
i Ze sborových akcí

Po 20. 10. 19:30 modlitební setkání
Út 21. 10. 14:30 setkání starších věkem
Út 21. 10. 19:00 základy křesťanské víry: Šlo by to bez církve? (O Duchu

svatém)
Út 21. 10. 19:00 ekumenická biblická hodina (Pavel Filipi)
Ne 26. 10. 9:30 bohoslužby (Pavel Filipi)
Ne 2. 11. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Ne 2. 11. 19:00 bohoslužby (E. Čašková)
Po 3. 11. 19:30 modlitební setkání
Út 4. 11. 14:30 koncert nejen pro starší věkem (L.Syabrenko, V.Henderson

- klavírní duo)
Út 4. 11. 16:30 schůzka křesťanské služby
Út 4. 11. 19:00 základy křesťanské víry: Pokušení, hřích a odpuštění (Desa-

tero)
Ne 9. 11. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Po 10. 11. 19:00 schůzka hospodářské komise
Po 10. 11. 19:30 modlitební setkání
Út 11. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 11. 11. 19:00 základy křesťanské víry: Odkud je zlo? (dědičný hřích)
Čt 13. 11. 19:00 schůze staršovstva
Ne 16. 11. 9:30 bohoslužby (E. Čašková)
Po 17. 11. 19:30 modlitební setkání
Út 18. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 18. 11. 19:00 základy křesťanské víry: Křesťanský styl života (o modlitbě

a křesťanských hodnotách)
Út 18. 11. 19:00 ekumenická biblická hodina (P. Filipi)
Ne 23. 11. 9:30 bohoslužby (E. Čašková);

po té slavnost pokřtěných a přijatých do sboru, sborový oběd
Po 24. 11. 19:30 modlitební setkání

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakční kruh tvoří Matěj
Cháb, Jakub Rais, Jana Šarounová, Barbora Uličná a Adelaida Wernischová. Jazy-
kové korektury: Jana Šarounová. Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje
Jan Mach, internetovou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky,
reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224 253 550, e-
mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby vinohradského sboru.
Neprodejné.

Číslo 150/říjen 2014 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Smýšlejte o sobě střízlivě
Kázání Bohuslava Otřísala na Vinohradech 8.1.1989

Římanům 12,3–5: Každému z vás ří-
kám na základě milosti, která mi byla
dána: Nesmýšlejte výš, než je komu ur-
čeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle
toho, jakou míru víry udělil každému
Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a
nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač
je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu
a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé
údy.

Tato kapitola je v křesťanském světě
známá svým výčtem charismat, darů,
které Pán církve mocí Ducha svatého svě-
řuje těm, kteří patří k jeho lidu. Apoš-
tol jmenuje celkem sedm darů: proroc-
tví, službu, vyučování, pastoraci, rozdá-
vání, správu církve a činy milosrdenství.
Podstatně jinak napsal o charismatech
do sboru v Korintě. V 1. Korintským
12. kapitole vyjmenoval devět darů, a
kromě proroctví jiné než v Římanům 12.
To nám připomíná důležitou pravdu, že
Duch svatý je nesmírně bohatý, že ho ne-
můžeme spoutat do ustálených forem naší
práce a že může i naši přirozenou aktivitu
posvětit a použít ji k dobru církve.

Náš text je jakousi předmluvou k
výčtu charismat. Předmluvy bývají dů-
ležité a nemáme je nechávat stranou,
chtějíce co nejrychleji zvládnout obsah
knihy. V této předmluvě je velice zdů-
razněna střízlivost. Apoštol považoval za
potřebné připomenout římskému sboru,
který sám nezaložil a blíže neznal, že píše
mocí svého úřadu, od Pána církve svěře-
ného. Asi jim střízlivost scházela a on to
považoval za velký nedostatek.

