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Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.     Jk 4,17 

publicista a jeden z představitelů protikomunistického disentu. Žije nyní 
v Písku, kde ještě pracuje na edici svých kratších starších textů věnovaných 
některým filozofům. 

Emil Veber   
 
 
 
Asi pět týdnů před termínem hry se začalo nacvičovat. Rozdaly se role a jelikož to 
byla hra vcelku krátká, tak každý měl pár vět. Na začátku byly trochu potíže s rolemi 
– jedna se musela přeobsadit, protože jeden pastýř musel být kluk, a ne holka. Atd….  
Jinak se ale začalo docela dobře. Postupně jsme se hru i naučili nazpaměť. Problém 
ale začal při předposlední zkoušce: Přišly jen asi dvě třetiny herců. Ostatní byli  
nemocní nebo nemohli. To bylo i při poslední zkoušce, i když už přišla valná většina. 
Stejně se ale musela hledat náhrada. A jeden člověk se našel! Nakonec to před gene-
rálkou vypadalo s obsazením v pohodě. 
Nastala sobota dvaadvacátého. Sám jsem dost pochyboval o tom, jak se hra vydaří. 
Začala první zkouška na praktikáblech. Světe div se, bylo to dobré! Ještě se musela 
trochu vypilovat hlasitost projevu. 
Odbila třetí hodina a čas generálky nastal! Docela jsem se divil, že jsem neměl ani 
moc velkou trému. Celkově to bylo dobré, ale pastýřská scéna, která měla věkově 
nejmladší obsazení, byla moc potichu. Jinak se ale vše vyvedlo. To bylo výborné! 
Nastal den D, neděle třiadvacátého, přibližně deset a něco hodin před štědrým dnem. 
A v tomto dni se už hrálo představení před šestkrát větším publikem, než v sobotu. 
Říkal jsem si, hlavně abychom nepokazili přendávání kulis. Tréma už byla větší. Už 
se hraje. Vše probíhá jako na drátkách, hostinský se mi opravdu líbí! Výměna kulis – 
vyšlo to! Celá hra se povedla! Opravdu se mi ulevilo, že už je to za mnou. Myslím,  
že to celé bylo velmi úspěšné. 
Nakonec se ještě zpívalo, hrálo, žonglovalo a recitovalo pod stromečkem. Občas  
z toho byly vtipné scénky a bylo tam několik hrdinských výkonů. Děti, obdařeny  
balíčky, i lidé z publika se posléze odebrali domů. 
Už se těším na příští Vánoce!                                                                       Daniel Ort 

Vojtěch Rada: „První zastavení křížové cesty“, 2007 
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Ladislav Hejdánek 
 
V minulých číslech našeho sborového dopisu jsme si připomněli již pět  
význačných osobností, které byly členy vršovického sboru. Dnes to bude šestá 
postava, a sice prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, Dr h.c. 
 
Narodil se 10. 5. 1927 v Praze v evangelické rodině. Bylo mu tedy loni osmde-
sát let. Po absolvování gymnázia studoval nejprve v letech 1946 – 1948 mate-
matiku a psychologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy; na filozo-
fickou fakultu chodil na přednášky filozofa J. Patočky. Ty ho ovšem oslovily 
natolik, že na fakultu přešel a studoval filozofii a sociologii. Zde byl pak dále 
ovlivňován myšlenkami T.G. Masaryka, Emanuela Rádla, J.B. Kozákem  
a dalšími mysliteli. Po skončení studia na univerzitě v roce 1952, v těžkých 
poúnorových letech, nemohl Hejdánek kvůli svému politickému přesvědčení 
nalézt zaměstnání odpovídající vzdělání, a tak určitý čas pracoval jako beto-
nář. Od roku 1956 do roku 1968 zastával pak funkci dokumentátora a knihov-
níka jednoho vědeckého ústavu v Praze. V roce 1968 získal funkci vědeckého 
pracovníka Filozofického ústavu Československé akademie věd. O tři roky 
později byl však propuštěn a zatčen a šest měsíců strávil ve vazbě. Následova-
lo na bezmála patnáct let zaměstnání pro takové osobnosti bohužel v té době 
typické – noční vrátný a topič… Pořádal ale po celá sedmdesátá léta filozofic-
ké „bytové“ semináře. 
Ladislav Hejdánek se stal v roce 1977 signatářem Charty 77 a do roku 1980 
byl jejím mluvčím. Až v roce 1987 mohl absolvovat stipendijní studijní pobyt 
na univerzitě v Amsterdamu, kde také získal čestný doktorát. Ve stejném roce 
odešel do důchodu. 
Po roce 1990 začal přednášet filozofii na Evangelické teologické fakultě  
a na Filozofické fakultě UK - od roku 1990 jako docent a od roku 1992  
do roku 2005 jako profesor.  
Z Hejdánkova díla jmenujme Dopisy příteli, Filozofie a víra, Nepředmětnost 
v myšlení a ve skutečnosti. Dále samizdatově vydával časopis Reflex a knižni-
ci Oikúmené. Byl vyznamenán Cenou Jana Palacha, francouzským Řádem 
umění a literatury a Řádem T.G. Masaryka. 
Doktor Hejdánek o členství v našem sboru požádal v lednu 1966; byl potom 
zvolen jako náhradník do staršovstva a 14. října 1974 skládá slib jako člen 
staršovstva. Byl jím asi do roku 1977. Mimo účast ve sborových shromáždě-
ních a na schůzích staršovstva přednášel o filozofii na schůzkách třicátníků. 
Účastníků těchto setkání je už mezi námi asi málo.  
To je Ladislav Hejdánek, přední český filozof protestantské orientace, esejista, 

