
je s námi zcela jistě. 
 
Tak s církví svou se setkává 
ve svátostech a Slovu. 
Každému, kdo jej poznává, 
v pokorné víře vyznává, 
svůj život dává znovu. 
 
Ježíši věrný, zůstaň již 
i s námi, když den hasne. 
Ať nad hroby, jež všude zříš, 
nám svítí, vede dál a výš 
tvé, Pane, světlo jasné. 
 

Okénko poesie 
velikonocům 
otevřené  
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S vytrvalostí evangelistů a s důvtipem Sherlocka Holmese, připravila sestra Ing. Hana  
Velátová, roz. Šafránková setkání vrstevníků, kteří se šťastně dožili některého z definova-
ného intervalu výročí od své konfirmace, nejméně tedy 50 - a chtěli se i po tolika letech 
vzájemně vidět a zavzpomínat zejména na příjemné chvíle mládí prožité ve vršovickém 
sboru. Bylo pro všechny účastníky příjemné překvapení s pohoštěním, že se nás sešlo - 
podle prezenční listiny ze dne 3.3.2005 asi 20 osob v Tulské. 
 
Podle archivu sboru bylo v uvedených letech konfirmováno samozřejmě mnohem více čle-
nů církve, ale čas bratry a sestry rozfoukal snad do všech světových stran v České republice 
i do zahraničí, někteří bohužel zemřeli a jiní se naopak již necítí pocitově vázáni k spole-
čenství, které v Českobratrské církvi evangelické prožili kdysi před dávnými lety.  
Vzpomínáme však s dojetím a v dobrém nejen na své někdejší vrstevníky, ale též na bratry 
a sestry, kteří nás ve sboru mezi dospělé vítali a pomáhali nám Božím slovem, radou, pří-
kladem i výchovou. Vzpomínali jsme, jak po dobu celých desetiletí nám nezaměnitelně 
zářili v našem sboru moudří obětaví lidé, k nimž patřili například členové staršovstva - 
bratr kurátor Štěpán, bratr Vraštil, bratr kurátor Novák, bratr Miroslav Rada, manželé 
Rejtharovi, sestra Bajerová, bratr profesor Zdeněk Matějček aj. V dobrém byla vzpomenuta 
práce bratra faráře Jelínka, který většinu konfirmandů v uvedených složitých letech připra-
voval a choval se k nám velmi pozorně. Oceňovali jsme na bratru faráři Jelínkovi, že  
s námi mladými konfirmandy diskutoval a hrával šachy s porozuměním tatínka, který měl 
také svou velkou rodinu, z níž Evu, Erika a Miriam jsme znali dobře ze sdružení mládeže. 
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Před několika dny mi Jirka připomněl, že už je čas napsat článek do dalšího 
čísla sborového dopisu. A hned se ptal, jestli nemám nějaký recept velikonoč-
ní. Chvíli jsem přemýšlela a brzy jsem si uvědomila, že velikonoční recept 
mám. Vždyť vloni jsme si na Jaboku připravili pro radost výstavu velikonoč-
ních beránku pečených podle různých receptů a v různých formách. A jako 
doplněk k výstavě připravila jedna kolegyně malý sešitek s několika vyzkouše-
nými recepty na pečení beránků. 
Letos chystáme výstavu také. Chceme si vystavit samotné formy, hlavně starší 
a nějak zajímavé, ale i různé obrázky a další předměty, které s Velikonoci sou-
visí. Těšíme se, jak si výstavku společně připravíme. 
Ze sbírky beránkových receptů vybírám recept na beránka tvarohového.  
Vyšel v Praktické ženě v roce 1999, je ale vyzkoušený některou z mých kole-
gyň. Tak můžete zkoušet i vy. 
 