Nejprve se zde dovídáme, že Bůh

nám uděluje míru víry. Nejen tedy,
že víru dal, ale také určil její míru. Ně-
kdo by mohl říci, že víra jakožto vztah
k Bohu buď je, anebo není. Ale ono to
není tak jednoduché. Především musíme
jasně povědět, že nám jde o víru křes-
ťanskou a že vědomě necháváme stranou
víry jiné, např. židovskou, mohamedán-
skou a buddhistickou. To není projev ne-
snášenlivosti. Právě zde musíme uplatnit
své buď, anebo: buď jsme křesťany, anebo
nejsme. Jistě jimi jsme a chceme zůstat.
Lidové tvrzení, že záleží na tom, aby člo-
věk vůbec někomu nebo něčemu věřil, pro
nás není. A už zde si uvědomujeme, že
není víra jako víra. Když se budeme ptát
na obsah křesťanské víry, zase vyvstanou
rozdíly. V katechismu se na otázku, co je
pravá víra, odpovídá: Pravá víra je nejen
pouhá znalost Písma svatého, ale i na-
prostá jistota, že pro Ježíše Krista jsou i
mně všechny mé hříchy odpuštěny a že
jsem u Pána Boha zase v milosti. Má
každý člen církve tuto jistotu? Nebo ji ně-
kteří hledají, o ni zápasí, k ní dorůstají?
V listu Římanům čteme o něco dále o
bratru slabším ve víře (14,1). Do Korintu
tentýž apoštol napsal:„Máme naději, že
naše víra bude růstÿ (2K 10,13). Apoštol
Jakub napsal, že víra bez skutků je mrtvá
(Jk 2). Pán Ježíš mluvil v jedné a téže
kapitole o veliké víře, kterou našel u set-
níka v Kafarnaum, i o malověrnosti svých
učedníků (Mt 8). Ano: k řeči o víře patří
skoro vždy nějaké přídavné jméno, které
víru blíže určuje. Apoštol svým výrazem
„míra víryÿ myslel především na nestejné
podělení dary Ducha svatého, ale věděl i o
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V neděli 14.9. po bohoslužbách se sku-
pinka asi 15 dětí i dospělých ze sboru
vydala na odpolední výlet do Kolína za
vláčky. Na kraji města tam skupinka nad-
šenců vybudovala úzkokolejnou drážku,
vzniklo i nové nádraží, vystavěné dle do-
bového vzhledu, s mnoha detaily, které si

někteří z nás možná ještě pamatují z dob
svého dětství. Nechybí tam ani pověstná
lampárna. Drážka je vystavěna většinou
na tělese původní železničky, která vozila
řepu z polí do Kolína. Nyní zde návštěv-
níky v otevřených nebo uzavřených vagó-
nech vozí parní či dieselová lokomotiva.

Jízda vede polabskou rovinou, na
konci trati lze vystoupit, kousek se pro-
jít a pak se vrátit dalším vláčkem zpět.
Tuto možnost jsme využili. Celou dobu
s námi jel i šel a úžasně se nám vě-
noval zakladatel drážky a předseda ob-
čanského sdružení Klub pro obnovu ko-
línské řepařské drážky, jinak člen kolín-
ského sboru Tomáš Vanča (na fotogra-
fii se zvednutou rukou). Objasnil nám

historii i současnost drážky, podal tech-
nické informace a sdělil další zajíma-
vosti. Na závěr nám potom poskytl i bo-
nus – krátkou jízdu drezínou až skoro
k autobusové zastávce. Výlet jsme si tak
užili všichni – děti i dospělí. Kdo by se
chtěl do Kolína vydat po vlastní ose,
najde informace na webových stranách
http://zeleznicka.bloudil.cz/.

jaš
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navýsost vhodnou příležitostí se kostnic-
kého mučedníka (anebo kacíře?) znovu
chopit. Ne už v okovech, nýbrž v jeho
evangelijním étosu. Ve svých epištolách
z exilu i ve svých kázáních byl tento ji-
nak průměrný i chybující teolog zkrátka
„mistrÿ – to mu nelze upřít. Nenechme
se zmýlit tím, že česká společnost je dnes
malátná a zájem o Husa oproti situaci
před sto lety nápadně povadl. Nyní je
třeba každopádně prokázat, že čeští ka-
tolíci berou Husa za svého, i když je
to svým způsobem neskladná postava.
Nebyla by to jen rozumná taktika, ale

také služba – a sice jak katolické církvi,
tak ekumenickému hnutí za našimi hrani-
cemi. Jan Hus totiž dodnes zaujímá vý-
znamnou kapitolu v dějinách všeobecné
církve a nelze počítat s tím, že by se to
někdy změnilo.

Jan Pavel II. už není mezi námi, ale
jeho apel, aby se čeští katolíci Husem za-
bývali, zůstává stále aktuální. Ne aby je
to v katolické víře zviklalo, nýbrž aby je
to v této víře i v lásce ke Kristu ještě
více prohloubilo. A učinilo vyspělejšími a
v neposlední řadě věrohodnějšími.

Martin T. Zikmund

(Zdroj http://www.katyd.cz/clanky/ostatni/pred--600--lety--jan--hus--
prekrocil--rubikon.html)

Výlet na řepařskou drážku

KÁZÁNÍ 3

jiných rozdílech ve víře, způsobených du-
chovní nedospělostí, nestálostí, špatným
hospodařením, důvěřivým přijímáním ji-
ného učení. Za nestejným podělením dary
Ducha svatého je svobodná Boží milost,
za nedostatky ve víře je naše nedoko-
nalost, ale za vším a nade vším je las-
kavý Bůh, který nám přeje duchovní pro-
spěch. On nevěnuje všecku pozornost jen
těm dobře prospívajícím a nezanedbává
ty druhé, mající různé nedostatky. Boží
lid nikdy nebyl a nikdy nebude spole-
čenstvím na způsob zápalek v krabičce:
všechny jsou stejné.