Milí přátelé, 

načínáme nový rok, už ho máme kus za sebou. A už je  
toho mnoho, co se událo. Nedávno se mi spojily dvě  
události. Již před rokem byl velký humbuk v médiích – 
archeologové našli v Jeruzalémě hrob rodiny z doby života 
Ježíšova a v tom hrobě byla jména „Ježíš, syn Josefův“  

a další. A dokument kanadských filmařů „Ztracený Ježíšův hrob“ a následně  
média po celém světě mají jasno – jde o hrob Ježíše z Nazareta, jeho matky Marie, 
Máří Magdaleny a jejich syna Judy. Jakkoliv vědci jasně vyjádřili značnou rezer-
vovanost k možnosti, že by mohlo jít o hrob rodiny Ježíšovy (což je totéž, jakoby 
tuto možnost vyloučili), novináři mají jasno. Základní kámen víry křesťanů vyvrá-
cen! Ježíš nevstal z mrtvých! V posledních dnech se celá věc mírně oživila vědec-
kou konferencí v Jeruzalémě, o které povrchně informovaly Lidové noviny. 
Vůbec se nechci pouštět do diskuse - takových hitů už bylo a bude. Jen se mi to 
spojilo s kapitolou „Přátelství – zapomenutá kategorie víry a křesťanského spole-
čenství“ (Elisabet Moltmann-Wendel) z knihy manželů Moltmannových „Zaujetí 
pro Boha“. A toto spojení mě potěšilo. Na jedné straně potřeba dokázat,  
že základy křesťanství jsou nesmyslem, na druhé straně touha nacházet a ukazovat 
dnešnímu člověku, že Bůh na něj nezapomíná. Snaha dívat se kriticky na vlastní 
dějiny myšlení a pochopení evangelia, snaha uchopit nově, srozumitelně pro dneš-
ního člověka, jaké důrazy Božího království Ježíš z Nazareta vlastně přinesl. Ježíš 
jako ten, který doprovází. Ježíš jako přítel. Ne guru, který určuje zákony a řády, 
jejichž dodržování tvrdě vyžaduje. Ne jako Učitel spravedlnosti, jakého znala esej-
ská skupina v Kumránu. Ale jako ten, který naslouchá, doprovází a pomáhá. Který 
učí vnímat i ty, kteří jsou jiní než my. Který nabízí smíření a odpuštění. Který na-
bízí přátelství v nejhlubším smyslu toho slova. Který pomáhá žít plný život. 
O takovém Ježíši věřím, že byl vzkříšen. Že prošel přes Boží soud do nového živo-
ta – se vším co zvěstoval, se vším co žil. Vnímám to jako obrovskou naději pro 
tento svět, který je tak roztříštěn – jako nabídku, jak tento svět může přežít.  
Jak i tento svět, každý z nás, může být vzkříšen. To je má víra. 
Je mi líto (a pravda – dost mě to i zlobí), když je člověk dnešní doby zásobován 
povrchností ze strany médií. A jsem hluboce vděčen každému, kdo na tuto hlou-
post odpovídá snahou po pomoci, snahou naslouchat a doprovázet ty, kteří to  
potřebují. Kdo otevírá možnost dialogu mezi lidmi různých kultur i náboženství 
tak, jak o tom na začátku tohoto roku mluvil bratr biskup Václav Malý v rozhlase. 
Jsem hluboce vděčen za každého, kdo vzal životně vážně Ježíšovu zvěst a věří,  
že tato zvěst má budoucnost před Boží tváří. Jsem hluboce vděčen za každého, 
kdo vyznává, že Ježíš z Nazareta byl vzkříšen a je Kristem. Jsem hluboce vděčen 
za každého, kdo prostě chce být slušným člověkem. A všem přeji Boží požehnání 
pro celý tento rok. 
  Jiří Ort 

