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…ten,
kdo vchází dveřmi, nemá zlé úmysly.
Kázání Kristýny Malíškové Pilecké 31.10.2021
„… a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí
před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.“ J 10, 1 – 21
V těchto větách je řeč o pastýři. Není to
ovšem pastýř ledajaký. Pastýř, o němž vypovídá Janovo evangelium, je pastýř dobrý.
Řecký výraz „kalos“ καλός znamená
pěkný, správný, modelový. Tento pastýř
je modelem a vzorem, je jedinečný v tom,
že na rozdíl od námezdníka zná své ovečky
jménem, volá je, cítí za ně zodpovědnost
a dokonce je ochoten za ně položit život
v případě, že je jejich život ohrožen. Slovo
pastýř má v bibli symbolický význam, je
metaforou služebníka Božího, označuje
také toho, kdo vede a přinese spásu, čili
Mesiáše. Pastýře coby Bohem zaslíbeného
uvádí velcí proroci jako Izajáš, Jeremiáš,
Ezechiel. Sám Hospodin je pastýřem Izraele, jak dokládá žalm 80, který jsme dnes
vyslechli. Obraz pastýře je výrazem Boží
starosti a péče, která shromažďuje a směřuje k jednotě. Nejedná se o nějakou uniformitu, totalitu nebo šablonu, do které
se musí všichni vejít. Je to živá jednota,
která není jednou provždy hotová, stále
se utváří, protože vzniká ve víře a její vznikání závisí od každého konkrétního člověka. Janovo evangelium pro člověka užívá
v 10. kapitole obraz ovce. Ovce patřila
ve Starém zákoně ke kulticky nezávadným
zvířatům a představovala coby metafora
lidství předmět Boží péče. Ovce v množném čísle zase odkazovala k Božímu lidu.
Slovo ovce pro mě osobně nese spíše negativní konotace. Pisatel Janova evangelia
užívá slovo ovce, aby tím dal najevo, že my
lidé tvoříme společenství a jsme jeho součástí. Cítíme se lépe, když jsme součástí
celku, když se socializujeme. Nakonec
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i v knize Genesis můžeme dle Kralických
číst: „… Není dobré člověku býti samotnému, učiním jemu pomoc, kteráž by při
něm byla.“ Jinými slovy: potřebujeme
se navzájem a zároveň potřebujeme dobrého Pastýře. Pastýře, kterému můžeme
důvěřovat a v důvěře se spoléhat na jeho
dobré vedení. Pisatel Janova evangelia
mluví pouze o jednom dobrém Pastýři,
což je závažná teze. Co znamená? Na tuto
otázku nechť si každý odpoví sám.
To, že dobrý pastýř zná své ovce jménem
a oni znají jeho má svou vážnost a hloubku.
Ježíš říká: „znám své ovce a ony znají mne
…“. Řecké sloveso „ginoskein“ γινώσκειν
odkazuje ke znalosti, ale i vztahu mezi pastýřem a ovcemi a naopak. Znalost, o které
je tu řeč, v sobě zahrnuje i důvěru a určitý
vnitřní obrat, k němuž mezi ovečkami, potažmo námi a pastýřem dochází. My, kteří
v postavě dobrého pastýře rozpoznáváme
Ježíše Krista, ve víře přijímáme jeho nabídku otevřených dveří. Jsme těmi, kteří
ve víře vstupují do společenství jednoty.
V ní se zrcadlí jednota Ježíše Krista a Otce
a z této jednoty pak čerpáme sílu pro svůj
život. Tato jednota je naši pastvou a zdrojem života. Janovo evangelium užívá pro
společenství obraz ovčince. Je to místo
vymezené ohradou a opatřené dveřmi a je
také zcela legitimní do tohoto prostoru
vstupovat dveřmi, nikoli přelézat ohradu,
jako to dělá zloděj. Na kontrastu vcházení
do ovčince dveřmi a přelézáním ohrady
chtěl zřejmě pisatel Janova evangelia ukázat, že ten, kdo vchází dveřmi, nemá zlé
úmysly. Je to ten, kdo je vítán a poznáván

jako dobrý pastýř. Dobrý pastýř své ovce
zná, představuje pro ně totiž ochranu
a bezpečí. Jinak je tomu u zloděje, který
přichází pokradmu a jeho úmysly nejsou
dobré. Dobré je totiž to, co vyšlo z ruky
Boží. Dobré je také to, co Bůh po člověku
žádá. Příkladem toho dobrého je dobrý
pastýř prokazující dobro svým vztahem
k ovcím a způsobem, kterým jim ukazuje
cestu do společenství – ovčince. Způsob,
jakým to činí onen Dobrý pastýř je jedinečný a možná právě v tom tkví odpověď
na otázku. Co to znamená, že máme jednoho Dobrého pastýře?
Jistě, jsou i jiná společenství, jiné dveře
a zdroje. Janovo evangelium to nepopírá,
naopak ukazuje čtenářům tento kontrast
v podobě obrazu o zlodějích a lupičích.
Zloděj i lupič je člověk, který přestupuje
přinejmenším jedno z Božích přikázání,
dopouští se hříchu. Řecký výraz pro zloděje je „kleptés“, což označuje člověka nečestného, nepoctivého, takového, který je
zrádný a klame a není dobrým životním
partnerem. Zatímco Ježíš Kristus zprostředkovává život a hojnost, představuje
dveře do života v hojnosti a sám je i tím,
kdo ukazuje ke dveřím cestu, zloději a lupiči jsou ti, kteří dveře – Ježíšovu nabídku,
ignorují a možná se jí i vysmívají. Jejich
představa hojnosti se od té Ježíšovy liší.
Nakonec i mezi Židy a prvními křesťany
docházelo ke sporům o tom, kdo že to ten
Ježíš Kristus je, že si nárokuje roli toho, kdo
má moc svůj život dát a zároveň i přijmout.
Ten, kdo má takovou moc, je skutečně tím,
koho smíme ve víře, nikoli slepě, následovat. Jedině vírou a skrze víru dokážeme
rozpoznat dveře a vejít do společenství
a mít účast na zdroji života věčného. Ježíšově moci život dát a zase přijmout máme
rozumět ve světle vzkříšení, které je cestou
k životu. Ježíš sám je příkladem života,

