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Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

Židům 10,24

Ptal jsem se sám sebe

Ptal jsem se sám sebe, co bych vám měl dneska říct. Slavíme jako sbor 70 let. Pověřili jsme
staršovstvo k vedení našeho sboru. Moc jim všem děkuju za tu odvahu do to jít a přihlásit
se k těm otázkám, které jim byly položeny. Opravdu to oceňuji a jejich ano, ať je neseno slovy
s pomocí Boží. Myslím, že právě tak dovedeme hledat pro sbor cestu a ve svém čase tohle
zakotvené společenství zde v krytu spolu se mnou vést.
Co vám mám říct já? Sboru, kde jsou lidé
o více jak 50 let starší než já nebo o 35 let
mladší než já?
Jsme dospělí, jako společenství. Kdysi
bylo 70 let znakem opravdového stáří. Už
se nedalo takřka nic přidat. 70 let je číslo
plnosti. Co platí o člověku biblických dob,
neplatí ale o společenství. Já doufám,
že máme před sebou ještě mnoho a mnoho
let. Radosti i starostí. Zkoušek i výzev.
Klidného závětří i bouřlivých dob.
Co vám mám říct? Že to zvládneme jako
ty minulé generace, které tvořily tohle společenství před námi?
Aleš Březina nám napsal, že vršovické
společenství zažíval jako společenství, kde
se mluvilo o pravdě, kde se pravda nezamlčovala a říkala. Ortovi Jirka s Marií zmiňují
domov, který zde nalezli, a který si stále
nosí, i když jsou teď v jiném sboru. Pavel
Pokorný, který zde ve sboru také vyrůstal
nám napsal: „Pro mne mají Vršovice tvář
odvážné otevřené víry“.
Mně se při přípravách na tyhle bohoslužby a s nimi spojené oslavy jako
první úplně automaticky vynořil verš
z listu Galatským: „svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké
jho.“ Nevím, proč mě to tak napadlo,
asi tím, že po posledním roce a půl cítím, jak snadné je přijít o různé možnosti životního projevu, na které jsme
byli (zejména moje generace) až tak automaticky navyklí. A to nešlo o nějakou
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ideologii, která by si nás chtěla zotročit, nebo kdo ví co, ale vlastně o prostou
nemoc, která paralyzovala doslova celý
svět. Jako by mě teprve v konfrontaci
s tímto došlo, o čem je svoboda, kterou
poznal apoštol Pavel a žil ji. Vždyť on
ztratil výsady, byl ve vězení, bili ho a vyháněli a přeci našel svobodu. Svobodu,
která prorážela všechna příkoří, která
se jemu děla, ale to by nebylo celé; on
pro tuhle svobodu dokonce tu obvykle
vnímanou svobodu ztrácel. V jeho pojetí
nešlo o svobodu cestovat, dělat zaměstnání, které by chtěl, žít, kde by chtěl.
Chtěl od života víc. Chtěl cítit, že jeho
život je naprosto svobodný. Uvěřil,
že i jeho někdo osvobodil. Mohl se najednou postavit a stát pevně. Najednou
mu došlo, že teď už na něj nikdo nemůže
hodit žádné otrocké jho. Že může být
pevný díky tomu, čemu uvěřil. Kdo tomuhle uvěří, už není otrokem svých
přání, očekávání, plánů, ani na druhou
stranu vnější moci různých ideologií
nebo tyranií…
Stát svobodně na základě víry, že Kristus osvobozuje, tak pro mě znamená
stávat se. Stávat se neustále a znova svobodným, radostným, nadějeplným a milujícím člověkem. Z takových lidí se pak
tvoří i svoboda pro ostatní. I svoboda
cestovat, dělat jakékoliv zaměstnání, studovat i zkoumat. Jít pod povrch. I radovat se s prostých záškubů života. A také
v klidu a ve smíření zemřít. Přijmout to,

co na mě přišlo, či přichází. Zároveň ale také zápasit s tím, co tak lstivě obchází, řve jak lev, nebo
vrní jak kočka…
Co bych vám měl říct jako váš farář? Je to vlastě
prosté: „Stůjte proto pevně, svobodu nám vydobyl
Kristus.“ A když budeme chvíli stát, pak uvidíme
cestu, kudy dál. Vstaneme a budeme s dobrou vírou
hledat TU zem. Zaslíbení Boží říká, že ji naleznem.
Boj o naši svobodu byl vybojován, teď si ji tak nějak osvojit, tu jako pravdu, tu jako domov, tu jako
kurážnou víru. To je moje přání pro nás, náš sbor,
do další 70. Amen
Kázání pronesené na dni oslav 19. 9. 2021
Matěj Opočenský

Začátky sboru
na Vinohradech

Foto z konfirmace sestry Věry Hotovcové
(v červnu oslavila 97 narozeniny). Nejstarší členky
našeho sboru, která se nakonec ze zdravotních důvodů našich oslav zúčastnit nemohla. Moc na nás
ale myslela a přeje nám do dalších let Boží požehnání.
Konfirmace proběhla na Vinohradech, tedy v našem mateřském sboru, ze kterého se nejprve roku
1941 stala ve Vršovicích kazatelská stanice, aby pak
v roce 1951 nabyla samostatnost jako sbor.
Věru naleznete v druhé řadě, druhá zleva.

