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Hans Memling: „Poslední soud“, kolem r. 1470 

Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím 
nové“.                                              Zjevení 21,5 

Listopad 2006  

Budeme brzy končit tento rok a tím také uzavírat hospodaření finančními 
prostředky v našem sboru. Všichni dobře víme, že si provoz musíme finan-
covat sami, že žádné příspěvky odnikud nedostáváme. Naopak - jsme také 
povinni zasílat takzvané repartice a příspěvek do personálního fondu naše-
mu ústředí. O výdajích a příjmech v minulém roce si ostatně můžete více 
přečíst v našem Sborovém dopise z dubna tohoto roku. 
 
Hlavní částkou našich příjmů jsou saláry, o kterých se předpokládá, že jsou 
zasílány nebo skládány každým členem sboru, ať výdělečně činným, nebo 
důchodcem, podle jeho finančních možností. Souhrnná částka salárů se nám 
každým rokem trochu zvedá díky obětavosti řady členů, kteří své saláry 
zvyšují. Vědí, že provozní náklady stále stoupají, a na svůj sbor myslí.  
V loňském roce zvýšilo salár 33 salárníků z celkového počtu 92. Předpoklá-
dáme, že i noví členové sboru složí svůj dar (salár), a to buď hotově, nebo 
na náš účet u České spořitelny - číslo účtu je 0280963329/0800. Jako varia-
bilní symbol uvedete 10 a připojíte vaše číslo člena sboru, které naleznete 
vytištěné u své adresy na Sborovém dopise (možno zjistit i u faráře). 
 
Věříme, že do konce roku všichni členové sboru svůj salár zaplatí,  
abychom mohli dosáhnout předpokládané částky 265.000 korun a splnit 
                                                              všechny finanční povinnosti. Děkuje- 
                                                              me všem, kteří již svůj salár zaplatili, 
                                                              a předem těm, kteří tak ještě do kon- 
                                                              ce roku učiní. 

Emil Veber 
 

Připomenutí placení saláru v roce 2006 
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Milí přátelé, 

tuto úvahu ve mně vyprovokovalo jedno setkání při 
biblické hodině. 
Mimochodem – není to naprosto výjimečné, že mě 
tato pondělní setkání nad Biblí nabízejí impulsy  

k dalšímu přemýšlení. Kombinace hlubšího ponoření do biblického textu  
s konfrontací různých názorů a nabídka postřehů je velice inspirativní. 
Jsem za naše pondělní setkání vděčný. Máme možnost si uvědomovat, že 
biblické texty stále mluví – jen jim musíme naslouchat – a to nejen textům, 
ale i sobě navzájem. K tomu ale na jiném místě tohoto sborového dopisu  
v článku o knize Petra Pokorného. 
Ten konkrétní text, který mě oslovil, je z 6. kapitoly Janova evangelia. 
Verše 16. až 22. Podívejte se na ně a představte si zcela obyčejnou scenérii 
– učedníci večer nastoupí na loď a vyplují na jezero. Mnozí z nich byli 
rybáři a bylo to pro ně běžné. Však to také Jan nijak nekomentuje. Ale 
vzápětí namaluje do této všední scenérie několika tahy zcela zásadní napě-
tí. „Přišla tma – a Ježíš nepřišel.“ Obyčejná denní aktivita, ale najednou je 
zahalena tmou, do toho přichází vlny – a Ježíš tu není. V původním textu 
není ono „ještě“ z ekumenického překladu, tady je skutečně Ježíšova  
nepřítomnost pociťována bez výhledu. A ona tma, která zakrývá právě ten 
všední obraz našich životů, tma podtržená vzdouvajícími se vlnami se zdá 
nepřekonatelná – je bez výhledu. Jakoby Jan znal pocity naší doby – tma 
bez výhledu a Ježíš nepřišel. 
Zvláštní text na dobu před adventem – příchodem. A přece patří právě  
do této doby. Jsme ve tmě, kolem nás bouří vlny. A uprostřed toho všeho 
se objeví Ježíš a říká: „Já to jsem, nebojte se!“ Máme tu před sebou udá-
lost, která přemáhá tmu, máme ji na dosah ruky, máme jako křesťané co 
vyřídit do tmy kolem nás. Stačí tak málo – stačí Ježíše pozvat do své lodi. 
Jan to dokonce ještě vyostřuje – původní text bychom mohli chápat dokon-
ce ve smyslu „začali být ochotní vzít ho na loď“. A v tu chvíli, okamžitě, 
přirazila jejich loď ke břehu. Toto je jedinečné řešení našeho života i živo-
ta kolem nás – vzít Ježíše do své lodi. To přemáhá tmu i vlny kolem nás. 
To má budoucnost.  
S tímto ujištěním se s vámi loučím a těším se na společné prožití času,  
který nám zbývá do adventu – příchodu. 
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Jiří Ort 