O některých osobnostech v našem sboru - 6 



Lednové setkání v Bělči 
Na konci ledna jsme měli možnost s Jirkou být tři dny v táboře Jana Amose Komenského 
v Bělči. Kromě vzácné příležitosti strávit společné dny mimo Prahu jsme se zúčastnili dvou 
církevních akcí, navštívili bohoslužby ve sboru v Třebechovicích pod Orebem, měli mož-
nost uskutečnit dvě milé návštěvy. K tomu všemu jsme jeden a půl dne byli sami v celém 
táboře, ve kterém v létě bývá i 160 lidí. Tedy nebyli jsme úplně sami, kromě rodiny správ-
ce byl v táboře i kuchař, který vařil jen pro nás. Kolik návštěvníků tábora se něčím  
takovým může pochlubit? 
Článek do sborového dopisu jsem se ale rozhodla napsat kvůli jedné z celocírkevních akcí, 
která se v Bělči konala od pátečního večera do sobotního oběda. Jednalo se o setkání  
vedoucích letních akcí, které se budou o prázdninách v táboře konat (rodinné rekreace, 
rodinné rekreace pro rodiny s dětmi s postižením, dětské tábory). Setkání zorganizovalo 
oddělení výchovy Ústřední církevní kanceláře, které od jara 2007 vede velmi dobře Eva 
Balcarová. Letní bělečské akce se konají už mnoho let. Setkání vedoucích bylo ale svoláno 
poprvé a bylo přijato s velkou vděčností. Někteří přihlášení účastníci se na poslední chvíli  
z vážných důvodů museli omluvit, přesto se sešla pěkná skupina asi 12 osob. Všechen čas 
(tedy kromě doby spánku) jsme trávili společně při intenzivní práci i při neformálních roz-
hovorech. Přestože jsme se někteří dříve neznali, zážitky z pobytů v Bělči nás hned sblíži-
ly. Cílem setkání bylo sdělit si zkušenosti z vedení rekreací, formulovat oblasti, ve kterých 
bychom potřebovali podporu oddělení výchovy a správce tábora. Dostali jsme cenné orga-
nizační pokyny, mluvili jsme o bezpečnosti, odpovědnosti, přípravě programu. Důležitým 
tématem byla propagace všech akcí, především ale táborů pro děti, které bývají v posled-
ních letech málo obsazeny. Je to škoda, vím, že jsou připravovány velkými zkušenými 
týmy, děti mají velmi kvalitní a atraktivní program. Byly nám představeny nové webové 
stránky www.deticce.cz. Po obsahové i grafické stránce jsou na výborné úrovni, doporučuji 
je vaší pozornosti. Za jejich přípravu i aktualizaci patří také poděkování oddělení výchovy. 
Nakonec si neodpustím pozvání – určitě jste pochopili (nebo to už také možná dávno víte), 
že s Jirkou o prázdninách jednu z organizovaných akcí povedeme. Bude to rodinná rekrea-
ce v termínu 2. - 9. srpna 2008. I vy se jí můžete zúčastnit, jste srdečně zváni. V průběhu 
února budou ve sboru k dispozici přihlášky. 

Marie Ortová 
 
 
 
 
Tento článeček má být zatím stručnou, ale o to naléhavější pozvánkou na letošní  
jednodenní sborový výlet. Uskuteční se v sobotu 31. května 2008. Několik let jsme mlu-
vili o tom, že bychom mohli vyjet za hranice Česka, do Herrnhutu (Ochranova), kde 
v 18. století vznikla Obnovená Jednota bratrská a do oblasti Srbské Lužice. Právě letos se 
staršovstvo pro tento cíl výletu rozhodlo. Kromě Ochranova navštívíme ještě další město 
(nejspíše Zhořelec nebo Budyšín), popř. nějakou lužickosrbskou vesnici. Program upřes-
níme co nejdříve a zveřejníme v dalších číslech sborového dopisu. 
Datum výletu si ale do kalendáře můžete zapsat již nyní. Na výlet můžete sebe, svoje rodi-
ny i přátele zapsat do archu v hale modlitebny nebo se můžete přihlásit na adrese  
jiri.ort@evangnet.cz. 