190 g nebo 3/4 kostky másla či rostlinného tuku, 230 g nebo 1 a ¼ hrnečku 
moučkového cukru, 3 vejce, 250 g nebo 1 kostka měkkého tvarohu, asi 6 lžic 
mléka, 300 g nebo 2 hrnečky polohrubé mouky, 1/2 balíčku kypřicího prášku 
do pečiva, ztužený tuk na vymazání a hrubá mouka nebo strouhaný kokos  
na vysypání formy na beránka, moučkový cukr na posypání 
 
Formu na beránka dobře vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou nebo 
strouhaným kokosem. Změklý tuk dáme do misky a s moučkovým cukrem 
utřeme do pěny. Potom postupně přidáváme jeden žloutek za druhým a stále 
třeme. Do napěněného základu vmícháme měkký tvaroh a vlažné mléko.  
Do středně hustého těsta nakonec přidáme prosátou mouku smíchanou s práš-
kem do pečiva spolu s pevně ušlehaným sněhem z bílků, zlehka promícháme. 
Těsto rozetřeme do připravené formy, stěrkou nahrneme k okraji formy a vlo-
žíme do středně vyhřáté trouby. Po krátkém zapečení příkon tepla zmírníme  
a pečeme zvolna asi 40 minut dozlatova. Upečeného beránka vyndáme 
z trouby, na několika místech propíchneme, aby příliš neklesl, a necháme  
trochu vychladnout. Opatrně vyklopíme, pocukrujeme a krájíme až zcela  
vychladlého. 
 
Přeji všem příjemné Velikonoce a těším se na vaše recepty.  
                    Marie Ortová 
 
(foto, jak na Jaboku vypadá velikonoční výstava, najdete na zadní straně obálky S.D.) 

Recepty 12 
Recept velikonoční 

Setkání konfirmandů z let 1951 - 1965 
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Organizovat setkání ”bývalé mládeže” sboru je dobrodružství, o němž se dá obtížně před-
pokládat, nakolik se podaří zažehnout pocit společenství, které lidé před mnoha lety opusti-
li. Stojí za to svolat lidi, z nichž se někteří nemuseli v letech 1951-1965 vzájemně setkávat, 
nebo se musí mnozí staří známí po padesáti letech opět znovu představit a budou si cizí? 
Není snadné pro organizátory  rozmyslet, jak má mnohem generačně mladší farář bratr Ing. 
Jiří Ort znovu oslovit přítomné a žel pro něho osobně a jmenovitě dosud neznámé bratry  
i sestry, jak vřele neformálně opět přivítat sestry a bratry opět doma v jejich  sboru a jak je 
vyzvat k společnému dialogu požehnanému a  tak dávno přerušenému rozhovoru. 
      Bratr farář Ort přítomné odhodlaně přivítal, po společně zazpívané písni vysvětlil,  
že pro setkání našich generací ho inspirovala představa, jak připravoval kdysi apoštol Pavel 
svou cestu do Říma a třebaže bylo nutno připravit mnohem více, než bylo možno předem 
žádat v dopisech neznámým bratrům a sestrám - bylo nutné spolehnout bez obav na jejich 
vlastní důvtip a také důvěřovat v Boží prozřetelnost. Dopadlo vše nad všechna očekávání 
dobře nejen podle vzpomínek apoštola Pavla v doslovném textu Nového zákona, ale i dnes 
ve Sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10, v Tulské. 
      Dohodnuté kolečko informací o jednotlivých přítomných účastnících pomohlo upřesnit, 
kdo se jak jmenuje plným jménem, včetně uvedení jména děvčat za svobodna, v kterém 
roce kdo byl konfirmován a co kdo považuje za důležité ostatním přítomným z období mlá-
dí prožitého ve sboru připomenout. Kvantitativně jednoznačně zvítězila přítomnost sester 
Adamcových, které se dostavily v počtu 3, důstojně 2 sourozenci zastupovali též Krausovi: 
Petr a Sylva, dále bratři Tonda a Jiří Cucovi. Aleš Březina byl omluven sestrou Olinkou, 
ale namísto sebe nám poslal moc hezký dopis z Kanady, který též doporučujeme otisknout 
jako zdravici našemu setkání a osobní vzpomínku. Potěšila nás přítomnost bratra Ing. Fran-
tiška Povolného i s chotí. Další podrobnosti o přítomných účastnících jsou zapsány  
v prezenční listině, včetně adres, telefonů, atp. 
      Můj bratr Jiří Cuc úvodem připomněl, že mnozí z nás se narodili v letech války 1939-
1945 a uprostřed hrůz války jsme byli jako českobratrští evangelíci v roli hostů vedeni  
ve  Sboru Evangelické církve metodistické, která sídlila dříve jako dodnes v ulici 28. Pluku 
ve Vršovicích. Tam bratr prožíval své první vědomé vzpomínky z dětství - na letecké  
poplachy, na poslouchání prvního svobodného vysílání revolučního Československého roz-
hlasu v květnu 1945, na pobyt v nouzovém sklepním krytu ve sboru metodistické církve 
včetně mnoha matek s dětmi. Vzpomínal na paniku hrůzy občanů v krytu po zprávách  
o rotě německých vojáků, která údajně s těžkou výzbrojí byla již vyslána z přilehlých kasá-
ren Roháče z Dubé, aby zlikvidovala nedostatečně ozbrojené povstalce i prosté občany. 
Byla to jedině víra a výzva k společné hlasité modlitbě, kterou pan farář Matěna zachránil 
panikařící dav před sebezničením. Tak vzpomíná bratr Jiří na nesmazatelný pocit díků za 
Boží milost, kterou moudrý evangelický farář zachránil s Boží prozřetelností život i členům 
naší rodiny svou  vroucí modlitbou. 
      Společně jsme vzpomněli s mnohými dalšími členy sboru hezké chvíle, kdy jsme se 
dovídali prostřednictvím malíře bratra Miroslava Rady o historickém vývoji malířství,  
o epochách renesančního a realistického malířství, o základech kubistické kompozice obra-
zu, atp. Ve sboru jsme vyslechli desítky přednášek o evangelizačních cestách po světě,  
o významných světových církvích a o ekumenických aktivitách. Uprostřed sboru pracovali 
a s mládeží se setkávali významné osobnosti, k nimž nezapomenutelně patřil například 
theolog bratr Lochman, všichni muzikální sourozenci Bícovi, bratr Ladislav Hejdánek, 
Miloš Rejchrt, válečný letec RAF bratr Rejthar, bratr Tretera, farář Dus, bratr profesor  
Matějček aj. 