/ Editorial
Milí čtenáři a milé čtenářky vršovického
Sborového dopisu Katakomby, listopad
to už je měsíc studený. Ale zároveň ještě
krásně barevný. Nohy se prodírají listím
a advent je nadohled.
Ve sboru bude v listopadu rušno, a já
se na to moc těším. Výjezd na Hvozdnici,
vzpomínka na bratra Stanislava Rejthara a rozsvěcení vánočního stromu na
Kubánském náměstí o první adventní
neděli.
Máte-li podzimně špatnou náladu,
upečte si COOKIES. Recept je na poslední straně. Pokud to nezabere, přijďte
do sboru a opřete se o sborové společenství.
Inspirativní čtení přeje
Matěj Opočenský
v němž jedná Bůh otevírající oči slepých,
uzdravující bolesti, pochybnosti a nemoci
všelikého charakteru. Je to on, kdo naplňuje rozpětí mezi životem a smrtí smyslem.
V tomto napětí smíme doufat, že náš vlastní
život se neděje nadarmo, ale má zacílení a je
živen láskou toho, komu na nás záleží s nejvyšší vážností, nikoli jednorázově. Způsob
lásky, jakou se k nám Bůh vztahuje, neskončil Ježíšovou smrtí na kříži, naopak
tento druh lásky je trvalou hodnotou, trvalým dáváním a přijímáním vycházejícím
z exemplární lásky Otce a Syna.
Pane Bože, Ježíši Kriste, děkujeme ti
za možnost mít účast na tvém životě i smrti,
které se dennodenně stávají i naším životem
a smrtí. Jedině v tomto spojení se náš život
stává celistvým, je pravou jednotou, o kterou
v modlitbě prosíme. Amen.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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hra 2021!
Víkendovka Vánoční
Labyrint světa a ráj betlémské stáje
na Hvozdnici Vánoční hru chceme po roční odmlce opět uvést v život
Mana. Letos čtvrtá adventní neděle spadá
16.–17. 11. vnadivadle
19. 12. a divadlo máme již zamluvené. Sešli jsme

V úterý v odpoledních hodinách
nejpozději v 18.00 bychom vyrazili
na výjezd s dětmi a několika rodiči
do evangelického sboru na Hvozdnici (nad soutokem Sázavy a Vltavy). Vzhledem k tomu, že jsme
z různých koutů Prahy, byl bych rád,
abyste děti rovnou přivezli na místo
před evangelickou faru ve Hvozdnici
do 19.00. Po společném prozkoumání ubytování a obecně seznámení se s prostorem by následovalo
společné jídlo, které byste dětem
připravili už doma. Středeční snídani, svačinu a oběd tedy zajišťujeme
my, ale úterní večeři přibalte dětem
s sebou.
Na Hvozdnici je krásně, rád bych
s dětmi v úterý večer po jídle začal
s programem. Téma ještě vybíráme, ale nabízí se mluvit také o 17.
listopadu a o svobodě. Vzhledem
k tomu, že jsou přihlášené děti různého věku, budeme program trochu
více strukturovat. Možná budeme
posíleni farářkou Olgou Mrázkovou
ze sboru ŽIžkov II. a její partou
dětí. Společně tedy něco dobrého
vymyslíme.
V sobotu dopoledne, pokud pojede
dost dětí, budeme nacvičovat vánoční divadedlní hru. Bára Maso za námi
přijede. Pokud by jelo méně dětí
a počasí přálo, půjdeme na výlet.
Budeme hrát hry a pokračovat v biblickém programu. Odpoledne v 18.00
bych vás opět požádal, abyste si
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se s přípravným týmem Bára Maso, Jitka Černošová
a já!

Máme hru! Labyrint světa
a ráj betlémské stáje.
Stará slovutná klasika Všudybuda a Mámení
od Komenského došla proměny. Hru takto proměnil
kdysi dávno Jarda Pechar. Moc prosím rodiče, aby mi
napsali, jestli se jí děti budou účastnit. Věříme, že to
letos klapne! Plánujeme i „davové scény“ a obrazy
pro menší. Rozhodně bude třeba pěvecké těleso!
Premiéra: Hrajeme v divadle Mana 19. 12. Děti
nástup nejpozději v 8.30 (můžeme se změnit).
Po hře máme pronajatý i divadelní klub.
Generálka: ve sboru 18. 12. od 10.00
Režie: Bára Maso, Jitka Černošová, Ivka Šípková
a budou vítané i další posily.
Nacvičování: Při výjezdu na Hvozdnici a o nedělích: v Malém Edenu a sborové herně. Tedy budeme
po skupinách.
Technický tým: Doufám, že se opět zapojí i naši
mládežníci, šli byste i letos do toho? Madlo, Denisi,
Dane, Emo, Same, Matyáši, Táňo, Hedviko? Kamery, světla, promítání na plátno a mnoho dalších
zákoutí technického soukolí hry?
Zdatní muži: Tomáš Vokatý, Janek Šilar, Richard Šípek, Michael Otřísal, Danek Ort půjdete
do toho? A připojí se další?
Doprovod hudební: Jan Ort se opět položí do kláves a doprovodí dětský zpěv. Připojí se Jakub Raška,
Jakub Ort? Co vy na to kluci? Nebo někdo jiný?
Kulisy: Podaří se Ondřejovi Radovi opět krásné
kulisy? Nebo že by Matyáš Rada?
Kdy se začíná zkoušet: Už tuhle neděli 7. 11. bychom chtěli hru po bohoslužbách s dětmi přečíst
(paralelně s debatou o mém případném seniorování).

