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Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.
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Andělská služba

Věnováno všem, kteří se ztratili, a aniž by to věděli, jiní se díky nim nalezli. „Bratrská láska
ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud. Tak někteří (aniž to tušili) měli
za hosty anděly.“ (Žd 13,1-2)
Tenkrát o Vánocích jsem jel do Heidenau
navštívit bratra. Už v noci na 24. se citelně
ochladilo a na Štědrý den začalo hustě sněžit.
V družném rozhovoru se spolucestujícími
cesta vlakem příjemně ubíhala. V každé
stanici ale někdo vystoupil a v předposlední
zastávce už jsme zbyli jen tři. „Až vlak příště
zastaví, musíte rychle vystoupit“ slyšel jsem,
než zapadly dveře za tím posledním. Pomalu
jsem se začal oblékat, zapnul kabát, hodil
na záda batoh, sáhl po kufru. Vtom DRNC
… HRK – vlak stál. Otevřel jsem dveře …
venku pořád ještě padal sníh … a vystoupil…
Nádraží, nástupiště, nikde …. ovšem, ten vlak
je dlouhý, nádraží malé, nástupiště nemohu
vidět …V tom znovu DRNC … HRK … vlak
se znovu rozjel…“ Zastavtééé, zastavte, tady
není stanice, zastavte …“ Ale díval jsem se už
jen na červená zadní světla. Co teď …
Brodil jsem se sněhem, kufr v ruce, batoh na zádech, uši „upřené dozadu“, abych
nepřeslechl jedoucí vlak. A najednou jsem
strnul. Ze stínu se vynořila postava. Vyděsil jsem se. Kde se tu bere člověk? „Halooo,
je tu někdo? Halooo“. Žádná odpověď.
Dal jsem se znovu do pohybu, ale najednou jsem s naprostou jistotou věděl: Někdo tu je a ten „někdo“ mi přichází vstříc.
Klobouk naražený hluboko do čela, jde mi
vstříc …“Halo, halo kdo je tu …. vystoupil jsem předčasně z vlaku a teď musím
pěšky… můžete mi pomoci? jedu do Heidenau“. Nic … Ten „někdo“ si mumlal
něco pro sebe, ale kufr mi z ruky vzal. Dále
jsme šli svahem dolů k silnici spolu. „Já
jsem tak šťastný, tak vděčný, že jste byl
zrovna tady. Vás mi posílá samo nebe: vů-
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bec… sám… do Heidenau…. to bych nedokázal… Jaké štěstí, že jsme se potkali“. Neřekl nic … tak jsem jeho mlčení respektoval
a dál jsme putovali mlčky. Ušli jsme pár set
metrů, došli k zatáčce, v níž parkovalo jeho
auto. Otevřel zavazadlový prostor, uložil
můj kufr a batoh a usadil mne vedle sebe…
Najednou, naprosto nečekaně, se mne zeptal: „Věříte v anděly?“ Byl jsem perplex.
Tolik zdrženlivosti, tolik mlčení a pak tahle
otázka. „Nojo, v takový večer jako dnes je
to všechno tak nějak bližší, všude se čte
vánoční příběh o pastýřích a andělích“
„Ptám se, jestli věříte v anděly DNES?“
„Já vlastně nevím… Andělé dnes… možná
tak, že o nich vlastně ani nevíme, dnes už
nemají křídla jako tenkrát na betlémských
pastvinách… Možná, že dnes někdo anděla potká, něco, co mu pomůže, nebo ho
vede, nebo…“ A najednou to z něho vyrazilo: „VY jste dnes mým andělem“. „Já?
Zrovna já? Jak to…?“ „Chtěl jsem se vším
skoncovat. Přijel jsem sem na trať skončit,
udělat tečku za vším. Dál už jsem nemohl,
spadl jsem na samé dno…“ A vyprávěl mi
svůj příběh. „A najednou jste tu byl vy a volal mne, abych vám pomohl. Přesně v ten
správný okamžik“. Potřásal hlavou, jakoby
tomu ani sám nemohl uvěřit. „Na Štědrý
večer mne potká anděl. Milý Pánbůh mne
neopustil“. Víc jsme si toho neřekli. Co
mělo být řečeno, řečeno bylo.
Dovezl mne k mému pensionu, pomohl
vystoupit, usedl za volant. „Děkuji za vaši
andělskou službu, děkuji“. Odjížděl pomalu. Nikdy víc jsme se nepotkali. Ten
Štědrý den ale nezapomenu nikdy.