 
 
 
 

 
 

 

že by bylo vhodné toto vše řešit za plného společenství - tedy umožnit všem dětem, 
jejichž rodiče o to požádají, možnost přijímat chléb i víno.  
Vím, že je to odvážné, vím, že to se tu pohybujeme "na ostří nože". Ale domnívám se, 
že se takovému napětí ve snaze uchopit zvěst evangelia stejně nevyhneme. Důvodů  
k tomuto postoji mám více - jednak se mi velice příčí někoho vydělovat ze společen-
ství stolu Páně z "věroučných" důvodů a čekat, až bude žadatel věřit "správně".  
Zároveň vidím pro děti i společenství mnohem horší, kdyby se dětem vysluhovalo  
jaksi "tajně". Dar křtu i večeře Páně je Boží dar a děti by měly vědět, že je to dar, který 
dostávají ve společenství církve, kde se s ním nemusí schovávat. Proto bych přivítal 
rozhovor, při kterém budeme jasně vysvětlovat postoj církve, ale zároveň nebudeme 
bránit vysluhování dětem s vědomím, že naše názory se různí. Ovšem rád bych před 
tím, než děti půjdou k večeři Páně, s nimi hovořil. 
Tedy prakticky - navrhuji celosborové setkání na toto téma. Toto nemohu a ani nechci 
rozhodovat sám. Účast na setkání mi přislíbil člen synodní rady bratr farář Pavel Kli-
necký. Můžeme požádat i někoho dalšího. Dohodne-li se sbor na nějakém modelu, 
měli bychom své rozhodnutí zaslat na synodní radu. Církev nepostupuje ve všech 
svých "údech" stejně, ale měla by spolu komunikovat, protože za sebe máme navzájem 
odpovědnost. Na tom mi velice záleží. 
Tolik můj příspěvek k rozhovoru, který jsem slíbil otevřít.         
                                                                                                                              Jiří Ort 
 
 

 
 