Marie Ortová 
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vůči komu vymezovat? Současný počet židovských obyvatel ČR tvoří pouhý  
zlomek předválečné židovské minority, která čítala 120 000 lidí. Na koho vlastně 
útočí současní čeští antisemité? 
Antisemitismus sílí v celé Evropě.  Nevím, co je toho přesnou příčinou, ale  
psychologicky to lze vysvětlit. Evropané se v různé míře podíleli na strašlivé  
genocidě šoa. Ne všichni, samozřejmě, ale ti, kdo nemají zcela čisté svědomí,  
třebas i pro chování svých předků, mají někdy nutkavou potřebu očistit sebe sama 
tím, že zavrhnou tehdejší oběti. Nacisti a jejich potomci se už nechtějí kát. Už mají 
dost pocitu viny. Chtějí najít znovu svou sebejistotu, a proto si hledají argumenty, 
že ti vraždění nesou na svém osudu nějakou vinu, že si za to mohou sami. Tím či 
oním. Jsou prostě špatní a hodni smrti. 
A kdo vlastně jsou současní čeští antisemité? 
Existují různé analýzy této otázky. Jde o lidi nějak frustrované současnou situací 
v naší zemi. Ti lidé nejsou schopni pohybovat se ve svobodném demokratickém 
prostředí, najít své místo ve společnosti. Sdílený antisemitismus jim poskytuje 
pocit nějaké identity, ti lidé konečně někam patří. Mají své kamarády, kumpány se 
stejnými životními názory. Mohou si hrát konspirační hry a opájet se sebeobdivem 
k údajnému hrdinství. Mohou být naprosto zbabělí, a přesto se cítí být čímsi jako 
vojáky, bojovníky. A mají společného nepřítele, jemuž lze celkem beztrestně klást 
za vinu vlastní selhání, neúspěchy a obavy. Na druhé straně se tito lidé mohou 
rekrutovat z poměrně úspěšných populistů, kteří si od primitivní ideologie slibují 
politické body. Mohou to být i úplně jiní lidé s různými osobními důvody. Vždy 
jsou to však lidé nějak narušení. Kdybych potkala příjemného, inteligentního, 
úspěšného člověka, mohl by mi být sebevíce sympatický, ve chvíli, kdy by 
se projevil jako antisemita, okamžitě bych s ním přestala komunikovat a skončil 
by u mně na celé čáře. Asi stejně, jako kdyby se přiznal, že je sadistickým  
pedofilem. 
Antisemitismus bývá označován za nejtrvalejší zášť v dějinách lidstva. Kde podle 
vás tkví kořeny natolik úporné nenávisti, která židovský národ pronásleduje celá 
staletí? 
I na toto existují  různé odpovědi.  přiznám se,  že žádná mě  nepřesvědčuje.  
Antisemitismus je natolik odporný jev, že se zdráhám hledat a vidět nějaké jeho 
racionální kořeny. 
 
Autor: Petra Johanna Poncarová 
Datum: 14. ledna 2008 
Zdroj: http://www.antisemitismus.wz.cz/LPA_clanky/rozhovor_VT_kmen.htm 
 
 
Tento rozhovor nabídl br. Lukáš Klíma místo svého původního článku, ve kterém chtěl 
upozornit na chystaný pochod neonacistů v Plzni. Zdržením vydání sborového dopisu 
se tento článek stal změnou událostí neaktuálním. Omlouváme se vám i Lukášovi  
a děkujeme za jeho rychlou reakci. Za redakci Jiří Ort. 

Sborový výlet 2008 
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15. ledna 2008 časně ráno, obklopen svými blízkými,  
zemřel po dlouhé a vysilující nemoci, které statečně čelil, 
emeritní profesor Evangelické teologické fakulty UK Jan 
Heller. Pohřeb se konal v sobotu 26.1. ve 14 hod. v evan-
gelickém kostele u Salvátora. 

Prof. ThDr. Jan Heller 
Narozen v Plzni, studoval filosofii a teologii v Praze  
a Basileji, od r.1950 působil na tehdejší Komenského 
bohoslovecké fakultě nejprve jako lektor hebrejštiny, 
posléze jako docent religionistiky, od r.1977 pak jako 
profesor Starého zákona. V letech 1966–1968 vyučoval 
jako hostující docent na Humboldtově univerzitě a Kirch-
liche Hochschule v Berlíně. Podílel se na vzniku České-

ho ekumenického překladu Bible, je autorem řady odborných prací, jak z oboru  
religionistiky, v níž se zaměřoval na náboženství starověku, tak ze starozákonní biblis-
tiky. Po svém emeritování v r.1992 pokračoval ještě nějakou dobu ve výuce, mj. na 
Katolické teologické fakultě UK, věnoval se práci na obsáhlém Výkladovém slovníku 
biblických jmen (vyšel v Praze 2003) a činnosti popularizační. Širší veřejnosti je znám 
jako autor neotřelých výkladů biblických textů, vydaných ve sbírkách Jak orat  
s čertem (2005), Stezka ve skalách (2006), Obtížné oddíly knih Mojžíšových  
(s M. Prudkým, 2006), a rozhlasových zamyšlení nad nedělními biblickými čteními  
k bohoslužbám (částečně vyšla tiskem: Znamení odkazující k nebi, 2007). 
 