/ Editorial

Milí čtenáři a čtenářky vršovického
Sborového dopisu Katakomby, je před
vámi číslo, které přináší skoro všechny
promluvy a zdravice, které zazněly na
našich sborových oslavách k 70 letům
našeho sboru.
Byl to myslím povedený den. Jsem
moc rád a vděčný nejen za tu dobu,
co jsem ve Vršovicích, ale za celé to
období 70 let. Při oslavách silně promluvil farář Jaromír Dus a připomněl
nelehké roky normalizace a několik
skvělých osobností našeho sboru. V tu
chvíli se jakoby zhmotnila jedna část
toho, co pro mě znamená sbor. Není
to jen společenství těch, kteří jsou
teď, ale také těch, kteří byli, a kteří
přijdou po nás. Cítil jsem zvláštní
zodpovědnost za sbor, ale nejen za
něj, za celou církev, která se snaží pochopit evangelium a dál ho tlumočit
živě svému okolí.
Přiznám se ale, že na mě po oslavách také padla menší tíseň, zvládne
sbor příští roky? Nemám strach, že by
sbor měl problémy finančního rázu,
mám pocit, že nyní jsme snad v nejlepší kondici za celou existenci sboru, ale
chceme skutečně tvořit společenství,
které se potkává ve všedních starostech i nevšedních radostech? Jsou
bohoslužby místem oslavy i tichého přemítání o sobě a společenství?
Vnímáte sbor jako svůj prostor, který
tvoříte, a ze kterého také čerpáte?
Při bohoslužbách jsme pověřili
nové staršovstvo se skvělým kurátorem, jsem za to moc rád. Vážím si jejich
vůle do takové služby jít.
Máme za sebou nelehké období,
které ještě asi nějakou dobu v různé
míře potrvá, byl bych rád, kdyby vám
byl sbor oporou ale na druhou stranu i vy jeho živou silou a viditelnou
realizací.
Přeji vám, sborovému společenství
hojnost Božího požehnání.
Matěj Opočenský

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

3

Příspěvek k oslavám 70 let
sboru faráře Jaromíra Duse
Milí bratři a milé sestry,
I když mnohé z vás osobně neznám, chci
začít svůj příspěvek k vaší dnešní slavnosti
poděkováním a pozdravem. Děkuji svému
příteli, faráři Matějovi, vašemu staršovstvu
i vám všem, že jste mne mezi sebe pozvali,
že mne chcete vyslechnout a že vás mohu
i křesťansky pozdravit. To činím i za svou
ženu, která dnes na nás také vzpomíná:
„Milost vám a pokoj od toho který je, který
byl, a jehož příchod čekáme, od Pána Ježíše Krista. Amen“.
O prvních křesťanech se prý říkávalo,
že se milují, i když se ještě nepotkali (což muselo být často lidem v jejich okolí podezřelé)
a že se radují i u hrobů (což pokládali mnozí
za nevhodné a jen těžko pochopitelné.)
My dnes nejsme na hřbitově, nýbrž
na slavnosti, na sedmdesátých narozeninách vršovického sboru a tak (jak píše váš
bratr farář v zářijových Katakombách)
proč se na chvilku nezastavit, nepodívat se před sebe (a já si dovolím dodat
i za sebe) a slavit. Slavit znamená radovat
se a být vděčni! Vděčni Pánu Bohu a i lidem, v jejichž úsilí, věrnosti a obětavosti
chceme s Boží pomocí vědomě, odhodlaně
a vynalézavě pokračovat.
Předpokládám, že od staršího muže,
tedy od mne, očekáváte spíše nějaké ohlédnutí, pohled do historie, než nové vize! To
bych opravdu neuměl! Vraťme se tedy společně o 50 let zpět!
V té době jsem byl farářem vršovického
sboru a pomáhal jsem připravovat pozvánky na sborové dny 27. a 28. 11. 1971.
Ty dny měly být věnovány 30. výročí založení kazatelské stanice a 20. výročí
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vyhlášení samostatnosti farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze
‑Vršovicích.
Samotné dvoudenní slavnosti jsem se již
účastnit nemohl. Zatčením jsem přišel
(a jak se ukázalo nadlouho) o státní souhlas pro „výkon duchovenské činnosti“.
Tu pozvánku, kterou jsme připravovali
a cyklostylem vytiskli s názvem …včera
i dnes… stále mám! Je to pro mne vzácná
památka. Památka na tehdejší dobu
i na vše, co se tehdy událo!
Nepochybuji, že nějaké „včera i dnes“
se najde i ve vaší sborové kanceláři a zájemcům, kteří by si to chtěli přečíst, mohu
těch devatenáct malých cyklostylovaných
stránek jen vřele doporučit!
Na titulní straně je fotografie malé části
obrazu, který namaloval a vašemu sboru
daroval bratr Miroslav Rada. Ten obraz
měl být, – a potom opravdu visel na čelní
zdi vršovické modlitebny. Jsem svědkem
toho, jak dlouho a jak usilovně bratr Rada
ten obraz promýšlel a jak na něm pracoval.
Hovořil o něm s bratrem kurátorem Štěpánem, se mnou, a jistě i s jinými, protože si
přál namalovat něco, co nám bude zároveň
blízké i vzácné.
Vršovická modlitebna v té době byla původně hospoda v domě na rohu Černomořské
a Charkovské ulice. Ten obraz bratra Rady je
dnes v kostele u Jákobova žebříku v Praze
‑Kobylisích. Sem by se žel nevešel! Byl dokončen a instalován, aby připomínal právě
20. výročí „samostatných evangelických Vršovic“ i krásu a bohatství evangelia.
Tehdy zároveň s obrazem navrhl bratr
Rada i novou úpravu celé vršovické modli-