Západní civilizace se nenaučila, jak nést temnou stránku věcí. Příliš jsme se při snaze  
o evangelizaci neopírali o náš žijící obraz, Ježíše. Místo toho jsme vytvořili systém,  
ve kterém jsou vítězové a poražení, a to nemá s Ježíšem nic společného. A protože 
jsme svůj lid neučili tomu, jak nést velikonoční tajemství, vrací se nám to, aby nás to 
pronásledovalo… Vždycky je buď všechno dobře nebo všechno špatně, nikdy to není 
"současně ukřižované a vzkříšené", jako je Ježíš… 
Toto je v mnoha směrech trvalé dilema církve. Chce žít v dokonalém světle, kde žije 
jenom Bůh. Nemá ráda zemi stínů, nazývanou náš svět, který je ale naším domovem. 
V křesťanských dějinách vidíme východní církev, jak se snaží vytvořit nebeskou litur-
gii, aniž by se zabývala sociální spravedlností, Lutherovu nenávist k vlastní temnotě, 
švýcarské reformátory, jak se snaží zákonem temnotu zakázat, puritány, jak se snaží 
temnotu potlačit, římskou církev, jak je stále neochotná a neschopná vlastní temnotu 
zahlédnout, typického věřícího, který se tmy obává, nové fundamentalisty, kteří nechá-
vají temnotu stranou a jsou příliš soustředění na existenci ďábla. A pak přichází  
postmoderní svět, a jak se dalo očekávat, kyvadlo se zhoupne na druhou stranu a tem-
nota je přímo milována! Zdá se, že se všichni snažíme najít způsob, jak se tajemství 
člověka vyhnout, místo toho, abychom se naučili toto tajemství trpělivě nést, tak jak to 
s pokorou činil Ježíš. 
 
Richard Rohr, Naděje proti temnotám (Brno 2004, Cesta, 191 stran) - převzato z časopisu Český 
bratr 81/2005 

Žít s temnotou 
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Již před časem jsem byl osloven s prosbou o řešení tohoto problému - mohou děti přijí-
mat spolu s dospělými chléb a víno (nebo náhradu vína)? Rád bych k tomuto tématu 
otevřel diskusi - s vědomím, že to několik členů sboru trápí, a proto bychom o tom ho-
vořit měli. Po domluvě na staršovstvu přispívám jako první do diskuse formou článku 
do sborového dopisu. 
Mé vnímání večeře Páně je ovlivněno pojetím evangelisty Marka, který vede zřetelnou 
linku od nasycení zástupů ke společenství Ježíše a učedníků u poslední večeře. Nasyce-
ní zástupů je u Marka podtržené zdvojením tohoto příběhu, aby bylo zřejmé, že Ježíš je 
tu skutečně pro všechny - tak je vykládáno ono druhé nasycení 4 tisíc, tedy pro všech-
ny, do všech světových stran. A ani to by nebylo nutné, symboliku společného stolová-
ní se všemi není nutno vysvětlovat. Ježíš si na ní vyloženě dává záležet. Ano, při stolo-
vání ani při nasycení se nemluví vyloženě o dětech, mohli bychom tam spíše mluvit  
o celých rodinách, které jsou Ježíšem nasyceny. Dnes je ale doba mnohem individualis-
tičtější, mnohem víc orientovaná na prožitek. A mnohým lidem, zvláště mladým  
a "netradičním" ani otevřená forma společného kruhu s žehnáním dětem nepostačuje - 
touží po tom, aby i jejich děti při večeři Páně přijímaly. Vyznávám, že plnost tohoto 
společenství cítím i při našem současném modelu. Ale já jsem ve výhodě - já dětem 
žehnám a hodně to pro mě znamená, snažím se být velice osobní, aby děti věděly,  
že mají v kruhu kolem stolu Páně své místo. 
A teď co s tím. Večeře Páně není věcí oddělenou, je jednou ze dvou svátostí uznáva-
ných v naší církvi. Druhou svátostí je křest. Podle vyznání (a řádů) církve, které  
považuji za dobře biblické, nelze odtrhnout křest od večeře Páně. Těsnost tohoto sepětí 
vidíme v současné době při probírání knihy Skutků apoštolských. A jsme trochu v pasti 
- některé děti v našem sboru nejsou pokřtěné, rodiče chtějí počkat, až budou děti větší  
a ke křtu se rozhodnou samy - a zároveň by chtěli, aby jejich děti již nyní přijímaly při 
VP. Jsme tedy u dalšího problému - problému křtu dětí. Mýlili bychom se,  
kdybychom v této otázce vedli dělící linii názorů mezi tradičními a netradičními. Např. 
klasik protestantské teologie, Karel Barth, se proti křtu dětí vyslovuje poměrně ostře.  
Osobně vnímám v obou svátostech výrazně darovanost a odevzdání Hospodinu. Blízcí 
mi jsou tedy ti teologové, kteří křest dětí podporují. Z toho pro mě také plyne možnost 
přijímání dětí při večeři Páně. A obráceně - z přijímání dětí mi plyne možnost křtu dětí. 
Souhlasím tedy s vyznáním církve, že nelze oddělit křest od večeře Páně.  
Co s tím ale prakticky - jak řešit otázku vysluhování při večeři Páně dětem ve sboru, 
kde se objevují odlišné pohledy na křest.   
Za prvé - je třeba o tomto problému hovořit - jakkoliv si nemyslím, že by se tím odliš-
nost názorů během krátké doby sprovodila ze světa. Je však důležité promýšlet křest  
i večeři Páně. Co pro nás znamená, co znamená pro druhé, jak se na ně dívají různí 
bibličtí autoři, různé proudy tradice. To není žádná "práce navíc", vždyť se tu jedná  
o otázky dotýkající kořenů naší víry v každodenním životě. S nimi souvisí otázky  
smíření, spravedlnosti, odpuštění, odpovědnosti atd. Tedy biblická práce, která je  
na každém z nás. Za druhé - zároveň jsem po dlouhém promýšlení došel k přesvědčení, 

