● Jan Koblasa: Svatá rodina

●

Říjen 2012
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se
na jeho vůli dotazuje.
Pláč Jeremjášův 3,25

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé.
Chci poděkovat sestře Jarmile Radové za její výstavu obrazů. Toto poděkování
jsem zformuloval na cestě domů z galerie a už jsem ho měl jako zamyšlení na
schůzce seniorů v Horoušánkách, ale přesto ho chci napsat i do sborového dopisu. A přiznám se, že to není ani tak kvůli sestře Jarmile, ale spíše kvůli mně a kvůli vám. V poslední době všichni intenzivně pociťujeme komplikovanost situace, ve
které jsme se ocitli. Jako sbor, jako členové církve, jako občané této společnosti.
Vrátil jsme se s rodinou z Bielefeldu, otevřel jsem mail a zjistil, že se situace kolem
hledání nového kazatele silně zkomplikovala. Na sbor přišel dotaz ze Synodní rady, nakolik jsme schopni se ﬁnancovat bez jakékoliv podpory ze strany státu. Jako
členové církve hledáme místo v této společnosti, a snažíme se zároveň vše řešit
v bratrské a sesterské lásce. Jako občané této společnosti se snažíme zůstat věcní
a nepropadat zobecňujícím soudům. Nic z toho není jednoduché.
Jakoby to vše přikovávalo můj pohled k zemi. Říkal jsem si: „Jak já budu schopný napsat úvahu, která by nebyla depresivní?“ A uprostřed těchto úvah jsem si znovu vzpomněl na výstavu obrazů sestry Jarmily Radové. Její obrazy mě přivedly
k textu z proroctví proroka Izajáše: „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil
toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe,
proč, Izraeli, mluvíš takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení,
jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové
síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,26-31)
Do situace skepse, nejistoty, obav z budoucnosti, přichází Izajáš a ptá se:
„Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: ‚Má cesta je Hospodinu skryta,
můj Bůh přehlíží mé právo?‘“ Přichází za lidmi, jejichž pohled je přikován k zemi, kteří nedokáží vidět Boží budoucnost pro svůj život a učí tyto lidi se dívat.
Protírá jim oči, obrací je tam, kde mohou rozpoznat svědectví o Boží věrnosti.
„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném
počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.“ I já, i my všichni potřebujeme svědky jako byl
Izajáš. A právě toto přetočení zraku ke svědectví o Boží přítomnosti, kterou můžeme vnímat kolem sebe, jsem mohl já – a nejen já – zažít na výstavě obrazů
sestry Jarmily Radové. Najednou jsem uprostřed všech problémů, které kolem
sebe každý z nás vnímáme, mohl vidět Boží přítomnost v květinách, v krajině,
v zákoutích vesnice.

2

Katakomby: říjen 2012

Z laskavého svědectví radosti ze života mohlo vyrůst i nám slovo, kterým Izajáš pokračuje: „Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou
zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez
umdlení.“
Jiří Ort

