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Vojtěch Rada: „Šesté zastavení křížové cesty“, 2008 - detail

Květen - Červen 2008
Síla má a píseň jest Hospodin, nebo mne vysvobodil.
2. Mojžíšova 15,2 K

Velikonoční modlitba sestry Postřihačové

Milí přátelé,
»v Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš,
Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který
býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi
Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu
na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.« Sk 13,1-3
„Pán Bůh Tě opatruj, Pavle. Pán Bůh Tě opatruj, Barnabáši.“ Byly to velice hezké
roky v Antiochii. A velice plodné. O sboru v Antiochii toho vlastně mnoho nevíme a přitom můžeme tušit, jak to tady myšlenkově vřelo, jak odvážně a hluboce
tu promýšleli evangelium pro životy své i pro životy lidí, za které cítili odpovědnost. Promýšleli otevřenost a universalitu evangelia napříč hranicemi, které
nastavěly zvyky i náboženské přesvědčení. Bylo co promýšlet. Právě v Antiochii
vznikl první sbor z obrácených helénistických Židů. Právě tady se staly veliké
věci jako společná večeře Páně spolu s neobřezanými křesťany. Tady Pavel myšlenkově vyrostl, tento sbor ho ovlivnil. A obráceně – tento sbor ovlivnil Pavel.
A ne málo.
A nyní Saul, Pavel, odchází. Mnohokrát se už nesetkají – milovaný sbor a velký
apoštol. A přece o sobě budou vědět, budou na sebe myslet a modlit se za sebe.
A společně pracovat na Božím díle, které spolu tak odvážně promýšleli. „Pán Bůh
Tě opatruj, Pavle. Pán Bůh Tě opatruj, Barnabáši.“
Asi tušíte, že jsem tento text, tento příběh, nevybral jen tak. Končí nám společný
rok, který jsme směli strávit s Lukášem Klímou a s jeho rodinou. Těch setkání,
těch rozhovorů, návštěv a společně strávených bohoslužeb. Není v našem sboru
generace, která by nebyla obohacena přítomností bratra vikáře a jeho rodiny.
A pevně věřím, že i náš sbor byl obohacením pro ně.
A v tuto chvíli se loučíme. Klímovi odchází na sbor, kde bude Lukáš farářem.
Nebudeme se vídat příliš často. Ale budeme o sobě vědět, budeme na sebe myslet,
modlit se za sebe a pracovat na Božím díle, které jsme společně promýšleli.
„Pán Bůh Tě opatruj, Lukáši. Pán Bůh Tě opatruj, Olgo. Pán Bůh Tě opatruj,
Kryštofe. Pán Bůh Tě opatruj, Ido.“

Jiří Ort
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Všemohoucí Bože náš,
prosím, ať nás přestane tížit naše uspěchanost a roztěkanost a koloběh práce
a denních starostí ať na nás nedoléhá tak, že nemáme čas k tomu, abychom se
radovali z darů života i z naděje, kterou nám, hříšným lidem, otvíráš ze svého milosrdenství.
Za to Tě, Bože, prosíme.
Vyznáváme se Ti, Pane náš, že nás i naše modlitby usvědčují ze sobectví. Ty víš,
kolikrát jsme Tě nemoudře prosili ve věci marné a zbytečné. Odpusť nám To.
Za to Tě, Pane, prosíme.
A tak Tě nyní prosíme o pomoc tvého Ducha, aby nás naučil odevzdávat ti nejen
bolesti a starosti, nezdary a tužby, ale celý život. Spoléháme na to, že jsi Bůh milosrdný a že nás nevydáš zkouškám nad naši možnost.
Za to Tě, Pane, prosíme.
Spouštíme se na Tvé slovo, že moc oběti Tvého Syna platí a že nás nic od něho neodloučí.
Za to Tě, Pane, prosíme.
Vyzbroj nás statečnou vírou nejen pro příští dny, ale zvláště pro poslední chvíle
našeho života, abychom v nich nebyli sevřeni temnotou, ale jako kdysi Tvůj
svědek, viděli nebe otevřené, Tebe přicházejícího.
Za to Tě, Pane, prosíme.
V tento významný velikonoční čas Tě pokorně prosíme o pomoc všem nemocným,
opuštěným, starým, vězněným i pronásledovaným. Dej, ať se snaží a vzájemně si
odpustí manželé rozpadajících se rodin.
Povzbuzuj nás ve službě potřebným.
Za to Tě, Pane, prosíme.
Přimlouváme se za všechny kolem nás, kdo životem pohrdají, kdo hazardují se
svým zdravím, do si neváží Tvých darů, kdo plýtvají prostředky a silami za věci
nepotřebné a bezvýznamné.
Za to Tě, Pane, prosíme.
Prosíme za Tvou církev, rozptýlenou po celém světě. Dej, abychom se sjednotili
jako údové jednoho těla ku společné chvále Tvého jména a k službě našim bližním.
Za to Tě, Pane, prosíme.
Otče náš…
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Máme čtyřměsíčního syna Matouše, manželka Lenka pochází z prostředí Církve
adventistů sedmého dne a uvěřila až v dospělosti, je členkou našeho sboru. Pracuji
jako grafik a specializuji se na vše co se týká tiskové produkce. Rád fotografuji a jezdím na kajaku.
A v čem vidím svůj potenciál? Dělal jsem už sazbu několika čísel sborového dopisu
a chtěl bych v tom pokračovat. Iniciovali jsme s manželkou vznik "biblické" pro starší
mládež a mladší třicátníky a budu/budeme se snažit aby tato setkání fungovala i nadále. A protože jsem vodák/turista/cyklista tak se rád pustím do výletů. Pomohu i při
přípravě sborového výletu.

