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Velikonoční přání
Milí přátelé, velmi pozitivně mě oslovilo před pár dny přání ze sboru a Diakonie ČCE v Li-
toměřicích. Nedalo mi to a poprosil jsem autora přání faráře Jiřího Šamšulu, aby mi svo-
lil předat ho i nám do Vršovic. Souhlasil. I přání radostně předávám. Ať slouží a prostu-
puje všechny možné naše myšlenky v tomto stále ještě disharmonickém, ale vzkříšením
velmi jasně protnutém světě. Požehnané a pokojné Velikonoce přeje celá redakce. Vřele
doporučuji si po přečtení zazpívat píseň Miloše Rejchrta Hvězda Svítá 339. Text písně na-
leznete pod přáním.

„Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu, hadu však bude
potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hos-
podin. (Izajáš 65,25)

Biblická vize světa naprosté harmonie.
To, co bylo dřív zcela protikladné, spolu
žije v pokoji a vzájemném respektu. Zlo je
definitivně poraženo. Když už ve světě zví-
řecím, co potom ve světě lidském! Na-
prostá nepřítomnost zla, natož smrti: něco
takového mezi námi lidmi nikdy nebylo.

Ale v jednom okamžiku našich dějin se
tato naděje stala skutečností. Tato vize se
stala skutečností v životním příběhu Ježíše
z Nazareta. V životě toho, jenž je také nazý-
ván Beránkem Božím. Ten ve své smrti
a vzkříšení “snímá hřích světa”. Jeho příběh
dává naději, že ta vize o přátelství vlka a be-
ránka se jednou naplní. Díky tomuto veliko-

nočnímu Beránkovi tu vizi můžeme prožívat
i dnes. Ve chvílích vzájemné solidarity a na-
plněného společenství. Tomu patří v našem
světě budoucnost – i za hranice smrti.

Požehnané a pokojné Velikonoce přejí
přátelé z Farního sboru a Diakonie Česko-
bratrské církve evangelické v Litoměřících.

Píseň Hvězda Svítá 339
1. Tomu, kdo pro žal hlavu věší, na nebi

hvězda září, zahání strach a smutné těší,
osuší slzy z tváří.

2. Sníh na dlani tě bude hřát a mráz, ten ne-
spálí tě, vlk s beránkem si bude hrát a krá-
lem bude dítě.

Program velikonočních bohoslužeb
Bohoslužby na Zelený čtvrtek v 18.00.

K názvu prý došlo zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý
čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Úplně jisté to ale není. Co ale jisté je, že tyto
bohoslužby budeme slavit kolem jednoho velkého stolu. Právě tak tento den slavíme Ve-
čeři Páně. Je to již dobře zavedená sborová tradice. Kdo může, přinese něco malého k zo-
bání či zakousnutí, farář připraví liturgii a kdo může a chce, nechť se do ní aktivně čtením,
modlitbou, zpěvem a doprovodem zapojí. Tentokrát bude celá liturgie vedena velkou eu-
charistickou modlitbou, v rámci níž budeme číst části pašijového příběhu.

„Zelený čtvrtek“ připomíná také označení Jidáše za zrádce, Janovu tradici, jak Ježíš
umývá nohy učedníkům, modlitbu v Getsemane a Ježíšovo zajetí a odmítnutí násilí.



Bohoslužby na Velký pátek.
Ty letos budeme slavit v 9.30 ve sboru Žiž-

kov I., Prokopova 4, Praha 3. V nádherné kubisticky
laděné Betlémské kapli. Liturgii společně povedou
Pavel Kalus, Jaromír Strádal, Matěj Opočenský
a Eva Potměšilová. Číst budeme Žalm 22 a zpívat
Žalm 23. Základem kázání bude Markovo evange-
lium 15, 33–41. Budete-li potřebovat dopravit na
Žižkov, obráťte se na Matěje Opočenského do
čtvrtečního, klidně hodně pozdního večera:-).

Bohoslužby na Bílou sobotu
Se ve sboru konat nebudou, ale upozorňujeme na

Sobotní vigilii, která se bude konat u Martina ve Zdi.
Informace u Karla Müllera, faráře pro pražskou mlá-
dež, který píše: Chceš strávit část Bílé Soboty o sa-
motě v modlitbách? Nabízím možnost si rezervovat
hodinu jen pro Tebe u Martina ve zdi. Jak ji naplníš,
je jen na Tobě.