Ale teď vážné slovo o společenství vě-
řících: Smýšlejte o sobě střízlivě. Jde
o skromnost, mírnost, rozumnost, sebeo-
vládání. Tu hodnotu (sófrosyné) znala i
pohanská mravouka, která se pokoušela
stanovit pravidla lidského soužití. Pro
křesťanské společenství je dvakrát důle-
žité, jak lidé spolu vycházejí. Opakem
střízlivosti v posuzování sebe je to, že člo-
věk myslí o sobě mnohem víc, než je, tedy
domýšlivost nebo namyšlenost. To je po-
čínání, kterým se druhý člověk cítí poní-
žen, a není divu, že se brání všemi pro-
středky. Přeruší spojení s namyšleným,
začne vypichovat jeho nedostatky, pro-
padne pocitu méněcennosti, dá průchod
závisti, která je schopna dalších zlých
věcí. To všechno je oslabením a ubíje-
ním společenství. A namísto toho, aby u
stolu Boží milosti pokojně seděli ti, kteří
jsou pro Kristovu zásluhu u Boha v mi-
losti, je zde cosi roztrhaného. V první
době křesťanské církve se to přihodilo
sboru v Korintě. To, že se apoštol ro-
zepsal ve třech kapitolách 1. listu Ko-
rintským tak podrobně o darech Ducha
svatého, bylo způsobeno velikou nouzí ve
sboru, jehož společenství bylo roztrháno

nestřízlivostí. Jedni tam byli namyšlení a
druzí ponížení. Právě tak se dnes může
stát, že člověk z výšin duchovního po-
znání hledí na druhé jako na neduchovní,
že vyhledává jen duchovně spřízněné a
setkávání s druhými považuje za ztrátu
času; že svůj život vidí jako pole s bo-
hatou úrodou, kdežto život druhého jako
úhor bez úrody. V takové situaci se bu-
dou vždy někteří bránit a ve své obraně se
možná dostanou až k obhajobě něčeho, co
správné není. Duchovní nestřízlivost pus-
toší a boří. Zápalkami v krabičce nejsme a
nikdy nebudeme, ale zůstávat pohromadě
při vší různosti máme; a ne z mrzuté po-
vinnosti, ale v lásce.

Avšak nejen to: Máme jeden dru-
hému sloužit. Tím, co každý věřící člo-
věk z Boží milosti má. Němci to vyjadřují
dvojicí slov Gabe – Aufgabe, dar – úkol.
Jsme společenstvím vzájemné služby při
různosti obdarování. Zásada „já mám
všechno, ty nemáš nicÿ, nebo „já mám
to pravé, ty máš to falešnéÿ je mysli-
telná ještě tak při misijní práci, ale i
tam je předznamenána touhou posloužit.
Zato ve společenství Božího lidu není na-
místě. Jsme tělo, v němž každý úd svým
způsobem slouží druhým. Každý slouží a
zároveň přijímá ze služby druhých. „A
všichni máme podíl na jednom chlebuÿ
(1K 10,17). Tím chlebem je dárce života,
Ježíš Kristus. Amen.

Milostivý Bože,
Prosíme za náš svět, tvé stvoření,

které se ti v hříchu odcizilo a zmítá se v
nepokojích a válkách, v nedůvěře a stra-
chu, v nemocech a neštěstích. Ty jsi tak
miloval svět, že jsi obětoval svého Syna.
Prosíme, rozdávej ve světě z této lásky.

Prosíme za náš národ, kterému jsi v
minulosti dal věrné svědky, aby mu připo-
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mínali tvou pravdu a uchovávali duchovní
statky.Prosíme o věrnost zdravému od-
kazu otců a o statečné vyznavače tvé
pravdy v přítomnosti.

Prosíme za církev, která je zde z tvé
vůle a zůstane i přes nepřízeň světa, pro-
tože svět potřebuje slyšet tvé jasné svě-
dectví, že tebe nelze odstranit z lidských
dějin, a protože každý má slyšet pozvání

ke zdroji života v Ježíši Kristu.
Prosíme, dej všem církvím vědomí

společného poslání.
Prosíme za své bližní v nemocech, po-

kročilém věku, osamocenosti, ve staros-
tech o živobytí, v pracovním zatížení, v
péči o druhé, v nesouladu rodinném, ve
starostech o budoucnost dětí. Dej poznat
své milosrdenství.

Desetiletí sborové sestry
Rozhovor s Jarmilou Raisovou

Letos je to již 10 let, co pracuješ
v našem sboru jako sborová sestra.
Mám v čerstvé paměti schůzi star-
šovstva, na níž jsme tě do této po-
zice vybírali – tehdy se zpočátku
zdálo, že ze tří kandidátek bude
mít největší šanci jiná, ale tajná
volba nakonec dopadla jednoznačně
v tvůj prospěch (naprostá většina
10 hlasů). Už tenkrát mi přišlo, že
to nebude náhoda. Myslím ale, že
jsi tehdy ještě neměla úplně jasnou
představu, co práce sborové sestry

obnáší. Mám pravdu?