s bratrem farářem Jaromírem Dusem). 
Tím započala má spolupráce, která se 
vyvíjela tak, že jsem prodávala při růz-
ných akcích až po pravidelný prodej  
ve středu na Korunní. Mimo to jsem 
aktivně spolupracovala při otevření 
druhého obchůdku v Klimentské ulici. 
Dále jezdím na nákup zboží do centrály 
v německých Drážďanech, naceňuji 
zboží atd. … to vše ve spolupráci 
s velmi milými sestrami. Je to dobro-
družné a obohacující. 
Když jsme poprvé jeli s Tomášem  
za naší Hankou do Holandska, do měs-
tečka Drachten, tak mé první kroky 
vedly do obchůdku, kde pracovala  

přítelkyně  Hančiny paní domácí.  
Ve světě na západ od našich hranic je 
takovýchto obchůdků v každém měs-
tečku několik, ale i u nás se začíná  
situace a povědomí lidí o této velmi 
prospěšné myšlence dařit!!  
Velmi mně tato práce těší a baví. 
 
Těším se na Vás každou středu v Ko-
runní  60 , Pr a ha 2 -Vi no hra dy  
od 15.00 do 18.00 hodin nebo určitě  
na vánočním adventním trhu na první 
adventní neděli 3. prosince 2006 
od 11.00 do 16.00 h.  
 
                       Magdalena Jelínková 

Se silným zpožděním se dostávám k tomu, abych napsal krátkou zprávu o velice  
radostné události, která se stala uprostřed prázdnin v Evanjelickej církvi a.v. na Slo-
vensku. Byly volby generálního biskupa a s velkou převahou byl zvolen farář brati-
slavského sboru v Petržalce Miloš Klátik.  
To, co je na celé věci tak radostné je fakt, že Miloš Klátik byl kandidátem ZEDu (Zväz 
evanjelických duchovných) a je tedy zřetelné, že se bude snažit změnit atmosféru  
v celé církvi, která byla za minulého generálního biskupa Fiľa značně nesvobodná.  
I v době po r.1989 existovala cenzura církevního tisku, obsazování sborů bylo vázáno 
na proklamaci podpory generálního biskupa, o kterém se vědělo, že byl zapsán  
ve svazcích ŠTB. Měl jsem možnost hovořit o této situaci s mladým farářem ze Slo-
venska, který u nás bydlel při Setkání křesťanů v r.2005, a bylo mi z toho velice smut-
no. V rámci farářského kurzu 2006 o celé situaci referoval br. farář Midriak. Všichni 
jsme byli zděšení – u nás si prostě nedokážeme představit, že by si vedení církve ob-
jednalo na synod církve ochranku, která by měla zamezit projevům lidí, kteří jsou vůči 
němu v opozici. Zároveň všichni mluvili o zmatenosti členů církve, kteří tak trochu 
nevěděli, komu mají věřit.  
O to radostnější zprávou byl jasný výsledek voleb nového generálního biskupa. A my 
můžeme pouze přát novému generálnímu biskupovi Miloši Klátikovi i celé Slovenskej 
evanjelickej církvi a.v. Boží požehnání na další cestě. 

Jiří Ort 

Nový generální biskup v Evanjelickej církvi  
augsburského vyznania na Slovensku 
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V časové tísni se dostávám k tomu, abych naplnila svou pravidelnou receptovou 
rubriku. A tak jsem vděčná za nápady ostatních, které se tentokrát opravdu ke mně 
dostaly. Ukázalo se, že vaše recepty dostávám po nějaké společné sborové akci. 
Většinou se sejde několik zajímavých jídel a jejich autor je naveden, aby mi recept 
poslal. Tak už v září sama napsala Renáta Radová recept na koláč, který přivezla  
v červnu do Horoušánek. Na takových akcích je také čas na povídání, a tak došla 
řeč na „trochu neobvyklé“, jak sama píše, recepty Hanky Velátové. Ty vám dnes 
předávám. A nakonec připojuji jeden bonus: recept od Jiřiny Veberové. 
 