Večeře Páně s dětmi Kromě náboženského a kulturně výchovného programu nelze zapomenout na společenské 
aktivity, společenské hry a osobní přátelství, k nimž spontánně docházelo. Nade vše mi byla 
upřímnost a vřelost, kterou mi projevil třeba bratr Miroslav Rada jako dvacetiletému, který 
ač generačně byl o celou generaci starší, neváhal se mi svěřit upřímně bratrsky, co ho osob-
ně právě trápí a také jak je těžké snášet někdy krutě zblízka licoměrnost, nespravedlnost  
a nepochopení uvnitř sboru a to od vlastních bratří, kteří někdy pilně navštěvují kostel,  
ale ”vidí třísku v oku bratra a nevidí kládu v oku svém.” Nikoho jsme tenkrát neodsuzovali, 
ale byli jsme jen spolu tenkrát moc smutní a modlili jsme se za sebe i za ně mlčky. 
      Kroužek nás pamětníků vzpomněl na milé bližní, kteří nás již opustili a kterým jsme 
možná nebyli lidsky nablízku v pravý čas s pomocí. Vzpomněli jsme si v dobrém na bratra 
faráře Jelínka, na Evu Jelínkovou, na Karla Svobodu, na Mirku Hůlkovou, Alenku Přikrylo-
vou, na bratra kurátora Nováka a na excelentního znalce a rádce z oboru dětské psychologie 
bratra  Matějčka  a další. 
      Aby vzpomínání nebylo zasmušilé, připomněl jsem všem přítomným, že kromě oficiál-
ního programu a života církve vděčíme za mládí prožité ve sdružení evangelické mládeže  
s konstruktivním respektem k příslušníkům druhého pohlaví. Vzpomínám si, že jsem  
s radostí po schůzkách ve sdružení doprovázel hezká děvčata až domů před jejich dům, 
ačkoli byla oproti mně tak asi o dva či tři roky starší a můj zájem přijímaly celkem blaho-
sklonně, (pusu na tvář většinou neodmítaly). Zato jsem šíleně asi štval hlavně ty starší  
bratry (často bystré mladé theology), kteří měli zálusk na randění s našimi sborovými 
sestrami, ale tomu jsem většinou dokonale úspěšně zabránil. Pamatuji se například, že mi  
- jako patnáctiletému bratru - situačně  vděčná sestra Sylva nabídla dokonce odměnou ciga-
retu ”za dokonale úspěšné předvymítání ďábla svůdce”, který ostatně konvertoval později 
raději k jiné církvi. 
      Právě, když jsem urgoval nepřítomnost sestry Ivany Zelenkové na našem setkání, vtom 
se však otevřely  dveře - ona fakt vstoupila, prostě jedním slovem krásná – mladší, ale stej-
ně svižná jako Tina Turner... Litoval jsem okamžitě, že ještě nejméně celý měsíc ji budu 
muset mávat v ústrety francouzskými berlemi po letošní lednové operaci kyčle. Každý  
z účastníků přišel a odešel s vlastní životní zkušeností po své nezaměnitelné vlastní cestě, 
ale osvícené Božím slovem a vzájemným porozuměním. Mnozí účastníci se opět po rozcho-
du vzájemně doprovázeli domů  do pozdních večerních hodin. 
__________ 
 
Srdečně zdravíme letošní konfirmandy 2005! 
 