Závěr z promluvy prof. Pavla Filipiho na pohřbu prof. Jana Hellera 26. ledna 2008: 
...Je proto příznačné, že jednu ze svých posledních knih, jakousi autobiografickou  
bilanci Jan Heller nazval: Podvečerní děkování. Děkování, to je opravdu, co nám 
v podvečer života poctivě zbývá. Nešťastný člověk, který v pohledu na svůj dosavadní život 
nedokáže říci: Deo gratias. Ale i zde mi dovolte provést „sémantický úklid“, k němuž nás 
náš učitel vždycky nabádal. Je běžnou konvencí nazývat sklonek života večerem či podveče-
rem. Ale není už tak zcela samozřejmé, že to, co přijde po večeru, není věčná noc, nox  
perpetua. V jednom ze svých „Ranních slov“ s Petrem Vaďurou, vysílaným před necelým 
rokem, se Jan Heller zamýšlí nad žalmem 91, nad slovy „Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, 
přečká noc ve stínu Všemocného“; a říká: „Komu Duch svatý dá rozpoznat, že už ho dob-
rotivý Otec přikryl svou dlaní, tomu i ta noc, která je před námi všemi, není ničím, co by ho 
od Boha vzdálilo“.[pozn. 4: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo_zprava/322854] 
My věříme, že Jan Heller, náš kolega, přítel, bratr, nekráčel ze svého podvečera vstříc 
noci, nýbrž vstříc rozbřesku nového jitra. Nebo jinak, jeho vlastními slovy z půvabného 
závěru Hellerovy promluvy při jeho osmdesátinách: „Tak nakonec vlastně stačí, když víme, 
komu patříme a komu se můžeme nadějně odevzdávat odkudkoli. Z úzkosti i strachu, z bídy 
- i smrti. Jeho náruč je otevřená a on se nám usmívá vstříc“. [pozn. 5: Podvečerní  
děkování 276] Takto povzbuzeni k naději se loučíme s Janem Hellerem, naším učitelem, 
kolegou, přítelem a bratrem, my jeho dlužníci.                                                                                  

 

 
Proč jste založila Ligu proti antisemitismu? Co bylo onou pomyslnou „poslední 
kapkou“? 
Liga proti antisemitismu byla výsledkem náhlého nápadu. V noci mě to napadlo  
a během půl hodiny bylo prohlášení sepsané. Ráno jsem je konzultovala se dvěma 
kolegy z Plzně a pak jsem text rozeslala. Šířil se jako lavina. Důvody založení 
LPA jsou zřejmé, nenávist k Izraeli a k Židům se občas objevovala dokonce mezi 
studenty, ve vulgárnější podobě pak v internetových diskusích, jejichž šílená  
a bezuzdná nenávist mne zpočátku naprosto šokovala, ale poslední kapkou asi 
bylo několik sprostých anonymních mailů a dopisů, které jsem dostala. Byly 
v nich nadávky a výhrůžky s jednoznačně antisemitským významem. Mí dobří 
přátelé, Židé, mi pak řekli: „Vítej mezi námi. Tohle my vidíme skoro denně.“  
A mně došlo, že s tímhle nechci žít, že už nemůžu dělat, že se mně tohle netýká, 
když tak skvělí lidé, jako jsou mí přátelé, čtou tak hrozně zlá slova. Tady v naší 
zemi, dnes, tolik let po šoa. To nelze přejít mlčením. 
Čeho jste chtěla dosáhnout? 
Cíle LPA jsou známé: měli bychom všemi legálními prostředky vzdorovat proje-
vům antisemitismu. A také jsem chtěla vyburcovat českou společnost, která jako 
by o tomhle problému nechtěla vědět. Vím, že v tomhle úsilí nejde pouze o Židy, 
ale také o Čechy, nyní se rozhoduje o budoucnosti. Ostatně o budoucnosti se roz-
hoduje každý den, záleží na nás, jaké dějiny píšeme. Nedělám si iluze, že problém 
rasismu a antisemitismu vyřešíme, ale věřím, že každý, byť sebemenší, krok 
správným směrem má smysl. 
Jak Liga funguje? 
Liga není v přesném smyslu organizací. Je to velmi volné sdružení lidí, kteří  
o sobě vědí, mohou se rychle informovat pomocí internetu, mohou si sdělovat 
zkušenosti, rady a poskytovat si pomoc. Nemáme účet, kancelář, nemáme nic, než 
své vlastní síly a zdroje, každý za sebe. Jestliže je třeba něco výjimečně zaplatit, 
platí to někdo z nás ze svého. Jestliže je třeba něco přeložit nebo rozepsat, vypra-
covat právní analýzu nebo napsat článek, dělá to někdo z nás. Přednášíme zadar-
mo o problémech antisemitismu nebo informujeme o židovské kultuře. 
Čím podle Vás antisemitismus nejvíc ohrožuje naši i světovou společnost? 
Antisemitismus ohrožuje každou společnost, v níž se objevuje, sám sebou. Svou 
nespravedlností, lhaním, ponižováním lidí, násilím, které plodí, špínou, kterou šíří. 
Škodí nejen Židům, v mnohem větší míře škodí svým stoupencům. Z lidí dělá bes-
tie, nemyslící roboty, orientuje je ke smrti. Všimněte si té fascinace násilím a smr-
tí, kterou antisemité vyjadřují různými způsoby. Uctívají nacistické vůdce, někdy 
obdivují vyložené psychopaty, navzájem se ujišťují o úplně nesmyslných parano-
ických představách, soustavně vědomě lžou. Destrukce charakteru je u takových 
lidí téměř nevyhnutelná, pokud se včas nevzpamatují. 
Proč v české republice antisemitické tendence sílí, i když se už de facto nemají 