Ano, měla jsem velmi mlhavou před-
stavu o tom, co budu dělat. Myslela jsem
si, že sborová sestra má za úkol stát
vzadu v kostele u časopisů a usmívat
se. . . . Kubíkovi byly čtyři, začal chodit
do školky a já jsem chtěla začít chodit
do práce. Před mateřskou jsem dělala
v bance, bavila mě práce s lidmi, ale to
prostředí mi nesedlo. Rozhodně jsem se
tam nechtěla vrátit. Šla jsem tedy na pra-
covní úřad, kde jsem uvedla, že bych ráda
pracovala v sociální oblasti. Nabídli mi
pár zajímavých míst, ale nebylo to pro
mě přijatelné, buď to byla práce na více-
směnný provoz, nebo bych musela dojíž-
dět na druhý konec Prahy. Chodila jsem
v té době do strašnického sboru. Jedna
sestra mě pozvala, ať přijdu do jejich
modlitební skupinky. Když jsem tam při-
šla, byla jsem trochu vyvedená z míry,
protože se mě sestry (myslím, že tam byly
samé sestry) zeptaly, co mě trápí. Já jsem
odpověděla, že jsem zdravá, ale že bych
si ráda našla práci, která bude pro mě
vhodná a bude mě těšit. Zdálo se mi to
trochu troufalé, ale modlily jsme se za to.
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které posílal Pražanům, když byl nyní
od svých posluchačů a příznivců vzdálen.
V jedné ze svých prvních „epištolÿ, kte-
rou napsal ještě před Vánoci roku 1412,
prokazuje, že i při všech strastech, kte-
rými musel projít, neztratil smysl pro hu-
mor. Když se dozvěděl, že se udál pokus
Betlémskou kapli strhnout, vyznal: „Tu
důvěru v Boha mám, že nic nesvedou,ÿ
poněvadž i „Hus, zvířátko krotké, pták
domácí, jejich osidla přetrhl. . . ÿ A vy-
jádřil naději, že jako pravda Kristova
byla vydána na smrt a pohřbena, a přece
vstala z mrtvých a za sebe ustanovila
dvanáct apoštolů, tak tatáž pravda „za
jednu slabou a nestatečnou husu pošle do
Prahy mnoho sokolů a orlů, kteří bys-
trým zrakem předčí jiné okřídlence. . . ÿ
Načež papežovu klatbu označil za dřevě-
ného jestřába.

KAZATELNA JAKO MÉDIUM

Tímto „ornitologickým přirovnánímÿ
jako by Hus předznamenal svůj „druhý
životÿ v našem národě, zejména husit-
skou a bratrskou reformaci. Nejsou to
však tolik myšlenky, které z Jana Husa
už brzy po jeho smrti učinily mocný sym-
bol s protiřímským hrotem, nýbrž dra-
matické okolnosti jeho života, schopnost
„mediálněÿ působit (i kazatelna je mé-
dium svého druhu), jeho vnitřní přesvěd-
čení o „své pravděÿ a hlavně ochota za
ně zaplatit cenou nejvyšší. K této ochotě
nejspíš dospěl Jan Hus právě před 600
lety při přemýšlení nad osudem třech
sťatých tovaryšů. . .

MODLITBA JANA HUSA

Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za se-
bou, poněvadž když ty nás nepotáhneš,

nemůžeme tě následovat. Dej statečného
ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé,
ať předchází, prostředkuje i následuje tvá
milost, protože bez tebe nemůžeme nic či-
nit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrut-
nou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce
nebojácné, víru pravou, naději pevnou a
lásku dokonalou, abychom ze tebe nasa-
dili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.

Kdo se začte do spisů Jana Husa,
zejména do jeho dopisů a kázání, nemůže
upřít tomuto českému reformátorovi mi-
mořádné obdarování oslovovat čtenáře či
posluchače. Jeho síla spočívá i v tom, že
se mu daří v adresátech svých promluv
vytvořit dojem, že mezi farizeji a nepřá-
teli Kristovými ze stránek Nového zákona
a tehdejší katolickou reprezentací z po-
čátku 15. století je až nápadná paralela.

Ve skutečnosti museli být farizeové
daleko ctnostnější než například takový
Jan XXIII., bývalý pirát, který pro po-
třebu své světské politiky ždímal peníze
z věrných křesťanů po celé Evropě – a pak
byl právem Kostnickým koncilem zbaven
úřadu. Z Jana Husa, jakkoli pomýleného
v některých dogmatických otázkách, sálá
upřímná oddanost Kristově věci v takové
intenzitě, že ortel Kostnického koncilu
nemůže našinec vnímat jinak než jako
tragédii. Národní tragédii, protože české
duchovní dějiny se v tuto chvíli na dlouhá
staletí bolestně rozštěpily a Husa pak
kdekdo používal vůči katolictví jako be-
ranidlo. A to se může znovu vrátit (záleží
jen, kdo si tento silný symbol znovu při-
vlastní), leda snad by Husovu věc vzala
za svou česká katolická církev a Hus se
konečně začal i českými kněžími a laiky
(ne pouze několika odborníky) se zájmem
číst a promýšlet. Byť nikoli nekriticky.