Vánoční hra 2021 v Maně / Editorial

Po roční pauze vynucené pandemií jsme se na čtvrtou
neděli adventní opravdu sešli v divadle Mana a zažili krásnou společnou chvíli. Děti zahrály vánoční
divadelní představení na motivy knihy Jana Amose
Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Hra končila
setkáním s anděly, kteří se spustili doslova z nebeské
klenby divadla Mana, aby zvěstovali nebohému poutníku, znavenému mámením a tvrdostí světa, že přeci
se Bůh narodil do našeho světa a není všechno ani tak
černé ani tak růžové, jako pestrobarevné.

Je skutečně třeba poděkovat dětem, celému úžasnému režisérskému, hudebnímu a technickému týmu
a také rodičům. Ti všichni se nebojácně postavili
různým překážkám. Jak říkala hlavní režisérka hry
Bára Masopustová, ta hra vznikala odspodu, od toho,
že děti chtěly hrát a podle toho se i ta hra povedla.
Děti zvěstovaly a zařadily se tak do štafetového závodu, přebíraly snad rovnou od andělů. Ze hry vznikl
záznam i reportáž odvysílaná na TV NOE (sestříhal
Michael Otřísal) a mnoho fotografií od Jana Šilara.
Některé fotografie zde otiskujeme. Reportáž pak naleznete na našem YouTube kanále.
Veskrze vděčný Matěj Opočenský

Milí přátelé, vychází první
číslo našich Katakomb v roce
2022. Jako sborové heslo na
tento rok nám Jarmila Zezulková vylosovala: „Nepřijali jste
přece Ducha otroctví, abyste
opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba, Otče!“ (Ř 8,15)
Pokusil jsem se na tento nesamozřejmý a v lecčems neskladný text kázat. Celé bohoslužby
z 2. 1. 2022 včetně kázání naleznete na našem YouTube, zde
jen jedna z myšlenek:
„Boží synové a Boží dcery přijali myšlenku, že v jejich smrtelných tělech je svobodný Duch
Kristův. Není to Duch otroctví,
který nás ponouká k různým
strachům. Není to Duch, který
nás vede k neurotickému pocitu,
jsi nic a ničím zůstaneš. Není to
Duch neustálého sebezajišťování a stavění se do centra všeho
dění. Není to ani Duch připomínání, že jsme ani letos nic z našich předsevzetí neuvedli v život.
Je to naopak Duch Boží, který
dosvědčuje našemu duchu, že
jsme děti Boží.
Bůh si dal vánoční předsevzetí,
že nás přesvědčí, že se nemineme s cílem a smrt nás nepohltí,
ale že jsme jeho (ať už se cítíme
jakkoliv).
Přeji vám dobrý celý rok
a Boží požehnání
Matěj Opočenský
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Zpívali jsme
Maraton
dopisů 2021 se synodním seniorem
Na třetí adventní neděli nás navštívil synodní senior
je za námi
Pavel Pokorný. V kázání se věnoval nejen postavě
V prosinci jsme se ve sboru
již potřetí připojili k mezinárodní lidskoprávní akci Maraton
psaní dopisů, kterou koordinuje
organizace Amnesty International. Na podporu nespravedlivě pronásledovaných či vězněných lidí z šesti různých zemí
jsme napsali celkem 25 dopisů.
Největší pozornost vzbudil případ teprve sedmnáctiletého
běloruského studenta Mikity. Byl zadržen, mučen a odsouzen k pěti letům vězení
za protivládní demonstraci,
které se však ani nezúčastnil.
Doufejme, že i letos získá alespoň část pronásledovaných
zpět svobodu a spravedlnost.
Moc děkujeme všem pisatelům
za aktivní účast!
Hana Pernicová
a Matěj Opočenský