Vigilie probíhá od soboty 19:00 do neděle 5:00.
Kdyby někdo nechtěl trávit hodinu sám, může si

s sebou někoho vzít.
V kostele se dá i přespat. Kapacita je omezená.
Na vigilii navazuje společná modlitba s lidmi z CB

u Kyvadla na Letné. Pak jdeme spolu na snídani. Sraz
u Martina v 5:00.

Pokud máš zájem, tak se mi ozvi na mullerka-
rel@gmail.com. Rezervuji pouze celé hodiny.

Bohoslužby na velikonoční neděli
Pak budou opět u nás v Tulské. Budou s Večeří

Páně. Budeme číst 28. kapitolu Matoušova evangelia.

Eucharistická modlitba
Milí přátelé, s dovolením staršovstva bych se chtěl
vrátit k praxi, která ve sboru byla v určité míře zave-
dena dávno přede mnou. Týká se tzv. Eucharistické
modlitby (či anafory). Její obsah je zhruba takový.

Anafora začíná dialogem mezi (P) předsedajícím
a (S) společenstvím.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 3

Proč
eucharistická
modlitba?

Hlavní důvody vidím tři. První
je ona souhra zúčastněných.
Nejde o nějaký mechanismus –
zbožné nucené nicneříkající od-
povídání, ale o důležitou spo-
lupráci celého společenství
vrcholící závěrečným amen (po-
dobně jako při přímluvách nebo
na konci kázání, pokud poslu-
chači cítí,že k němu amen chtě-
jí říct).

Další je připomínka dějin spá-
sy (anamneze), která se nemu-
sí týkat jen biblických událostí,
ale může připomenout i ty, kte-
ré bychom v naději a víře moh-
li připsat Duchu Svatému v po
biblických dějinách.

V neposlední řadě je to pros-
ba k Duchu Svatému, aby Kris-
tus byl přítomen.

Závěrem bych chtěl říct, že se
při přípravě budu snažit o sro-
zumitelné, pokud to jen půjde
civilně-duchovní pojetí modlit-
by, které nebude rozčilovat, ale
inspirovat.

Matěj Opočenský

Aktualní informace o dění
ve sboru najdete na našem

facebooku a webu:

http://vrsovice.evangnet.cz
/cce.vrsovice



P: Pán s vámi!
S: I s tebou.
P: Vzhůru srdce!
S: Máme je u Pána.
P: Vzdejme díky Hospodinu, našemu Otci.
S: Je to důstojné a spravedlivé.
P: V pravdě je to důstojné a spravedlivé…

Nato následuje první část zvaná preface, v níž se
děkuje Bohu za stvoření, tajemství vykoupení
a spásy. Tato část končí zpěvem Sanctus:

S: Svatý, svatý, svatý, jsi Hospodine, Bože zástupů.
Nebesa i zem naplňuje tvá sláva. Hosana na výsos-
tech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Ho-
sana na výsostech.

Po tomto zpěvu anafora pokračuje připomínkou
dějin spásy (anamneze) a vrcholí částí, v níž se pa-
matuje na poslední večeři konkrétními slovy usta-
novení večeře Páně, například podle apoštola Pavla
(1 Kor 11, 23-26, ale je možné použít i verze v evan-
geliích). Církev tak odpovídá na Ježíšův příkaz: „To
čiňte na mou památku.“

Buď před tímto narratio institutionis nebo po něm
je vložena tzv. epikleze neboli modlitba, v níž se věřící
obrací k Duchu Svatému, aby posvětil dary chleba
a vína přinesené na stůl Páně.

V rámci anafory mohou zaznít přímluvné mod-
litby zakončené modlitbou Páně.

Celá anafora pak vrcholí v doxologii, v níž je vele-
ben Otec, Syn a Duch Svatý; na celou anaforu pak
shromáždění odpovídá:

S: Amen.

Jádrem liturgie Zeleného čtvrtka bude právě eu-
charistická modlitba. V rámci anamneze pak zazní
pašijový příběh. MO
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Léto za rohem!
Byť někde ještě sněží…

Sborová dovolená
Milí přátelé, Lenka Vokatá již něko-

likátý rok připravuje organizačně letní
sborovou dovolenou – patří jí za to vel-
ký dík! Letos pojedeme do Hojsovy Strá-
že na okraji Šumavy. Jede se 21. 7.
a vracíme se 28. 7. Možná je ještě ně-
jaké volné místo, tak neváhejte a ozvě-
te se jí!