Recepty 37
Něco z mých kuchařských improvizací
Máte-li jakékoliv drůbeží maso, hodně žampiónů a cibule, včetně rozličného koření,
doporučuji vám zajímavé jídlo.
Do pekáče na dno dáme čtyři plátky másla, čtyři nadrobno nakrájené cibule, posypeme dvěma lžičkami drceného kmínu, lžičkou bílého pepře, špetkou „bylinkového
másla“ (prodává se v pytlících, jako ostatní koření), špetkou bazalky a lístků libečku
a špetkou bazalky a lístků libečku a špetkou mletého koriandru. Posolíme a ještě
posypeme „Harmonií chutí“ a zalijeme třemi hrníčky vlahé vody. To celé pokryjeme
30 až 40 dkg žampiómů (malé celé, větší krájené). Nahoru můžeme dát buď naklepané kuřecí řízky nebo horní i dolní stehýnka. Maso mírně nasolíme (trochu opepříme),
potřeme olivovým olejem a mírně posypeme drceným kmínem. Přikryjeme druhým
pekáčem nebo alobalem a vložíme na rošt do trouby a dusíme při 150 ºC. Před podáváním sundáme horní krytí, maso potřeme olejem, troubu nastavíme na 200 ºC,
aby se na mase udělala zlatá kůrka.
Podáváme s vařenými brambory, posypanými sekanou petrželkou nebo pažitkou
a mírným polevem másla. S ledovým salátem je to pochoutka.
Upozornění: šťáva masa je mírně kašovitá, ale nesmí být úplně hustá. Podle toho
řídíme konečné množství podlití vodou.
Sladké polední jídlo: Vídeňská amoleta (pouze pro štíhlé)
Hodně našlehané palačinky potřeme oslazeným jemným tvarohem, tenkou vrstvou
džemu a obložíme banánem, zabalíme a polijeme tekutým čokoládovým krémem
a nahoru vrstvou šlehačky posypanou mandlovými lupínky.
Čokoládová poleva podle množství strávníků: do ¾ l mléka dáme rozpustit čokoládu
na vaření, 3 lžíce kakaa a polovinu kávové lžičky kávy a 2 lžíce rumu. Přivedeme
k varu.ve zbylém ¼l mléka rozšleháme lžíci hladké mouky, osladíme dvěma lžícemi
cukru a za stálého míchání vlijeme do vařícího mléka. Necháme 3 minuty povařit.