Jana Křtitele. Po bohoslužbách s námi setrval, představil
sebe, i úřad synodního seniora a také Žalmy
odpovídal
83
na naše otázky. Bohoslužby i debata je zachycena
něm se raduje naše srdce, /
na Vsborovém
YouTube. Vedle toho ale ještě svou nádůvěřujeme v jeho svaté jméno. Ať zajásá …
vštěvou
otevřel zcela novou kapitolu našeho sborového
T: Zpěvy s odpovědí lidu, 1984 / Miloslav Esterle
m: Petr Eben, Zpěvy s odpovědí lidu, 1984
zpěvu.
Zpívali jsme totiž poprvé z nových zpěvníků.
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2. S vírou hledal jsem Pána, / mé prosby přijímal, /
v bouřích odvrátil zkázu, / vše, čeho jsem se bál. /
Bránit spěchá lid svůj, / naslouchá volajícím, / s nadějí
vzhlížejícím, / jim v úzkostech se spásou stal, / jim
BohosluŽBa vseBiBli
záchranou
stal.
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3. Vstaň, pojď, poznáš v tu chvíli, / jak dobrý je tvůj
Pán. / Ten, kdo přichází v bázni, / dál k radosti je zván. /
V prázdných rukou smí nést / vždy hojnost požehnání. /
Kdo zná jen vlastní přání, / sám s pýchou v nouzi
zůstává, / sám v nouzi zůstává.
4. Jak jen těšit se zrána / na každý nový den? / Jak
jen prožít i zítřek / milostí provázen? / Vzdej se slov
záludných! / Odmítej sloužit zlému. / Nes bratru
potřebnému / lásku a pomoc s pokojem, / svou lásku
s pokojem.
5. Tvář svou k věrným a moudrým / obrací Hospodin. /
Spásnou mocí je blízko / všem v srdci zkroušeným. /
Vzpurní slyší však soud: / „Zničíš se vlastním hříchem! /
Kdo mým je služebníkem, / smí znovu žít s odpuštěním, /
smí žít s odpuštěním.“
T: Miloslav Esterle
m: Heinrich Schütz, Psalmen Davids, 1661
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Kdo by se chtěl podívat na zpěvník
elektronicky, může na speciálním webu
(www.evangelickyzpevnik.cz), kde nalezne
už teď mnoho doplňků, třeba elektronickou aplikaci a také průvodní slova tvůrců
nového zpěvníků. Zpěvník jistě přinese
i mnoho kontroverzí, například absenci
názvů písní, někoho pobuřuje červená
barva a jiní si zas nepolibují v textových
úpravách, ale myslím si, že ani ty největší
výtky neobstojí před tím, že v novém
zpěvníku držíme v ruce nádherné modlitební, vyznavačské, sebezpytné zápasy
mnohých generací. Jsou tam vážně staré
kousky, které pro nás budou novinkami,
i poměrně mladé kousky, které se možná

brzy stanou evergreeny. V tomto zpěvníku se tak podle mě šikovně spojují poklady tří zpěvníkových tradic. Původního
„ezetka“, dodatku a zpěvníku Svítá. Zároveň zpěvníková komise sáhla i do jiných
tradic a ke všem písním obstarala práva.
Tento zpěvník je tedy nejen „nádherný“,
ale také legální Smile.
Nový zpěvník je možné zakoupit
ve sboru za 490 Kč. A také je stále možné
přispět na nákup zpěvníků do sboru. Zpívejme vesele!
Na protější straně je jedna novinka, kterou jsme zpívali v neděli při novoročních
bohoslužbách. Č. 50 Z úst mých zpěv, dík
a chvála
MOp

Akce seniorátní mládeže

Na konci minulého roku byl zvolen nový SOM. Už se pravidelně schází a připravuje skvělé
akce. Pro příští pololetí zvou na tyto akce pro mládež nejen z našeho seniorátu. Báječný bál
se přesouvá na květen.
Všechny důležité informace budou přibývat na facebooku Pražská evangelická
mládež a na našem webu prazska‑mladez.
evangnet.cz.

Termíny akcí:
Běžky nebo pěšky 10. – 13.2.: zimní
sportovní pobyt
Seniorátní dny mládeže: 25.-27.3.
Velikonoční duchovní obnova: 14.-17.4.

KonfiDENt 23.4.: jednodenní akce pro
konfirmandy
Kolem nebo polem 6. – 8.5.: letní
sportovní pobyt
Báječnej bál: 20.5.
Letní puťák: 15.-20.8.
Přeji mnoho Božího požehnání do Vaší
práce!
Karel Müller, seniorátní farář pro mládež

Další seniorátní informace
„Z církve a ekumeny“

* Ekologická sekce ČKA ve spolupráci
s Mezinárodním ekumenickým společenstvím připravuje Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu. Kázáním poslouží br. kazatel Pavel Černý, zpěv

povede br. Jan Knížek. Zveme k tomuto
ekumenickému setkání, které se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 18 hodin
v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.
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* 24.-28. 1. 2022 proběhne na PedF UK
Farářský kurz „V co (ne) věří generace Z“.
Zvána je nejen farářská veřejnost. Program a anotace naleznete na stránkách
SpEK.
* Na poslední schůzi SV došlo k novému
rozdělení patronství mezi členy seniorátního výboru. „Patroni“ plní funkci spojky
mezi sbory a seniorátním výborem. Matěj Opočenský: Kladno, Zruč, Roztoky,
Salvátor a Kliment; Daniel Heller: Libeň,

Vinohrady, německý sbor, Střešovice;
David Balcar: Žižkov I, Horní Počernice,
Hvozdnice, Smíchov; Jan Mašek: Žižkov
II., Uhříněves, Libčice, Radotín; Lenka
Ridzoňová: Benešov, Modřany, Strašnice;
Tomáš Fendrych: Kobylisy, Sedlec‑ Prčice,
Beroun; Jarda Pechar: Dobříš, Dejvice;
Tomáš Vokatý: Braník, Nusle; Pavel Kalus: Jarov, Vršovice, Škvorec; Petr Štulc:
Již. Město, Soběhrdy. Více na seniorátním
webu.