Blížící se 600. výročí jeho upálení je
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Před 600 lety Jan Hus překročil Rubikon

Za tři roky si budou nejen křesťané
v českých zemích připomínat 600 let od
upálení Mistra Jana Husa. Rozhodujícím
momentem v životě tohoto kazatele se stal
ale už rok 1412, proto se nyní dostává pod
náš drobnohled.

(Pozn. redakce: Článek byl psán pro
Katolický týdeník a vyšel 4.7.2012)

Od května roku 1412 to v Praze vřelo,
ať už bylo počasí jakékoli. Dusnou at-
mosféru přivezli do Prahy kazatelé od-
pustků, jejichž finanční výnosy měly být
použity na válku Jana XXIII., jednoho
z tehdejších dvou papežů, proti Ladi-
slavu Neapolskému. Zatímco tento papež
nechal stavět v Římě bezpečnostní ko-
ridor mezi svou rezidencí a Andělským
hradem, v Praze kvůli protiodpustkovým
protestům padaly hlavy.

Jan, Martin a Stašek, tři mládenci
jako by vystřižení z knihy Daniel, byli na-
vzdory Husově přímluvě královskou vrch-
ností sťati. Jediným důvodem byly jejich
hlasité protesty v kostelích proti vyhla-
šování odpustků na tyto vojenské účely.
Je pozoruhodné, že Hus po popravě to-
varyšů 11. července zaváhal – jednak se
neúčastnil následného demonstrativního
pohřbu a jednak se další týden v Betlém-
ské kapli k této bolavé kauze nijak nevy-
jádřil – jakkoli to od něj všichni očekávali.
Zřejmě přemýšlel nad dvěma věcmi: nad
odpovědností za své posluchače (tři sťatí
mládenci mezi ně patřili) a nad svým
vztahem k dosud vstřícnému králi, ne-
boť Václav IV. neměl v žádném případě
v úmyslu papežskou odpustkovou bulu
znevažovat. Ostatně část vybraných pe-
něz měla skončit v jeho pokladně.

ODVOLÁNÍ A ROZLOUČENÍ

„Celou kapli plnou zlata bych nevzal za
tyto hrdiny, kteří se směle postavili tlamě
Antikristově,ÿ zahřímal konečně Hus 24.
července již bez jakéhokoli taktizování, a
tak dovršil svůj obrat. Tímto jednoznač-
ným postojem překročil Rubikon a ne-
bylo už pro něj cesty zpět. Papež, jakmile
se dozvěděl o pražských nepokojích a Hu-
sově postoji, již neváhal vyhlásit nad ním
nejpřísnější klatbu a vzpurnou Prahu za-
tížit hrozbou interdiktu – ten zakazoval
vykonávat všechny bohoslužebné úkony
v místě, kde se bude kacíř zdržovat.

V této vypjaté situaci se dokonce udál
pokus Husa v kapli zatknout, ale nepoda-
řilo se. Než se tento oblíbený kazatel mu-
sel s hlavním městem království rozlou-
čit, zveřejnil 18. října v latině své slavné
„Odvolání k Ježíši Kristu, soudci nejspra-
vedlivějšímuÿ. To z něj udělalo reformá-
tora „velkého styluÿ, jak poznamenal his-
torik Jan B. Lášek, který toto gesto při-
rovnal k Lutherovým protiodpustkovým
tezím z 31. října 1517.

DŘEVĚNÝ JESTŘÁB

Husův podzimní odchod z Prahy jako by
předznamenal podzim jeho života. Před
odchodem do Kostnice, kde se jeho ži-
votní běh završí, stráví dva roky v do-
mácím exilu (1412–1414), a to zejména
na Kozím Hrádku nedaleko Tábora a na
hradě Krakovci u Rakovníka. Na těchto
místech, v poměrném klidu, mohl sepsat
své nejvýznamnější teologické práce, jako
např. spisy O církvi, O svatokupectví či
Postilu. Zajímavé jsou však i jeho listy,

ROZHOVOR 5

Za pár dnů potom jsem četla v Českém
bratru inzerát, že vinohradský sbor hledá
sborovou sestru. Řekla jsem si – sborová
sestra – to zní pěkně, tak to zkusím, za
to nic nedám. Vůbec jsem si tehdy ne-
dala do souvislostí, že by to mohla být
Boží odpověď na mou modlitbu. Teď už
to pár let vím.

Považovala jsi to tedy spíše za pře-
chodné řešení?