 (a tiše dodáváme, že chápeme, jak asi dnešní mladí geniové vidí jako nespravedlivé,  
že mají ...tak nemožné své rodiče, prarodiče a vůbec - všechny ostatní šedesátileté pamětní-
ky antických  olympiád.) 
__________ 
 
                                       Sepsal a zdraví srdečně 
                                                                                                                              Tonda Cuc 
                                                                   Praha 10 - Vršovice, dne 3.3.2005 - ve  23.18 hod. 
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Ekonomická komise staršovstva se zástupně za nás ostatní zabývá sborovým 
hospodařením a my jí za to chceme poděkovat. Obnáší to mnoho hodin práce. 
To platí i o pečlivě pracující revizní komisi. Přesto ale musíme mluvit o peně-
zích. V příloze tohoto dopisu mnozí naleznete složenku na platbu saláru. 
Nicméně doporučuji zvážit platbu saláru formou trvalého příkazu (někteří již 
tak léta činí). Vychází to právě ze zkušeností mnohých a snižuje to starost  
o tyto věci. Navíc jde o příklad systémového řešení, k němuž se jako církev 
pozvolna směřující k odluce od státu budeme muset čím dál více ubírat. Platby 
saláru je taktéž možné vyřizovat přímo po bohoslužbách či po dohodě ve čtvr-
tek dopoledne ve farní kanceláři. Nejméně výhodná se jeví právě platba  
složenkou, když pošta neustále zvyšuje poplatky za své služby. V řádu hospo-
daření církve, v článku 7, bodu 3 se doporučuje platit salár ve výši 5% 
z čistých ročních příjmů. (Bylo by dobré, kdyby salár činil alespoň 1.200 Kč 
na dospělého člena ročně tzn. 100,-- Kč za měsíc). Jde o to, abychom jako sbor 
dokázali vybrat na provoz a nespoléhali se na příjmy z farářského bytu 
v Srbínské ulici. Podrobně o tom referovala sestra Adamcová při našem výroč-
ním sborovém shromáždění 6. března 2005. 
Děkujeme všem za Vaši štědrost a finanční obětavost, kterou projevujete vůči 
našemu sboru. Uvědomujeme si, že náklady jen rostou, a že někteří nemohou 
přispívat více i kdyby stokrát chtěli. Bohužel náklady rostou všeobecně, tedy  
i náklady sboru. Proto ti, kteří salár zvýšit mohou, by se nad výše zmíněnými 
fakty mohli zamyslit... 
                                                                                          Magdalena Jelínková 

Peníze a náš sbor Naši naději jsme si pak potvrdili společnou písní:     Kolem studně zástup stojí. 
                                                                                    Uzdrav, Pane vodou svojí, 
                                                                                    abychom už nežíznili …..                   
                                                                                                           (Svítá 224). 
      Jak už to při takovýchto slavnostech bývá, byl dán prostor i pro pozdravy 
hostů, moderovaný sestrou kurátorkou M.Jelínkovou. Seniorátní kurátor br. 
Petr Kraus přečetl část úvahy o pastýřské službě církve z knihy teologa Hrbaty 
Setba a žeň. Ze sousedního vinohradského sboru poslel písemnný pozdrav br.f. 
Martin Zikmund. Zvláště významné bylo osobně laděné oslovení bratra faráře 
Pavla Klineckého. Zdůraznil u Jiřího Orta fenomén odvahy, který se odráží 
v rozhodnutí přejít do služby duchovenské po ukončení jiného vysokoškolské-
ho vzdělání, v rozhodnutí ke službě ve vršovickém sboru, sveřepém a tvrdošíj-
ném a konečně v nadšené práci s dětmi a mládeží. Zdroj této odvahy je nepo-
chybně v přijetí povolání ke službě duchovního. Na druhé straně je nutno počí-
tat s jeho určitou křehkostí a zranitelností, která nechť nikdy nepřemůže onu 
odvahu. Obě stránky osobnosti si zajisté členové sboru uloží v srdci.  Dále pro-
mluvili ještě bývalý kurátor sboru J.Pokorný, br. far. Pavel Kuneš z farnosti od 
sv.Václava a sestra synodní kurátorka Mahulena Čejková. Spontánní a radost-
ný byl projev mládeže, který svědčil o popularitě našeho faráře v tomto gene-
račním stupni. 
      Po ukončení bohoslužeb jsme setrvali ve společném rozhovoru při občer-
stvení s domácími sboru i hosty včetně asi tuctu přítomných teologů. Vážili 
jsme si přítomnosti tří členů současné synodní rady (P.Klinecký, M.Čejková, 
P.Stolař) i přítomnosti emeritního synodního seniora Pavla Smetany s paní. 
      