Vyjádření k případu sexuálního
zneužívání v metodistické církvi
Oficiální stanovisko Českobratrské církve evangelické k nedávnému incidentu.
S lítostí jsme přijali zprávu o případu
sexuálního zneužívání ze strany bývalého
duchovního Evangelické církve metodistické, který se zde ucházel o pozici faráře.
S uznáním a s podporou oceňujeme přístup, který vedení ECM zvolilo. Sdílíme
přesvědčení, že k projevům sexualizovaného násilí by měla mít církev nulovou
toleranci a jednat neprodleně, diskrétně
a transparentně.
Vyjadřujeme tímto plnou solidaritu
ECM, neboť se domníváme, že žádná
z církví není vůči sexuálnímu násilí
imunní. Tyto problémy se mohou objevit
v jakémkoliv prostředí, a to jak církevním,
tak necírkevním. Proto je zásadní dostatečná prevence a vzdělávání. Nechceme

toto téma bagatelizovat, ale přistupovat
k němu s pečlivostí a vážností, proto dlouhodobě spolupracujeme také se spolkem
Někdo ti uvěří. Zásadní pro nás je vytvářet
ovzduší důvěry a otevřenosti.
Jsme připraveni tématu sexuálního
násilí (a šířeji kontextu zneužívání moci
duchovní autoritou) věnovat svoji plnou
pozornost a otevírat je na ekumenické
úrovni. Chceme spolupracovat na tom,
aby byla přijata systémová opatření, která
umožní incidentům nejen předcházet, ale
také je citlivě a efektivně řešit, a to zejména
s ohledem na oběti.
Pavel Pokorný, synodní senior
Adéla Rozbořilová, mediální
oddělení Ústřední církevní kanceláře

Zápis staršovstva 16. 12. 2021

Omluveni: Michael Otřísal; Host: Kristýna Pilecká; Zapisovatelka: MOtt. Schválení minulého zápisu: ano
Reflexe sborového života: bohoslužby
– debata nad kávou po bohoslužbách
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– MOp: Budeme rozhodovat ad hoc podle momentální situace. Další setkávání:
chytli se opět třicátníci, scházejí se i další
generace: děti, mládež, středeční biblická.
Pastorace zejména po telefonu (AC po co-

vidu, stále v nemocnici s nohou. MOt. už
doma). Svatební přípravy: MOp informoval staršovstvo, že nejspíše povede 7 svatebních příprav. Staršovstvo vzalo na vědomí. Katakomby: MOp děkuje Kristýně P.
a tradičnímu týmu za přípravu posledních
čísel; v budoucnu by šlo zařadit katechetický dvojlist pro děti ve spolupráci s KP
a OR – možnost požádat o seniorátní mikroprojekt (termín lednových katakomb
5.1.). Uvedení nových zpěvníků: budeme
něco ke zpěvníkům dělat? MOp: na 23. 1.
domluvit s Tomášem Hejdou představení
nového zpěvníku. Vzpomínka na Rejtharovi: záznam je vyvěšen na YouTube. MOp
plánuje opatřit záznam fotografiemi a popisky. Debata se synodním seniorem a maraton dopisů. Obě akce se vydařily. Hanka
Pernicová dopisy vyzvedla a poslala (nebylo jich tolik jako v minulých letech). Odměna MR za trpělivé vysílání: 2.000 Kč; 7
pro, 2 se zdrželi.
Host: Pastorační pracovnice Kristýna
Malíšková Pilecká, budoucí seniorátní
pastorační pracovnice pro náš sbor. Nastoupí v únoru; s MOp udělají skicu sborové práce, Kristýna se oficiálně představení na bohoslužbách 13. 2. 2022. Podbod
Seniorátní kancelář. Bude ve Vršovicích.
Je třeba: vymalování, skříň na šanony,
„magneticko‑malovací“ tabule v kanceláři, prostor pro 2 pracovníky; TV:
můžeme udělat brigádu, ale je třeba říct
přesně plán. KMP bude zaměstnankyně
seniorátního výboru každý pastorační
pracovník je pod konkrétním farářem,
v tomto případě pod Matějovým vedením.
Služby presbyterů: 9.1.2022 – MOp
Ondřej Rada; 16.1.2022 – Káže Kristýna Pilecká Tomáš Vokatý; 23.1.2022
– uvedení zpěvníku? MOp Tomáš Jelínek; 30.1.2022 – Káže Kristýna Pilecká;
13. 2. 2022 – představení KP