Myslela jsem si, že ve sboru budu pra-
covat jen na přechodnou dobu, než Kubík
trochu povyroste nebo než si najdu „něco
lepšíhoÿ. Po čase mi došlo, že tuto práci
nelze dělat „přechodněÿ. Také jsem cítila
potřebu doplnit si vzdělání v sociální ob-
lasti, to se mi nakonec podařilo a myslím,
že mi v mé práci nyní pomáhá. Potom ale
nastal okamžik, kdy jsem skutečně chtěla
odejít pracovat jinam, byla jsem tam už
skoro přijatá. Nakonec však nastaly ta-
kové okolnosti, které mě přesvědčily, že
by to nebylo dobré rozhodnutí. . . . (Jakub
už mě přerostl a já mám pocit, že jsem na
správném místě, i když dělám řadu chyb.)

A jaké byly začátky? Dařilo se ti
stát s úsměvem u časopisů, nebo ti
úsměv brzy zmrzl na rtech?

Jelikož jsem neměla skoro žádnou
představu, byla jsem nadšená! Příjemné
bylo určitě i zjištění, že nemusím jen stát
u časopisů a usmívat se. Až později mi
došlo, že jsem nastoupila zrovna v době,
kdy situace ve sboru byla dost vyhrocená.
Vůbec jsem to ale nevnímala, všechno
bylo pro mě nové a byla jsem skutečně
nadšená. Všichni mě přijali moc pěkně
a já jsem od začátku cítila moc dobře,
jako mezi svými. Vůbec jsem nechápala
otázku Matěje Chába, když se mě ptal,
jestli jsem odolná vůči stresu. Pomys-
lela jsem si tehdy – jaký tady může být

stres, když budu pracovat mezi věřícími?
Pochopila jsem později. . . Hodně mi po-
mohla Marta Kadlecová, bývalá sborová
sestra, jsem jí za to skutečně vděčná!

Ne každý si umí představit, co práce
sborové sestry obnáší, co vlastně
celé dny děláš, když časopisy se pro-
dávají jenom v neděli, a to navíc
formou samoobsluhy a platby do
kasičky. Můžeš to trochu popsat?

Není to úplně snadné, ale pokusím
se. Moje práce by se dala rozdělit na
tři části: kancelářská, pastorační a různá.
Kancelářská práce – to je jasné: vyři-
zování korespondence a telefonátů, ak-
tualizace kartotéky, vedení sborové po-
kladny, pronájmy sálu v 1. patře, aktu-
alizace programu na nástěnce a webu,
zápisy ze schůzky křesťanské služby a
v poslední době také zápisy „sálové ko-
miseÿ, objednávání a evidence plateb cír-
kevního tisku a knižních periodik, objed-
návání a vyzvedávání stravenek, vedení
knihy jízd. . . Pastorační část – to jsou ná-
vštěvy u starších členů našeho sboru –
buď u nich doma, v Domovech pro se-
niory nebo v nemocnici. Někdy se jedná
také o doprovod k lékaři nebo na úřad,
či o obstarání nákupů. Přibližně 2x mě-
síčně mám setkání starších věkem. Také
učím předškolní děti a prvňáky nábožen-
ství, a v nedělní škole, ale to je mimo můj
pracovní úvazek. Různé – sem patří roz-
ličné pochůzky – na poštu, synodní radu,
nakupování (potravin, knížek. . . ). Úklid
kuchyňky, přemisťování stolů v sále, vý-
měna ubrusů (praní ubrusů či odnos do
prádelny). Pomoc při přípravě advent-
ního trhu, rodinných nedělí, vánočních
dárků pro děti a seniory, sborového tá-
bora. . . . V poslední době také koordinace
úprav v dětské klubovně.
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Myslím, že jsi zapomněla na
spoustu těch drobností, které by
„umořily koněÿ, ale přesto jsou
často pro chod různých sboro-
vých aktivit nepostradatelné. Co tě
vlastně na tvé práci nejvíce těší? Co
je naopak někdy trochu náročné?

Moc ráda chodím na návštěvy, pokud
se nejedná pouze o společenskou událost.
Těší mě, když mohu lidem, kteří často
celý život těžce pracovali, nějak prakticky
pomoci. Mrzí mě pak, když nabízím svou
pomoc a lidé se ostýchají říci, co potře-
bují. . . Ráda poslouchám životní příběhy
a osudy starších lidí, je to jako brána do
jiného světa. Baví mě také být s malými
dětmi: poslouchat jejich nápady, vnímat
čistotu jejich duše. . . Je pro mě povzbu-
zující být se staršími i s malými. Náročné
jsou chvíle, když je někdo ze starších od-
volán z této časnosti. I když samozřejmě
věřím, že smrtí existence našich blízkých
nekončí, stýská se mi po nich. Smutné je,
když se poslední rozloučení s nimi nekoná
v kostele, jak si přáli, ale jejich příbuzní
obřad buď vůbec neudělají, nebo se koná
pouze civilní pohřeb v neutěšené obřadní
síni. Takových případů není většina, ale
stávají se čím dál tím častěji.