Nové varhany v našem sboru
Již od prázdnin se smíme při bohoslužbách těšit ze zvuku nových varhan. A to
bratři varhaníci zatím zkoušejí všechny možnosti a my tak můžeme být v dychtivém očekávání, co všechno nový nástroj dovede.
Ale o tom mluvit nechci. Chci mluvit o tom, že jsme tyto varhany dostali jako
dar. V době, kdy ze všech stran slyšíme, že je třeba šetřit, že není možné dát peníze na podporu důležitých projektů, se několik bratří a sester rozhodlo dát sboru veliký dar. Mám z toho radost. Nejde pouze o varhany samotné, ale o projev
lásky ke sboru, důvěry, že peníze darované křesťanskému společenství jsou peníze zhodnocené, nikoliv ztracené. Skutečně není samozřejmostí, že jsme byli
podarováni nejen varhanami, ale také tímto projevem důvěry v Boží dílo ve zcela konkrétním místě a ve zcela konkrétní podobě.
Chtěl bych znovu všem dárcům poděkovat za sebe, za staršovstvo, za celý
sbor. A popřát, aby varhany v našem sboru sloužily Bohu ke cti a lidem k užitku.
Jiří Ort
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Pernink 2012
Očima Lenky Vokaté…
Tak jsem se vymotala z letního kolotoče vybalování – praní – opětovné balení a snad
i zub, který nás trápil skoro celé září, už je venku. A pokud přihlédnu k Mariíným
urgencím a opět odložím úklid domácnosti i pečení buchty, mohla bych stihnout
napsat pár řádek o letošním Perninku. Sice je to už dlouho, co jsme se sešli na letošní sborové dovolené v Krušných Horách, ale nejsilnější zážitky jsou stále v paměti… Pro mě to letos byla příjemně aktivní dovolená neb jsem konečně jednou nebyla těhotná a měla jsem tak více sil i možností si to vše parádně užít. Začalo to tím,
že jsem na internetu objevila tzv. 3K kartu, která držiteli umožňuje volný vstup na
různé krušnohorské zajímavosti. Kartu si člověk může koupit na 1, 3 nebo 5 dní,
a pak už jen nastudovat možnosti a začít jezdit. Pořídili jsme třídenní kartu a myslím, že jsme jí využili opravdu hojně: výborný akvapark v nedalekém německém Geyeru, oblíbená tradiční návštěva Horního Hradu, dobrodružná výprava do štoly č. 1
v Jáchymově a na závěr velmi zajímavá exkurze do sklářské huti v Karlových Varech, kde jsme se mohli dívat přímo na skláře při práci. Pro využití 3K karty jsme
nadchli i další, kteří se vypravili třeba ještě do ZOOparku Chomutov atd. A máme
díky této kartě ještě mnoho plánů na příští rok, co v okolí podnikat…
Ale stejně pro mě největším „zážitkem“ bylo setkání s Míkovými, kteří čiší neuvěřitelným množstvím nakažlivé energie, takže i mě Martina příjemně vyburcovala k aktivitě a zorganizovali jsme pro děti večerní bojovku, která následovala hned
po společném ohni a opékání buřtíků – byla to jednoduchá záležitost, ale malé děti myslím potěšila dostatečně – šly po svíčkách k tunelu, kde jim skřet dal nějaký
úkol (zazpívat písničku, uhádnout hádanku apod.), když prošly tunelem, čekal je
uplakaný skřítek, který nemohl najít svůj poklad – ten mu děti pomohly najít a za
odměnu si z něj mohly něco vzít. Jako poslední šel nejstarší – Matyáš Rada, který
byl už na skřítky trochu velký, ale nalezený poklad hrdě donesl zpět k chatě…
Většinu zbývajících večerů jsem k mému velkému potěšení strávila hraním
deskových her, sice jsem toho letos na Perninku moc nenaspala, ale taky proč
spát, když je kolem taková milá společnost!
Během posledních dnů jsme si ještě vyzkoušeli chůzi po nataženém laně (tzv. Slackline), žonglování či točení talířem na tyči – „hračičky“, které dodali Míkovi… Nesmím
zapomenout taky na borůvky – těch jsme se letos „napásli“ myslím též dosyta.