Rádi bychom také využili výjezd do Hvozdnice
16.-17. 11. Dopoledne 17. 11. budeme hru trochu
více testovat. Ostré nacvičování bude probíhat
od neděle 21. 11.!
Je nám jasné, že nacvičování bude letos ještě více
kvůli covidu ztíženo, ale mám dobrou naději, že pokud to jenom trochu půjde, hra bude skvělá!
POZOR! Na staršovstvu jsme přemýšleli,
že bychom mohli hru ještě během ledna jednou
zahrát. Třeba jako benefici pro Diakonii ČCE
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.
Termín jsme ale nestanovili.
Opět po dvou letech se těším
na práci ve velikém skvělém týmu!
Matěj Opočenský

přijeli pro děti. Je ale možné, že by
se část party mohla vydat na vlak
do blízkého Bojova a odjet na Hlavní
nádraží, kde byste si děti vyzvedli.
Tohle bude upřesněno s programem
a se seznamem věcí, které dětem
přibalte, až přihlášeným.
Vzhledem ke zhoršující se situaci
kolem covidu‑19 je nutné, aby děti
před příjezdem byly otestované,
nebo očkované, nebo, pokud si covidem už prošly, mohli jsme tento
stav doložit. Moc vám za tuto ohleduplnost děkuji.
Moc se na tuto
„uprostředtýdeňovku“ těším.
Matěj Opočenský

Vzpomínka na bratra Stanislava Rejthara

Po bohoslužbách 28. 11. 2021 bychom chtěli vstoupit nejen do adventního období, které je
neseno myšlenkou na věci budoucí, které jsou v Božích rukou, ale také vzpomenout na jednu
úžasnou osobnost, která prošla naším sborem. 28. 10. 2021 totiž uběhlo 110 od narození
bratra Stanislava Rejthara. Vzpomene na něj dcera Olga Bezděková Rejtharová, která nám
poskytla článek otištěný v Horáckých novinách na Moravě.
Matěj Opočenský
Ing. plk. Stanislav Rejthar (1911-1977),
příslušník 313. čs. stíhací perutě RAF
ve Velké Británii. 28. 10. 2021 uběhlo 110 let
od jeho narození v moravských Kuroslepech,
kde v roce 2013 vznikla pamětní deska.
Stanislav Rejthar vystudoval Vojenskou
akademii v Hranicích a letecké učiliště
v Prostějově. 1. srpna 1937 jako poručík
letectva nastoupil u 5. leteckého pluku
v Brně. Po okupaci Československa, 23.
června 1939, se mu podařilo uprchnout
do Polska, posléze do Francie a po vypuknutí války se dostal do Velké Británie. Nastoupil do služeb RAF, prošel výcvikem,
chtěl bojovat, v těžkém dvaačtyřicátém
roce nastoupil k 313. čs. stíhací perutě RAF

a až do ledna 1944 zde působil. 23. června
1942 se oženil s Češkou Vlastenkou, dcerou
legionáře Jaroslava Horníčka, který v Londýně pracoval pro Edvarda Beneše.
V dubnu 1943 byl nucen se svým Spitfirem přistát nouzově na břicho nedaleko
základny, protože při návratu z hlídkového
letu nad lodním konvojem nezbýval benzín. Rejthar měl rozbitou hlavu a zraněnou páteř. Skončil v nemocnici. Po léčení
se vrátil do služeb RAF, nasazovat život.
V únoru 1944 s dalšími 20 letci odjel přes
Blízký východ do Moskvy, odkud se posléze
lavočkami 17. 9. přesunuli na Slovensko,
kde se zúčastnili Slovenského národního
povstání. Několik čs. letců boj nepřežilo.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Po potlačení povstání se některým podařilo odletět do Moskvy, ostatní neměli letadla a tak na Slovensku zůstali. Rusové
je neevakuovali. Stanislav Rejthar založil
partyzánskou skupinu se kterou se vydali
do hor. Za obtížných podmínek za jednu
noc zahynulo 80 mužů. Stanislav Rejthar
za SNP zhubl o 21 kg. V únoru 1945 nakonec skončil v nemocnici ve Vyšných Hágách
a podařilo se mu poslat telegram své manželce, že je naživu – Lucky not caught.
Po skončení války se v květnu dostal
do rodných Kuroslep a sešel se svou matkou
a sourozenci. V Praze se pak vydal na Národní výbor a žádal o byt, aby si mohl přivézt ženu a syna. A úředník mu řekl: „Jak to,
že jste se vrátil? Dobří vojáci padli!“ Znechuceně odešel.
V červnu odletěl do Velké Británie a konečně se po roce a půl setkal s manželkou
Vlastenkou a synem Slávkem a pak odletěli
do Prahy.
Po roce 1948 a uchvácení moci komunisty byl spolu s dalšími letci vyhozen
z armády, pronásledovaný, prošel si výsle-

chy v pověstném Domečku, věznicí. Pak
pracoval jako jeřábník, po několika letech
se mu podařilo změnit zaměstnání a vystudovat Vyšší průmyslovou školu strojnickou.
V roce 1953 byl vyhozen z bytu v Přemyslovské ulici na Vinohradech a odstěhován
s rodinou do „pastoušky“ ve Vršovicích.
V roce 1964 dostal za svou válečnou
službu vyznamenání a byla mu vrácena uniforma, kterou ale už nikdy nevzal na sebe.
Teprve po roce 2009 dostal Cenu příběhů
bezpráví a v roce 2018 od Ministerstva
obrany vyznamenání Kříž obrany státu.
Můj otec Stanislav Rejthar byl statečný,
obětavý, velmi oblíbený muž. Bohužel estébáci, výslechy a režim mu způsobili několik
infarktů. Zemřel 20. listopadu 1977. Na rozloučení přišly davy lidí i autobus z Kuroslep.
Jménem bývalých kamarádů, příslušníků
RAF se s ním rozloučil plk. ing. František
Fajtl, velitel 313- čs. stíhací perutě.
Na Stanislava Rejthara
se nedá zapomenout.
Olga Bezděková‑Rejtharová