Eva Bošková
Recepty předávejte sestře Marii Ortové - buď osobně (v kostele) nebo e-mailem
(ortova@jabok.cuni.cz). Děkujeme.
-red-
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Rozloučení se sestrou Postřihačovou
Pozdrav: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází.
Píseň: 161 sl.1
Introit: Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě,
když o pomoc jsem volal. Blaze tomu, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit
o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Ž 40,2.5-6
Píseň: 190 V své rozličné úzkosti
Modlitba /br.Lukáš Klíma/
Čtení: 1K 2,6-13a
Píseň: 446 Moudrosti poklad z nebe
Text: 1K 2,9
Dnes jsme se přišli rozloučit s naší milou sestrou Evou Postřihačovou. A jsem moc
vděčný, že se společně smíme zamyslet nad textem, který ona sama vybrala na své
smuteční oznámení. Smíme se zamyslet nad textem apoštola Pavla, který psal kdysi
dávno do sboru v Korintu a zároveň se smíme pokusit uchopit životní svědectví nám
velice drahého člověka.
Apoštol píše lidem, kteří se setkali s vírou v Ježíše z Nazareta jako Spasitele, Mesiáše.
A zároveň, stejně jako my, žili tito sestry a bratři v úzkém kontaktu s životem kolem
sebe. Setkávali se s pohledem na život, setkávali se s konkrétním řešením situací, vnímali základy, ze kterých vycházeli lidé kolem nich, když se měli rozhodovat, viděli, co
jejich sousedé považují za dobré a co za špatné, co jim je lhostejné. A do toho jim
vstoupila víra. Důvěra v Boha, který poslal Ježíše Krista.
Je to stejné, jako s námi, stejně musela srovnávat a ve víře se vyrovnávat sestra
Postřihačová. Je zvláštní, že v mnohém se tehdejší společnost podobala té naší.
Tehdy i dnes se člověk vyrovnával s pokušením žít pouze pro současnost, vyrovnával
se s nevírou v jakýkoliv hlubší smysl toho, co prožíval, v budoucnost lidského života.
A do toho vítal a vítá všechny možné zvláštní a lákavé, vyrušující impulsy neznámého
a tajemného. Lidská „moudrost“ vstupovala do tohoto životního pocitu a vytvářela
a vytváří kolem něj jakousi mlhu nejasnosti, relativizace – blyštivé, lákavé, oslepující
a přece zbytečné. To vnímáme jako situaci dneška.
A do situace ještě tvrdší, situace aktivního popření jakýchkoli hodnot, vstupovala
sestra Eva Postřihačová jako učitelka. Učila na prvním stupni ve škole na Kodaňské
a musela učit děti hledat a uvědomovat si, na čem v životě skutečně záleží, učit je rozpoznávat, co je dobré a co špatné. Učila je obdivovat se krásným plodům lidského
ducha – všichni víme, jak milovala poezii, jak ji uměla přednášet a jak neskutečně si ji
pamatovala. Učila děti si uvědomovat, že být člověkem není pouze fakt, ale že je to
poslání. To je základem té nejlepší a nejhlubší lidské moudrosti, se kterou můžeme
a máme rozmlouvat.
Ale my jsme směli v životě Evy Postřihačové poznávat víc, směli jsme společně s ní
v tomto sborovém společenství vyznávat, že pro nás je základem i té nejlepší lidské
moudrosti něco víc. Něco neskonale víc. Sestra Postřihačová nám to připomínala živo-
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tem, neokázalým svědectvím a dnes si to smíme znovu připomenout díky slovům,
které i pro nás vybrala. „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku
na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“
Toto vyznání, které přijala za své, nám otevírá nový svět. Nejsme vázáni na to, co jsme
schopni poznat, nejsme vázáni ani na ty nejkrásnější plody lidských schopností, i kdybychom se z nich sebevíc těšili a radovali se z nich. Jsme schopni vidět budoucnost
i tam, kde ji vlastně vidět nemůžeme. Oči a uši víry nám ukazují Boží dary v životě
kolem nás. Jako bychom vstoupili do zahrady po kruté zimě. Je celá poničená a nám se
nad srdce svírá. Ale oči víry vidí už v této zahradě rašící rostlinky, vidí její budoucnost, i když je síla, která tu probouzí život, pro nás zcela nepochopitelná. Tyto oči Eva
Postřihačová měla. Uměla se dokonale dívat. Právě tento dar očí víry k ní přitahoval
lidi. Tento její dar byl obrovským povzbuzením pro její rodinu, pro její přátele, to jsme
od ní s vděčností přijímali my ve sborovém společenství. V tom bylo a je kouzlo jejích
vyprávění, jejích příspěvků do sborového dopisu. Měla ráda život, těšila se z něj, měla
ráda lidi kolem sebe, byla za ně vděčná a dýchala za ně. Uvědomil jsem si, že vlastně
z rozhovorů s ní vím mnohé o lidech kolem ní, ale mnohem méně o ní samotné.
Celou dobu mluvíme o daru. Protože tuto schopnost rozpoznávání, vnímání života jen
přijímáme ne jako svoji schopnost a skvělost, ale jako něco, co je nám nabízeno v Duchu svatém. Jde o to, že apoštol Pavel dobře věděl, že schopnost žít není pouze v tom
vidět očima víry budoucnost, umět rozpoznávat Boží dary v životě kolem nás. Ale
vidět to právě v té poničené zahradě, o které jsme mluvili. Apoštol vyznává, že Boží
moudrost je moudrostí kříže. Apoštol tu poničenou zahradu bere velice vážně
a její zpustošenost nerelativizuje s tím, že to zase bude dobré. On ví o kříži, ví o bolesti, nezastírá je, ale paradoxně na ně upozorňuje, přijímá do života. Bylo by iluzí si
myslet, že bychom se jim mohli vyhnout. Apoštol ale nerezignuje, protože ví o moci,
která to vše přemůže. Ukazuje, že tu nejsme sami, že nás v tom všem Pán Bůh neopustil, ale naopak. Právě tady můžeme mít jistotu Boží přítomnosti. Toto rozpoznání budoucnosti, smyslu, vnímání Božích darů, radosti ze života, není přemožitelné skutečně
ničím. To, co se zdá světu jako zjevné, že všechno to krásné je zničitelné a také ničené
lidskou zlobou, lidskou soběstředností, slabostí nebo i tragickou náhodou – o tom smíme přijmout svědectví, že má budoucnost. Toto vše není silnější než Boží láska k člověku. Boží Syn na kříži, Bůh, který místo zloby nad vším, co člověk pokazil a kazí,
přichází za člověkem do největší bolesti, opuštěnosti, smutku. To je Boží moudrost.
Každý z nás, naši blízcí, i ti, se kterými si třeba nerozumíme – to vše je v bezpečí Boží
lásky a směřuje do Boží náruče. To je budoucnost životů našich a to je budoucnost
života Evy Postřihačové, maminky, babičky, přítelkyně, naší milé sestry. Svým životním svědectvím nám svědčila o tom, z čeho se v tuto chvíli smíme těšit. Život každého
z nás má budoucnost u Boha. A my smíme ve víře vědět, že život sestry Evy Postřihačové Pán Bůh přijal k sobě.
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm,
kdo ho milují.“
Amen.
Píseň: 178 Krásná je modrá obloha
Přímluvná modlitba
Poslání: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledová-
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Luboš Venclů
Věk: 47 let
Studia: SŠ všeob. + SŠ elektronika + SŠ sděl. technika
Zaměstnání: OSVČ, kameraman, práce=hobby, hobby=práce
Někdy v polovině sedmdesátých let minulého století koupil
vršovický sbor v Michli dům. V tom domě jsem bydlel a tak
jsem byl koupen i s domem. Od té doby jsem členem tohoto
sboru, i když oficiálně až po mém křtu, ke kterému mě dovedl
tehdejší kazatel Michael O. v mých 26 letech. Byl jsem a stále
jsem ovlivněn charismatickým hnutím, které právě v té době
Michael do sboru přinesl. Nemám rád církevní fráze, nemám rád pokusy o úřední řízení sborového života. Dlouhou dobu jsem cítil – a nejsem si jist, že už to pominulo – že
církev dělá rozdíly mezi členem z „dobré evangelické rodiny“ – ať už je jakýkoli
a mezi tím, kdo přijde do církve zvenku – ať už je jakýkoli. Ač jsou mi anarchisté
v životě velmi vzdáleni, až protivní, občas si v církvi připadám jako anarchista.
Na vršovickém sboru oceňuji otevřenost s jakou dovede přijímat, jen se někdy bojím,
aby nás naše otevřenost jednou nepřeválcovala. Velkou motivací pro práci je pro mě
stále vytrvalost, láska a obětavost mnohých vršovických právě k tomuto společenství.
Jen si vzpomeňme, jakou historii má náš sbor třeba jen za posledních 15 let – a stále
existuje. Oceňuji, že v podstatě neexistuje církevní téma, o kterém by bylo zakázáno
mluvit a pak výsledky převádět do sborové praxe – viz možnost Večeře Páně s dětmi
atd., mrzí mě jenom, že k těmto rozhovorům je někdy nadlidská práce se sejít.
Nežijeme v době, která by církvím byla právě nakloněna. Přesto věřím, že náš sbor
nemusí jen řešit jak v této době přežít, věřím, že s Boží pomocí můžeme i růst. Spoluúčast na tvorbě vize do budoucna je jedna z věcí, která mě motivuje pro setrvání ve
staršovstvu i v dalším období. A když Pán dá, tak se i dočkám, že staršovstvo nebude
muset z velké části řešit jen věci administrativní ☺.
Ženatý, jedna manželka, jedna dcera, obě úžasné. Ve staršovstvu 3 volební období.