Víkendovka
Vzhledem k tomu, že jedeme na

nové, neozkoušené místo, rozhodli
jsme se, že se tam vypravíme také na
víkendový výjezd. Ten proběhne 13.–
15. 4. 2018. Děti tam budou mít pro-
gram. Týkat se bude Velikonoc. Dospělí
se jistě také zabaví. Příroda je tam krás-
ná a ubytování moc pěkné! Neváhejte
a pojeďte! Místa je ještě dost! Budeme
mít také k dispozici půjčenou dodáv-
ku s devíti místy. Jelikož jedeme do nové
apartmány, vybavené budovy, budou
tentokrát výdaje trochu vyšší. Snad to
nebude překážkou. Vítané jsou i rodi-
ny s nejmenšími dětmi. I pro ně chys-
táme program!

Letní tábor vršovicko-litoměřický
Po roční pauze opět pojedeme do

Křížlic na letní tábor.Tentokráte od 26.8.
do 1.9.Tedy na úplném konci prázdnin.
Program tábora bude Harry Potterovsky
dobrodružný. Míst je ještě dost. Velmi
vhodné pro děti od 6 let do 13 let.Mlad-
ší ani starší děti se určitě nudit nebu-
dou, program pro ně bude uzpůsoben.
Kdyby chtěli jet dospívající, rádi je při-
bereme jako pomocníky!



Proč dnes píšeme zvlášť naléhavě?
Diakonie působí v táboře v jordánském

Zátarí už šest let za podpory Minister-
stva zahraničních věcí ČR. Nedávno jsme
se dozvěděli, že náš projekt pro letošní rok
neočekávaně nebyl podpořen – ocitl se
ve stínu jiných potřebných aktivit ve světě.
Rázem nám tím ubylo na pomoc lidem
3,5 milionu korun.

Pomoc pro nás není „jen“ záchrana ži-
votů a zajištění základních životních po-
třeb, nýbrž také dlouhodobá práce,
která lidem v nouzi přináší nějaký vý-
hled, perspektivu, budoucnost, naději.
V Zátarí žijí tisíce dětí, které nezažily

nic jiného než válku a uprchlický tábor.
To je svět, který znají: válečná traumata,
písek pouště a strach z budoucnosti. S tím
vším jim pomáháme pracovat a žít. Od-
mítáme názor, že když zrovna lidé ne-
umírají, nezaslouží si už naši pozornost
a pomoc.

Prosíme, zvažte své zapojení do
sbírky ve světle těchto nových
skutečností.

Původní informace k postní sbírce na-
leznete zde: https://postnisbirka.diako-
nie.cz/proc-pomahat-zatari/
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Archová postní sbírka pro Zátarí
Diakonie ČCE požádala sbory ČCE o pomoc. Dostala se totiž do svízelné situace. Letos ne-
dostala slíbenou finanční podporu od státu na její aktivity v Jordánském uprchlickém táboře
v Zátarí. Staršovstvo vypsalo archovou sbírku, která bude trvat i první část velikonočního
období. Její ukončení bude upřesněno.

Zápis z výročního sborového
shromáždění ze dne 11. 3. 2018

Sborovému shromáždění předsedal br.
Tomáš Vokatý.

Zapisovatelem byl zvolen bratr Tomáš
Hrubý, verifikátory bratři Tomáš Jelínek
mladší a Jiří Cuc. Skrutátory hlasů byli zvo-
leni bratři Richard Šípek a Ondřej Rada.
Všichni byli schváleni zjevnou většinou,
nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlaso-
vání. (V rámci celého výročního sborového
shromáždění bylo hlasováno aklamací.)

Byl přiznán poradní hlas přítomným
hostům.

Počet členů oprávněných k hlasování byl
zjištěn podle prezenční listiny, která je pří-
lohou zápisu. Zapsáno bylo 96 členů s hla-

sovacím právem, podepsaných hlasujících
bylo 33.

Program sborového shromáždění:
1. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru
za rok 2017 byla publikována v Katakom-
bách – sborovém dopise (březnové číslo).
Bratr farář Matěj Opočenský ji na místě
představil, doplnil a rozvinul. Poděkoval
za podporu a oznámil, že hodlá dodržet
smlouvu se sborem. Důležitým bodem jeho
řeči bylo poděkování kurátorovi Tomášovi
Vokatému, staršovstvu, „nedělkářskému
týmu“, doprovázejícím varhaníkům, dal-
ším („zaměstnanci sboru“ – Denis Freitas