Rozhovor se zakladatelkou 
Ligy proti antisemitismu ThDr. Věrou Tydlitátovou 

Prof. ThDr. Jan Heller (1925 - 2008) 
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Milí přátelé kulinářského umění, předem se vám omlouvám, že příspěvek do Mariiny  
vyhlášené rubriky píši já - nekuchař a gastronomický antitalent (Valére Seho by mi teď 
asi řekl: „Jak můžeš něco takového říci, když vařit ani nezkusíš! To přece nic není. 
Princip je stejný, jako když maluješ obraz. Někdy víš, co chceš malovat /vařit - pak je 
to jednoduché; vlastně postupuješ podle konkrétního receptu. Někdy nevíš, co chceš 
malovat /vařit - pak je to více abstraktní. Prostě nějak začneš a lecos zkoušíš, ono se to 
vyvíjí a ty na ten vývoj citem reaguješ, vedeš s budoucím obrazem /jídlem dialog…  
a ono se to povede, no, to víš, že jo!“ - jako bych Valéra slyšel. Jen najít čas a hlavně 
odvahu. Ale díky za podporu, Valére!). O co větší kuchařský antitalent, tím větší gur-
mán a konzument - ostatně co jiného z člověka dnešní konzumní společnost vytváří… 
Jídel, která bych vám doporučil je nepřeberně. Problém ale je, že moje žena Renáta je 
kreativní člověk a 99% receptů jí slouží jen jako inspirace. Takže 99% jídel, která  
jíme, je unikát (podotýkám, že zatraceně dobrý!), ale protože jsou dílem okamžiku a ne 
dílem „černého na bílém“, musím se omezit jen na to jedno procento. Původně jsem 
myslel, že vám prozradím recept na „Prďochovu pravou francouzskou zelňačku“  
inspirovaný kultovním filmem všech kulinářů „Zelňačka“ s Louis de Funésem a Jean  
Carmetem v hlavních rolích této neuvěřitelné sci-fi komedie. Nicméně musím ještě 
počkat, protože zatím patří právě do těch výše zmíněných 99%.  
Od abstraktní polévky se nyní již konečně přesuňme ke konkrétnímu jídlu. Také si 
vzpomínáte na své mládí a s tím spojené diety po různých střevních nemocech či na 
školní jídelnu? Mně se vybaví (mimo jiné…) vepřové maso v mrkvi - pochopitelně  
v tom negativním smyslu. Renáta ale našla recept, jehož výsledná hmotná podoba  
i chuť je skvělá, ačkoliv jeho název zní: 
Vepřové v mrkvi - po starodávnu (Lánská, Dagmar: Tradiční koření I. - od anýzu po 
zázvor, Nakl. Lidové noviny, 2001, str.28)      
Potřebujeme: 300g vepřového masa (plec, krkovička apod.), 1-2 lžíce másla nebo oleje 
(Renáta používá olivový), větší cibule, sůl, po špetce mletého černého pepře, muškáto-
vého květu, zázvoru, skořice, 1/2 lžičky anýzu, 500g mladé mrkve, 1 polévková kost-
ka, po lžíci rozinek a sekaných mandlí (Renáta dává o něco víc), 1 lžíce polohrubé 
mouky, kerblík nebo petrželka.  
Vepřové maso nakrájíme na kostky, cibuli nahrubo. Na tuku společně opečeme,  
až maso změní barvu a cibule zesklovatí. Osolíme, opepříme, promícháme. Chvíli 
mícháme, pak podlijeme 1dl vody a dusíme, až maso začne měknout. Vysypeme na 
kolečka nakrájenou mrkev, koření, polévkovou kostku a dále dusíme. Když mrkev 
měkne, přidáme mandle a spařené rozinky, zaprášíme moukou, promícháme. Podle 
potřeby přidáme trochu vody a vše dodusíme. Mrkev by neměla být rozvařená. Podá-
váme posypanou bylinkami s vařenými bramborami nebo kroketami. Po starodávnu se 
k pokrmu přikusovaly „rozpeky“ (vdolky z kynutého těsta pečené v troubě). 
 