Tomáš Vokatý
Věk: 30 let
Studia: Maturita na gymnáziu, ETF UK (4 roky, nedokončeno)
Zaměstnání: Grafik
Pocházím ze sboru ČCE Žižkov I. (Prokopova ul.), kde jsem
byl pokřtěn i konfirmován, v 18 letech jsem byl jako zástupce
mládeže zvolen do staršovstva a působil v něm jedno funkční
období. Cca. 10 let jsem byl členem Seniorátního odboru mládeže Pražského seniorátu a v této době jsem se intenzivně
věnoval zajišťování mládežnických bohoslužeb. V letech 20042008 jsem byl laickým členem Celocírkevního odboru mládeže a v letech 2006-2008
jsem byl i jeho předsedou. Když se nám v lednu narodil syn skončil jsem akorát ve
všech mládežnických funkcích a považuji to za uzavřenou kapitolu. 4 roky jsem také
studoval ETFUK, ale porazil mě trojboj latina-řečtina-hebrejština. Studium teologie
nepovažuji za uzavřenou kapitolu, ale také nemám na nejbližších pár let konkrétní plán.
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Daniela Vizinová
Věk: 40 let
Studia: Psycholog, psychoterapeut
Zaměstnání: Mateřská dovolená
Víra v Boha mě provází od dětství, ačkoliv nepocházím z křesťanského prostředí. Pokřtěna jsem byla ve 24 letech ve sboru
Křesťanského společenství. Po několika intenzivních sborových letech jsem se stala křesťanským individualistou a časem
hledala společenství více odpovídající mé duchovní zkušenosti
a povaze. Nyní jsem zakotvila ve Vršovickém evangelickém
sboru a cítím se tu mezi svými. Sbor je pro mě místem, kde mohou lidé společně
a zároveň každý za sebe v rámci konkrétních rituálů chválit Boha, děkovat, prosit
a přimlouvat se, mohou se vzájemně povzbuzovat, ale i kárat, vyučovat a inspirovat,
posilovat svou víru sdílením různé spirituální zkušenosti, snad se i vzájemně podržet
v těžkých chvílích života. Sbor není parta kamarádů, jsme rozdílní a trochu cizí,
ale pojí nás společný Duch, jeden výchozí zdroj i cílový horizont, pracujeme na společném díle. Staršovstvo chápu jako nutný organizační prvek, umožňující a usměrňující praktický chod výše zmíněného. Sama jsem nikdy v takové službě nepůsobila a je
pro mne ctí být k ní přizvána.
V současné době jsem na mateřské dovolené. Mám 13letou dceru Terezku z prvního
manželství a nyní s partnerem Tomášem 1,5 ročního syna Samuela. Doma máme dědu, kočku a psa, malou zahradu a spoustu kytek a knížek. Ráda jezdím na hory, ráda
muziku a tanec, kolo, lyže, také svou bývalou práci s psychiatrickými pacienty a své
vzácné (nemnohé) přátele.

Pavel Staroba
Věk: 50 let
Studia: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Zaměstnání: Vědecký pracovník Akademie věd ČR
Narodil jsem se ve Vsetíně. V ranném dětství jsme se
několikrát stěhovali, od roku 1970 jsme žili ve Zlíně.
V tamním sboru jsem byl v roce 1972 konfirmován. Mládí
jsem strávil v mládeži, kterou tehdy vedl pozdější synodní
senior Miloslav Hájek. Po absolvování zlínského gymnázia
jsem vystudoval obor „Fyzika elementárních částic“ na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univer-zity v Praze. Od roku 1983 se tímto
oborem zabývám jako vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR
v Praze, v současné době také přednáším na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze.
Od roku 1997 jsem ženatý, v roce 2007 se nám narodila dcera Hedvika.
Členem Vršovického sboru jsem od roku 1989. Na sboru nejvíce oceňuji v nejlepším
slova smyslu velmi otevřenou atmosféru s křesťanským duchem. Sborový život znám
spíše z ‚venku‘. Chtěl bych se seznámit s potřebami sboru. Ve staršovstvu chci přispět
prací v té oblasti, kde to bude potřeba.
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ní nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani
mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani
co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ř 8,35.38n
Požehnání: Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl
v Kristu Ježíši. Amen.
Jiří Ort
Píseň: 250 Z milosti tak hojné