tebny v barvě modré! Tak vznikl, za obyčejnou kovovou svinovací roletou, prostor pro
pravidelné nedělní vršovické bohoslužby,
kterému se žádný kostel či kaple, nebo sál
v Praze, a ani nikde jinde, nevyrovnal.
Za titulním listem pozvánky a po modlitbě, kterou jsem tehdy formuloval, najdete „pět epištol vršovickému sboru“,
jak bratr kurátor Štěpán nazval krátká zamyšlení pěti duchovních, kteří do té doby
ve vršovickém sboru pracovali. Byli to faráři Eiderna, Jelínek, Pokorný, Růžička
a já. Za nimi následují příspěvky kurátorů
sboru, Františka Štěpána a Jana Nováka,
a pozdrav z vinohradského sboru, který
napsal vinohradský farář a pak i administrátor vašeho sboru a pozdější senior pražského seniorátu Bohuslav Otřísal.
Ta pozvánka, kterou vám dnes připomínám, je dobré, povzbuzující čtení, které dokazuje, jak především „otcové zakladatelé
vršovického sboru“, navzdory těžkým, komplikovaným situacím, často hraničícím s katastrofou, vyjádřeno slovy bratra kurátora
Štěpána, stále mysleli hlavně na budoucnost, na děti, na mládež a na poslání, které

křesťanům svěřil jejich Pán! Přes děti získat
rodiče, a tak i celé rodiny, to kladl na srdce
bratr kurátor Štěpán opakovaně i mně!
Když ho, jako mladého člena vinohradského staršovstva pověřili bratr farář Jerie
a ostatní starší, aby se věnoval oblasti Vršovic, měl, pamatuji‑li se na jeho titul dobře,
jako ministerský rada přístup k matrikám.
Dlouho do noci ve svém úřadě prohlížel matriky a vypisoval jména a adresy těch u koho
bylo napsáno, že je evangelík a bydlí v oblasti
Vršovic. Tyto lidi pak sám nebo bratři Svoboda nebo Vraštil nebo Novák a možná i další
navštěvovali a zvali na bohoslužby. Proto nepřekvapí, že se první dětské vánoční slavnosti
ve Vršovicích, jak to bratr Štěpán zmiňuje,
účastnilo 120 dětí. Sluší se ovšem poznamenat, že to bylo ve válečných letech, a to bývaly
kostely plné i jinde.
Kdyby bylo více času, mohl bych vám
připomenout ještě celou řadu členů vašeho
sboru, na které vděčně vzpomínám, a kteří
by si to zasloužili, neboť byli věrní, stateční,
a také se mnou a mou rodinou vzácně solidární. To ale žel není možné nyní, ani dnes
odpoledne, protože mám ještě u Klimenta
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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připomenout svého přítele Petra Černého,
který byl u Klimenta kurátorem a před časem
zemřel v kolínské nemocnici na Covid‑19.
Jednu informaci vám ale ještě povědět
musím. Ve vzpomínce bratra Webera v posledních Katakombách je totiž poznámka
redakce, že jsme já spolu s kurátorem Novákem na začátku 70. let přechovávali letáky.
Pravděpodobně takto se tehdy vysvětlovalo
a omlouvalo, že a proč se ani bratr kurátor
Novák v roce 1971 oslav 20 výročí samostatnosti vašeho sboru osobně účastnit nemohl.
Chci vás ale ujistit, že je to omyl za kterým byla sprostá lež! Bratr kurátor Novák
nikdy žádný leták nepřechovával, neměl
ho v ruce, neviděl ho a ani o něm nevěděl.
Byl zatčen a celý měsíc držen ve vazbě
naprosto bezdůvodně a neomluvitelně!
Zatčením a měsíčním vězněním bratra
kurátora ing. Jana Nováka se StB sprostě
mstila jeho sestrám, Františce a Aničce!
Je to příběh téměř neuvěřitelný, který ale
přesně ilustruje mravní pokleslost doby,
ve které jsme před listopadem 1989 žili.
Moc mně mrzí, že jsem o tom už dávno,
a především zde u vás, nemluvil! Měl jsem
si uvědomit, že Novákovi o tom pravděpodobně mlčí! Pokusím se být co možná
stručný!
Den před mým zatčením mne ve sborové kanceláři v Žitomírské ulici navštívil
pan Dr. Jan Tesař a prosil mně, abych mu
schoval kufr, který přinesl, neboť se obává
domovní prohlídky. Ujišťoval mne, že sledován není, že se mu podařilo těm, kdo ho
hlídají, uniknout.
Podobnou službu jsem mu prokázal již
jednou o několik měsíců dříve! Tehdy ovšem nebylo potřeba spěchat a ani mne nemusel dlouho přemlouvat! Tentokrát bylo
vše jiné! Pan Dr. Tesař na mne naléhal tak,
že během vazby jsem měl chvíle, kdy, s lítostí přiznám se, jsem si nebyl jistý, zda
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jeho pondělní návštěva ve farní kanceláři
nebyla součástí nějakého zlého plánu.
V kanceláři jsem samozřejmě nechtěl
kufr nechat. Byl tam cyklostyl, plno papírů a každou chvíli mohl přijít kdokoli,
kdo se nějak podílel na přípravě sborové
slavnosti, nebo zvacího dopisu. A večer
se zde měli sejít třicátníci! Nemýlím
‑li se, pozvaným řečníkem byl tehdy pan
profesor Jan Patočka. Domů dojet bych
nestihl, a tak jediná možnost byla donést
kufr do Ruské ulice k Novákům, kam jsem
vodil častěji i naši malou Hanu, když jsem
ji dostal na starost a v kanceláři byla zima,
nebo příliš rušno. Sestry Novákovy kufr
přijaly, daly pod pohovku v kuchyni a pak
už o něm nemluvily, ani s bratrem ne!
Příští den odešel bratr Novák do práce
a mne odvezli z domova na policii do Bartolomějské ulice. Tam jsem brzy pochopil,
že Dr. Tesař byl sledován, a tak jsem úkryt
kufru nijak nezapíral, ale přiznal, že je
u Nováků.
Poslali pro něj hlídku. Ta se ale vrátila
s nepořízenou. Příslušníci StB kufr nenašli! A pak se stalo něco neuvěřitelného!
Stejná hlídka nenašla a nepřivezla kufr ani
podruhé, takže do Bartolomějské se dostal
až napotřetí! A on opravdu jen ležel pod
pohovkou, jak ho tam sestra Františka strčila. To mně později obě vyprávěly a nesmírně se tím bavily. Obdivoval jsem je
moc! Třikrát to vydržet, a i v takové situaci
se s policajty prostě vůbec nebavit, úplně je
ignorovat, kdo to dokáže!
Pak si jistě umíte představit, jak museli
být ti frajeři v uniformách naštvaní, když
na adresu v Ruské ulici museli vyjet třikrát,
když museli třikrát pěšky vyjít do pátého
poschodí a když na sebe prozradili, svým
velitelům a ovšem i těm dvěma babkám,
jak jsou naprosto neschopní! Zcela jistě
si uvědomili, že taková neschopnost jim