Na Perninku nechyběly ani každovečerní pobožnosti pro děti a později večer i pro
dospělé. Celý pobyt zakončila duchovně osvěžující společná pobožnost s VP.
Na závěr zbývá už jen říci, že příští rok tuto společnou dovolenou organizuji já
a doufám, že to vše zvládnu tak jako Marie, ale hlavně, že se sejdeme opět v takto hojném počtu, případně, že se k nám přidají i Ortovi!
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…a Tomáše Lebdušky
Když jsem se dozvěděl o možnosti napsat do sborového dopisu příspěvek o pobytu v Perninku, řekl jsem si, že to je výborný nápad – zavzpomínat na čas dovolené
a připomenout známým a kamarádům hezké chvilky, které jsme tam spolu zažili.
No, ale jak začít… Zavřu oči a něco mi určitě na mysli vyvstane.
Vidím kopec táhnoucí se vesnicí, kde téměř na konci skrze stromořadí prosvítá
červená plechová střecha vyhlížené chaty. Vjíždíme do vrat a ihned nás vítá Jiří
„ahoj, to je dobře že jste tu, přivezli jste sluníčko“. Světlo se rozzářilo i v nás, celý
den pršelo a atmosféra lidiček deroucích se z chaty ven, aby využili přírodního
úkazu a nastavili tváře teplu, byla po hodinách za volantem okouzlující. Vystoupil
jsem z auta a jen tak tak jsem se vyhnul louži, ve které si hrály děti. Tady to bude
super – miluji dětskou bezprostřednost, ta často ukáže nám dospělým, kde je středobod bytí, ovšem jen dokud si nenaberou do bot a nezmáchají tepláčky.
Tak vybalit, zaklidit, „Ahoj“ zdraví Radovic. To je skvělé spousta dětí. Naše robátka se
čile zapojila do zkoumání nových prostor. Paráda, stačí vystrčit děcka před dveře a hned
skotačí s ostatními, prostoru mají dost, v patře je vybavená herna. Zakrátko se spolu
s místními hračkami do oběhu dostávají i přivezené poklady, tedy pozor na Ambrožovic
letadélko, to může do letu a výkrutů jen pod zkušeným vedením mistra majitele.
Kuchyň. Ta místnost setkání, možností a tolerance. Co by byla dovolená v Perninku
bez této nenahraditelné místnosti. Prostoru, kde si konečně po ukojení hladu můžeme
společně povykládat o tom, co jsme zažili, prožili a nabrat inspiraci k dalším krásným
výletům. Vždyť názvy jako Božídarská blata, Dračí skály, Ledové jámy či Jáchymov vykouzlí snad v každém z nás tajemné představy, předurčující fantastický prožitek z navštívení těchto míst. Pravda, netřeba chodit daleko pro krásné přírodní opojení. Vždyť
hned za chatou je les, a v lese potůček, nad potůčkem kopeček, na kopečku cestička
a na jejím konci studánka jako z pohádky, ta, co jí střeží Studánková víla. Co více si člověk může přát? Snad jen, aby po sobě konečně všichni uklízeli špinavé nádobí.
Večer. Večery tam byly překrásné. Poté, co se uložily děti, byl konečně čas na
to pořádně poklábosit, zasmát se a spapat či vypít něco lahodného, proklatě
dobrého, mnohdy ne zcela zdravého.
Jsem moc vděčný všem, se kterými jsem si mohl popovídat a obohatit se jejich příběhy
avědomostmi. Především bych rád vyzdvihnul Jiřího, který se mnou probral nejednu choulostivou, byť téměř elementární otázku víry a její podstaty. Nebál se jít se svým názorem do
polemik aza to si ho velmi vážím. Díky Jiří amnoho šťastných chvil na novém působišti.
Prostě Pernink je Pernink, místo na vstřebání přírodních krás, lidských odlišností, různých přístupů. Místo kde je téměř hřích nenajít si čas na přátele, ke kterým si v hektice
běžného žití těžko hledáme cestu. Ostatně, proto tam, alespoň si to myslím, jezdíme.
Děkuji všem, že jsme tam s vámi mohli být a doufáme, že to příští rok zase vyjde a že spolu všichni ve zdraví půjdeme pozdravit Studánkovou vílu.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