Je něco, v čem ti práce sborové se-
stry vzala iluze nebo v čem by sis ji
představovala jinak? Cítíš ze strany
sboru dostatečnou podporu?

Žádné velké představy jsem neměla,
takže jsem o nic nepřišla. Nyní vážně –

došlo mi třeba, že i faráři jsou jenom
lidé a mohou dělat chyby stejně jako my
ostatní, jenom je to víc vidět. U sebe vi-
dím změnu v tom, že dříve mi bylo líto,
když došlo ve sboru k nějakému nedo-
rozumění, nyní se snažím vidět různost
názorů pozitivně. Myslím, že dříve bylo
ve sboru více ochotných rukou, více lidí,
kteří něco chtěli pro sbor udělat. Určitě
by mě potěšilo, kdyby se staršovstvo více
zajímalo o mou práci. Jinak cítím dosta-
tečnou podporu, která mě povzbuzuje a
těší. Ve sboru jsem našla řadu dobrých
přátel, o kterých jsem se přesvědčila, že
se na ně mohu spolehnout. Jsem za to
vděčná. Přála bych všem, kteří přicházejí
do našeho sboru, aby zde též našli takové
přátele jako já a aby se zde cítili dobře.
Práci sborové sestry mám ráda, a pokud
Pán dá, doufám, že ji budu moci dělat i
nadále. Jestli až do důchodu, to nevím. . .

Co říci na závěr? Vím, že budu mlu-
vit za mnohé, pokud napíšu, že Jar-
miliny práce si vážíme nejen proto,
že ji dělá dobře a svědomitě. Ještě
důležitější je totiž asi to, že ji dělá
s opravdovým zájmem o lidi, s ote-
vřeným srdcem a milým přístupem
ke všem, i když často přicházíme
s roztodivnými nároky a potřebami,
vhod i nevhod. Děkujeme a přejeme
jí, ať jí to vydrží stále, a také ať na
ni nenakládáme zbytečně věci, které
můžeme vyřešit sami.

Ptala se Jana Šarounová

ZE SBORU 11

V sobotu 30.8. se vzali Anna Šarounová a Ondřej Koláček v kostele Nejsvětějšího
srdce Páně na Vinohradech za přítomnosti asi dvou set účastníků. Byla to svatba
ekumenická – oddával je páter Zdeněk Wasserbauer, kázání měla Ester Čašková,
společně pak také novomanželům požehnali. Při obřadu svítilo slunce i hodně pršelo
a Amen za modlitbou Páně „stvrdilÿ hrom.
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Blahopřejeme novomanželům

O prázdninách proběhly dvě svatby členek našeho sboru. V sobotu 9.8. se pro-
vdala Michaela Valentová za Václava Kopeckého, svatbu měli v krásném prostředí
herlíkovického kostelíku. Oddávala je sestra farářka Ester Čašková, svatba to byla
skromná – kromě manželů Čaškových již jen za přítomnosti dvou svědků – a dle
účastníků krásná a dojemná.

ZE SBORU 7

Vzpomínky na vinohradské faráře VII.
Bohuslav Otřísal

V polovině minulého století výrazně
ovlivnili činnost našeho sboru na Krá-
lovských Vinohradech především faráři
Bedřich Jerie, který zde působil v letech
1923 – 1953, tedy ve velmi dramatické
době celých 30 let, a po něm pak i bratr
farář Lubomír Moravec, který zde působil
v letech 1953 – 1970, tedy 17 roků. Mnozí
z nás se na ně pamatujeme. Neméně vý-
raznou osobností v čele našeho sboru byl
pak i jejich následovník, bratr farář Bo-
huslav Otřísal, který náš sbor vedl od
roku 1970 do roku 1990, tedy téměř ce-
lých 20 let.

Bratr Otřísal nastoupil jako farář do
našeho sboru přesně 1. prosince 1970,
v době, kdy mu bylo 49 let. Narodil se
v roce 1921 v Nikolčicích, malé morav-
ské obci na jih od Brna. Při křtu dostal
jméno, které jako by předurčovalo jeho
poslání zde na zemi – Bohuslav. Otec mu
však brzy zemřel a tak vyrůstal i se svými
dvěma sourozenci jako polosirotek. Jeho

matka byla velmi chudá a navíc je po-
stihlo i neštěstí, když domek, který obý-
vali, vyhořel. Nějakou dobu potom vy-
růstal malý Bohuslav v sirotčinci v ne-
dalekých Myslibořicích. Díky vynikajícím
školním výsledkům však mohl pokračovat
ve studiu na gymnáziu v Moravských Bu-
dějovicích, až nakonec vystudoval evan-
gelickou bohosloveckou fakultu. V letech
1943 – 44 působil v Praze jako diakon, od
roku 1944 do roku 1947 jako seniorátní
vikář ve Stříteži u Rožnova pod Radhoš-
těm. Pak v letech 1947 – 52 už jako sa-
mostatný kazatel ve Velké (Hrubé) Lhotě
u Valašského Meziříčí. Oženil se, narodila
se holčička, která však asi v jednom roce
zemřela, ale po ní ještě syn Michael. Man-
želství však dlouho nevydrželo.