Třikrát o dospělosti a jednou o sboru
Pozměnil jsem trochu základní otázku a ptám se, jaké jsou charakteristiky dospělého
člověka a co z toho můžeme odvodit pro „dospělé” lidské společenství, jakým by měl
být např. náš sbor. Poněvadž mým zaměstnáním i osudem je psychologie, „držím se
jako švec svého kopyta”, když hledám odpověď v psychologii. Na něco jiného bych si
ani netroufal.
Zastavení první. Sigmunda Freuda, praotce psychoanalýzy, se jednou ptali, co by
podle něj měl být schopen dobře dělat normální dospělý člověk. Tazatel pravděpodobně čekal složitou odpověď, ale Freud, jak už měl ve stáří ve zvyku vyjadřovat se
stručně, prý řekl: „lieben und arbeiten” - čili „milovat a pracovat”. /To cituji z kapitoly
„Osm věků člověka” z roku l963 jiného významného psychoanalytika, E.H. Eriksona,
v překladu dnešního profesora J. Langmeiera/. Pro křesťana tedy nic nového, zrovna
pro tohle bychom k Freudovi jistě chodit nemuseli. Jenomže ono se to takhle dobře
pamatuje, a navíc se nad touhle povedenou jednoduchou formulací zamýšlelo už hezkých pár generací psychologů. Neuškodí tedy, když se nad ní zamyslíme i my.
Milovat a pracovat! Ono se to dá i obrátit, tj. pracovat a milovat, a pořád to dopadá stejně. Obojí vychází z nás ven - a zase se k nám zvenčí vrací. Subjektivní prožitek
i objektivní dílo.
Vnitřní svět našeho já i vnější předmětný svět, do něhož jsme postaveni. Dáváme
i přijímáme. Urazili jsme kus vývojové cesty, prošli jsme různými vývojovými úskalími a zvraty /Freud sám z toho udělal pěkné drama/ a když jsme teď dospěli do dospělosti /povšimněme si prosím onoho stejného slovního základu/ a všechno vyšlo tzv.
normálně, jsme schopni dvojnásobné tvořivosti: něco z nás mají ti druzí, nějaké,
vytvořené, hodnoty předáváme dál, podílíme se na tvořivém díle ve sledu lidských
generací a přitom z toho sami máme potěšení a užijeme si toho. Ať už to Freud myslel
jakkoliv, rozhodně to není jen sobecké‚ požitkářské uspokojování pohlavního pudu,
ani ten dnešní známý workoholismus, nýbrž vzájemnost a sdílení, které, překonává
pouhé pudové sobectví nebo povýšenou lidskou soběstřednost.
Zastavení druhé. Už jsme jednou citovali E.H. Eriksona, budeme ho citovat podruhé. On se nechal Freudem inspirovat, ale šel na to trochu jinak. Vývojové fáze
člověka charakterizoval dvojpólově - na jedné, straně je to dobré, a správné, kam normální vývoj člověka směřuje, na druhé, straně to nedobré, a nesprávné, co značí
vývojové odchýlení či pochybení. Ona totiž každá vývojová fáze od dětství až do stáří
má své úkoly, které by měly být dobře zvládnuty, aby na nich jako na dobrých základech mohla budovat své dílo fáze následující.
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Mladší věk dospělý je charakterizován dvojicí „Intimnost proti Izolaci” a zralý věk
dospělý /o který nám tu jde především/ dvojicí „Generativita proti Stagnaci”.
Musíme si to trochu vysvětlit. „Mladý dospělý člověk, jehož osobnost se vynořuje
z úsilí o vlastní totožnost a v tvrdošíjném lpění na ní, touží a je ochoten nechat splynout
tuto vlastní identitu s identitou ostatních. Je schopen odevzdat se konkrétním citovým
vztahům partnerství a vyvinout etickou sílu vytrvat v takových odevzdáních, i když
mohou vyžadovat významné oběti a kompromisy.” Není-li toho schopen, je v nebezpečí izolace - zůstane sám.
Zralá dospělost charakterizována „generativitou” znamená schopnost něco zplodit,
a to nejen ve smyslu biologickém /vlastní potomstvo, příští generaci/, ale také, ve
smyslu věcném /výsledky vlastní práce, námahy a snažení/. Neznamená to však zplodit
a jít od toho, nýbrž starat se o to dál - chránit, vychovávat, vyučovat, otvírat budoucnost
tomuto „stvoření”.
„Dospělý člověk potřebuje, aby ho někdo potřeboval, a zralost potřebuje vedení
a povzbuzení od toho, co bylo zplozeno a oč musí být pečováno”, říká Erikson.
A není-li takovýchto schopností, uvázneme na místě, nejdeme dál, netvoříme, nesměřujeme do budoucnosti - zkrátka, stagnujeme.
Zastavení třetí. Z poznatků o dětech vyrůstajících v nepříznivých podnětových podmínkách bylo možno odvodit několik základních psychických potřeb, které, mají být
naplněny, aby se lidský jedinec mohl vyvíjet „zdravě”. Pak se však ukázalo, že tyto
potřeby provázejí člověka dál a že nás ani v dospělosti neopouštějí. Je to potřeba
náležitého přívodu podnětů, abychom se nenudili. Dále je to potřeba určitého řádu
a smyslu v podnětech /smyslu-plného světa/, abychom se mohli učit.
Za třetí, potřeba životní jistoty, tak abychom se mohli vydávat na nové, objevné,
cesty životem. Pak je tu potřeba pozitivní identity, čili určitého sebe-vědomí a současně
i vědomí určité hodnoty pro druhé a určitého společenského významu. Konečně
za páté, potřeba otevřené budoucnosti, čili naděje, která nás chrání před beznadějí
a zoufalstvím.
Co je to tedy „dospělý” sbor?
Myslím, že nám toto trojí zastavení poskytuje dost otázek, na něž bychom si měli odpovědět. Vím, že sbor nežije z psychologie, a že tu hledáme mnohé jiné věci než jen ty
„lidské”, o kterých tu teď mluvíme. Ale ani ty nesmíme podceňovat, neboť sbor tvoří
lidé‚ a ne nějaké andělské bytosti. /Ostatně, co se s tím už apoštol Pavel natrápil - a jak
naléhavě jsme si to připomínali nad jeho epištolami na biblických hodinách!/ Nemyslím si také, že lze na život širšího společenství vždy a přímo přenášet to, co vzešlo spíš
ze studia jednotlivého člověka - nicméně je to aspoň jakési lešení, po němž se můžeme
pohybovat vzhůru.
Ptejme se tedy: Je sbor místo lásky a práce? Pozná to návštěvník, který sem náhodou
zabloudí z ulice? Upřímně si myslím, že by bylo velmi nerealistické něco takového si
představovat a žádat. To bychom asi museli hrát hezky vyšperkované divadlo. Něco
takového by se však mělo aspoň dát tušit - a za nějaký čas a při hlubším pohledu by se
to snad mělo dát i poznat. Rozhodně v tomto ohledu nejsem úplný pesimista.
Jak je tomu s onou „generativitou”? Myslím, že o něco lepší. Je i vnějším znakem
křesťanského společenství, že chce pracovat na člověku, že ho chce upozorňovat znovu
a znovu na určité cesty životem, po kterých nezabloudí, že chrání a vzdělává, co mu
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Alena Štěpánová
Věk: 65 let
Studia: Vysoká škola chemicko-technologická
Zaměstnání: Důchodce
Pocházím z evangelické rodiny. Byla jsem pokřtěna a vyrůstala
u Salvátora na Starém Městě.
Po svatbě jsem se spolu se manželem a později i s našimi
3 dětmi zúčastňovala bohoslužeb Církve bratrské na Smíchově.
V současnosti jsem já členkou našeho sboru ve Vršovicích
a manžel členem Ochranovské Jednoty bratrské v Turnově.
Máme tam blízko chalupu a v letních měsících navštěvujeme bohoslužby tam.
Oba sbory jsou pro mne radostným místem setkávání s lidmi, kteří se také snaží stavět
svůj život na křesťanských základech a kde mohu nalézat odpovědi na své otázky.
Mým zájmem, kromě mých vnoučat, je především historie Prahy a je pro mne potěšením Prahu ukazovat nebo o ní vyprávět nejčastěji dětem nebo důchodcům. Ráda
pomohu i při přípravě sborového výletu.