5

Proč jsem byl a stále jsem pro restituce
Pokus o shrnutí hlavních argumentů evangelických zastánců nyní projednávaného "restitučního" zákona.
Jako poslanec synodu jsem měl před
rokem příležitost hlasovat o tom, zda
se naše církev připojí k navržené podobě „restitučního“ zákona, který dnes
prochází legislativním procesem. Hlasoval jsem tehdy pro (výsledek tehdy
byl, jestli se nepletu: 64 pro, 4 proti, 4
se zdrželi). I když se zdá být čím dál
pravděpodobnější, že daný zákon legislativním procesem úspěšně neprojde, cítím potřebu připomenout alespoň některé argumenty na jeho
podporu. Důvodem je především to,
že mnou nejčastěji sdílený mediální
prostor ovládli v posledních týdnech
téměř výlučně evangeličtí odpůrci restitucí, což neodpovídá mnou vnímané
realitě ve sborech, mezi farářstvem
a v rozhodovacích grémiích církve.

Být třetím vzadu
V celé probíhající restituční „hře“ je
naše církev společně se všemi ostatními
nekatolickými společenstvími součástí
jakéhosi „křoví“ v pozadí. Jejími klíčovými subjekty jsou totiž stát (zastoupený demokraticky zvolenou vládou)
a Římskokatolická církev jako téměř výlučný vlastník restituovaného a ﬁnančně nahrazovaného majetku. Především
od těchto dvou subjektů vyšel návrh zákona, který řeší zároveň dva klíčové problémy související se vztahem českého
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státu k jeho církvím: Vydání již dvacet
let kvůli restitucím zablokovaného, ale
stále zadržovaného církevního majetku,
a přechod k samoﬁnancování církví.
Navržené řešení jistě není ideální a zcela spravedlivé, je ovšem relativně dobře
promyšlené a vyargumentované a vlastně jediné v současnosti možné. Došlo se
k němu cestou postupného hledání
kompromisu mezi všemi třemi zainteresovanými stranami (za třetí stranu považuji právě přizvanou „koalici“ všech
ostatních církví).
Vzhledem k tomu, že k oběma zbývajícím subjektům (ke státu a Římskokatolické církvi) pociťuji jako součást onoho třetího subjektu nikoli
nepodstatnou míru občanské, resp.
spolukřesťanské loajality, jimi navržený společný postup bych odmítl pouze
v případě, že by mě nutil k něčemu nemravnému či nekřesťanskému. K ničemu takovému nedošlo. Skutečnost,
že shodou okolností se oběma těmto
subjektům hodí zatáhnout nás do své
hry jako ty, kteří na ni mohou relativně „vydělat“ (dostaneme ﬁnanční náhradu za majetek, který nám nepatřil), není dostatečným důvodem pro
odmítnutí. Případné restituční peníze
pro naši církev mě neuplatí k falešné
loajalitě vůči státu nebo Římskokatolické církvi. I nadále k nim zůstanu
kriticky loajální.
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Jiné rozumné alternativy
chybí

Korumpující několikamiliardová
hromada peněz?

Alternativou k současnému návrhu je
pouze další odložení řešení obou výše
zmíněných klíčových problémů. Mezitím vznikne ohromný zmatek, protože se
církevní subjekty (po 20 letech dosavadního trpělivého čekání zcela pochopitelně!) rozhodnou o své majetky hlásit
a soudit jednotlivě. Tato alternativa je pro
celou věc podle mě mnohem nebezpečnější a nevýhodnější než možné nespravedlnosti vzniklé po případném přijetí
současně navržené podoby zákona.
Gesto zřeknutí se majetku nebo ﬁnanční náhrady se může jevit jako reálná alternativa jen při velmi povrchním
nahlížení věci. Ukážu to na příkladu
vlastního sboru: Libeňský evangelický
sbor vlastní činžovní dům, který shodou okolností komunisté nezabavili.
Kdyby ho ovšem zabavili, považoval
bych za občanskou i křesťanskou povinnost usilovat o jeho navrácení nebo
o přiměřenou ﬁnanční náhradu. Byl
totiž ﬁnancován zcela konkrétními jednotlivci a skupinami, které jeho stavbu
podpořili právě proto, aby s ním libeňský evangelický sbor mohl podnikat
a z výnosu této činnosti podporovat
svou hlavní činnost. Větší část zabaveného římskokatolického majetku (který má být restituován, příp. ﬁnančně
nahrazen) je podobně zcela průhledně
a čistě nabytá a nikdo nemá morální
nebo křesťanské právo žádat po jednotlivých subjektech – původních majitelích –, aby se ho zřekly kvůli dřívější
komunistické zlovůli.

