
i Ze sborových akcí

Čt 1. 12. 18:00 ekumenický koncert u CČSH v Dykově ulici (soubor In pace)
Čt 1. 12. 20:00 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 4. 12. 9:30 2. adventní neděle - bohoslužby (E. Čašková)
Ne 4. 12. 11:00 do 15:30; adventní trh
Po 5. 12. 17:00 schůzka křesťanské služby
Út 6. 12. 14:30 koncert nejen pro starší věkem (R. Kvapil - klavír: F. Chopin)
Út 6. 12. 19:00 ekumenická biblická hodina - Jozue (doc. J. Beneš)
Út 6. 12. 19:30 schůzka hospodářské komise
Čt 8. 12. 19:00 schůze staršovstva
Ne 11. 12. 9:30 3. adventní neděle - bohoslužby (Z. Šorm)
Ne 11. 12. 20:00 ekumenické adventní setkání u sv. Ludmily
Út 13. 12. 14:30 setkání starších věkem
Ne 18. 12. 9:30 4. adventní neděle - dětská slavnost
Út 20. 12. 14:30 setkání starších věkem
So 24. 12. 15:00 Štědrovečerní ztišení v kostele
Ne 25. 12. 9:30 Hod Boží vánoční, bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

(Ester Čašková)
Ne 1. 1. 9:30 bohoslužby (Ester Čašková)
Út 3. 1. 14:30 koncert nejen pro starší věkem (R. Melmuka - klavír)

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 170/listopad 2016 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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2 KÁZÁNÍ

On zjevil své slovo v kázání
Kázání Kateřiny Roskovcové na Vinohradech 13.11.2016

(1. čtení: Kaz 3,1–10)

Text: Tt 1,1–4

Apoštol Pavel píše dopis do mladého
křesťanského sboru na Krétě. Sám tento
sbor založil a před odjezdem tam zane-
chal svého blízkého spolupracovníka Tita,
kterému dopis adresuje. Ve srovnání s ji-
nými, je tento list krátký, nicméně obsa-
hem hutný. Pavel v něm na dálku nabádá
Tita, na co všechno má dát pozor, aby
sbor byl dost pevný a obstál ve víře a
zbožnosti před nebezpečími mravního od-
padnutí a před náporem bludařů. Začíná
apoštolským pozdravem, stejným, jakým
jsme začali tyto bohoslužby i my dnes:
„Milost a pokoj od Boha Otce a Krista
Ježíše, našeho Spasitele.ÿ Tak se nikde
jinde lidé nezdraví, než uprostřed Kris-
tovy církve. Ten pozdrav je opřen o jinou
autoritu, než jsou běžné lidské autority.
Dokonce ani Pavlova a Titova osobnost
není tou hlavní oporou, kvůli které máme
pozdrav slyšet a chtít jej přijmout také
pro sebe. Onou autoritou je Ježíš Kris-
tus, který je zjevením věčného Boha v na-
šem světě. Kvůli němu, Ježíši Kristu, byli
shromážděni křesťané na Krétě. A i když
se mnoho věcí od těch dob změnilo, jsme
kvůli němu shromážděni i my tady dnes.
A o něm se právě hned v pozdravu máme
ujistit, že nám přeje to, co jiný dát ne-
může: milost a pokoj od Boha.

A tohoto Ježíše Krista je Pavel služeb-
ník. Dílo však předává Titovi, „vlastnímu
synu, ve společné vířeÿ. Pak mu dává do-
poručení, které má vzbudit ve sboru dů-
věru. Titus má převzít štafetu nositelů
evangelia a pracovat stejným způsobem

jako apoštol Pavel před ním. Jako „Boží
služebníkÿ. Nebude sloužit v krétských
městech za sebe a kvůli sobě. Nebude
tam sídlit jako nějaký velvyslanec v rezi-
denci, ale jako ten, který slouží, doslova
„otrokÿ. Na stejné rovině jako služeb-
níci církve starozákonní: Mojžíš, Abra-
ham, David a proroci – někdy v nepo-
hodlí, či dokonce v pronásledování. Ti
všichni pronášeli tímto světem a dějinami
důležité poselství: poselství o Boží zá-
chraně člověka a tohoto světa. Boží plán
spásy. Ano, už od počátku světa měl Bůh
jediný plán záchrany pro své stvoření: Ži-
vot, o kterém je tu řeč, je smyslem a cí-
lem všeho – víry i učení. Život, kterému
se v Bibli říká věčný a z našeho pohledu
nepostižitelný. Snad jej trochu přibližují
slova: život úplný, plný, trvalý, absolutní,
šťastný ? Jednoznačné je, že je to život
s Bohem a ne bez něho. „Pravdomluvný
Bůh jej slíbil před věkyÿ. Bůh nelže – za
lháře byl označen ďábel – ale Bůh vždy
mluví pravdu. Mohli bychom snad říct,
že od stvoření světa má stále stejný pro-
gram: „naděje na věčný životÿ. Zní to
skoro jako dobré volební heslo: „Bůh je
pravdivý! Bůh je pravda již po miliony
let!ÿ Zvláštní ovšem je, že na toto heslo
lidé nezabírají. Své hlasy Bohu neode-
vzdávají.