nemůže jen tak projít, nějaký postih je nejspíš čeká! Odjeli se tedy pomstít! V ČKD
zatkli bratra Nováka a celý měsíc jej pak
drželi v cele spolu s jinými kriminálníky,
na Ruzyni. To jim totiž nějaký nemravný
zákon beztrestně umožňoval!
Když si v těchto dnech, díky té poznámce
redakce vašeho časopisu znovu uvědomuji, že nikdo z těch tří sourozenců mně
později nic, ani náznakem, nikdy nevyčítal, jak rád bych se jim podobal! Byli to
nesmírně laskaví, obětaví a velkorysí lidé!
Jen považte! Když jsem byl nečekaně propuštěn z vazby, bratr kurátor Novák pro
mne hledal a domluvil zaměstnání někde
v hlavním skladu ČKD. Policajti ovšem

soudili, že si takové místo nezasloužím,
a tak mně hned první den odtamtud vyhnali. Uklidnili se, až když jsem skončil
v kovárně, údajně nejhorším provozu
ČKD, jako řezač materiálu.
A bratr kurátor? Z toho, že i v kovárně,
pří třísměnném provoz potkám bratra Beránka, katolíka z vršovické farnosti, který
o mně slyšel, a téměř otcovsky se mne ujal,
měl upřímnou radost! Skončím tedy vyznáním: Ať jsem se v životě ocitl kdekoli, díky
Pánu Bohu, všude jsem potkal také dobré
lidi, – a vděčně říkám, ve Vršovickém sboru
jsme byli dobrými lidmi, já i moje rodina,
doslova obklopeni! Díky za to a vám díky
i za pozornost!
Jaromír Dus

Pozdrav Michaela Otřísala
Moji milí,
letitá zkušenost ze všech mých povolání a životních poslání říká, že nejhorší
je začít. A je jedno, jestli je před vámi
prázdný papír, vstup do manželství nebo
prázdná „timelina“ (to je taková elektronická šňůrka, na kterou navlékáte obrazové záběry). Když se člověk blbě zeptá,
dostane blbou odpověď, když nešikovně
začne svůj příběh, zaplete se do toho a je
z toho bramboračka. Ale mně hodila Prozřetelnost (jak cudně opisujeme jméno
Hospodinovo) záchranné lano: kalendář.
Ne ten Evangelický, nýbrž obyčejný, občanský. Ano, věřte nebo nevěřte, my dva,
sbor a já, jsme stejně staří! (tedy s rozdílem
nějakých čtyř ušmudlaných měsíců). Když
se skupinka vršovických začala scházet někde ve školní třídě, já jsem se vrcholně připravoval vyjuknout na Boží svět ve vzdálených Valachoch, pár metrů od dřevěného
Karafiátova kostelíka. Dozrávali jsme
každý po svém, ale pak se naše životní