Necelé tři miliardy, které ČCE mají
připadnout jako součet po dobu 30 let
postupně vypláceného „restitučního
podílu“ a postupně se snižujícího státního příspěvku na ﬁnancování církve
(po dobu 17 let), vypadají na první pohled jako ohromná hromada peněz
s korumpujícím potenciálem rozložit
naši malou církev zevnitř. Ve skutečnosti je tomu úplně jinak.
Důležité je především to, že vyplácení
této částky bude rozloženo do 30 let
a v těchto 30 letech bude naší církvi nakonec vyplaceno celkem asi jen 40 příspěvků, které stát platí i dnes (a které bude nadále platit, nebude-li zákon
přijat). V prvních třech nejhojnějších
letech tedy dostaneme od státu dvakrát
tolik jako doposud, pak se to bude postupně po dobu 17 let snižovat přibližně k současné výši. Tu pak budeme dostávat i v dalším období 18. – 30. roku.
Po uplynutí 30 letech už nedostaneme
nic a budeme se muset ﬁnancovat již
zcela sami bez státního příspěvku.

Kam s ní?
Protože státní příspěvek nyní tvoří asi jen
50 procent současného celkového rozpočtu církve, tento rozpočet by se v nejbohatších porestitučních letech zvýšil přibližně o polovinu. A tak jako by např.
rozumně hospodařící rodina zřejmě
zvládla bez větších problémů dočasný
nárůst rozpočtu z 25.000 Kč na
37.000 Kč měsíčně, tak by dočasný ná-
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růst rozpočtu např. ze 160.000.000 Kč
na 240.000.000 Kč ročně podle mne
zvládla bez větších problémů i naše církev. Částku „navíc“ by „neprojedla“, ale
zřejmě rozložila na více hromádek: A. na
vytvoření „polštáře“ k změkčení pozdějšího přechodu na samoﬁnancování B. na
vytvoření charitativních, diakonických,
misijních nebo obdobných fondů.
V církevním prostředí se pohybuji
na nejrůznějších úrovních již 20 let,
především v relativně velkých a bohatých sborech a seniorátech. Měl jsem
tedy dostatek příležitostí nahlédnout
i negativní stránky církevního hospodaření. Přes velkou „aféru Prokop“
a dílčí nedostatky patří podle mne církevní sbory všech stupňů (sbor / seniorát / ústředí) k slušným a solidním
hospodářům. Ve srovnání se státem
a politiky, kteří ho řídí, je církev excelentním hospodářem.