Proč tomu tak je? Že by lidé netou-
žili po životě věčném? Jistěže touží, ale
– a to musíme povědět se smutkem –
že tak, jak jim tuto nejdůležitější na-
ději prostředkuje ve svých dějinách cír-
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Budova v Koperníkově ulici, kde se konaly bohoslužby našeho sboru před vysta-
věním modlitebny v Korunní ulici. Snímek objevil bratr Jan Mašek ve vtelenském
archivu v dokumentu z roku 1900. .

Dopis z brněnského seniorátu

Milá sestro kurátorko, milá sestro fa-
rářko, milé staršovstvo,

rád bych Vám alespoň takto tlumočil
poděkování brněnského seniorátu za Vaši
podporu našim sborům.

Konvent, který jednal v sobotu 12. lis-
topadu 2016, se usnesl mimo jiné i na
těchto větách: Konvent děkuje staršov-

stvu sboru ČCE v Praze na Vinohradech,
který v posledních letech podpořil finanč-
ními dary několik sborů našeho seniorátu.
Vážíme si této dlouhodobé a neokázalé
solidarity, za kterou jsme vděčni.

Děkujeme.
S přáním vnímavosti pro Boží blízkost
Ondřej Macek, předseda konventu



10 POZVÁNKA

Lauru Machovou a jejího manžela Jana,
později i jejich dvě děti. Je to dlouholeté
přátelství. Proto mě Machovi – a se mnou
i mé spolusestry Annu Rosu a Chiaru –
pozvali na Emanuelovu konfirmaci.

Přijala jsem pozvání s radostí, ne je-
nom kvůli přátelství, které nás spojuje,
ale také proto, že jsem byla trochu zvě-
davá, jak vypadá liturgie v evangelické
církvi, kterou jsem málo znala.

Musím říct, že i když rozdíly mezi
dvěma církvemi jsou značné, naplnila mě
úžasem rodinná atmosféra během litur-
gie (a především po bohoslužbách), která
byla farářkou velmi pečlivě připravena.
Líbila se mi také pozornost a vážnost kon-
firmandů, společný zpěv všech přítom-
ných, kteří s trpělivostí sledovali obřad,
a jejich zbožnost.

Cítila jsem se dobře, i když svatá mše
v katolické církvi na mě působí tak, jako
by Kristus byl skutečně přítomný a do-

konce byl i sám tím, kdo slouží.
Sestra Emanuela

Sola Fide 2017

Vinohradský farní sbor má v zimní se-
zóně 2017 opět rezervovaný pobyt v re-
kreačním středisku Sola Fide v Janských
Lázních od 4. února do 11. února 2017
(to je termín jarních prázdnin Prahy 5–
10). Ubytování s polopenzí pro dospělou
osobu činí 500 Kč, pro děti od 3 do 12 let
zaplatíte 400 Kč.

Ubytováni bude připraveno v sobotu
po 14. hodině, pobyt začíná v sobotu spo-
lečnou večeří v 17.30. Ukončení pobytu je
možné v pátek 10.2. do 14. hodiny nebo
v sobotu 11.2. po snídani.

Srdečně zveme i ty, kteří v Sola Fide

ještě nebyli. Objekt je vhodný i pro malé
děti, pokud je dostatek sněhu, může se
nedaleko jezdit na sáňkách či zkoušet
první krůčky na lyžích. Na své si přijdou i
zdatnější sportovci – milovníci sjezdovek
či běžkařských stop.

Více informací najdete na
www.solafide.cz

Pokud máte o pobyt zájem, přihlaste
se do 11.12.2016 u sborové sestry, která
vám také ráda sdělí podrobnější infor-
mace a platební údaje.