Ondřej Rada
Věk: 34 let
Studia: SUPŠ Praha (Malba), PMS na VŠVH Praha (Knižní
grafika a ilustrace), 3 roky na AVU Praha (Atel.krajina – figura)
Zaměstnání: OSVČ – malíř, grafik, ilustrátor
Narodil jsem se do malířské rodiny. Rodiče byli (a stále jsou)
členy Vršovického sboru, ve kterém jsem byl později pokřtěn
a ještě později konfirmován. Při různých příležitostech, kdy
jsem navštívil mnohé jiné sbory ČCE či farnosti jiných církví
jsem si vždy uvědomoval jinou, mě milou, otevřenou, rodinnou
atmosféru našeho sboru. Vnímám sice, že působením „Doby spotřební“ lehké změny
nastaly např. v osazenstvu nebo v tématech při kávo-čajových rozhovorech, ale je to
stále svým způsobem můj domov a domov mi (i díky mým rodičům) není lhostejný,
což si smím stále více a více uvědomovat i díky mé milé ženě Renátě a synovi Matyášovi. V dnešní době, která církvím nepřeje – kvůli plochému jednostrannému vnímání
historie či jednotlivým osobním špatným zkušenostem – došlo ke znedůvěryhodnění
církví a křesťanství je nahlíženo jako prapodivný relikt dávno minulých dob „temného“
středověku. Nemám strach, že by se Pán o své ovečky nepostaral, ale mám pocit, že
naším úkolem – úkolem všech křesťanů – je snažit se docílit, aby si církve přestaly
„hrát na vlastním písečku“ (se vzájemným „házením si klacků pod nohy“ se snad již
definitivně skon-covalo) a aby poctivě žily vskutku ekumenický rozměr svého působení a tak dosáhly zpětného navrácení důvěry. Nejen na poli církevním, ale i na poli malířském je mi občas – je-li třeba – nacházeti se v jakési Quichotovské pozici člověka,
který jde hlavou proti zdi, proti proudu (naštěstí ne proti všem☺). Na obou „polích“
mne po dlouhou dobu silně oslovuje biblický příběh poutníků do Emaus. Ve sboru se
již několik let věnuji m.j. sazbě sborového dopisu „Katakomby“ a dalším technickým
úkonům s tím souvisejícím. Ve staršovstvu končím první období.
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Tomáš Hrubý
Věk: 47 let
Studia:
Zaměstnání: Technolog čistíren odpadních vod, hudební publicista
Pokřtěn, konfirmován ve sboru Praha – Vršovice, jehož jsem
celý život členem. Rozvedený, tři děti, Hana (20) a Jan (17)
pokřtěni a konfirmováni v našem sboru, žiji s matkou nejmladšího syna Daniela (4) Lenkou. Pracuji v Pražských vodovodech
a kanalizacích jako technolog čistíren odpadních vod, kromě
toho se považuji za hudebního publicistu. Neumím zcela upřesnit, jestli je to moje druhé povolání nebo koníček: řadu let jsem byl redaktorem na hlavní pracovní poměr, poté
jsem psal v rozsahu vedlejšího pracovního poměru.
Velkou sebedůvěrou, co se týče eventuálního vykonávání služby presbytera nehýřím.
Ne snad co se týče „úřadování“ – na to moje schopnosti jistě stačí. Ale být laickým
představitelem křesťanského sboru – to je přece vážná věc, nad kterou se poněkud
chvěji. Nakonec jsem souhlasil s kandidaturou na náhradníka staršovstva, protože jsem
usoudil, že přes všechny pochyby je třeba od sboru, kterému vděčím za mnohé, nejen
brát, ale taky dávat.ve staršovstvu.