Dovolená MOp: 6. – 8.1.2022 a 12. –
16.1.2022, 24. – 28. 1.2022 Farářský kurz
Grant Dvě okna do světa: je třeba dodat
vyúčtování po položkách s Janou Kocnovou. Vysílací stůl – domluveno s Petrem
Bícou (příloha), přeúčtování grantu bylo
umožněno.
Seniorátní grant leden 2022: 25 000,rád bych začal malou katechetickou přílohu v Katakombách. Využil Ondrovy
postavičky a tiskl katakomby barevně.
Z grantu by se zaplatil částečně tisk (rozdíl oproti ČB), Ondrova případná práce
nad cca 5 novými postavičkami (nebo
případných úpravách), graf. program,
na kterém by Ondra pracoval. Rád bych
do toho zapojil Kristýnu. Vzor například
Ben já Mína. Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel
Sborová trička: úkol pro TV a OR k Velikonocům
Dopis sborovým dárcům: úkol pro
MOp – poslány dopisy s výzvou k platbě
cca 10 lidem; děkovný dopis bude odeslán
v lednu.
Epidemiologická opatření (pro info):
TV doplní těsně před staršovstvem aktuální info – viz zpráva Meses: situace se nebude zlepšovat, budeme reagovat podle situace, v současné době jsou členové sboru
disciplinovaní, kolem 100 lidí bohoslužby
sleduje online
Hospodaření: Průběžná zpráva o hospodaření: TJ situace je dobrá, obětavost
je veliká: ke dnešnímu dní je salár přes
500.000 Kč, číslo se ještě zvedne, zvedly
se i sbírky na 150.000 Kč, k tomu máme
dary od nečlenů i členů.
Nové evangelické zpěvníky: rozhodnout, jak je budou lidé platit TV doplní tabulku o datum platby, částku a účel platby,
pokud ho napsali, dopsat Davida Frýdla,
zpěvníky jako dar pro kapelu. Založení
bezplatného účtu u Fio Banky a postupný
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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přechod na něj. (úkol pro TV a Magdalenu
Jelínkovou po Novém roce).
Inventarizace a pojištění: Je třeba provést inventarizaci pokladny (MOp + TJ)
a majetku (Věra Adamcová + MOp). TJ:
Obraz v Kobylisích nikdy nebyl náš, vlastní
ho Radovi; varhany v Martinu ve Zdi nejsou speciálně pojištěny (pojistka na církevní majetek, částka je asi nižší), odhadní
cena nových varhan před byla 20 lety za TR
1.700.000 Kč, podle TH by mohla být
současná cena 2.000.000 Kč; udělat nový
odhad? nebo částku stanovit? MOp: navrhnout částku 2.500.000 Kč – pokud to
budou rozporovat, tak bude nový odhad. TJ:
prověřit pojištění za byt (částka je možná
podhodnocená), na začátku ledna
Sbírky: Proběhlé: Seniorátní adventní sbírka (12.12.) – 1900 Kč; Pro-

bíhající: Na Nový evangelický zpěvník
(archová), od 24. 5.; Provést: Sbírka pro
bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů
(25. 12., 2. 1.)
Různé: TJ: Pavel Pokorný byl požádán, aby nás navštěvoval pravidelně
v prosinci, nebyl úplně pro, ale možná,
kdyby se střídal s Aničkou Pokornou.
Je třeba se mu ozvat, aby si to zapsal
na rok 2023. TJ: WC jsou ve špatném
stavu, je potřeba je dezinfikovat, doplňovat toaletní papír a mýdlo. MOp: je
potřeba se domluvit na zredukování vytížení sboru (někdy náročné jednání).
TV: Je promáčknutá sádrokartonová
stěna naproti dámskému záchodu směrem k modlitebně.
Termín příštího staršovstva: 20. 1. 2022