Jarmila Raisová
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kev, jim asi tak lákavá nepřipadá. Církev
nesvědčila vždycky o Bohu jako o pravdo-
mluvném. Možná příliš často odsunovala
Boží zaslíbení věčného života a království
kamsi do zásvětna, soustředíce se raději
na přítomnost. A připusťme si, že i my
a naše rodiny mohou tak na naše světské
okolí působit. Přesto všechno i dnes platí
apoštolovo slovo: „Bůh nelže, je pravdo-
mluvnýÿ, i když všichni jeho svědkové ta-
koví nejsou. Apoštol Pavel o svém ná-
stupci Titovi nic špatného nepsal; nao-
pak. Přesto pozornost křesťanů na Krétě,
ani tu naši dnes, nemá poutat vzorný
apoštol, ani vzorný sbor, ale pravdivý
Bůh. Ten je v každé době a na každém
místě, stále tentýž. K němu se mohou při-
mknout všichni: hledající pohané a začí-
nající křesťané, ale také my všichni cír-
kevníci, kteří nejednou litují sebe i cír-
kev při pohledu na to, jak na tom dnes
jsme. V tom však máme stejnou šanci:
můžeme se vrátit k onomu počátečnímu
apoštolskému svědectví.

Co je tedy důležité na Pavlove se-
bepředstavení: „Služebník Božíÿ a také
„apoštol Ježíše Kristaÿ. To znamená vy-
slanec Božího Syna. V něm se v urči-
tou dobu Boží pravdivost zjevila. Kdy
to bylo? Je tu psáno, že Bůh tak uči-
nil „ve svůj časÿ. My ten čas dovedeme
více méně historicky zařadit. Ale to dě-
láme také, když opatřujeme datem naše
„časyÿ. Naše počítání tu nestačí. Četli
jsme o tom v moudrosti Kazatelově. Co
děláme my, lidé, má svůj čas omezený a
pak to končí. Je to překonáno a nahra-
zeno něčím jiným – jako to „rození a umí-
rání, sázení a trhání, pláč a smíchÿ atd.
Je dobré, když tohle pochopíme a nemys-
líme si, že my a naše práce jsou věčné. My
se z této dočasnosti a z radostí, které z ní
plynou, můžeme také těšit. To však, „co

činí Bůh, zůstává navěkyÿ. Nic k tomu
nelze přidat, ani z toho ubrat. Uprostřed
toku našich časů je tu zářez; je tu zlom.
Bohem stanovený čas, „kairosÿ, kdy Bůh
rozhodl, že viditelně zjeví svou pradáv-
nou naději na věčný život! Toto zjevení
se stalo v jeho Synu Ježíši. Jeho příchod
je určující! Od té doby, kdy přišel, byl
ukřižován a vstal z mrtvých, počítáme na
světě svůj čas jinak i my. Říkáme-li „před
Kristemÿ a „po Kristuÿ, neznamená to
pro nás jen letopočet, ale znamená to zá-
chranu, spasení, která od té chvíle platí
také pro nás, ne–Izraelce. I nás chce Bůh
zahrnout mezi své vyvolené. Kvůli Kristu
jsme i my, v jeho jméno pokřtění, „vyvo-
lenciÿ života věčného.

Milí bratři a sestry, teď přijde nakonec
to, co po generace zaráží všechny vážné
posly evangelia. Tuto zásadní a slavnou
věc svěřil Bůh dočasným, hříšným, lidem
ve velmi křehké formě, totiž ve slovu,
v promluvení, v kázání. Právě v kázání
má být až do konce dějin zvěstována ta
nejvzácnější skutečnost, aby se o ní do-
zvěděly všechny končiny země. V pouhém
lidském mluvení, kterému říkáme kázání.
To se o ten poklad, „naději života věč-
néhoÿ, musíme zrovna třást. Kolik toho
z té veliké naděje dodnes zbylo?

Kupodivu se k nám ta zvěst dostala
celá a nezkrácená. To, co potřebujeme ke
spasení, máme a víme. Po mnohých po-
kusech, které si církev vyzkoušela – ať už
to bylo spojení oltáře a trůnu, kdy cír-
kev byla mocná, ať to byly nejrozmani-
tější rituály a a ozdoby nebo zase úplné
zcivilnění, až zesvětštění křesťanství roz-
plývající se v kultuře, v umění či morálce.
Nic z toho se neosvědčilo jako trvalá
forma, nic než kázání. Dokonce ani mimo-
řádná zjevení ne! Lourdské, medžugorské;
všechna se časem buď zpochybní, pře-
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žijí nebo zapomenou. Dokonce ani apoš-
tol Pavel nijak nevynáší zjevení samot-
ného Ježíše Krista, které jej jako oslepu-
jící světlo zastavilo na cestě do Damašku
a navždy změnilo jeho životní orientaci.
Když se stal křesťanem a byl naplněn Du-
chem svatým, hned začal kázat v syna-
gogách i jinde, že Ježíš je Syn Boží. Nic
jiného pro rozšíření evangelia nikdy ne-
dělal, než že kázal.