za úklid, Zuzana Freitas za kuchyň, Ri-
chard Šípek za „zahraničí“…), též za vy-
cházející Katakomby – sborový dopis i za
nové webové stránky. Bylo konstatováno,
že dle sborové kartotéky, měl náš sbor k 1.
1. 2018 210 členů. Byla vzpomenuta naše
bohoslužebná shromáždění, ostatní shro-
máždění, setkání a aktivity, pastorace. Bylo
konstatováno, že každý rok měl své klíčové
momenty a rok 2017 byl nejvíc ve znamení
Filmového klubu (účast byla průměrně 20
lidí). Připomněli jsme si loni zesnulé bratry
a sestry i děti narozené v rodinách členů
sboru. Přání na závěr řeči bratra faráře
znělo: „Byl bych moc rád, kdyby každý člen
či přítel sboru, či náhodný kolemjdoucí,
který se spustí do našich katakomb, na-
cházel ve sboru místo a přijetí a hlavně sly-
šel evangelium Ježíše Krista.

Zpráva byla schválena zjevnou větši-
nou, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.

2. Návrh usnesení staršovstva: „Navrhu-
jeme, aby VSS projednalo téma dary (řádek
N12 návrhu rozpočtu), které sbor dává
každoročně Diakonii ČCE. Staršovstvo na-
vrhuje, aby letos rozpočtované prostředky
(15.000 Kč) dostali členové sboru, kteří se
ocitli ve finanční nouzi, prostřednictvím
sociálního fondu sboru.“

Diskuse: přihlásila se Věra Adamcová –
otázka na vnitřní uspořádání rozpočtu po
eventuálním zařazení 15 000 Kč. Vysvět-
lení: 15 000 Kč do sociálního fondu by bylo
navíc, nesouviselo by se sbírkou na polévky.

Hlasování o přijetí Zprávy staršovstva
o životě a stavu sboru za rok 2017 a o Ná-
vrhu usnesení staršovstva. Oba návrhy byly
přijaty zjevnou většinou.

3. Zprávu o hospodaření sboru v roce 2017
přednesl kurátor Tomáš Vokatý. Zpráva

byla publikována ve sborovém dopise Ka-
takomby, podle jednotné osnovy vydané
Synodní radou. Byly probrány body, kde
se konečný výsledek více rozcházel s ná-
vrhem: spotřeba energie, prezentace – dary
křesťanské služby a sborové pohoštění,
spotřeba ostatních služeb. Skutečné ná-
klady byly cca o 40.000 Kč vyšší než roz-
počtované. Výrazně vyšší (48.000 Kč) byly
ale i výnosy oproti plánu. Celková hospo-
dářská ztráta za rok 2017 (- 91.954 Kč) je
menší než položka odpisy.

4. Zpráva revizorů o hospodaření sboru –
přednesla sestra Věra Adamcová. Obsaho-
vala návrh, aby výroční sborové shromáždění
schválilo hospodaření sboru v roce 2017.

Revizní zpráva je přílohou zápisu a je
k vyžádání v kanceláři sboru.

Tomáš Vokatý poděkoval revizorům za
jejich práci.

Návrh usnesení: Výroční sborové shro-
máždění schvaluje převod ztráty roku 2017
91.954 Kč z účtu 931000 výsledek hospo-
daření ve schvalovacím řízení na účet
932000 nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.

Zpráva o hospodaření sboru je přílohou
tohoto zápisu a je k vyžádání v kanceláři
sboru.

Toto usnesení bylo schváleno zjevnou
většinou (jeden se zdržel hlasování).

Zpráva o hospodaření sboru za rok 2017
byla schválena zjevnou většinou (dva se
zdrželi hlasování).

5. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na
rok 2018 – přednesl bratr Tomáš Vokatý.

Představil plány na zvelebení kuchyňky,
včetně výměny varné desky. Máme zažá-
dáno o seniorátní grant. Pokud ho nedos-
taneme, pouze vyměníme varnou desku
a návrh rozpočtu v tomto směru upravíme.
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Cestovné: oprava předložené tabulky – ná-
vrh schválený na staršovstvu obsahoval na-
víc náklady 3.650 Kč za kupón na Lítačku
pro br. faráře Matěje Opočenského. Byly
vysvětleny položky, které se významněji liší
od stavu v roce 2017.

Pozměňovací návrh br. Ondřeje Rady:
položku N.5 – cestovné navýšit na 5.000 Kč
(tedy 3.650 Kč + další výdaje – např. ben-
zín na polovíkendovky atp. Návrh br. Emila
Vebera: navýšit V.25 – salár: saláry rostou
a vzhledem ke stoupajícím příjmům spo-
lečnosti by mohly růst více – zvýšit na
360.000 Kč.

Hlasování – ad N.5 –návrh přijat zjevnou
většinou. Ad V25: hlasování 22-5-5 – návrh
přijat. Poté, co jsme přijali oba pozměňo-
vací návrhy, je plánována celková ztráta
sboru 92.938 Kč.