souřadnice nějak protnuly. Osudem prozkoušená partnerka si vyhlédla a ulovila
(ano, tak to obyčejně ve světě chodí, drazí
pánové) stejně starého, leč zcela nezkušeného „teologického zajíčka“. Oběma nám
bylo 25 let, ale ona měla za sebou vztah
s výraznými osobnostmi farářskými, má
maličkost byla teologií nabité ucho, bez
hlubších partnerských zkušeností. V tom
„sňatku z rozumu“ dost riskovala, ten
až sebevražedný kamikadze vpád studentíka z teologické fakulty přímo doprostřed
aktivit zkoušeného, leč živého sboru, mohl
skončit nepěkným rozchodem. Nestalo se,
studentík se nějakou dobu zcela nadprůměrně koupal, aby horkou lázní zklidnil
rozbouřený nerv, partnerka byla velmi
trpělivá a snášela někdy několik minut
před bohoslužbou dopečená „nekrátká“
kázání plná teologických obratů, statečně
poslouchala během biblických hodin
rozsáhlé citace z výkladů listu Římanům
německého teologa Karla Bartha, jehož
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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věty byly jen zřídka kratší než půl stránky.
Nadpozemsky laskavý kurátor sboru, Jan
Novák, trpělivě doplňoval excesy v úředničině zcela chaotického mladíka typu „mánička“ a nenápadně bez fanfár si stoupal
tam, kde vznikaly díry v „hradbách jeruzalémských“. Byl to on a po něm další
kurátoři, Joel Pokorný a Tomáš Růžička,
kdo výrazně zapracovali na tom, že původní „sňatek z rozumu“ se proměnil
v celoživotní lásku, která vydržela i poté,
co se naše cesty rozdvojily mým odchodem do České televize. Všechny farářské
příručky výrazně nedoporučují setrvání
bývalého faráře v bývalém sboru a vidíte –
i tenhle risk ten malý duchovní drahokam
evangelické církve, vršovický sbor, ustál.
Stejně jako ustál mnohé teologické a osobnostní rozdílnosti až excesy svých členů,
mou maličkost nevyjímaje. Nevím kde
(snad to bylo od živého, laskavého Boha),
ale nějak se lety naučil mít rád akord, sou-

zvuk tónů, kde jeden tón na druhý nedělá
ramena. Není to běžné ani samozřejmé, je
to malý zázrak, který beze slov tímto „bodylanguage“ naznačuje, že to zajímavé
a důležité nejsme my, není to církev, ale
je to Ten, co se nám propálil do srdce. Takové to nervózní či usměvavě arogantní
spasitelství, co by si rádo říkalo „hluboká
víra“ se buď v živném roztoku rodinné atmosféry sboru postupně omlelo, nebo odplulo jinam. Neříkám, že by v tom zároveň
nemohl být háček falešné klubové spokojenosti, ale rozhodně je to nadějnější, než
zápas dvou či více frakcí. Když totiž milostivý Bůh obdařuje sbor faráři, kteří věří
evangeliu, pak tohle nespoutatelné až třaskavé fluidum čistí stojatou zatuchlost. No,
co bych dlouho povídal, pro to všechno
mám náš sbor a svou církev rád a přeju mu
a jí, aby zrála jako víno, co má nohy v zemi
a hlavu ve slunci.
Michael Otřísal

Zdravice od Ortových Marie a Jiřího
Chci se hlavně omluvit, že jsme s Marií
nemohli přijít mezi vás při tak krásné příležitosti jako je 70. výročí založení evangelického sboru ve Vršovicích. Jsme s našim uhříněveským sborem na biblickém
víkendu v Bělči nad Orlicí. Ale možná je
to tak dobře. Zabral jsem se do vzpomínek, jsou pro mne hodně emocionální,
možná bych svůj pozdrav ani nebyl
schopný přečíst.
Podobně jsem se cítil nedávno, když
jsem vzpomínal na Joela a Hanu Pokorné.
I nyní je mé vzpomínání na sbor ve Vršovicích spíše vzpomínáním na konkrétní
lidi a samozřejmě také na chvíle s nimi
strávené. Nedá se říci na události, ony
jsou to skutečně chvíle, slova, gesta, která
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mám před očima. Jako když se maminka
Jarmily Zezulkové ujišťovala na začátku
mého působení, že neodejdu učit na teologickou fakultu. A samozřejmě na „stůl
penězoměnců“ Jiřinky a Emila Veberových a Emilovy optimistické odhady rozpočtu. Na bratra Nováka, který byl vždy
první na biblické hodině a čekal, až přijdu
s klíči. A na bratra Matějčka se svými vzpomínkami, kterými vždy vybarvil biblické
texty. Ale mé vzpomínky určitě nejsou soustředěné jen na skupinu seniorů – jakkoliv
se mi po našich čtvrtečních setkáních skutečně stýská.
Protože ona setkání a rozhovory, okamžiky probíhaly napříč věkovými kategoriemi a na nejrůznějších místech. A bylo by

divné, kdyby ne – Strážné, Horoušánky,
Pernink, setkávání maminek, biblické
hodiny po rodinách, pro děti. Setkávání
mládeže, kde se vystřídalo několik věkových skupin. A když jsem některé z nich
mohl oddávat nebo se s nimi setkal jinak,
v úžasu jsem vnímal vyprofilování jejich
osobností. Rozhovory nad konkrétními
otázkami ve staršovstvu i mimo něj, někdy

emotivní, ale nikdy lhostejné. Je toho skutečně mnoho, na co vzpomínám.
A ještě jedna skutečnost, na kterou mě
upozornila Marie. Sbor, ve kterém vyrůstaly naše děti, je prostě navždy naším domovem. To tak prostě je.
Přejeme vám všem, aby vás Pán Bůh
opatroval a provázel a těšíme se na nové
příležitosti k setkání.
Ortovi