Knižní ochutnávka

K vánoční nadílce patří knihy. Autor starozákonní knihy Kazatel praví, že „spisování mnoha
knih nebere konce …“. Ano, nové knihy stále vznikají a některé, byť jejich stáří přesahuje
desítky, stovky a více let, neztrácí na své aktuálnosti. K některým knihám se člověk vrací rád,
protože mají schopnost člověka oslovit, vyvolat asociace, emoce a celkově nějak k něčemu
pohnout, např. k přemýšlení. Starozákonní autor knihy Kazatel sice k výše zmíněné větě
o nekonečném sepisování knih dodává, že „mnohé hloubání unaví tělo“, přesto si myslím,
že takový druh únavy má něco do sebe, protože může paradoxně oživit, povzbudit, vyvést
z letargie nebo změnit životní perspektivu.
Jedním z „oživujících“ knižních titulů
je dle mého názoru kniha Znamení neznámého. Rozhovory o spiritualitě, kterou vydalo nakladatelství Host v r. 2021. V této
knize se autoři Jan Němec a Petr Vizina
pustili do rozhovorů s lidmi z nejrůznějších oborů. Společným jmenovatelem
těchto rozhovorů je prožitek posvátného,
božského, výjimečného, něčeho, co přesahuje lidskou racionalitu, aniž by ji popíralo
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nebo vylučovalo z života běhu. Rozhovory
jsou cenné v tom, že vypovídají o lidském
přijetí, o přijetí sebe i sebe v druhém o přijímání jinakosti druhého, o rozpoznávání
polarity života, o překonávání strachu
a síle odvahy, o hodnotách, bez nichž by
život zůstal prázdnou nádobou. Kniha je
cenná svou autentičností a duchaplností.
Jednou větou – stojí za přečtení.
Kristýna Malíšková Pilecká

Milan Balabán – 3 roky bez něj

4. ledna 2019 v Libici nad Cidlinou zemřel Prof. Milan Balabán. Pro mnoho studentů více
než učitel religionistiky, ale spíše provokatér víry a obecně správně neskladný člověk. Chtěl
bych ho připomenout i zde krátkým úryvkem z jeho bohatého myšlení.
„Pro víru není rozhodující, kdy a jak svět,
v němž je nám dáno žít, vznikl. Dokonce ani
otázka stvořenosti (ve smyslu pseudovědeckého kreacionismu, který chce biblickou stvořenost světa podložit vědeckými důkazy), či
věčnosti světa (ve smyslu zásadní nedohléd-

nutelnosti časového počátku) není pro víru
rozhodující. Rozhodující je to, co mě trpělivě,
ale houževnatě předchází, tímto předcházením mě oslovuje a utváří, ponoukajíc mě svou
smilovnou příkazností k tomu, co tu ještě není
a přece se již nyní vůči mně otvírá.“

Nejsem rasista ale…

Českobratrská církev evangelická vyhlásila první ročník studentské literární soutěže s lidskoprávní tematikou. Žáci a studenti od 12 do 20 let se mohou formou eseje chopit letošního
tématu „Nejsem rasista, ale…“ Nad soutěží převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu
České republiky pan Miloš Vystrčil. Právě v Senátu budou 17. března 2022 slavnostně vyhlášeni vítězové, a to u příležitosti Mezinárodního dne boje proti rasismu.
Úsilí o obhajobu lidských práv patří
k zásadním úkolům církve ve společnosti.
Evangelická církev již několik let pořádá
akci Dáváme hlas ponižovaným. Jejím
smyslem je veřejně připomenout, že lidé
na mnoha místech světa či v různých sociálních skupinách zažívají útlak kvůli
své víře, přesvědčení nebo světonázoru.
Další ročník této iniciativy se pořadatelé
rozhodli rozšířit o doprovodný program:
studentskou literární soutěž.
Jako forma soutěžní práce byla zvolena
esej. Téma prvního ročníku je častá kontroverzní úvaha slyšitelná napříč společností: „Nejsem rasista, ale...“
Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích (12-15 let, 16- 20 let) a mohou se do ní
přihlásit žáci či studenti z celé republiky.
Přihlášky i samotný text práce (v rozsahu nejvíce 10 tisíc znaků s mezerami) je
možné odeslat elektronicky na stránce
www.e-cirkev.cz/soutez. Došlé práce ohod-