Co by se dělo, kdyby mě zvolili
za
pražského seniora?
Aneb můj plán, abych to zvládl.
Funkční období seniora je šestileté, farář zůstává nadále ve sboru, ve kterém byl
zvolen. Funkce je finančně honorovaná
(dle platových tabulek ČCE).
Angažmá pastorační pracovnice, jejíž mzda je plně hrazená ze seniorátního
rozpočtu. Kristýna Pilecká je vhodnou
kandidátkou na tuto práci. Je teologicky
(homileticky, katecheticky, pastoračně),
administrativně a lidsky více než vhodnou
osobou. Má o práci velký zájem. Agenda
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její práce bude dvojí: Část pracovní doby
by věnovala sborovým věcem. Například
minimálně jednou v měsíci vedení bohoslužeb. Správa webu a částečně administrativa sboru. Měla by na starosti přípravu
Sborového dopisu Katakomby. Organizace a spoluvedení nedělky. Vše jsme společně důkladně probrali a ví, do čeho jde.
Druhá část jejího úvazku by se věnovala
seniorátním věcem. Její nástup na plný
úvazek plánujeme od února roku 2022.

Do té doby by pozvolna nastupovala a seznamovala se spolu se mnou s agendou
sboru a seniorátního výboru. Do té doby
bude pracovat ve školství a dle možností
se účastnit sborového života. S pastoračními pracovnicemi máme jako sbor dobrou zkušenost. Sbor byl každou takovou
službou výrazně posílen. Věřím, že tomu
bude tak i tentokrát. Zde navíc je perspektiva delší (6 let) a celoúvazková. Nadto
máme k ruce také Jirku Martínka, který
je ochotný pomáhat s praktickými věcmi.
Práce seniora mi odhadem zabere jeden
celý týden v měsíci. Ideálně bych se chtěl
této agendě věnovat každý druhý, či třetí
týden. Během této doby by mě pastorační
pracovnice zastupovala v pravidelných aktivitách sboru. Středeční biblické hodiny
a jiné akce. Samozřejmě toto není dogma,
situace se bude v čase vyvíjet.
Jednou měsíčně v neděli budu muset
kázat jinde, či se připravovat na jiné seniorátní události. Seniorátní den, instalace
kolegů a kolegyň aj.
Jednou za rok bych se účastnil synodu
ČCE. Což znamená seznámit se důkladně
s bohatou agendou tohoto jednání a tři dny
se tohoto rokování aktivně účastnit. Mám
v tom letitou praxi z výboru SpEK. Vím, co
mě čeká.
Seniorátní výbor se schází jednou měsíčně. Jednání výboru poznávám už třetí
rok. Vím, do čeho jdu. Budu mít na starost několik sborů. Takzvaný patronát.
Už teď mám na starosti tři. To znamená,
že bych měl vědět, co se ve sborech děje
a případně jim byl schopný pomoct a přenášet jejich trable a radosti na seniorátní
úroveň. Agenda seniorátního výboru
se bude rozrůstat o hledání strategie pro
celý seniorát, tak aby sbory, které jsou
menší a zejména na periferii seniorátu
měly důstojnou budoucnost.

Rozsvěcení
světel
na vánočním stromku o 1. adventní
neděli na Kubánském náměstí

Městská část Praha 10 se rozhodla,
že na první adventní neděli zhruba v 16.00
bude rozsvěcet vánoční stromky na různých místech Prahy 10, včetně Kubánského
náměstí, které je nám nejblíže. Oslovila
také náš sbor, zda bychom se toho nějak
neúčastnili. Po domluvě s organizátorkou
z městské části se mi myšlenka našeho
zapojení velmi zalíbila. Jak jinak :-). Povzbuzen zkušeností, kdy jsme na Kubánském
náměstí 24. 12. společně zazpívali Tichou
noc a mohli se společně zamyslet s dětmi
nad vánočním tajemstvím, je tohle další
příležitost, jak se potkat a zároveň něco
povzbudivého a adventně nadějného sdělit
i našemu okolí.
Program bude, vzhledem k akci poněkud
narychlo svolané, spíše skromný, ale třeba
se mi podaří oslovit některé z vás i místní
organizace či podnikající a připravit hodinový či dvouhodinový program.
Zatím jsem oslovil Renátu Radovou, zda
by neudělala adventní dílnu pro děti. Mohli
bychom svolat adventní kapelu „KPZ – kdo
přijde zazpívá“. Zvány jsou určitě děti i dospělí a na repertoiru budou vánoční koledy.
Uvidíme, zda se přidá i nějaký ten divadelník.
Určitě ale zazní adventní slovo odkazující
ke světlu, které svítí v temnotách.
Na akci městská část vyhradila i finanční
podporu a akci hodlá podpořit i propagací.
Budu rád, když se v pozdním odpoledni
připojíte a na Kubánském náměstí společně rozsvítíme světla, která odkazují, ať
už skrytě či jasně na příchod našeho Pána
a Spasitele Ježíše narozeného v Betlémě.
Přeji vám už teď dobré pomyšlení na dobu
adventní.
Matěj Opočenský

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

7

Byť se to tak nezdá, za těch 8 let farářování jsem prošel několika funkcemi.
Virilní člen seniorátního odboru mládeže
(jako farář), pokladník a předseda výboru
SpEK, poradce na synodu za SpEK, první
náhradník seniorátního výboru, člen seniorátní komise pro samofinancování. Dva
roky vedení pastorálních konferencí.
Byť nejsem nejvhodnější, to o sobě vím
(v seniorátu jsou lepší) cítím se kompetentní a i nějakými zkušenostmi vybavený.
Mám nějakou vizi o směřování církve,
o které se nebojím mluvit. Představu
o fungování církve jsem přijal z bible, kde
se o církvi přemýšlí jako o jedné lodi, nikoliv jako o lodičkách plujících nezávisle
na sobě. Mezisborové vztahy bych chtěl
podporovat duchovně, lidsky i finančně.
Vnímám, že příští roky budou pro celou
církev důležité a já se nezříkám zodpovědnosti, naopak chci u toho být. Cítím to jako
svou povinnost, když jiní z různých dobrých důvodů nemohou. Já cítím, že mohu.
Mám podporu doma ve své ženě Evě,
nakonec i ve staršovstvu. Doufám, že to