1) Jablkové knedlíky 
Rozpis: 1/2 kg oloupaných a nastrouhaných jablek (na hrubém struhadle),  
14 dkg hrubé mouky 
Postup: nastrouhaná jablka smícháme s moukou a necháme nejméně 1/2 hodiny 
odstát. Potom tvoříme kulaté knedlíky (menší "tenisáky" - z uvedeného množství 
je jich 8 ks). Vaříme ve vodě asi 8 minut. Osladíme, omastíme a sypeme tím, co 
máte rádi. Výborné jsou s jogurtem, zakysanou smetanou, tvrdým tvarohem i jen 
se skořicí nebo kakaem. 
 
2) Chlupaté knedlíky trochu jinak 
Rozpis: 1 větší syrová brambora  (asi 10dkg), 1 rohlík, sůl 
Postup: Bramboru oloupeme a nastrouháme (lépe na jemném struhadle). Přidáme 
nakrájený rohlík a osolíme. Zpracujeme v těsto a tvoříme kulaté knedlíky, které 
vaříme asi 10 minut. 
Výhodou obou receptů m.j. je to, že potřebné množství jídla je možné libovolně 
zvyšovat nebo redukovat podle potřeby. Neobsahují vejce, jsou vhodné pro někte-
ré diety. 
 
Jiřinka poslala recept na hermelínovou pomazánku. Potřebujeme 1 hermelín,  
2 natvrdo uvařená vejce, 15 dkg měkkého salámu vcelku a 1 malou majolku.  
Hermelín, vejce a salám nastrouháme na nudličky a vše promícháme s majolkou. 
Pomazánku jsem už zkusila udělat na naši nedávnou rodinnou oslavu. Přidala jsem 
do ni navíc trochu petržele, aby byla barevnější. A musím říct, že měla velký 
úspěch. Tak tedy Jiřinko i Hanko, děkujeme. 
 

        Marie Ortová 
 
Recepty předávejte sestře Marii Ortové - buď osobně (v kostele) nebo e-mailem 
(ortova@jabok.cuni.cz). Děkujeme.                                                                          -red- 

Recepty 24 
Recepty „trochu neobvyklé“ a jeden bonus 

Při oslavách našeho výročí deseti let 
v Tulské jsem za Vámi přišla se zbo-
žím, které prodáváme v našich obchůd-
cích v Korunní 60 a v Klimentské 18,  
a tak bych Vám, kteří nás resp. Jeden 
svět a FAIR TRADE  neznáte nebo jste 
neměli možnost blíže se s nimi sezná-
mit, je v krátkosti představila:  
Obecně prospěšnou společnost JEDEN 
SVĚT založily v roce 2000 sbory Čes-
kobratrské církve evangelické Praha 
Jarov a Praha Vinohrady transformací 
nadace Jednoho světa, která u nás půso-
bila již od roku 1994.  
O.p.s. JEDEN SVĚT je nevládní  
nezisková organizace, která svoji veš-
kerou činnost vyvíjí na základě dobro-
volnosti. Cílem společnosti je poskyto-
vat obecně prospěšné služby mentálně 
či fyzicky postiženým lidem v ČR  
a dále pak lidem v rozvojových zemích. 
Společnost JEDEN SVĚT je členem 
asociace pro FAIR TRADE, která usi-
luje o šíření myšlenky FAIR TRADE  
a dbá, aby se zbožím pod nálepkou 
FAIR TRADE bylo nakládáno přesně 
podle principu spravedlivého obchodu. 
 Cílem společnosti JEDEN SVĚT není 
pouze prodat, ale i informovat a nad-
chnout. Myslím si, že se nám to ve  
Vršovicích daří. Pro ty z Vás, kteří to 
nevědí, po bohoslužbách pijeme kávu, 
čaj a sladíme si je cukrem z obchůdku 
Jeden svět. Mnozí z Vás již řadu let  
u nás nakupujete dárky pro své blízké.                 
A co je FAIR TRADE? 
Vychází z koncepce spravedlivého,  
poctivého obchodování s nejchudšími 

zeměmi světa. Při obchodování s part-
nery na Dálném východě, v Africe,  
ve Střední a Latinské Americe nabízejí 
reprezentanti FAIR TRADE férové 
podmínky:  
 
1. PLATÍ VYŠŠÍ MZDY NEŽ JE  

V OBLASTI ZVYKEM A PLATÍ 
V HOTOVOSTI. 