Své slovo svěřil Bůh kazateli Pavlovi
a dalším apoštolům a pak těm správcům
sborů, které měl Titus na Krétě usta-
novit. A od té doby to už není jinak.
I my se s tím smíme spokojit. Ukázalo
se, že těžko popsatelný útvar „kázáníÿ
dovedl po staletí nejlépe zachytit a pře-
dat to podstatné pro křesťanskou naději
na věčný život. Z kázání se dovídáme, co
nám dnes chce živý Ježíš, Spasitel světa,

povědět. Pánu Bohu za to buď chvála, že
svým slovem mění lidské časy, vztahy a
poměry! Přes všechno zatemňování a ne-
věrnosti, ke kterým i za našich novodo-
bých dějin, i v našich sborech i rodinách,
dochází. Přece i dnes, když přijdeme ke
slyšení slova Božího, nečekáme politic-
kou, přírodovědnou nebo jinak osvětovou
přednášku, ale očekáváme živé Boží pro-
mluvení. V něm je nám potvrzováno, že
Bůh ve svém Synu nás nade vše miluje
a pro nás se obětoval. Tak nás zachránil
ze smrti pro život věčný. Již dávno neži-
jeme v apoštolské době, a přece i pro nás
má a smí platit a naplňovat se apoštolský
pozdrav: „Milost a pokoj od Boha Otce
a Krista Ježíše, našeho Spasitele.ÿ

Bože dej, ať na tom máme dost.
Amen.

Můj život V. Maturita a tatínkovo opětovné zatčení
Vzpomínky Věry Vaňátkové

Sestra Věra, která je pravidelnou ná-
vštěvnicí našich bohoslužeb, prožila v ži-
votě věci, na které by se nemělo zapome-
nout. Pamatuje si okupaci i nelehké ob-
dobí padesátých let. Její rodina byla per-
zekvována jak Němci, tak komunisty, ona
sama si z té doby přinesla mnohé šrámy
na duši. Důvěra v Pána Boha jí byla vždy
pomocí a posilou. V této části budeme
sledovat život Věry a jejích rodičů v le-
tech 1954–1957.

Na gymnáziu

Studijní léta jsou pro každého mladého
člověka snad ta nejkrásnější. Je to určitý
přelom, profesoři vám vykají, seznamu-

jete se s jinými spolužáky, kteří nejsou
místní, navazujete nová přátelství a cel-
ková atmosféra je zcela jiná. Tak tomu
bylo i na naší škole. Měli jsme velké štěstí,
že i v době hluboké totality naši profe-
soři byli až na několik málo výjimek tzv.
„normálníÿ, nezatíženi politickým systé-
mem, vynikali svou odborností. Byli to
totiž lidé, kteří dříve přednášeli na vy-
sokých školách, ale jejich kádrový profil
se moc nehodil, tak šup s nimi do po-
hraničí. A to byla naše výhra. Přesto i
tak někteří museli v průběhu našeho stu-
dia odejít. Hned po prvním ročníku nu-
ceně odcházel k naší velké lítosti vyni-
kající matematik, prof. Sroka. Byl vě-
řící katolík, vynikající hudebník, a tak
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a starostí, kterou s tím měla Ester.
Zvenku to ale vypadalo, že to jede tak
nějak samo, jakoby samospádem. Až při
pátečním promítání fotek z Francie jsme
zachytili rozhovor týkající se oblečení jed-
noho z konfirmandů. Pohlédli jsme na
sebe a oběma nám došlo, že jsme do té
doby poklidně řešili jenom to, co přine-
seme v hrnci, ale na dress–code jsme jaksi
pozapomněli. Nepochybujeme, že Dan by
byl schopen pokleknout před stolem Páně
ve své tradiční mikině s nápisem Star
Wars, nicméně z prosté úvahy, že se kon-
firmace vyskytuje v lidském životě se
zhruba srovnatelnou četností, jako na-
příklad svatba, nám vyšla potřeba ně-
čeho formálnějšího. Oblekem jsme Dana
sice ještě nezaopatřili, ale starším brat-
rem, který občas koncertuje, naštěstí ano,

a protože oba synci narostli tak nějak
stejně, bylo tohle naše zaváhání úspěšně
vyřešeno bratrskou zápůjčkou.