                                                                                                        Ondřej Rada 
Recepty předávejte Marii Ortové buď osobně (v kostele) nebo e-mailem 

 (ortova@jabok.cuni.cz). 
 
   

Recepty 34 
… po starodávnu Milé konfirmandky, milí konfirmandi, 

  
vítám vás do společenství vršovického sboru – do spole-
čenství těch, kteří se snaží orientovat svůj život podle  
Božího slova a jeho přikázání, těch, kteří v cestě víry  
objevili a poznali pomoc a sílu svého života. Vítám vás  
k obecenství stolu Páně, kde můžeme společně přijímat 
Boží odpuštění a brát sílu do dalších dní. A protože, víra 
roste ze slyšení Božího slova, chci vás pozvat k setkávání 
kolem něj při schůzkách mládeže, při nedělních bohosluž-
bách i ostatních sborových i seniorátních a celocírkevních  
akcích. Přeji vám, abyste ve sboru našli své místo, své 
přátele, i prostor ke službě podle obdarování, které vám 
Pán Bůh svěřil. 

Otevírá se před vámi nová etapa života - dospívání a mládí se všemi jeho krásami, 
nabídkami, rozhodováními. Začínáte však i novou etapu na cestě víry. Etapu, v níž se 
každý sám za sebe budete rozhodovat, komu a čemu dáte v životě přednost, zda budete 
stát o Pána Boha jako o věrnou oporu a spolehlivého průvodce životem, zda se budete 
chtít řídit dobrými orientačními značkami - Božími přikázáními.   
Přeji vám na tuto cestu rozumné srdce, které dovede rozeznávat mezi dobrým a zlým. 
Milé konfirmandky a milí konfirmandi, stalo se již takovou vršovickou tradicí, že kon-
firmandi dostávají malý symbolický dárek od kurátora - v mém případě od kurátorky 
sboru. Myslela jsem, že opět vyberu něco z našeho obchůdku Jednoho světa, čímž 
navíc podpořím dobrou věc. Nakonec jsem se ale rozhodla jinak. 
Na naší cestě po Austrálii jsme se s Tomášem na toto téma bavili a vybrali jsme malé 
plyšové koaly. Asi Vás zarazí, že při příležitosti, kdy se stáváte dospělými členy sbo-
ru, máte dostat plyšovou hračku. Malého koalu však nedostáváte jako hračku, ale jako 
symbol. Život koalů má totiž několik možných přirovnání k životu křesťanů: 
Tak za prvé – koalové jsou velmi vzácná zvířátka a k tomu, aby přežili, potřebují  
pomoc a ochranu od člověka. Stejně tak křesťané potřebují ochranu a pomoc  
od našeho Pána. 
Za druhé – koalové jedí pouze jediný pokrm - lístky eukalyptu - blahovičníku. Stejně 
tak křesťané mají pro svůj život jednu duchovní potravu a tou je Bible svatá, při jejímž 
čtení a zkoumání naleznete mnoho odpovědí na různé životní situace, do kterých se 
dostanete. 
A ze třetí – podobných vzácných druhů zvířat jako jsou koalové je v Austrálii celá 
řada. Stejně jako různých církví na naší Zemi. A proč jsme vybrali právě koaly?  
No proto, že nám připadali ze všech nejroztomilejší. I my si přejeme, abychom se jako 
křesťané Pánu Bohu líbili, a proto i já Vám, milí konfirmandi přeji, abyste se ve svých 
životech chovali tak, aby Náš Pán mohl říci: „To jsou moji nejmilejší“. 
Přeji Vám, ať v cestě víry najdete trvalou radost a sílu svého života. Pán Bůh vás  
provázej svým požehnáním. 