2. ZAVAZUJÍ SE K ODBĚRU 
P E V NĚ  S T AN O V E N É H O 
MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ ZA PŘE-
DEM SMLUVENÉ CENY. 

3. OBCHODUJÍ BEZ PROSTŘED-
NÍKŮ 

4. TRV AJ Í N A PO UŽÍV ÁNÍ 
 MÍSTNÍCH PŘ ÍRODN ÍCH 
 MATERIÁLŮ PŘI ŘEMESL-
 NÉ VÝROBĚ 
5. ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍCH 

VÝROBNÍCH POSTUPŮ 
 
A jak jsem se k činnosti obchůdku  
Jeden svět dostala já?! 
Letos o Vánocích to bude pět let, kdy 
Hanka Šilarová pořádala ve sboru  
ve vstupní hale na Vinohradech první 
vánoční adventní trh, a protože se spolu 
přátelíme a ona ví, že mám organizační, 
obchodní a jiné „buňky“ (mimocho-
dem jsem s ní a mými rodiči před 20 
lety dělala první BURZU oblečení), tak 
mne pozvala. Já jsem tam přišla  
a nastala situace, že nebyl nikdo  
do „stánku“ o.p.s. JEDEN SVĚT, tak 
jsem se prodeje chopila, seznámila 
jsem se tímto se setrou Věrou Lukášo-
vou (spoluzakladatelkou Jednoho světa 

 Obchůdek Jeden svět 
jedensvet.org a fairtrade.cz 
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Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie porozumění (od základních otázek jazy-
ka k výkladu Bible), Vyšehrad 2006 
Dostal jsem dárek a chci se o něj s vámi podělit. Jde o knihu Petra Pokorného 
„Hermeneutika jako teorie porozumění“. Chcete-li si přečíst odborný posudek 
této knihy, odkazuji na časopis Protestant č.6/2006. Já vám nabídnu pouze svůj 
osobní zážitek z její četby.  
Zřetelně si člověk z celého přístupu k biblickým textům a rozborům metodiky 
jejich předávání odnáší pocit pokory. Pokora před textem, před jeho autorem,  
ke kterému musím přistupovat poctivě, vstupovat s ním do rozhovoru, abych  
ve finále neprezentoval pouze sebe. Otvírá se tu i důležité téma tradice, které při 
výkladu textů bezesporu hraje svoji roli. Zároveň ale pokora před člověkem,  
za kterým přicházím s tím, abych mu předal něco, co mě osobně oslovilo. Svět 
mého bližního prostě musím brát vážně. A tak nás rozhovor s biblickým textem 
vede k mnohému poznání i o sobě samých. 
To jen ve stručnosti. Je toho mnoho, co bych vám měl o této knize říci, ale to by 
bylo skutečně na dlouhé povídání. Pro mě je zcela zásadní, jak důležité je pro 
autora právě v naší době samotné téma hermeneutiky – tedy „teorie výkladu, in-
terpretace textu“. Vzpomněl jsem si na jinou knihu prof. Pokorného - „Vznešený 
Teofile“, kde ukazuje snahu evangelisty Lukáše o rozhovor se svými současníky 
při svědectví evangelia. Typickým je text ze Sk 17, kde Pavel rozmlouvá s obča-
ny Athén.  
Svou knihou o hermeneutice nám Petr Pokorný (i další autoři této publikace) po-
máhá k vedení obdobného rozhovoru s našimi současníky nad biblickými texty. 
Nemůžeme počítat s tím, že by stačilo soustředit se pouze na stranu textu bez vzá-
jemného pronikání jeho světa a světa současného, ve kterém promýšlím i životní 
zkušenosti těch, kterým chceme svědectví textu předat. Nemohu tedy zůstat pou-
ze na povrchu a vytahovat z textu (pro nás konkrétně z Písma) pouze určitý vzo-
rec společenského chování, který zaměním za křesťanství.  
Ano, práce s biblickými texty je velice náročná. Naše víra nás ujišťuje, že v nich 
máme před sebou svědectví věřících lidí o konkrétních událostech jako o zjevení 
– tzn., „že v nich poznali něco, co se týká rozhodující, eschatologické budoucnos-
ti.“ Tedy budoucnosti před Boží tváří. Mluvíme-li o zjevení, těžko můžeme  
počítat s tím, že bychom mohli nárok zjevení ověřit racionálně. A tak po všech 
rozborech kolem práce s textem ukončuje Petr Pokorný svou práci kapitolou  
o svědectví. Tak, jako roli svědků potřebují biblické texty ve své době, potřebují 
ji i v době naší. Nelze počítat s tím, že by mohly být biblické texty předávány bez 
osobní sebereflexe a angažovanosti. A tady nachází autor naši roli. Odmítá odsu-
zující pohled na lidi kolem nás, kteří nepřijali naději evangelia. Naopak podtrhuje 
nutnost lidské poctivosti a autentičnosti svědectví nás, křesťanů. 
„Jestliže křesťanské svědectví není velkou částí společnosti přijímáno, není to jen 