Odpůrci restitucí
Kritiky restitučního zákona rozlišuji. Společné mají ovšem to, že nikdo
z nich nepřináší alternativní návrhy,
alespoň z desetiny tak promyšlené
a vyargumentované jako je ten současný, ač jistě není dokonalým.
Část české společnosti, především ta
více sekularizovaná a méně vzdělaná,
je a zůstane proticírkevní ze své podstaty dané tradicí českého antikatolictví a vzklíčenou setbou komunistické
propagandy. Je mi to upřímně líto, ale
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proběhlé či neproběhlé restituce na
tom příliš nezmění.
Kritiku ze strany současné české levice považuji za zcela pokryteckou.
U KSČM to netřeba dále komentovat,
u ČSSD pak především proto, že byli
sami dlouhou dobu u vlády a mohli navrhnout jiné, jim bližší způsoby řešení.
Církevní přestavitelé byli ochotni
o nich jednat. Ze zcela populistických
důvodů tehdy nebylo nic navrženo.
Největší pochopení mám pro spíše levicově zaměřené křesťanské kritiky, kteří se sdružili kolem petic jako „Křesťané
proti zákonu o církevním majetku“ nebo
„Zákon o církevním majetku je protiústavní“. Vím, že jednají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a podle něho
se snaží hledat nejlepší cestu pro svou
církev. Jejich postoje však nesdílím.
Z výše uvedených důvodů se nedomnívám, že bychom se připojením k současné „restituční hře“ zpronevěřovali Ježíšovu evangeliu. Nedomnívám se, že
ﬁnanční částka nám přidělená má reálný potenciál nás zkorumpovat nebo jinak svést na zcestí. Nedomnívám se, že
někdo je v naší české společnosti schopen v brzké době předložit lepší alternativní návrhy řešící restituce a přechod
k samoﬁnancování církví. Nedomnívám
se, že máme morální či křesťanské právo
vyžadovat na katolících zřeknutí se jim
zabaveného majetku. Naopak se domnívám, že navržené řešení je v rámci současných možnosti pro stát i církve spravedlivé a užitečné.
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Hospodin dal?
Hospodin vzal?
Faráři i laici, kteří podobně jako já
podpořili současné restituce, mají od
celé věci obvykle střízlivý odstup. Jde
o lidi, kteří uměli být služebníky Krista
a své církve v časech před současným
bojem o restituce, a zůstanou jimi, ať
už zákon projde či neprojde.
Tedy: Projdou-li restituce, díky Bohu
za to a chtějme být hospodáři dobře

spravující nám svěřené nové „bohatství“. Neprojdou-li restituce, díky Bohu za to, půjdeme dál svou cestou za
Kristem i v dosavadní „chudobě“. Jen
nám bude ještě více líto, že česká společnost s sebou dále vleče ohromný
balvan dvou nevyřešených problémů,
které po řešení křičí již 20 let…
Roman Mazur,
farář v Libni
a senior Pražského seniorátu