notí odborná porota, tři vítězná místa
v každé z kategorií budou ohodnocena
finanční odměnou (1. místo 5.000 Kč, 2.
místo 3.000 Kč, 3. místo 2.000 Kč).
Přihlášky a práce je nutno poslat nejpozději do 18. února 2022. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 17. března 2022
v Senátu Parlamentu České republiky při
příležitosti Mezinárodního dne boje proti
rasismu.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Odešel
velvyslanec smíření
Psáno pro Katolický týdeník: 2022/2 4.1.2022
Ráno 29. prosince zemřel Anton Otte (1939–2021), kterého jeho čeští i němečtí přátelé
s respektem nazvali velvyslancem česko‑německého smíření.
Anton Otte byl družný, a přitom nenápadný a diskrétní. Nedominoval diskusím, ale když se debata stočila směrem,
s nímž nesouhlasil, ozval se. Zajímala
ho politika, ale ještě víc ho zajímalo, co
si myslí druzí. Měl rád české pivo stejně
jako dobré víno z Porýní. A i když vstával
časně ráno, vydržel posedět a povídat si
do pozdních nočních hodin. To všechno
mu pomohlo v jeho roli vyslance česko
‑německého smíření. On sám s jemnou
sebeironií říkával, že už je taková povaha, že nerad jde do konfliktu. „Být
smířlivý pro mne není výkon, spíš seberealizace…“ přiznal se před časem
v rozhovoru pro KT. Ovšem jeho motivace k hledání porozumění a smíření
byla hlubší.
Jednou, je to už hezká řádka let, mi
řekl: „Víš, na co bych se rád jednou zeptal Pána Boha? Proč tolik nevinných
lidí musí trpět, souvisí to nějak se spásou světa?“ Tehdy u toho byl ještě jeden
kněz, ten se ujal slova a vysvětloval,
že to je důsledek svobody člověka a hříchu. Ale Antonovi se to nezdálo moc
věrohodné. Chvíli poslouchal a pak jen
zavrtěl hlavou – takhle přece nemůžeme
obhajovat utrpení malých nevinných
dětí. Anton Otte zažil dost bezpráví
a utrpení, aby se nespokojil s jednoduchými odpověďmi. A díky tomu mohl
mnoha lidem pomoci porozumět druhým a nalézt odpuštění a smíření.
O svém osudu mluvil málo a opatrně.
Teprve v sedmdesáti letech v revue Universum otevřeně hovořil o tom, co pro
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něj jako malého kluka znamenalo, že jeho
tatínek byl po válce odsouzen českým lidovým soudem k trestu smrti oběšením.
Těžce se vyrovnával i s tím, že nesměl
chodit do školy jako jiné děti jen proto,
že pocházel ze sudetoněmecké rodiny
a jeho otec byl odsouzen k propadnutí
majetku a trestu smrti. Přesto si nikdy
nestěžoval. Říkával, že jiní byli postiženi
mnohem víc, a dodával, jak si už jako
chlapec uvědomoval válečnou tragédii
rozdmýchanou a vedenou nacistickým
Německem. „Pocit neurčité viny, že jsem
Němec, si nesu v sobě. Myslím, že naše
generace to pociťuje podobně a musíme
se s tím učit žít,“ přiznal v nedávno vydaném knižním rozhovoru nazvaném Vzdálená Evropa? (Vyšehrad 2019). Už tehdy
jako studenti s kamarády snili o spojených státech evropských, kde by nebyly
hranice ani šikana dětí z rodin „kulaků“,
ani totalitní režimy…
Kromě několika letmých vzpomínek
na tatínka Antonovi zůstal jen jeho dopis
na rozloučenou. V něm otec mimo jiné
píše, že pyká za jiné. Otázky, jak se s rodinnou tragédií vyrovnal, Anton Otte většinou odbýval slovy, že vyrovnání přišlo
s časem. Dost možná ale všechno, do čeho
se později pouštěl, bylo jeho odpovědí,
jeho cestou, jak se vyrovnat s otázkami,
které nešlo zaplašit katechismovými tezemi.

Hojení starých ran
Už jako náctiletý se Anton rozhodl
pro kněžství. V totalitním Českoslo-

vensku to ale bylo nereálné a teologii
mohl vystudovat až po odchodu do Německé spolkové republiky. Studoval
spolu s dalšími muži, odsunutými
z východní Evropy, v Königsteinu. Zde
se seznámil s řadou vynikajících profesorů a také spolupracovníků organizace
Kirche in Not (Církev v nouzi) a sdružení Ackermann‑Gemeinde, včetně
českých katolických exulantů. Tady si
také záhy uvědomil inspirativní sílu odvahy přiznat si vlastní selhání a nabídky
ke smíření, jak ji formulovali zakladatelé Ackermann‑Gemeinde. Z tohoto
myšlenkového prostředí čerpal i jako
gymnaziální profesor, vězeňský kaplan a posléze nenápadný hybatel snah
o česko‑německé smíření.
Mnozí čeští i němečtí politici, kteří
s Ottem konzultovali roky připravovanou Česko‑německou deklaraci, mu
jsou dodnes vděčni za jeho inspirující
důvěru, že porozumění a smíření mezi
Čechy a Němci je možné. Za svůj přínos ostatně Anton Otte obdržel četná
ocenění: byl vyznamenán Řádem TGM,
Spolkovým křížem za zásluhy (Bundesverdienstkreuz) a Bavorským řádem
za zásluhy. „To, co mě během let víc a víc
zaměstnávalo, bylo smíření, ať už ve farnosti, ve vězení mezi násilníky a jejich
oběťmi, a nakonec ve vztazích mezi
Čechy a Němci. Ale to není přece pro
kněze nic mimořádného. Právě proto
přece přišel Ježíš Kristus na svět, aby
nás smířil s Bohem a se sebou navzájem,
co jiného by nám mělo ležet na srdci?“
komentoval ta v ýznamná ocenění
v knížce Vzdálená Evropa?. A jedním
dechem dodával, že on sám moc dobře
ví, co všechno v životě nezvládl.
O smíření nejraději hovořil jednoduše
– jako o hojení starých ran, které ob-