Návrh rozpočtu byl schválen zjevnou vět-
šinou.

Výkaz hospodaření za rok 2017/rozpočet
2018 jsou přílohou tohoto zápisu.

6. Volba revizorů hospodaření sboru
Navrženi byli Tomáš Jelínek a Věra

Adamcová. Náhradníci: Libuše Heczková,
Pavel Hrubý. Navržení revizoři i náhrad-
níci byli zvoleni zjevnou většinou, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Diskuse: Matěj Opočenský se zmínil
o skutečnosti, že v Katakombách ve Zprávě
o životě a stavu sboru chyběla příjmení.
Souvisí to s chystanou zvýšenou ochranou
osobních dat – zřejmě bude třeba získat
souhlas všech, kterých se týká zveřejňo-
vání osobních dat…

Výroční sborové shromáždění bylo za-
končeno Modlitbou Páně.

V Praze dne 11. 3. 2018,
Zapsal: Tomáš Hrubý

Zamyšlení nad saláry, sbírkou Jeronýmovy
jednoty a účastí zejména při nedělních
shromážděních

Přehled o přijatých salárech v r. 2017 je
uveden v samostatné tabulce. Poznamená-
vám k tomu, že saláry se zvýšily oproti roku
2016 o Kč 13.180 a počet plátců o 2. Jsem
přesvědčen, že je správné, jestliže v roz-
počtu na rok 2018 zvyšujeme saláry na Kč
360.000. Pro zajímavost uvádím, že v roce
2001 jsme obdrželi saláry Kč 213.680 od
105 plátců. Ukazuje se tím také postupná
změna finanční situace ve státě (příjmy
obyvatel). Pro zajímavost ještě jedno po-
rovnání. V roce 2001 bylo 64 salárů do Kč
1.000. V roce 2017 je do Kč 1.000 salárů
11. Že se počet salárníků dosti zmenšil, je

zejména tím, že „odešlo“ více seniorů než
přišlo nových členů. Saláry v r. 2017 více
členů zvýšilo než snížilo. Komu finanční
příjmy v tomto roce umožní opětné zvýšení
saláru, pak to sbor uvítá.

Salár můžete platit hotově třeba i na splátky,
nebo na náš účet u České spořitelny
0280963329/0800. Variabilní symbol je 10
a k tomu číslo uvedené u Vaší adresy na Kata-
kombách. Někteří členové platí salár pravi-
delnými srážkami ze svého bankovního účtu.

Upozorňuji ještě jako každý rok na celo-
církevní sbírku pro Jeronýmovu jednotu,
která probíhá do konce května. Možno pla-
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tit hotově na sběrací listinu nebo bankou
jako salár, ale variabilní symbol je 20.

Chtěl bych ještě jako jeden z nejstarších
členů našeho sboru a dlouholetý člen star-
šovstva připojit poznámku k účasti členů
sboru zejména při nedělním shromáždění.
V roce 1996 byla průměrná účast 69. V roce
2001 58 a v roce 2017 39. Proč je ten po-
kles? To nelze vyjádřit jednou větou. Mu-
síme se podívat na naše životní podmínky
a poměry dříve a nyní. Půjdu v osobních
podmínkách osobně hodně let zpátky.
Mládí do 23 let jsem prožil ve venkovském
sboru v Čáslavi. Konfirmován v r. 1941 (asi
50 konfirmandů), a to byl začátek členství
v mládeži. Pravidelné schůzky v neděli od 17
hodin (účast přes 20). Když jsme byli ně-

kteří kolem těch 20 let, tak nás několik učilo
v Nedělní škole (asi 4 – 5 skupin dětí). Ta
byla v neděli po bohoslužbách. Přípravku na
ni jsme měli na faře v sobotu asi v 17 hodin.
To byla jiná doba. Po přestěhování do Prahy
byl náš život ve sboru samozřejmostí. Uvě-
domovali jsme si, jaké je to v té době bohat-
ství. Co všechno nebylo proti nynější době,
nebudu vypočítávat. Řadu let se pracovalo
ještě v sobotu dopoledne. Auta u členů
sboru nepamatuji. Těch rozdílných podmí-
nek života dříve a nyní je mnoho. Prosím
členy našeho sboru, aby pamatovali, co má
pro náš život křesťanů v každé době velkou
cenu. Přicházejte proto do sboru i s dětmi co
nejvíce a posilujte se slovem Božím do dal-
ších dnů života. Emil Veber

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 9

Seniorátní grant –oprava sborové kuchyňky
Heuréka! Od seniorátu jsme dostali 17 280 Kč na výbavu sborové kuchyně. Za tyto peníze
chceme koupit novou varnou desku, skříň, která by víc vyhovovala potřebám kuchyně, a za-
pojili myčku na nádobí. Kuchyňka tedy projde tento rok částečnou modernizací a bude v ní
tepleji, neboť do ní chceme koupit přenosný elektrický přímotop.