Pozdrav vršovickým k 70. výročí vzniku sboru
Milé sestry, milí bratři, přátelé,
čím vším mne vršovický sbor formoval
a jak hluboce mne jeho lidé zasáhli, ani
nedokážu postihnout. Sborové sklepní
prostory v Žitomírské a modlitebna
s hospodskými rysy v Charkovské dávaly
na vědomí, že církev žije ve světě a je jeho
součástí. Církev nemá žádný svůj vznešený
svatý prostor, oddělený od života necírkevního, nýbrž svaté tu je přítomné neokázale,
nízce, lidově. Bratr farář Růžička nám
na hodinách náboženství četl ze Syna lovce

medvědů, o bratru Rejtharovi jsme věděli,
že býval pilotem Royal Air Force, a nenápadný bratr kurátor Novák byl vězněn
komunistickým režimem. A mnohé další
si vybavuji jmenovitě a děkuji za ně. Mládež za Michaela Otřísala bývala prostorem
svobodných diskusí a výletů do krajin, kde
se potkává víra a umění.
Každý sbor má svou tvář. Pro mne mají
Vršovice tvář odvážné otevřené víry. Díky
za to a Pán Bůh vám žehnej.
Pavel Pokorný

Mám rád svou církev
„Já také“ uvědomovala jsem si při čtení
článku uveřejněného pod uvedeným názvem v Evangelickém kalendáři 1991,
tedy před 30 lety. Připomíná se v něm 120.
výročí narození ThDr. Františka Žilky
(*1871), profesora evangelické bohoslovecké fakulty a autora toho článku.
Proč já mám také ráda svou církev,
svůj sbor? Důvody prof. Žilka uvádí ve 3
dlouhých odstavcích, já jen několika větami.
Od dětství mě rodiče vedli k úctě k Bohu
a lásce k lidem, samozřejmostí bylo chodit
v neděli do kostela a světit svátky. V době

dospívání mě chránilo sborové společenství před vlivem nacismu, bolševismu
a všech podobných „ismů“.
Kde jinde, než ve sboru, bych našla
společnost obohacující mě o poklady
pro duši a pro srdce, víru v Boha a lásku
k člověku. Kde mohu slyšet slova naděje
a útěchy, když se nedaří. Kde jinde, než
ve svém sboru, se potkávám s přáteli,
vždy ochotnými mi pomoci, vyslechnout nebo poradit. Je radostí, mohu‑li
sama něčím přispět. Mít svůj sbor, to je
vždycky mít kam jít. Nikdo mi tu není
cizí.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Bylo by mnoho událostí, na které
se nedá zapomenout. K mým nejoblíbenějším patří pravidelné setkávání seniorů
v Horoušánkách. K radostným dějům
také patří dětské vánoční besídky a vů-

bec skoro všechna setkávání se. Buďme
vděční za vzácný dar církve. Ať Pán Bůh
náš sbor chrání a uchovává.
Jiřina Adamcová

Zdravice z Toronta
od Marie Gabánkové a Aleše Březiny
Je to téměř sedmdesát let, někdy kolem
roku 1952, mne maminka vzala spolu
s mojí o tři roky starší sestrou do bývalé
cukrárny v Stalingradské 40, kde místo
dobrot na pultě učila paní inženýrka Bayerová věci, kterým jsem moc nerozuměl,
ale za to se tvářil, že jim rozumím a proto
jsem, zatímco moje sestra pečlivě poslouchala, náležitě vyrušoval. Paní učitelka
měla trpělivost a klidně pokračovala ve výuce, tak jsem se propracoval až k první
vánoční besídce, kdy jsem recitoval pod
stromečkem: Jsem malý český bratr…
Za odměnu jsem dostal pytlík plný buráků
a čokolád.
V bývalé cukrárně se odehrávala i konfirmační cvičení a později Sdružení mládeže.
A tam v narvané místnosti, byly přednášky
dr. Zdeňka Matějčka o psychologii, kterého moje maminka v zápětí identifikovala
jako našeho bratrance, Miroslava Rady, či
Ladislava Hejdánka.
I když se nedělní škola z bývalé cukrárny
přestěhovala do bývalé hospody v Charkovské 19, která aniž by se přestěhovala,
změnila adresu na Černomořskou 12, pořád jsme zde slyšeli něco zajímavého. Ať
již to bylo od inženýra Stanislava Rejthara
nebo pozdějšího kurátora Jana Nováka.
Během odpoledne bude jistě vzpomenuto
na všechny faráře, kteří zde působili od Vi-
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léma Jelínka až po Matěje Opočenského,
ale to by bylo nošení dříví do lesa.
Po roce 1989 nastalo nové stěhování
a tentokrát to bylo z bývalé hospody
do bývalého krytu v Tulské ulici, kde
jsou krásné výstavy a jednu zde mohla
před časem uspořádat i moje žena Maria
Gabánková.
V současné době probíhá Torontský
mezinárodní filmový festival. Oproti
minulým festivalům je zde méně filmů,
ale zatím lze nalézt jednoho společného
jmenovatele: nejsou to drahé filmy. Odehrávají se většinou na jednom místě –
na jednom statku, v jedné vile, v jednom
vagónu… Vzpomeňme jen na film s Jiřím Voskovcem Dvanáct rozhněvaných
mužů… Druhým společným jmenovatelem je, že se téměř v každém z těch
filmů, které jsem viděl, jedná o otázku
pravdy a lži… Připomíná to tak trochu
Vršovický sbor. Nikdy nebyl bohatý, ale
když to srovnám s bohatšími církvemi
zde na Západě, pak právě tím, že se zde
hovořilo o otázkách pravdy, o věcech,
na kterých záleží, znamenal něco jedinečného v našich životech a rádi se sem
vracíme. Jen litujeme, že zde nemůžeme
být s Vámi.
Aleš Březina a Maria Gabánková
Toronto