Lucie Kutová
Věk: 31 let
Studia: Střední zdravotnická šk.
Zaměstnání: Mateřská dovolená
Pocházím ze severních Čech, z Českolipského evangelického
sboru, kde jsem byla v roce 1998 pokřtěna. Do sboru mě přivedla moje přítelkyně ve čtrnácti letech, ale ke křtu jsem došla
až o pět let později.
Rodiče se rozvedli a já a moje mladší sestra jsme zůstali s matkou. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Rumburku a pracovala jsem jako sestřička v Úsp pro děti s mentálním postižením.
V roce 1997 jsem se přestěhovala do Prahy a tady jsem 1,5 roku pracovala v Diakonii
ČCE. Před mateřskou dovolenou jsem byla v soukromé agentuře domácí péče jako
home care (sestra v terénu). Mojí zálibou jsou nyní mé dvě malé děti. Ráda aranžuji
květiny, cvičím taoistické taiči a cestuji.
Myslím, že křesťanský sbor by měl mít především sílu ducha, porozumění a inspiraci.
To vše, a myslím, že i více, jsem ve Vršovicích našla. Vršovický sbor mě také oslovil
tím, že je „malý“ a lidé k sobě mohou mít blízko.
V ekumenické oblasti si dovedu představit např. výlet do katolického společenství
Neratov v Orlických horách, kam jsme s manželem jezdívali. Ekumenické vztahy vnímám jako důležité a obohacující.
Já sama bych se ráda spolupodílela na organizaci sborových výletů i vytváření programu pro členy sboru. Nebráním se ani pomoci se sborovým dopisem.
Jsem členem sboru krátce a zatím mám pocit, že je o všechny hezky postaráno.
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bylo svěřeno, že nehlídá zakopanou hřivnu, ale chce vždy znovu vychovávat onu
novou nastupující generaci. Stagnace je nebezpečí - soudím však, že toho je si sbor
natolik vědom, že takovému nebezpečí nepodlehne.
A ještě o trochu lepší je to podle mého mínění s oněmi pěti základními potřebami,
které jsem naznačil. Děje se toho ve sboru dost a možností je ještě více, takže bychom
se rozhodně nemuseli nudit. Smysluplnost lidského života je dána vírou - z toho je
odvozena smysluplnost života sboru i smysluplnost práce na vinici Páně. Potřeba
životní jistoty? Tu sbor sám o sobě a jen svými silami nenaplňuje. Její naplnění však
/mám zato/ zprostředkuje a umožňuje. Upravuje cestu Božímu Slovu. Svědčí o něm
v kázáních a v písních.
Potřeba identity? Myslím, že sbor dává svým členům vědomí sounáležitosti. Vědomí,
že k sobě nějak patříme. Nejen, že se vzájemně známe a že bychom třeba jeden
druhému i sem tam pomohli, ale že jako společenství tu k něčemu jsme a že to je snad
navenek také trochu vidět.
A co otevřená budoucnost? Těší nás samozřejmě, že ve sboru je dost dětí, že je tu
mládež, že je tu “naděje” svým způsobem očividná, ale to není všechno. Naděje sboru
zajisté není jenom v číslech - je o několik pater víš. A tak i v tomto bodě smíme být
optimisty. /Lépe řečeno, nesmíme být pesimisty./

Zdeněk Matějček
(ze sborníku „Na cestě k dospělosti“ vydaného k 50.výročí vzniku Vršovického sboru)

Volby do nového staršovstva
2. listopadu 2008 budeme při sborovém shromáždění volit nové staršovstvo. Stávající
staršovstvo oslovovalo možné kandidáty do staršovstva nového, aby měli členové sboru možnost o nich uvažovat. Dnes nabízíme představení těch, kteří nabídku kandidatury přijali. Již ve zprávě o životě sboru za minulý rok jsem upozorňoval na to, že je před
námi období změn. Přiznám se, že jsem se jich i lekal. Stačí se podívat, kdo ze staršovstva odchází a je zřetelné, že skutečně končí jedna etapa života tohoto sboru.
Nejvýraznější je to v osobě bratra Emila Vebera, který byl členem staršovstva evangelického sboru ve Vršovicích neskutečných 9 volebních období. Ale odchází také bratři
Joel Pokorný, Tomáš Růžička a sestry Iva Jungwirthová a Magdalena Jelínková.
Její služba ve funkci kurátorky sboru pro nás všechny byla skutečnou radostí a povzbuzením. Takže trocha leknutí ve chvíli, kdy si uvědomuji dopad změn, ve mně je.
Ale především jsem naplněný velkou vděčností za ty, kteří odcházejí. Za sebe musím
napsat, že spolupráce s každým z nich pro mě byla potěšením a za ta společná léta
ve staršovstvu mám proč děkovat. Když jsem prohlížel seznam těch, kteří přijali kandidaturu do nadcházejícího období, tak mě to leknutí přešlo. Zůstala vděčnost
a trochu smutek, ale zároveň jsem si uvědomil, že je před námi něco nového v práci
v našem sboru a že se na to mohu těšit já i my všichni.
A tak vás všechny prosím, pročtěte si pečlivě to, co o sobě jednotliví kandidáti napsali
a pečlivě promyslete, koho byste případně ještě ve staršovstvu rádi viděli. Protože to,
co máte před sebou, je návrh, který je promyšlený a má svou váhu, ale je skutečně pouhým vodítkem. Odpovědnost za volbu bere každý sám na sebe.
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Takže vás prosím – zapište si do svých diářů datum 2.11.2008 a přijďte na sborové
shromáždění, kde budeme všichni společně rozhodovat o podobě budoucího staršovstva a tak i o práci v našem sboru.