Z výstavy Jarmily Radové v Galerii Vyšehrad
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Kronika vršovického sboru – 10. díl
Po výzvě, která zazněla na sborovém shromáždění na jaře 1967 a kterou jsme minule otiskli, pokračujeme dále v dějinách našeho sboru, jak je zapsal br. ing. Jan
Novák.
Se souhlasem staršovstva přijal Dr. Petr Pokorný pozvání theologické fakulty
university v Greifswaldu v Německu k přednáškám v zimním semestru 1967.
Stejně jako před méně než dvěma lety farář Jelínek předal klíče sboru i on administrátorovi Vršovic faráři L. Moracovi. Netušili jsme ovšem, že se loučíme natrvalo. Uvítali jsme, že tehdy mladý důchodce senior M. Růžička, bytem v Liberci, slíbil jej zastupovat. Převzatý úkol splnil vzhledem ke vzdálenosti bydliště
obdivuhodně.
Koncem roku 1967 oznámil z Greifswaldu Dr. Petr Pokorný, že jej universita
požádala, aby tam přednášel ještě v letním semestru a že by rád vyhověl. Odpověděli jsme mu, také dík příslibu seniora Růžičky, že by nám i dále vypomáhal, že
na něho počkáme, může-li nám slíbit návrat jako farář potom. Považovali jsme
návrat za nejistý, protože zemřeli dva profesoři naší theologické fakulty a Pokorný mohl jednoho z nich nahradit. Naše domněnka se potvrdila. Dr. Pokorný na
místo faráře ve Vršovicích resignoval. Senior M. Růžička nám doporučil jako jednoho ze svých nejlepších vikářů Jaromíra Duse, který se měl vrátit ze studií
v Anglii. Vikář Dus odpověděl na přímluvný dopis seniora Růžičky kladně.
Dr. Petr Pokorný se zúčastnil 23. 2. 1968 naposledy schůze staršovstva
a 25. 2. 1968 výročního sborového shromáždění jako náš farář, kde jsme mu poděkovali za vykonanou službu a s pochopením přijali jeho přechod na fakultu.
Nadále zůstal členem našeho staršovstva. Senior Růžička slíbil další službu
včetně konﬁrmace až do příchodu Jaromíra Dusa. Nelze se nezmínit o tom, že
vyučoval konﬁrmandy v jejich rodinách, v čase, který jim vyhovoval, aby nikoho
neztratil. Konﬁrmandi vyjádřili svoji vděčnost hned po konﬁrmaci.
4. 5. 1968 byl Jaromír Dus zvolen za vikáře. Plánovaný jeho nástup byl však
odložen, protože se měl účastnit konference ve Švédské Uppsale. Práci ve Vršovicích mohl zahájit až těsně před vpádem spojeneckých armád v srpnu. Stejně
jako pro předchůdce Dr. Petra Pokorného byly Vršovice i pro Jaromíra Dusa
prvním samostatným pracovištěm.
Několikrát ohrožené naděje se vždy znovu rozvinuly. Citujeme část jeho prvního dopisu po nástupu do našeho sboru:
„Většina z nás ztratila v posledních dnech mnoho nadějí a staly se pochybnými
mnohé dosavadní jistoty. V této nezáviděníhodné situaci se chci účastnit hledání nejkratší a spolehlivé cesty k lepší budoucnosti. Nestačí stébla, plovoucí ve
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vodě, ve které toneme, nestačí také síly jednotlivce ani isolované rodiny. Je třeba
mít širší společenskou základnu a ta se nabízí právě ve sboru, kde se každý může účastnit podle svých schopností a sil a čerpat podle své potřeby, a tak posilovat vědomí sounáležitosti a zbavit se osamocenosti.“
Jistě vám neušlo, jak často se v kritických dnech ozývalo volání po pravdě, která by vysvobozovala. Ve sboru si chceme především osvětlit, že Ježíšův výrok „Já
jsem ta cesta, pravda i život“ není frází, ale stává se skutečností všude tam, kde
se bere vážně. Návrat k Bohu skrze Ježíše Krista je za všech okolností cestou
všech. Jeho pravda je nosnou půdou zdárného života. Nedejme se odradit tím,
že je to podle křesťanské tradice cesta utrpení a kříže. Věřme, že platí též Kristovo slovo: Jho mé je rozkošné a břímě lehké.
Dejme příležitost svým dětem, aby se o tom přesvědčily. Budou tak nejlépe vychovány a vyzbrojeny nejen k překonání každé krize, která je v životě může potkat, ale i pro případ života na výsluní, který má také svá úskalí.
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Čas jablek a jablkový salát
Je čas jablek a zdá se, že letos je bohatý čas jablek. Nedávno nabízel jablka Tomáš
Jelínek při ohláškách ve sboru. Za pár dní jsme přijeli na setkání seniorů do Horoušánek. Přijel i Tomáš Růžička, z auta vytáhl několik beden jablek a všem je
nabízel. A za dalších pár dní mi najednou dopoledne volala do práce moje teta
a ptala se, jestli mi může za chvíli přinést tašku jablek.
A tak máme doma jabka i my, přestože nevlastníme žádnou zahradu s jabloní
a předpokládám že ostatní jsou na tom podobně.
Chystám se z nich kromě jiného udělat jablkový salát. Není to žádný speciální
recept, ale výsledek je dobrý a pokud si dobře vzpomínám, tak jsem se s ním ještě nikde nesetkala.
Jablka nastrouháme nahrubo. Přidáme další ovoce podle chuti – kompotované nebo čerstvé nebo také namražené. Může to být pomeranč nakrájený na kousky,
broskve, ananas, rybíz, černé jeřabiny, švestky… Dále různé oříšky, slunečnicová
semínka… Salát osladíme přidáním marmelády, cukr vůbec nepoužívám.
Nastrouhaná jablka lze zakapat citronem, aby nezhnědla.
Marie Ortová
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