přijme i celý sbor a bude svým způsobem
hrdý, že mě pouští i do této role. Určitě nebudu mít tolik času, ale biblicky řečeno,
lásku ke sboru a všem, kteří v něm jsou,
mít nepřestanu. Budu o vás jako farář dál
pečovat a hledat pro sbor co nejlepší cestu.
Máme dobré silné staršovstvo, skvělého
kurátora a výhled na angažmá bezvadné
pastorační pracovnice.
Rád bych se také v rámci tohoto úvazku
dál vzdělával. Skrze profesionální koučink
a kurzy, které by mě pomáhaly zvládat
agendu seniora i vršovického faráře co
nejlépe.
Vždy je čeho se bát, ale proč právě
tohoto? Vždyť jsme v Božích rukou,
a nepracuje‑li Bůh, nadarmo se lidé namáhají. Modlím se o Boží podporu a prosím i o vaše modlitby. Modlím se, aby tahle
práce, budu‑li zvolen, byla nesena Božím
i vaším požehnáním. Všichni máme svoji
část zodpovědnosti za církev jako za celek i její jednotlivce. Od začátku svého farářování jsem si toho vědom a nezříkám
se toho.
Matěj Opočenský

Kristýna Malíšková Pilecká

Práce v církvi je i není práce jako každá jiná. Je specifická tím, že je v ní přítomná komunikace nesená teologií. Mluví se v ní o Bohu, mluví se v ní s lidmi, kteří o Bohu přemýšlejí,
Boha nějak potřebují nebo hledají. Mluví a jedná se v ní v kontextu víry v Boha, která je velmi
různorodá.
Zajímá mě právě ona různorodost nesená pestrostí lidských životů, rozměrem
a hloubkou Boží kreativity. To, co mě
na práci v církvi táhne a zajímá je provázanost lidského rozměru s tím Božským
a možnost podílet se na kultivaci a růstu
společenství. Moje dosavadní pracovní
zkušenosti byly a jsou spojené s prací
s lidmi v oblasti vzdělávání. Zároveň jsem
člověk kreativní, který potřebuje ve svém
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životě prostor a čas pro realizování potřeby malovat a psát. Obě domény, tedy
práce s lidmi (studenty, dětmi, dospělými)
a vlastní tvorba, se v mém životě prolínají
a mám pocit, že jedna bez druhé nemohou v mém životě plnohodnotně fungovat.
V poslední době vstoupila do mého života
mediace, tedy obor, jehož ústředním bodem je konflikt a nenásilná komunikace.
Protože přibližně 15 let působím jako uči-

telka, lektorka, tak vnímám mediaci jako
dobrý způsob, jak pochopit sama sebe,
ale i potřeby druhých a konflikty, do kterých se lidé dostávají. O mediaci zde píšu,
protože se stává jedním z nosných pilířů
mé současné a doufám, že i budoucí práce
v církvi i mimo ni. Myslím si, že práce
v církvi a pro církev nemá být odtržena
od „necírkevního“ života. Společenství vě-

řících, které je esencí církve, není z mého
hlediska lepší, než to, které stojí mimo církev. Osobně se těším na možnost spolu
‑kultivovat církevní prostředí a na propojování obou sfér. V obou jde totiž o věci
lidské, které jsou zároveň i věcí Boží. Obě
oblasti vnímám jako spojité nádoby. Jde mi
o to tuto provázanost kultivovat, rozvíjet
a naplňovat smyslem.

Nechceme uříznout staré vztahy
Epilog k vyprávění Joela Pokorného – poděkování Michaela Otřísala
Já tě na chvilku přeruším. Ne že bych
měl potřebu v každé chvíli něco říkat,
ale byl jsem v tvém světě zmíněn mnohokrát, já i ten sbor: začnu od sboru.
Člověk si teprve uvědomuje, jak tenhle
sbor byl vlastně takovým magnetem
na osobnosti. A to by bylo ještě málo, to
by ještě pořád znamenalo, že ho můžou
ty osobnosti roztrhat na kusy. To tak někdy taky bývá. Ale – to je zvláštní – on
to byl takový laskavý magnet, který nás
všechny naučil se mít vzájemně rádi, to
znamená i respektovat jinakosti, kterých tady nebylo taky málo, různých
spiritualit a filozofických pohledů a já
nevím, co všecko, ale nikdy nás to nerozvrátilo. Což si myslím, že je jeden
z nejsilnějších momentů tohoto sboru.
Že měl osobnosti, a přitom se kvůli nim
a kvůli jejich častokrát i velmi vyhraněným názorům nerozpadl.
Zmínil jsi některé kurátory a já samozřejmě musím říct, že i to byl veliký dar
pro tenhleten sbor. Protože to vesměs
byli lidé, kteří měli dar ten sbor tmelit.
A chci skutečně říct, že ty jsi ten dar
měl v míře vrchovaté. Já znám příběhy
mnoha farářů a jejich kurátorů – konec
konců, zmíněné Vinohrady by uměly