proto, že by šlo o odcizené skupiny, které se vyhýbají odpovědnosti v konfrontaci 
se svědectvím. Jde do velké míry o to, že většina lidí se s autentickým svědectvím 
nesetkala a proti jeho neautentickým formám našla argumenty. Část společnosti 
navíc křesťanství přijala, ale přiznává se toliko k Ježíši, ne k církvi.“ (str.213) 
Na závěr bych chtěl pozvat k četbě této knihy. Mnohé osvětluje a také klade mno-
hé otázky. Jak jste z tohoto jediného citátu mohli zjistit, jsou to otázky značně 
osobní.                                 

Jiří Ort 
 
 

                                           
 
 
Seniorátní dny (20.10. - 22.10. 2006) byly tentokráte na téma Víra v kostce.  
Do Soběhrd se přijelo až večer. ubytovali jsme se a hned se večeřelo (z vlastních  
zásob). Průběhem celého večera se platilo atd. Po večeři byl seznamovací program, 
který měl Mikuláš Vymětal. Malovali jsme sebe navzájem (z čehož vzešla i zajímavá 
díla), luštili hlavolamy a obhajovali svůj názor na náhodu. Když skončil program, mohl 
se ubírat každý kam chtěl. K dispozici byla čajovna s hrami, zajímavými čaji, vedly se 
v ní i zajímavé diskuse nad čaji. Postupně všichni usínali až jsme nakonec usnuli.  
V sobotu ráno byla snídaně (sladké nebo slané chleby, zkrátka dobrá snídaně). Byla  
i pobožnost (Jakub Ort). Následoval program na téma Víra v kostce, který měl Tomáš 
Trusina. Určovali jsme, jaké jsou kostky, jaké mají  +  a  –  a ještě další věci, které byly  
k tématu. Poté následoval oběd, ke kterému byly těstoviny s omáčkou (byla i jedna 
speciální porce obarvená na modro). Když jsme se už dobře naobědvali, na program 
přišla brigáda – hrabání listí, kterého na podzim bylo samozřejmě opravdu dost.  
To nám zabralo tak hodinu. Poté byly na výběr 3 možnosti programu – fotbal (na který 
jsem šel já), vycházka a nebo stolní společenské hry. Já jsem šel na fotbal, takže napíšu 
jenom o něm. Hrál s námi i Filip Keller, který měl odpolední program. Hráli jsme 2x 
do deseti gólů, poprvé jsme prohráli (při této části hry si Janek Moravec – který chytal 
za protější mužstvo – zlomil 2 prsty, takže šel do útoku) a podruhé jsme těsně vyhráli. 
Od 17:00h měl přednášku Filip Keller na téma Nejsi sám svůj.  Tato přednáška byla 
výborná. Po ní následovala večeře – brambory se sekanou. Málokdo si dal hodně, jeli-
kož byl na programu oheň a samozřejmě i buřty. Při ohni se hrálo, povídalo ...  
Od 22:00h se promítal i film (Evangelium podle Matouše). Na ten jsem na chvíli byl, 
ale potom jsem odešel ven.  
V neděli ráno jsem s bráchama (Honzou, Kubou) a s Aničkou odjel do Prahy. Ale seni-
orátní dny v Soběhrdech ještě pokračovaly – na programu byly bohoslužby (Tomáš 
Trusina) a úklid. Tam už jsem ale nebyl. 
Celý víkend nám počasí docela přálo – sice nebylo ani moc slunečno, ale pršelo jenom  
na pár minut. Zkrátka vyšlo to pěkně! 
                                                                                                                               Daniel Ort 
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