Jiří Ort

Představení kandidátů do staršovstva
Michael „Miki“ Erdinger

Věra Adamcová
Věk: 70 let
Studia: Ekonom
Zaměstnání: Důchodce
Do ČCE jsem se narodila a v ní jsem dosud setrvala. Přesto,
že jsem někdy na postoje vedení církve byla hodně naštvaná
a myslela si, že musím odejít. Spoléhám na Boží vedení a vím,
že mne nikam nevede, že mé místo je ve Vršovickém sboru.
Ostatně, všechno pro mne důležité se stalo a děje v ČCE. Křest,
obrácení, celoživotní zpověď, žehnání pro naplnění Duchem
Svatým, společenství skupinky sester ke vzdělávání a modlitbám. A nesmím zapomenout na 2 rodinné sbory, – ve Dvoře Králové n. L. a – zde ve Vršovicích.
Ve staršovstvu jsem byla dvě období a věnovala jsem se ekonomice a účetnictví sboru.
Pro tento úkol kandiduji i do dalšího staršovstva. Vyhlížím a modlím se za někoho
mladšího, který by mohl moji práci převzít. Snažila jsem se, aby naše účetnictví a daňové záležitosti byly vždy pravdivé a průhledné, aby nám nikdo nemohl nic vytknout.
Tak bych chtěla pokračovat. Jsem zapojená do mezidenominační modlitební sítě křesťanských žen, které po vzoru biblické Lydie se schází k modlitbám, na prvním místě za
rodiny, církev, zemi. Mám dvě dospělé děti, které mají své rodiny. Dcera Eva má dva
chlapce, syn Petr dva chlapce a dvě děvčata. Svým vnoučatům se pravidelně věnuji,
jsou ve věku od 12 let po jednoměsíční miminko.

Věk: 28 let
Studia: UK FF, obor sociální práce, ukončeno 2008 (Mgr.), UK
ETF obor evangelická teologie, zatím neukončeno
Zaměstnání: Generální sekretář YMCA v ČR
Je mi 29 let. Narodil jsem se do rodiny evangelického faráře.
Byl jsem pokřtěn ve sboru na Hvozdnici. Vyrůstal jsem nejprve
ve sboru v Rovečném na Vysočině a následně ve sboru
v Krabčicích u Roudnice nad Labem, kde jsem byl konfirmován. Po příchodu do Prahy jsem začal nepravidelně navštěvovat
Vršovický sbor, jehož jsem se stal před třemi lety členem. Zapojuji se aktivně do celocírkevní práce, a to především do práce s mládeží. Čtyři roky jsem byl členem celocírkevního odboru pro mládež, v současné době jsem zástupcem mládeže na synodu ČCE.
Podílím se také na přípravě a realizaci semináře pro pracovníky s mládeží v ČCE.
Na začátku září 2008 se chystám vstoupit do stavu manželského. Děti žádné nemám
a zatím v nejbližší době jejich příchod neočekáváme. Bydlím v centru Prahy a přibližně
čtyři až pět let zde plánuji zůstat. Rád pracuji s mládeží a zajímám se o jednotlivé proudy mezi mládeží. Baví mě organizace akcí, hudba a setkávání lidí. Třináct let se podílím na činnosti YMCA jako dobrovolník a poslední dva roky i jako zaměstnanec. Práce
v neziskovém sektoru mě naplňuje, byť na mé pozici se s účastníky akcí tolik do kontaktu nedostanu.
Křesťanský sbor by podle mne měl být především společenstvím. Místem, kde různé
generace spolu komunikují, společně i odděleně se scházejí a kde si lidé mohou být
blízcí. Dále by měl být fungující správní jednotkou sborových věcí a být příležitostí
k aktivnímu zapojení svých členů. Vršovický sbor mě oslovuje právě svou vstřícností
vůči nově přicházejícím, svou velikostí (nejde o veliký sbor a tak se člověk necítí ztracen), svým společenstvím a věkovou rozmanitostí. Také tím, že každý kdo chce, tak se
může zapojit do práce a mnoho věcí je tak konáno skupinou lidí. V neposlední řadě
svou „tradičností“. Jsem rád, že se ve sboru neexperimentuje s jinými liturgiemi, symbolikou či s jinými pořady bohoslužeb, než je ve většině sborů ČCE zvykem.
Rád bych ve spolupráci s odrůstající mládeží od podzimu 2008 obnovil pravidelnou
činnost mládeže. A to i v případě, že nebudu do staršovstva zvolen. Dále rád budu dle
potřeby sloužit slovem, či „mít službu“ při bohoslužbách. V případě nouze jsem schopen doprovázet na varhany. Rád pomohu s přípravou a organizací sborových akcí.
Nebráním se další pomoci, pokud budu vědět jak, rád přiložím ruku k dílu i jinde.

Věk: 56 let
Studia: Komenského evangelická bohoslovecká fakulta,
Ekumenický institut Bossey, FAMU
Zaměstnání: farář, dramaturg České televize, kameraman,
scénárista, režisér
Nevím jestli je to dobře, ale vršovický sbor je mou první
a doposud jedinou vážnou láskou na poli praktického života
evangelické církve. Během více než třiceti let, kdy mám čest
k němu patřit, jsem si zamiloval jeho otevřenost, neokázalost
a rodinný charakter, který v sobě bez křeče dokáže absorbovat osobnosti různých pohledů a spiritualit. Protože jsem přesvědčen, že právě střízlivost a otevřenost dnes patří
k základním předpokladům oslovení těch, kteří si říkají nevěřící, chtěl bych se pokusit
přispět k prohloubení naší společné odvahy dohlédat na opravdové problémy dnešního
člověka, aby tak mohlo evangelium být opravdu tím, čím být má - překvapivě cílenou
Boží odpovědí na nejskrytější volání po záchraně. Možná může být pomocí má osmnáctiletá zkušenost práce v televizním médiu, kde perspektiva běžného diváka nutí hledat i jiné, než teologické formulace. Necítím se být specialistou na nějakou generaci
nebo konkrétní činnost sboru, ale stavebně-kutilská nátura postsocialistického amatérského budovatele snad tu a tam může být k užitku. To vše ovšem za předpokladu, že
shromáždění sboru zodpovědně pováží vše, co patří k mé současné situaci, mým postojům i dosavadní práci, a zvolí mě starším sboru.
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Michael Otřísal
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