čas zabolí, nebo se dokonce po letech
znovu otevřou. Někdy pomůže trpělivá
péče, jindy čas. Ptal jsem se ho jednou,
co tedy říkal souženým lidem, a on mi
odpověděl: „Sedl jsem si na pryčnu vedle toho vězně nebo na židli vedle nemocného, někdy jsem je držel za ruku
a zůstal s nimi. V takových situacích
jsem neměl, co říct. Trpěl jsem s nimi.
Všechno, co mne napadalo, každé slovo,
mi přišlo banální. Snažil jsem se jen
se s nimi ztotožnit. To pro mě byl věrohodný způsob odpovědi, jedno zda šlo
o někoho poničeného válkou, zločince,
těžce nemocného či jinak zkoušeného
člověka.“ V tom viděl svoji roli Kristova
kněze.
JOSEF BERÁNEK, autor je publicista
a spoluautor knižního rozhovoru
s Antonem Ottem Vzdálená Evropa?
Pohřební mše sv. se koná v pátek 7. ledna
v 9 hodin v katedrále v Bamberku (Německo), v 11 hodin bude uložen do rodinného hrobu. V sobotu 8. ledna bude zádušní mše sv. v 11 hodin v bazilice sv. Petra
a Pavla na Vyšehradě.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Pražská roláda

Plnění míchanými vajíčky se může zdát na první pohled trochu zvláštní. Jednoduchá, ale
přesto šťavnatá nádivka ale rozhodně stojí za vyzkoušení. (4 porce, 1 hodina)

Suroviny
100 g šunky, na kostičky
3 lžíce oleje
100 g hrášku, spařeného
4 vejce, prošlehaná

400 g hovězího zadního
400 ml vývaru
2 lžíce hrubé mouky
2 lžíce hladké mouky
sůl a pepř
1. Šunku krátce orestujeme na rozpáleném oleji. Pak přidáme hrášek a vejce,
osolíme, opepříme a vajíčka umícháme
jen do polotuha. Pak do vajíček opatrně
vmícháme hrubou mouku. Maso, nejlépe
přes fólii, rozklepeme. Na maso rozetřeme
vaječnou směs, stočíme, svážeme provázkem a přendáme do pekáčku.
2. Podlijeme vývarem a dáme péct
na 170 °C asi 40 minut, během této doby
maso pravidelně poléváme vývarem. Upečenou roládu vyjmeme, do výpeku zašleháme hladkou mouku a necháme ještě
chvilku povařit a zahustit. Osolíme, opepříme a podáváme s bramborami.
Hana Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na leden a únor 2022
Začátek období po Zjevení Páně
9.1.0202

9.30

11.1.2022

13.30 biblická Fokus Praha

Karlín

11.1.2022

20.00 setkání třicátníků

Tulská, či u někoho doma

12.-16.1.2022

bohoslužby s dětmi

ve sboru, i přes you tube

dovolená Matěje Opočenského

16.1.2022

9.30

20.1.2022

14.00 setkání seniorů

Tulská

20.1.2022

19.30 schůze staršovstva

Tulská

21.1.2022

16.00 starší děti

Tulská

21.1.2022

17.00 mládež

Tulská

23.1.2022

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

24.-28.1.2022

Farářský kurz 2022 „V co (ne)věří generace Z“

PeDF UK, Praha 1

23.-28.2022

v tomto týdnu sborový program neproběhne. Matěj Opočenský je na farářském kurzu.

30.1.2022

9.30

bohoslužby

káže Kristýna Pilecká

bohoslužby

káže Kristýna Pilecká

Doba předpostní
3.2.2022

20.00 setkání třicátníků

6.2.2022

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

10.-13.2. 2022

akce pro mládež - „Běžky nebo pěšky“

Pražský SOM

26.-27.2.2022

výjezd starších dětí (10–14 let)!
Pro mladší vymylíme také něco v jiný termín.

místo hledáme

Pravidelný týdenní program
Středa

15.00

Pátek (střídavě) odpoledne

biblická hodina pro dospělé (také přes ZOOM)
starší děti, konfirmační cvičení, mládež

Archová sbírka na Nový evangelický zpěvník
(přijímáme i v roce 2022)
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