Civilizace nebo kultura?

Již mnoho let zahajuji svůj kurs kulturní antropologie malým zamyšlením nad – zdánlivě
samozřejmými – pojmy. Rád přitom využívám textů profesora Jana Sokola, který navrhl
rozlišovat mezi pojmy „civilizace“ a „kultura“.
Prvým pojmem označil tu vrstvu společenského života, která zahrnuje naše
zacházení s věcmi; tedy vrstvu každodenního provozu, utilitární manipulace.
Zde nejde o žádné hluboké promýšlení
významů, poukazů a souvislostí – lidé
prostě dělají to, co „se“ v jejich době a sociálním prostředí dělá. Pojmem „kultura“
označil Jan Sokol cosi odlišného, a přece
úzce souvisejícího: sféru hodnot, tedy
tvořivou vrstvu péče o tradice, významy,
rituály a vše ostatní, s čím se lidé hlubinně identifikují, rozvíjejí to a přenášejí
z generace na generaci. Kultura je sféra
„péče“ o to, čeho si lidé váží a co má pro
ně vskutku smysl; ponejvíce se promítá
do mýtických, náboženských a vědeckých
idejí, artefaktů a vzorců chování.
A nyní přichází pasáž z jedné Sokolovy
knihy, kterou každým rokem cituji a vždy
prosím studenty, aby se zamysleli nad její
hloubkou a aktuálností:
„Zdánlivá samostatnost civilizační
vrstvy, kterou lze snadno přenést kamkoli
jinam, svádí k mylné domněnce, že takové
povrchní ´zcivilizování´ stačí. Přitom tam,
kde je vrstva civilizace čistým importem
bez jakéhokoli vlastního podílu, žijí lidé
ve schizofrenním prostředí, bez souvislosti
mezi vrstvami. Navíc je to prostředí velmi
nestabilní; jako se civilizační vrstva z ničeho nic objevila, může zítra zase zmizet,
protože nemá žádné kořeny. Když dobře
nefunguje, není, kdo by ji opravil nebo vylepšil, a tak budou mít lidé sklon ji prostě
vyhodit a obstarat si jinou, jak se to od nás
naučili. To je hlavní důvod nestálosti de-

mokracie v zemích, kam byla importována
a kde ji při každém zaskřípání nahrazují
banánoví diktátoři.“
Čtenář již nepochybně odhalil, proč připomínám uvedená slova profesora Sokola
právě v souvislosti s kolapsem západní
angažovanosti v Afghánistánu. Ano, zase
jednou politici nenaslouchali radám vědců
(v tomto případě historiků a kulturních antropologů), zase jednou zvítězila prvoplánová potřeba jednoduché akce před seriózním porozuměním hlubším souvislostem
života jedné mimoevropské společnosti.
Cena za to je nedozírná a platíme ji počty
zmařených životů, bilióny dolarů, ale také
(a možná hlavně) dramatickým poklesem
prestiže, důvěry a vlivu Západu ve zbytku
světa a morální kocovinou, jež vystřídala
počáteční triumfalismus…
Míru vyspělosti jakéhokoli lidského společenství lze měřit ledasčím. Už konečně
bychom ale měli pochopit, že ze všeho
nejhorší je, měřit ji technologickou vyspělostí a „nesnesitelnou lehkostí“ civilizační vrstvy. Někoho poučovat, natož
vést, budeme (možná) schopni teprve
tehdy, až vskutku do hloubky porozumíme
kulturním hodnotám, tradicím a způsobu
myšlení odlišných lidských společenství,
a teprve pak – s pokorou a citlivostí – začneme hledat cesty možného setkávání
a prolínání kontextů. Ano, je to cesta
zdlouhavá, ale nenastoupíme‑li ji se vší
vážností, budeme i nadále v různých končinách světa jen střílet, slibovat, vyhrožovat,
platit – a hloupnout.
Petr Nesvadba
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Plněné medovníčky
polité čokoládou

Recept na perníčky s povidly a čokoládou jsme si půjčili na Slovensku. Za práci navíc s plněním a poléváním rozhodně stojí. 			
(40 ks, 1 hodina)

Na těsto

Na dokončení:

125 g medu
110 g cukru
špetka soli
½ lžičky mleté skořice
½ lžičky jedlé sody
300 g hladké mouky
10 g kakaa
1 vejce

povidla
200 g čokolády se 70 % kakaa
1 lžíce másla
strouhaný kokos nebo oříšky na posypání,
není nutné