Alfréd Kocáb (1925–2018)
15. 3. 2018 zemřel farář Alfréd Kocáb. Připomínáme ho zde, nejen za jeho celoživotní po-
stoje a způsob uchopení víry, které bylo velmi široké a tedy nadkonfesijní, ale také proto, že
v jistý čas vypomáhal kazatelsky i ve sboru ve Vršovicích. Děkujeme za vše, co skrze něj Pán
Bůh vykonal. Článek jsme převzali z webu Pamět národa – Post bellum
http://www.pametnaroda.cz/story/kocab-alfred-1925-5288/

Alfréd Kocáb se narodil 28. června 1925 ve
Vídni jako mladší ze dvou bratrů ve zbožné
české katolické rodině. Výchovu synů ovliv-
ňovala zejména matka, která navzdory otci
prosadila, aby oba synové navštěvovali české
školy. „Narodil jsem se ve Vídni. Tam jsem
dvacet let žil, takže jsem vídeňský Čech. Rodiče
pocházeli z Moravy, matka od Tišnova, otec od
Moravského Krumlova. Výchova byla v ná-
rodním duchu, což bylo dáno tím, že spor mezi

matkou a otcem, zda máme se starším
bratrem Karlem chodit do českých, nebo ra-
kouských škol, vyhrála jinak otci oddaná
matka, která prosadila, že jsme od samého
začátku chodili do českých škol. Takže já ně-
mecké školy nemám.“

Pod matčiným vlivem, inspirován mni-
chem, který navštívil jejich vídeňskou far-
nost, se tehdy třináctiletý Alfréd chtěl stát
knězem a misionářem. Válka a papežská
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politika k židovským deportacím ho vzdálily římskokato-
lické církvi. Odmítl nastoupit do německé armády, byl pra-
covně nuceně nasazen, se zbožnou matkou třináct měsíců
ukrývali uprchlého polského vězně a později též němec-
kého válečného zběha.

Po válce se přestěhoval do Prahy. Hlubokou skepsi z
křesťanství a římskokatolické církve v letech nacistické to-
tality léčil studiem východních duchovních nauk a jógou.
Opakovaně se i v pozdější době vracel k mystické víře Jana
z Kříže a Terezie z Avily. Obraz Kristovy tváře s trnovou ko-
runou zakrývající Prašnou bránu ho vrátil na cestu ke kněž-
ství. Po absolvování Vysoké školy politické a sociální se s
přítelem Jaroslavem Pfannem nechal zapsat na Komen-
ského evangelickou bohosloveckou fakultu. Nový du-
chovní domov postupně našel v reformované víře v Kris-
tovo kralování. V polovině padesátých let Alfréda Kocába
zaujala osobnost politicky angažovaného německého teo-
loga Martina Niemöllera. Z českého prostředí byl ovlivněn
Hromádkovým mnohodimenzionálním tlumočením Ježí-
šova evangelia. Později však svému profesorovi vyčítal ne-
dostatečnou kritiku politického establishmentu.

V roce 1952 se oženil s Darjou Myslivečkovou, pozdější
psycholožkou. Společně vychovali syna Michaela a dceru
Magdalénu. V letech 1955–1960 pamětník působil jako
farář Českobratrské církve evangelické ve Zruči nad Sá-
zavou. Odtud odešel na sbor do Chodova u Karlových
Varů, kde se setkal s letničním hnutím. V roce 1969 byl po-
volán na sbor v Mladé Boleslavi. Pracoval zde s mládeží a
navázal kontakty s ekumenickou komunitou Taizé a s
Gossnerovou průmyslovou misií. Patřil k zakládajícím
členům Nové orientace a její angažované teologie. Její
členové se snažili zahájit dialog se státní mocí. Vnímali, že
církev má zaujmout angažovaný postoj k celospolečen-
ským tématům. „My jsme byli jedni z mála, kteří jsme měli
odvahu vnášet veřejné a politické otázky na synod ČCE.
Tím, že se vytvořil mírový odbor, že jsme si byli blízcí, tak
jsme se začali spolu setkávat, rodiny se setkávaly, a jezdili
jsme také na prázdniny. Dostávali jsme se na synody. Pro-
tože jsme skoro každý uměli mluvit, tak vznikal často dojem,
že Nová orientace všechno majorizuje, protože jeden po-
vstal, pak druhý řekl: ‚Blbost‘, povstal třetí, čtvrtej…“ Tak
stát na nás začal nazírat jako na nějaký spolek.