-joel- 
                                                                                                                                           

„V rámci instalace 
Instalatér Franta 
(V.R.), pracující zá-
sadně v červených 
montérkách, instaluje 
Jiřího O. s předem 
pečlivě nainstalova-
ným houbovitoberuš-
čím červeným klo-
boučkem s černými 
tečkami do polohy 
plné úsměvů (právě 
jeden hodně široký 
vytahuje z tašky, aby 
čerstvě instalovaného 
faráře jeho typická 
usměvavá nálada 
nepřecházela ani po 
letech náročné služ-
by…“ 
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„Novou píseň našim rtům, 
naplň ruchem prázdný dům…“ 

sloužit bratrům a sestrám svátostmi a s presbytery vytvářet ve sboru prostředí 
důvěry pro všechny. Po vyznání br. faráře jsme se my jako sbor zavázali,  
že Jiřího přijímáme za svého pastýře. To znamená, že s ním budeme  
spolupracovat a v jeho díle ho podpírat. Tak jako sestra seniorka po pro-
mulgaci v přímluvné modlitbě za našeho faráře prosila, i my se máme vytrvale 
přimlouvat. 
       Byli jsme vděčni skupině mladých zpěváků, kteří věnovali našemu  
slavnostnímu shromáždění několik výborně provedených gosplových písní. 
Cítili jsme se touto službou rozradostněni i povzbuzeni a oceňovali zvláštní 
obdarování sestry Julie Nepustilové (!). 
       Kázání bratra Jiřího Orta se opíralo o text  Sk 11,19-23. Bratři a sestry 
v prvotní církvi se mohli mnohokrát přesvědčit o tom, že zvěstování evangelia 
má nepřemožitelnou vnitřní sílu i přes případné vnější pronásledování. Rozvoj 
práce a zbohacení aktivit tehdejších jáhnů musíme vnímat jako Boží jednání. 
Ale my jsme v jiné (v naší) situaci, která by ovšem potřebovala stále odvahu 
první církve. Klademe si otázku, je-li církev dosud užitečná, zda má smysl. Dá 
se žít v naději, když nás na druhé straně sužují ekonomické starosti? Pavlovo 
vyznání naděje se opírá o společný růst na základu, kterým je Ježíš Kristus.  
To je naděje pro nás i okolní svět: takový život zvolte a žijte! Takový život  
a jeho obraz byl také zdrojem velké radosti Barnabášovy, když se přišel podí-
vat na společenství křesťanů do Antiochie.  

      To byla jedna z písní (Svítá 224), kterou jsme se vzájemně povzbuzovali 
při našem slavnostním shromáždění v neděli odpoledne 20.2.2005. Bylo to 
shromáždění mimořádné, instalační, na kterém byl náš farář br. Jiří Ort ustano-
ven za správce sboru a my si uvědomovali všechna slova této zpívané prosby: 
kéž jsme osvěženi k tomu, abychom viděli, jednali a svědčili nově a náš prostor 
byl rozhýbán a naplněn živým evangeliem. V tomto duchu se neslo celé toto 
povzbuzující shromáždění. 
       Od počátku jsme s důvěrou upřeli své oči k našemu Pánu (píseň 613)  
a biblickým textem jsme si nově potvrdili (Kol 2,16-23), že člověk roste Božím 
růstem, když je pevně spojen s hlavou, totiž Kristem. Před vlastním instalačním 
aktem zdůraznila seniorka Pražského seniorátu Lýdie Mamulová v krátkém 
kázání na text Jr 1,4-10, že Bůh s námi počítá,  klade ovšem své nároky a povo-
lává nás do služby. Nemusíme se bát, že úkol neuneseme, že jsme nepřipraveni 
jako mladičký Jeremiáš. Bůh přece přidává k našemu úkolu také své zaslíbení: 
Budu s Tebou a vysvobodím tě. On nás vysvobodí od  pocitu, že jsme sami, že 
nám nikdo nerozumí i od strachu, že Boží věci dobře nerozumíme. Podle dané-
ho formuláře ustanovení připomněla pak správci sboru, že ke službě nás povo-
lává Bůh svým Duchem, že má respektovat Písmo, nebát se kázat veřejně,  
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