vyprávět: tam farář, když šel na staršovstvo, tak se třásl jako osika. Já jsem
k sobě měl kurátora, který všechno
řídil s neuvěřitelným nadhledem a takovým zvláštním klidem… Když jsem
byl divoký teolog, který vyběhl rovnou
ze školních škamen a… šířil tady teologii, tak který ho dokázal velmi laskavě usměrnit, a… myslím si, že za to
ti nemůžu nikdy být dostatečně vděčný,
protože jsem i tuhletu stránku života
se staršovstvem, nejenom se sborem,
nemusel prožívat jako… corridu. To je
pro faráře, zvlášť když opravdu přiběhne
rovnou ze školy do sboru a tady se teprve věci učí za pochodu, ohromný dar.
Jsem přesvědčen o tom, že jsi – mimo
jiné – tímto otiskl naprosto nesmazatelnou stopu určité moudrosti, která patří
– si myslím dokonce, když to trošku zobecním – k charakteru naší evangelické
církve. Že ona sama sebe nebere tak
strašně smrtelně vážně, a snaží se brát
vážně to, co je za ní. To, co ji přesahuje.
Myslím si, že tvůj nadhled v sobě měl to
nejlepší z českobratrského evangelictví.
Takže ti strašně moc děkuju.
Záznam vyprávění uspořádal
Tomáš Hrubý
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zkrácený zápis staršovstva z 2. 9. 2021
Prezenčně/on‑line setkání; Přítomní:
Matěj Opočenský, Tomáš Jelínek, Ondřej
Rada, Tomáš Vokatý, Michaela Otterová,
Jitka Černošová, Bára Masopustová;
Omluveni: Marika Vojtíšková, Hana Seho,
Pavel Staroba, Michael Otřísal; Úvodní
pobožnost: Ondřej Rada (příště Hana
Seho); Zapisovatel/ka: Michaela Otterová; Schválení zápisu z minulé schůze:

Hosté: Církev bez hranic
ruskojazyčný sbor Církve bez hranic,
vedený jako sbor Apoštolské církve, charismatické zaměření, bohoslužby tlumočené do češtiny. V neděli mají prostory
zajištěny, rádi by využili našich prostor
pro setkání v týdnu (úterý – biblická škola;
pátek – nácvik chval; sobota – mládež);
potřebovali by také uskladnit 2 reproduktory a kabely; jsou zvyklí využívat cizí
prostory, udržují pořádek. MOp představuje naše sborové akce přes týden; volné
kapacity máme v sobotu večer a v pátek
po 19.00, teoreticky v neděli po 16.00;
pokud by jim stačila dětská místnost, lze
jednat i o úterku
MOp: žádá o rozpis, které dny a v jakých
časech by připadaly v úvahu. Dostali by
1 klíče, zodpovědná by byla 1 konkrétní
osoba; platba by probíhala formou daru
na provoz sboru. MOp má na ně celkem
dobré reference, svou povahou je Církev
bez hranic srovnatelná s Křesťanským
společenstvím.
Diskuse o výši daru: staršovstvo rámcově souhlasí se zápůjčkou do konce kalendářního roku (6 pro, 1 se zdržel) (kon-
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krétní dny setkání a částku určíme poté, co
předloží rozpis setkání).

Reflexe sborového
života + pastorace
Sborová dovolená TV: všichni byli spokojeni s novým objektem na Vysočině,
společné prostory byly nejlepší ze všech
dovolených, pokojíčky malé, ale příroda,
park, hřiště; příští rok chceme jet zase
(od 23. 7.); dětský program bude dopoledne, program pro dospělé spíš dřív večer;
letos se nacvičovaly písně z nového zpěvníku.
Společné bohoslužby s okolními sbory
kvitováno všemi sbory, na posledních bohoslužbách byli i jarovští.
O křest požádal Petr Slabý
Narodili se: Fiona Vojtíšková; Abigail
Rosická, Matěj Degtěv
MOp: návrh na pověření J. Martínka brigádní činností ve sboru (např. distribuce
Katakomb apod.), staršovstvo rámcově
souhlasí s brigádní činností bratra Jiřího
Martínka v našem sboru (7 pro)

Termín příštího staršovstva
řádné staršovstvo stačí až 21. 10. Vyhovuje poslední čtvrtek v měsíci? Hanka
Seho ve čtvrtky nemůže, ale v jiné dny nemůžou jiní anebo jsou ve sboru jiné akce.
Mimořádné staršovstvo ke strategickému
plánu: 30. 10. od 18.00 v restauraci.

Konfirmandky
MOp se s nimi spojí, aby uzavřely přípravu; konfirmační slavnost je v jednání.

Zkrácený zápis staršovstva z 21. 10. 2021
Přítomni: M. Opočenský, T. Vokatý,
O. Rada, T. Jelínek, B. Masopustová, M.
Otřísal, P. Staroba, J. Černošová, M. Vojtíšková; Omluveni: H. Seho, M. Otterová;
Úvodní pobožnost: Pavel Staroba – Modlitba V. B. Třebízského z jeho Kouzelného
špalíčku modliteb (příště Marika Vojtíšková); Zapisovatel: O. Rada; Schválení
zápisu z minulé schůze: 6/0/0

Hosté: konfirmandka/y
On‑line se připojila Táňa Š. Starší povídali o své osobní životní zkušenosti s vírou, Vršovickým sborem, s Bohem. Táňa
si jako své konfirmační verše vybrala Ježíšovo dvojí přikázání lásky: Mt 22,37-39.
Staršovstvo se těší na konfirmaci.

Reflexe sborového života + pastorace
Bohoslužby díkčinění + koncert a vernisáž – Povedené, větší účast (přes 50 lidí)
Nedělky – rozjíždějí se; téma nabídnuté
UCK: Zástupy přicházejí. Je třeba zvážit,
zda musí děti nosit respirátory či ne (některé kvůli tomu nechtějí do sboru chodit
a navíc má‑li se nacvičovat vánoční hra
– tedy divadlo – v respirátorech to nemá
smysl). Také by se s „bezrouškovými
dětmi“ nemělo potkávat větší množství
dospělých (kolize nastávají v rámci dětské
místnosti: děti z nedělky vs rodiče a mimina/batolata) – nutno probrat i s rodiči,
aby se dohodli mezi sebou, jak si to oni
představují a bylo to schůdné pro všechny
zúčastněné (i vs covid‑nařízení).
Konfirmační příprava – Skončila příprava Hedviky a Táni. Ke konfirmaci půjde
Táňa, požehnání je nabídnuto i Hedvice.
Mládež – Sešla se nad tématem: O toleranci