Pokračování v příštím čísle

Mít srdce pro druhé,
to už je hodně

• narozen 28. června 1925
ve Vídni

• během druhé světové
války ukrýval s matkou
uprchlého vězně

• farář Českobratrské cír-
kve evangelické

• zakládající člen Nové ori-
entace v Českobratrské
církvi evangelické

• spolupracovník ekume-
nické komunity Taizé

• z politických důvodů
ztratil státní souhlas

• signatář Charty 77
• angažoval se ve Výboru

na obranu nespravedlivě
stíhaných

• spolusignatář řady lid-
skoprávních a za svo-
bodu církví bojujících
petic a prohlášení

• držitel Medaile za zá-
sluhy o stát I. stupně

• držitel osvědčení úča-
stníka odboje a odporu
proti komunismu

• zemřel 15. března 2018



Myslím, že ano. Napřed ale uveďme, co
vlastně je mýtus. Mýtus je jakási „univerzál-
ní pravda“, příběh, který zakotvuje, sjedno-
cuje (zakládá kolektivní identitu), dává smysl,
uklidňuje, ale i hodnotí a normuje – tedy také
zavazuje. Mýtus dodává legitimitu a důvěry-
hodnost, zpevňuje institucionální loajalitu. Vy-
právění „šikují“ lidi do „předem vymyšlených“
celků, jež nabývají nad nimi sugestivní moci
a formují si je „k obrazu svému“, ať si to lidé
uvědomují nebo ne. Narace mají větší psy-
chologickou, politickou, ale i morální sílu než
logické argumenty, ba než pušky! Dochází
k bludnému kruhu tzv. kauzální atribuce:
lidé mají sklon připisovat jednání jednotliv-
ců důvody podle jejich zařazení do větších cel-
ků, a pak se vlastně již vzájemně neposlou-
chají, neboť vše je „předem jasné“!

Oponent by namítl: dnes přece žijeme
v moderní společnosti, a evropský novověk
přece radikálně odmítl jak předchozí „báje
a pověsti“, a zvedl „prapor“ vědy! Jistě,
moderní evropský novověk se ostře vymezil
vůči „mytologii středověku“ (zejména vůči
mýtu urozenosti), ale nepřišel snad nená-
padně s novými mýty – například s mýtem
o Pokroku, úloze Národa, o Rozumu, Svo-
bodě, Lidských právech? Nenahradil jen
loajalitu tradiční, tzn. rodovou, kmenovou,
rodinnou, stavovskou apod., loajalitou ke
kulturním, ekonomickým a politickým insti-
tucím, především národnímu státu? A není
ona tehdejší nezdolná víra ve spasitelnou úlo-
hu vědy a techniky také jistým mýtem??

Jak praví J.-F. Lyotard, „postmoderní“
myšlení nastoupilo s tezí definitivního „kon-
ce všech příběhů“, „soumraku model“ (jak
by plesal F. Nietzsche!). Chvíli se zdálo, že

sjednocující mýty („metanarace“) vskutku
ztratily svoji věrohodnost. „Evropa jakož-
to evropský mýtus o Pravdě, všeobecném
a univerzálním receptu na vše zemřela. Po-
hřeb se ještě nekonal a asi konat nebude,
úmrtní oznámení jsou však rozeslána“, na-
psal v 90. letech historik Dušan Třeštík.

Ukazujesevšak,žepotřebamýtujepřespříliš
zakořeněna v lidské povaze; jedná se o antro-
pologickou konstantu, překračující tisíciletí.
A tak zde máme éru mýtů nových, produko-
vanýchdnesadenněpolitickýmistranami,ex-
pertními týmy, velkými firmami, think-tanky,
ale především reklamními agenturami a mé-
dii! Sociální sítě jsou přímo „líhněmi“ mobi-
lizujících,aleidemobilizujícíchpříběhů,ježmají
jasnou objednávku i jasné cíle…