Jako mladý farář pak v roce 1952,
tedy ve svých 31 letech, nastoupil do
služby v Brně – Husovicích. Mladý fa-
rář zaujal však nejen mladé, kteří si ho
velmi oblíbili, ale všimli si ho i soudruzi
ze státní správy a udělali tedy to, co
tehdy mohli – odebrali mu státní souhlas,
který byl tehdy pro každého kazatele ne-
zbytným povolením ke konání kazatelské
služby. A tak násilně ukončili jeho půso-
bení nejen v tomto sboru, ale v církvi vů-
bec.

Více než rok potom bratr Otřísal pra-
coval v továrně jako skladník. Věřil, že se
ke svému poslání opět vrátí a i proto od-
mítl nabídku kariérního postupu. Časem
by se třeba mohl stát i vrchním skladní-
kem.

V roce 1961 se podruhé oženil a za čas
se narodila dcera Ester.
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Po více než roce mu soudruzi milos-
tivě obnovili souhlas, avšak pod podmín-
kou, že nebude působit ve velkém městě,
ale v menších sborech. Od roku 1964 tedy
působil jako farář v Uherském Hradišti.
V roce 1970, když odcházel náš farář Lu-
bomír Moravec do důchodu, oslovilo bra-
tra Otřísala staršovstvo vinohradského
sboru a on naši nabídku přijal. A tak
na sklonku roku 1970 nastoupil v našem
sboru, kde potom působil téměř 20 let.

Ke své práci přistupoval vždy velmi
pečlivě, velmi ceněna byla jeho kázání,
jejich příprava i myšlenkový obsah. Ká-
zání si od mládí psal namáčecím perem,
teprve později začal používat pero plnicí.

Pověstné je jeho používání tří barevných
pastelek (vždy žluté, modré a červené),
kterými si v rukopisech kázání podtrhá-
val důležitá místa. Svá kázání potom,
protože v té době je nemohl nijak pub-
likovat, přepisoval na psacím stroji v to-
lika kopiích, kolik jeho stroj dokázal, aby
je mohl po bohoslužbách alespoň někte-
rým zájemcům rozdat. Témata k jednot-
livým kázáním vybíral pečlivě dlouho do-
předu, diskutoval o nich se staršovstvem
a nechával si je staršovstvem schválit.
Se stejným zápalem se věnoval i pří-
pravě na „nedělní školuÿ. Učitelům, kteří
v nedělní škole působili, připravoval pod-
klady, podle kterých oni potom děti vyu-
čovali. V letech 1978 – 1990 působil také
jako senior pražského seniorátu.

ZE SBORU 9

V roce 1990, po dvacetiletém půso-
bení v čele našeho sboru, odešel do penze
i on. Odstěhoval se s manželkou do sboro-
vého domu v Libni. Pokud mu to zdraví
dovolovalo, působil tam potom ještě ně-
kolik let. V situaci, kdy libeňští nějakou
dobu neměli faráře, často kázal, vedl bib-
lické hodiny a vyučoval náboženství na
základních školách.

Zemřel v roce 1995.
Jeho syn Michael také vystudoval

evangelickou teologickou fakultu, působil
pak v letech 1976 – 1995, tedy 19 let
jako kazatel našeho sesterského v Praze
10 Vršovicích a pak se stal prvním redak-
torem náboženského vysílání v České te-
levizi. Také Ester zůstala odkazu svého
otce věrná, potkáváme se s ní skoro kaž-
dou neděli při bohoslužbách, kdy působí
jako varhanice.

Petr Kubánek

O br. Otřísalovi z publikace V proměnách času

Bratr farář Otřísal byl především uči-
tel církve a jako jeho předchůdci věrný,
pečlivý kazatel. Výklad Písma byl cen-
trem nejen bohoslužeb, ale všech shro-
máždění dětí i dospělých v týdnu a všech
mimořádných shromáždění, např. rodin-
ných nedělí se společným obědem nebo
společných víkendových pobytů v Cho-
těboři. Napsal, že v jeho době život

sboru probíhal „pod nízkým stropemÿ,
jak ostatně i jinde. Měl na mysli přede-
vším to, že sbor kromě osobního svědec-
tví svých jednotlivých členů nemohl ani
uvažovat i nějaké aktivitě, která by byla
určena lidem v okolí.

(V proměnách času, sborník ČCE.
Praha: Kalich 2002.)