Horoušánky pro seniory – Povedené;
děkujeme T.a M. Jelínkovým.
Třicátníci – menší účast, ale diskuse
živá
Bohoslužby s VP – Jsou navštěvovány
více než bez VP
Kateřina D. požádala o vyškrtnutí
z členství v ČCE. Sestra Marty T. – se již
nepovažuje za členku sboru.
Info o pracovní schůzi k problematice
kartotéky a salárů (TJ+MJ+MOp+TV) –
T. Jelínek převzal do správy seznamy salárníků a plateb.
Na přelomu ledna a února 2022 poslat
za staršovstvo děkovný dopis lidem, kteří
do sboru nechodí nebo nejsou členy, ale
salár platí.
Proběhla seniorátní revize: M. Opočenský a T. Vokatý dotáhli několik chybějících
směrnic – např. GDPR. Revizoři chtěli
konkrétnější a kritičtější zprávu sborových revizorů (zaměňují snad fci revizora
za fci inkvizitora?…)

Spolupráce s Jablíčkovem v domě
U Vršovického nádraží 30/30
bylo vypsáno výběrové řízení. – Jablíčkov ani Etincelle se ale nového řízení nezúčastní; spolupráce sboru v tomto směru
tedy zatím končí.

Oživení spolupráce s Carluk
Kontakt má jen Zuzka F. Pošleme jim
3min. šot ze 70. výročí sboru, který natočil
Michael Otřísal. Je nutno ale otitulkovat
– Oslovit s prosbou o překlad Zuzanu K.

Epidemiologická opatření (pro info)
Veřejné bohoslužby od neděle 1. srpna
2021 do odvolání:
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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povinné respirátory třídy FFP2/KN 95
nebo nanoroušky
povinnost nosit respirátor/nanoroušku
se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
před vstupem do kostela/modlitebny
si účastníci dezinfikují ruce a dodržují,
s výjimkou členů domácnosti, minimální
rozestupy 1,5 metru,
konají‑li se bohoslužby mimo vnitřní
prostory staveb, účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše
20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry.

Advent + vánoce
na 19. 12. máme rezervovanou Manu
a divadelní klub. Divadlo chceme!
Zuzana V. prosí o zapůjčení modlitebny
na neděli 19. 12. 2021 odpoledne na její
tradiční vánoční koncert. Jednomyslně
schváleno.
Prezentace nového zpěvníku – v rámci
nedělních bohoslužeb upřesníme.
V sobotu 1. 1. 2022 – bohoslužby nebudou, protože jsou již v neděli 2.1.2021.
Jednomyslně schváleno.

Rekapitulace diskuse a závěrů
z mimořádného staršovstva (30. 9.)
Staršovstvo hlasovalo o těchto bodech:
1) Kandidatura Matěje Opočenského
na faráře Vršovického sboru na další 5-leté
období. Jednomyslně schváleno.
2) Kandidatura Matěje na seniora pražského seniorátu. Neschváleno ani nedoporučeno (4/3/1)
3) Kandidatura far. Ondřeje Koláře
na seniora pražského seniorátu. Návrh
neprošel, hlasování bylo zmatečné…

Konvent
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MOp je mnoha sbory navržen na seniora – Staršovstvo se rozhodlo navrhnout
konventu Matěje Opočenského na seniora
pražského seniorátu. Schváleno (7/1/1)
Do ohlášek 24.10. dát upozornění na 7.
11., kdy po bohoslužbách proběhne diskuse
se členy sboru na téma kandidatury M. Op.
na seniora. Jednomyslně schváleno.

Hospodaření
Průběžná zpráva o hospodaření – zatím máme cca 300.000Kč vybráno na salárech. T. Jelínek. Předpovídá pozitivní
vývoj (500.000Kč na konci roku).
Založení bezplatného účtu u Fio Banky
a postupný přechod na něj. (úkol pro T. Vokatého a Magdalenu Jelínkovou)

Sbírky
Proběhlé: Sbírka pro Evangelickou akademii (5. 9.) 1.660 Kč; Sbírka pro sociální
a charitativní pomoc (17. 10.) 3.150 Kč;
sbírka na pomoc lidem, které zasáhlo tornádo – vybralo se 24.990 Kč
Probíhající: Na Nový evangelický zpěvník (archová), od 24. 5.
Provést: Sbírka JTD – do konce října
(31. 10. – den reformace); Seniorátní
adventní sbírka (12.12.); Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících
kazatelů a další vzdělávání kazatelů (25.
12., 2. 1.)

Různé
1.12. večer umožníme SVJ Jakutská, setkat se v našich prostorách. Jednomyslně
schváleno. V lednu proběhne přednáška
Petra Slabého o moderní duchovní hudbě.
(Termín včas upřesní M. Opočenský.) Nová
trika sboru – dotáhnou O. Rada a T. Vokatý.
Termín příštího staršovstva: 25. 11. 2021

Na trhu slov

Žijeme ve světě diskontinuity, okamžiků a nesouvislosti. Této charakteristice odpovídá i podoba sociální komunikace; v hektickém toku informací je v popředí nikoli hledání pravdy,
nýbrž míra uplatnění určitých tvrzení v dynamicky se střídajících „situacích promluvy“.
Účel komunikace je tedy navýsost
pragmatický: tvrzení nejsou dominantně
zamýšlena ani uplatňována jako milníky
na cestě hledání souvislostí, jako stopy
pronikání do hloubi problému, nýbrž jako
symboly moci, manifestace sociálních
pozic a nástroje sebeprosazení jedinců či
rozmanitých sociálních skupin.
Kořenem problému je možná již sama
povaha toho, co nazýváme „tvrzení“. Vždy
se jedná o soubor znaků, který vnímáme,
protože jej slyšíme či vidíme – a tato jeho
vlastnost nás svádí k dojmu, že tento soubor musí k něčemu poukazovat, musí mít
nějaký obsah. Jak to kdysi pregnantně vyjádřil ve své „Eristické dialektice“ Arthur
Schopenhauer: „Jakmile totiž člověk slyší
slova, je přesvědčen, že sdělení má přece
určitě nějaký smysl.“ Jakmile tedy identifikujeme příval znaků, podvědomě je hned
začínáme třídit, porovnávat, dešifrovat,
prostě pátráme, k čemu se vztahují a proč.
Jenže samo tvrzení je nezávazné – může
se týkat čehokoli, ale nemusí také poukazovat vůbec k ničemu; může být podloženo hlubším studiem, dlouhodobější
zkušeností či životním postojem, ale také
může vycházet čistě z daného okamžiku
a pro tento okamžik i platit! Švýcarský lékař Max Picard v knize se znepokojivým
názvem „Hitler v nás“ objasňuje destruktivní důsledky vládnoucího „dekonstruktivismu“ následovně: „Slovo přestalo mít
smysl – ten potřebuje trvání, souvislost,