Chápu smysluplnost, ba jistou užiteč-
nost mytologie, a to jak pro jednotlivce
(každý máme své individuální či rodinné
mýty, které odmítáme zpochybňovat), tak
pro širší společenství lidí (je mi například jas-
né, jak dobře posloužil masarykovský mý-
tus zpevnění kolektivní identity „první re-
publiky“). Přesto mne svým způsobem
děsí. Bytostně se totiž obávám právě oné čer-
nobílosti, jež mýty nutně vymezuje a jež zne-
možňuje barevnější, složitější, problema-
tičtější vidění a chápání světa! Tím, že mý-
tus vždy něco ustavuje („My“) a tedy i něco
zapuzuje, vymezuje nepřítele, odmítá ja-
koukoli empatii, natož spolupráci s „Nimi“.
Kolektivní narace se nakonec staly pastmi,
do nichž upadly celé generace a vedlo to
k válkám „horkým“ i k té „studené“. Zkrát-
ka: mýty se „vyrábějí“ na objednávku, jsou
tedy „protézami“; není lepší naučit se „cho-
dit po svých“??? Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 11

Pryč s mýty, ať žijí mýty!
Někteří filosofové říkají, že žijeme v éře „resuscitace mýtů“. Zaujalo mne to a trochu jsem o tom po-
přemýšlel.Mimojinéiproto,že přednášímkulturníantropologii.:-)Jenatomtotvrzeníněcopravdy?
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Pochoutka ke kávě ze zbylých bílků

7 čistých bílků
10 dkg oříšků,
10 dkg cukru krupice vč. vanilkového cukru
5 dkg práškového cukru na zasypání – část do sněhu před došleháním a část na zasypání
hotové hmoty na plechu před pečením
10 dkg mouky polohrubé
citronová kůra, špetka skořice

Postup: Z bílků šleháme tuhý sníh sníh a přidáme při tom krupicový cukr. Do hotového
sněhu zasypáme část práškového cukru, mouku, oříšky, citr. kůru a skořici. Volně promí-
cháme. Na připravený plech dáme papír, upravíme jako pekáček (vylož a zahni), naneseme
hmotu, ne moc tence, rozmažeme nožem stejnoměrně vysoko, posypeme zbytkem práš-
kového cukru a pečeme. Nejdřív v teplejší troubě a pak v chladnější dopečeme. Až se tro-
chu začervená (zahnědne) je upečeno.

Po vychladnutí papír sundáme a nakrájené dílky zdobíme šlehačkou; také můžeme při-
dat kousky čerstvého ovoce nebo můžeme nejprve natřít dílky dobrým džemem atp. Uvá-
děné množství surovin stačí na menší plech. Dle potřeby zdvojnásobte množství surovin.



Program na duben a květen 2018

Pravidelná setkání v týdnu

podle domluvy 10.00 setkání nejmenších dětí (úterý, čtvrtek, nebo pátek)

sudá úterý 16.00 setkání konfirmandů a starších dětí

3. úterý 20.00 setkání třicátníků po bytech

středa 15.30 biblická hodina pro dospělé

středa 17.00 biblická hodina pro děti

3. středa 13.30 bilická ve Fokus Praha

4. čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4. čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory ve vršovickém zámečku

29. 3. 2018 čtvrtek 18.00 bohoslužby s VP na Zelený čtvrtek kolem stolu Tulská

30. 3. 2018 pátek 9.30 bohoslužby s VP na Velký pátek společně s žižkovskými sbory
Betlémská kaple,
Prokopova 4, Praha 3

1. 4. 2018 neděle 9.30 velikonoční bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

6. 4. 2018 pátek 10.00 bohoslužby „Na zámečku“ - domov pro seniory káže Matěj Opočenský

8. 4. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi a křtem Matouše Heřmana káže Matěj Opočenský

13.–15. 4. 2018 pátek-neděle víkendový výjezd s dětmi a rodiči Hojsova Stráž

15. 4. 2018 neděle 9.30 bohoslužby káže host

17. 4. 2018 úterý 16.00 setkání konfirmandů

18. 4. 2018 středa 13.30 setkání nad biblí ve Fokus Praha

22. 4. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

24 .4. 2018 úterý 16.00 setkání konfirmandů

24. 4. 2018 úterý 20.00 setkání třicátníků, čteme knihu Exodus u Radů

26. 4. 2018 čtvrtek 14.00 setkání seniorů

26. 4. 2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

zatím neupřesněno 10.00 setkání nejmenších dětí

6. 5. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

25. 5. 2018 pátek Noc kostelů

31.5 – 3.6.2018 zasedání synodu ČCE Litomyšl

21. 7.-28. 7. 2018 sborová dovolená Hojsova Stráž

26. 8. 2018 – 1. 9. 2018 vršovicko-litoměřický tábor pro děti Křížlice
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