  Magdalena Jelínková 

Promluva ke konfirmandům 2. 12. 2007 
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 I stalo se v našem sborovém společenství již tradicí, že konfirmace  
našich mladých členů se slaví o první adventní neděli. Naposled to tedy bylo 
2.12.2007. Nemůžeme však říci, že tato významná událost proběhla jen v tomto 
dni, protože byl pouze vyvrcholením toho, co předcházelo. Byly to celé dlouhé 
měsíce příprav, kdy náš br. farář Jiří Ort tu skupinku mladých lidí na setkání 
příprav a cvičení vedl. Probírali spolu nejen znalosti o Bibli a církvi, ale přede-
vším osobní cesty víry a otázky, jak se křesťan formuje a roste. 
 Dne 27.11.2007 se pak sešli připravení konfirmandi s naším staršov-
stvem a dalšími členy sboru, aby hovořili o tom, jak rozumějí křesťanské víře  
a co podstatného se naučili. Bratr farář s nimi prošel téměř celou tématiku kon-
firmačního cvičení a my jsme si s nimi v duchu vše rádi znovu opakovali. Byli 
jsme potěšeni tím, jak ta pětice mladých lidí přemýšlí o závažných otázkách 
života s Kristem, ocenili jsme jejich pokrok, ale i práci Jiřího Orta, který je  
duchovně vedl. 
 Při samotné konfirmační slavnosti na nedělním shromáždění 2.12.2007 
byla velká účast členů sboru i hostů. Ve vstupní části byli konfirmandi všem 
představeni. Byli to (na fotu zleva): Alex Hošek, Daniel Ort, Marianna  
Vančurová, Rut Hančilová a Anna Seho. 

 V krátkém jejich oslovení zdůraznil Jiří Ort právě etapu příprav a cvičení: 
“….Hezké bylo a je, že jsme při tom patřili k sobě a uvědomovali si, že ti, kdo 
jsou zváni do církve jsou velice různí, někteří více, jiní méně zmateni, ale bez 
ohledu na náš vnitřní stav i schopnosti – všichni patříme Pánu Bohu….“ 
 Celé shromáždění pak vyslechlo vyznání konfirmandů. První čtení byl 
oddíl z evangelia podle Lukáše 24,13-15, oddíl popisující setkání učedníků se 
vzkříšeným Pánem na cestě do Emaus. Tento text byl základním rámcem kázá-
ní. Hlavní jeho částí bylo pět oddílů na žalmové texty, které si konfirmandi  
sami vybrali, postupně nahlas přečetli a jejich výklad směřoval k osobnímu 
oslovení každého z nich. Šlo o Žalmy 121 (Rutka), 98 (Danek), 100 (Anička) , 
117 (Mája), 24 (Alex). Kazatelské oslovení jednotlivců bylo spojeno 
s požehnáním pro ně a předáním pamětního listu (farář a kurátorka). 
 Sestra kurátorka Magda Jelínková vložila do své promluvy konfirman-
dům především přání a současně i výzvu, aby našli ve sboru každý své místo, 
své přátele i prostor ke službě podle obdarování, které jim Pán Bůh svěřil.  
Jejich budoucnost označila jako novou etapu života, ve které je povede srdce, 
jež umí rozeznávat mezi dobrým a zlým. Pozvala je mezi mládež sboru i senio-
rátu. A protože přijela právě z Austrálie od protinožců, darovala všem jako 
symbolické dárky plyšové koaly. Ty by mohly všem opakovaně připomínat,  
že jde o zvířátka vzácná vyžadující ochranu a tak podobně se svěřují křesťané 
péči našeho Pána. Dále potřebují zvláštní životodárný pokrm, kterým jsou  
výhradně eukalyptové listy, jako pro křesťana je výhradním pokrmem Slovo 
Boží. A konečně, jsou to milí tvorové, kteří se každému líbí. Kéž naleznou 
křesťané zalíbení v očích Božích. 
 Připomeňme si ještě poslání, vyjádřené slovy Žalmu 37,4-7a, a požehná-
ní podle Zj 14,6, které zazněly na závěr. Zpívali jsme mnoho pěkných písní: EZ 
273, 275, 308, 461, 462, 161, DEZ 680, 682, 678 a Svítá 75, 401. 
 A co my, obyčejní členové sboru? Budeme na tuto konfirmační slavnost 
jenom vzpomínat? To je málo. Vítejme s láskou těchto pět mladých lidí,  
nechoďme kolem nich nevšímavě a horlivě zalévejme evangelijní eukalyptové 
listoví, aby naši mladí přátelé rostli a sílili mezi námi v trvalé radosti. Vezmě-
me je za ruku a společně opakujme slova poslání konfirmačních bohoslužeb: 
 
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje 
spravedlnost zazáří jako světlo, jako polední jas tvoje právo. 
 

Joel Pokorný 
 
 

Konfirmace ve Vršovicích 
aneb pět koal na sborových větvích 
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