1. Med, cukr a máslo zahříváme, než
se cukr rozpustí. Pak odstavíme a necháme
vychladnout. Sypké suroviny prosejeme
do mísy, přidáme k nim medovou směs
a vejce. Vypracujeme hladké těsto, zabalíme
ho do potravinářské fólie a necháme alespoň
přes noc odležet v chladu.
2. Těsto vyjmeme, propracujeme a vyválíme na 2–4 mm. Vykrajujeme srdíčka nebo
kolečka. Na polovinu z nich pak dáme trochu povidel, okraje potřeme vodou a přikryjeme
druhým perníčkem. Lehce přitlačíme. Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem
na 180 °C asi 10–15 minut.
3. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, vmícháme lžíci másla a ve směsi obalujeme
vychladlé perníčky. Pokud chceme, můžeme je ještě posypat strouhaným kokosem nebo
oříšky.		
Hana Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na říjen a listopad 2021
10. 10. 2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

10. 10. 2021

19.30

instalace Mikuláše Vymětala faráře pro menšiny a Jany
Hofmanové studentské farářky ETF UK

Martin ve Zdi

12. 10. 2021

10.00 - 15.30 současnost a dějiny náboženské tolerance (konference
k výročí 240 let od vydání Tolerančního patentu)

ETF UK, Černá 646/9, Praha 1

14.10.2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

15. 10. 2021

15.00

závěrečné setkání konfirmandek

Tulská

15. 10. 2021

17.00

setkání mládeže

Tulská

slavnost ke 30 letům fungování Evangelické akademie

Olomouc

bohoslužby díkůčinění s VP a nedělkou pro děti

také na YouTube

16.10.2021
17. 10. 2021

9.30

Na neděli Díkůčinění vypisujeme celocírkevní sbírku sociální a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální
a charitativní pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích
světa i v naší republice.
21.10.2021

14.00

setkání seniorů

Tulská

21.10.2021

19.30

schůze staršovstva

v Tulské i přes ZOOM

22.10.2021

15.30

setkání starších dětí

Tulská

24. 10. 2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

24.10.2021

14.00

instalace manželů Ondrových v Modřanech

FS ČCE Modřany

23. 9. 2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

31.10.2021

9.30

bohoslužby s nedělkou pro děti

také na YouTube

7. 11. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi

ve sboru, i přes you tube

7. 11. 2021

14.00

ordinační bohoslužby nových farářů a farářek ČCE,
například Aničky Pokorné (Trojanové)

Horní Čermná

13.11.2021

9.00

konvent pražského seniorátu s volbou pražského seniora/ky

FS ČCE Nusle

14.11.2021

9.30

bohoslužby s VP a konfirmací

Tulská

16.-17.11.2021

výjezd s dětmi

místo hledáme

20.11.2021

14.00

instalační bohoslužby nové synodní rady

Brno, Červený kostel

28.11.2021

15.00

uvedení nového evangelického zpěvníku

Praha, evangelický Salvátor

Pravidelný týdenní program
Středa

15.00

biblická hodina pro dospělé (také přes ZOOM)

17.15

biblická hodina pro mladší děti v Jablíčkově

Pátek (střídavě) odpoledne

starší děti, konfirmační cvičení, mládež

Archová sbírka na Nový evangelický zpěvník
(do konce roku 2021)
Covid opatření:
Od 29. 9. 2021 jsou upraveny podmínky pro konání akcí
pro osoby starší 18 let a pro děti a mládež do 18 let. Nově
se u dětí a mládeže do 18 let vyžaduje vedení evidence
účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření bez ohledu na počet účastníků. Nově se nepožaduje
prokázání bezinfekčnosti, konají-li se aktivity pro osoby
v počtu nad 20 osob každého věku v neměnném kolektivu.
Veřejné bohoslužby: Na bohoslužby se není třeba testovat,
ani dokládat žádné jiné doklady o bezinfekčnosti. Povinné je
nosit respirátory či nanoroušky (netýká se napři. kazatelů,
presbyterů při projevu). Dezinfikují se ruce a dodržuje se,
s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 1,5 metru.

Jak se připojit na sborový program, který probíhá
přes videokonferenci?
Pokud není uvedeno jinak, používáme konferenci ZOOM.
Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento
odkaz: https://zoom.us/j/3011365528 Při prvním přihlášení
po vás bude chtít systém stáhnout ZOOM klienta. Není
to složité, postupujte dle návodu. V případě, že by vám to
nešlo, volejte na 776 123 320 nejpozději však půl hodiny před
programem. Nejlepé den předem. Instalace trvá cca 5 minut.

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb
nalaznete na YouTube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__
Bl7fMtiuhg/featured

Biblická škola
super
hrdinů a hrdinek
Kdy?
každou středu od 17.15 h
Kde?
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To, o co se snaží marvelovská parta, už dávno najdete
v biblických příbězích. O co že tam jde?
No o nic menšího než o úsilí, aby dobro zvítězilo nad
zlem, aby pravda nezapadla a člověk našel
spolehlivou životní orientaci.
Nechte děti zjistit, kde se bere hrdinská síla.
Přihlaste je na

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY PRO DĚTI
Bytový dům Malešice
Počernická 524/64
108 00 Praha 10
Přihlášení na jablickov.webooker.eu
nebo na e-mailu: vrsovice@evangnet.cz
Kroužek je zdarma