aby se projevil a realizoval – slovo se stává
skřekem okamžiku…“
Obávám se, že stále více tvrzení, která
se dnes pohybují na „trhu slov“, má právě
tento charakter „prostředků na jedno použití“. Až příliš mnoho tvrzení, jež produkuje naše užvaněná a hlučná doba, je
situačních, vycházejících z dané situace
a ničemu jinému než situaci i sloužících.
Koho dnes ve sféře reklamy či marketingu
trápí problém, zda to či ono tvrzení, které
vykřikují do světa, je pravdivé? Jde přece
o to, zda bude zaznamenáno a zda zapůsobí na myšlení, cítění a chování adresáta…
Samozřejmě, že v každé společnosti
v dosavadních dějinách bylo zapotřebí
zachycovat i situačnost, zobrazovat okamžiky. Například v umění. Nebo ve vztazích s našimi blízkými, vyjadřujeme‑li
okamžitá hnutí mysli, emoce, pocity. Každá společnost si však zároveň pečlivě kultivovala a chránila tázání, které bytostně
směřovala k odkrývání vnitřních souvislostí, k hledání pravdy. Možná jsem přespříliš skeptický, ale zdá se mi, jako by situační typ komunikace stále vytěsňoval ten
druhý; nenápadně nám tak nadprodukce
tvrzení nahrazuje hledání pravdy. Pátrání
po hlubších souvislostech, kontextech,
předpokladech či důsledcích se přitom
nesmíme nikdy vzdát. Ani sami od sebe
(z pohodlnosti, lenosti, hlouposti), ani
se k tomu nesmíme nechat nikým přinutit!
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: COOKIES
se solí a kousky čokolády
(30 ks, 45 minut)

Suroviny
225 g másla
200 g třtinového cukru
100 g cukru krupice
3 vejce

2 lžičky vanilkového extraktu
310 g hladké mouky
1 lžička jedlé sody
1 lžička soli
200 g čokolády (70%)

1. V míse ručním mixérem prošlehejte měkké máslo spolu s oběma cukry do pěnové
hmoty.
2. Postupně po jednom stěrkou zapracujte vejce a vše dobře promíchejte. Přidejte
vanilkový extrakt a opět promíchejte dohromady.
3. V další misce spolu smíchejte mouku, sůl a sodu.
4. K máslové směsi přidejte 1/3 moučné směsi, utřete stěrkou, přidejte další 1/3
moučné směsi, opět utřete špachtlí, aby se vše dobře spojilo. V této fázi přidejte na kousky
nasekanou čokoládu a promíchejte.
5. Nakonec přidejte poslední 1/3 moučné směsi a vše spolu smíchejte.
6. Na plech vyložený pečícím papírem klaďte hromádky těsta o velikosti 1 zarovnané
polévkové lžíce!
7. Pečte cca 11 minut v troubě předehřáté na 190 stupňů až začnou hnědnout okraje
(neplést s fašizací společnosti). Po 8 minutách raději cookies sledujte. Po vyndání z trouby
je nechte ještě minimálně 5 minut vychladnout na plechu.
Osobně ten výsledek doporučuji. Jedl jsem cookies u Danka a Sandry Ortových a je to fakt
labůžo! Vřele doporučují i začátečníkům v kuchyni, jako jsem já.
Matěj Opočenský a Ortovi Danek se Sandrou

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na listopad a prosinec 2021
7. 11. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi

ve sboru, i přes you tube

7. 11. 2021

11.00 sborová debata nad případným zvolení Matěje Opočenského za
pražského seniora

Tulská, ZOOM

7. 11. 2021

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

Horní Čermná

9.11.2021

13.30 biblická Fokus Praha

Karlín

12.11.2021

16.00 starší děti

Tulská

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 18.00 výjezd s dětmi

Hvozdnice

19.11.2021

10.00 bohoslužby na „záměčku“

Vršovické náměstí

19.11.2021

17.00 setkání mládeže

Tulská

20.11.2021

14.00 instalační bohoslužby nové synodní rady

Brno, Červený kostel

21.11.2021

9.30

bohoslužby na konci církevního roku

Tulská

21.11.2021

9.30

začínáme nacvičovat vánoční hru!

21.11.2021

14.00 bohoslužby ve Zruči nad Sázavou

Zruč nad Sázavou

25.11.2021

14.00 setkání seniorů

Tulská, ZOOM

25.11.2021

19.30 schůze staršovstva

Tulská, ZOOM

Začátek adventního období
28.11.2021

9.30

bohoslužby s VP na první adventní neděli

Tulská

28.11.2021

11.00 připomení bratra Stanislava Rejthara, letce RAF

Tulská

28.11.2021

16.00 Adventní slovo při rozsvěcení vánočního stromečku

Kubánské náměstí

28.11.2021

15.00 uvedení nového evangelického zpěvníku

Praha, evangelický Salvátor

2.12.2021

20.00 setkání třicátníků

Tulská, či u někoho doma

12.12.2021

9.30

káže Pavel Pokorný

12.12.2021

11.00 setkání se synodním seniorem Pavlem Pokorným

Tulská, ZOOM

15.12.2021

18.00 vydávání chlebů/polévky pro lidi bez domova

Nádraží Holešovice

19.12.2021

Uvedení dětské vánoční hry 4. adventní neděle

bohoslužby s VP

divadlo Mana

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