A tak to nakonec Danovi slušelo
stejně jako všem ostatním – a že to byl
pěkný pohled na těch devět! Máme v nich
ještě pořád tendenci vidět jenom puber-
ťáky, ale oni nám tu neděli ukázali, že
už umí se vší vážností určovat směřo-
vání svého života, přinejmenším v jeho
duchovní rovině. A proto posíláme přes
kopec náš dík za to, že vaše společenství
přijalo Daniela mezi sebe.

Iva a Ivo Myslivcovi

Konfirmace očima cizinky

Jsem italská jeptiška, františkánka, misi-
onářka svatého Srdce. Skoro 18 let znám
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Konfirmace očima prarodiče

Mohli jsme být s celou naší rodinou
svědky konfirmace našeho vnuka Ema-
nuela Macha 6.11.2016, kde přijal z úst
s. farářky Ester biblický verš: „Dobrý
jest Hospodin, silou jest v den soužení a
zná ty, kdož v něho doufajíÿ (Nahum 1,7
dle Bible Kralické). Dotek Božího slova
v jeho mysli ho nyní bude provázet ži-
votem. Záležet jistěže bude na tom, aby
svou Bibli otvíral a četl nejvhodněji brzy
z rána, aby se mu stala Božím vůdcem
a dodávala mu podnět k životu z víry a
k modlitbám. Každého při tom provázejí
nějaké zkoušky především skrze mezilid-
ské vztahy. A při tom jsem si připomněl
také svůj verš – od br. faráře Karla Ve-
selého: „Představuji Hospodina před ob-

ličej svůj vždycky, a když jest mi po pra-
vici, nikoli se nepohnu. Známou učiníš
mi cestu životaÿ (Žalm 16,8.11). Chvála
Pánu!
Emanuelův dědeček Jiří Mach (r. 1942)

Konfirmace očima přespolních

Ač jsme papírově katolíci a srdcem hu-
sité, táhne nás to často přes kopec do
Korunní. Těch vazeb je překvapivě ví-
cero – od koncertů, kde hraje kolegyně
z práce, přes skvělou společnost, kterou
vozí Matěj na ještě skvělejší zájezdy, až
k partě dětí, do které patří i náš Da-
niel. A právě posledně jmenovaná vazba
teď dospěla k důležitému milníku, jímž je
událost shora jmenovaná.

Asi nikdy nedohlédneme té vší práce
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kromě všech mší hrával na varhany také
každý den k večeru. Ráda jsem ho poslou-
chala, neboť jak jsem dříve zmiňovala,
bydleli jsme v blízkosti kostela. Další
mimořádnou osobností byla PhDr.prof.
Vítečková–Třísková, která nám přibližo-
vala krásy českého jazyka a dějin. V je-
jích hodinách by bylo slyšet i špendlík
spadnout, neboť tak poutavý výklad li-
teratury a historie v kontextu celosvě-
tových dějin se jen tak nezažije. Vždy
před každou hodinou češtiny nebo děje-
pisu byla krátká lekce společenského cho-
vání, mravních zásad. Chtěla nám nená-
silnou formou vštípit jiný obraz člověka,
než byl ten socialistický. A dařilo se jí to
výborně. Leč také na to doplatila.

Opavská léčebna a návrat domů

V naší rodině prozatím zůstávalo vše při
starém. Maminka se pomalu zotavovala a
já jsem ji nenechala dělat žádnou těžkou
práci, vše jsem se snažila zvládnout za
ni. Nejtěžší bylo uklízení uhlí do sklepa.
O sobotách jsem nadále jezdila za ta-
tínkem. Jeho stav byl stále stejný, bo-
lesti přetrvávaly a ochrnutí se nelepšilo.
Horší bylo, že pan primář ho v ústavu
nemohl mít déle než vždy 3 měsíce. Vy-
jednal mu tedy lůžko na psychiatrickém
pavilonu v Opavě, také na 3 měsíce, s tím,
že jej pak opět přijme zpět. Nebylo to
vůbec jednoduché, spousta nemocnic jej
odmítla.

Tak jsem poprvé se smíšenými pocity
jela do opavské léčebny. Trochu jsem se
bála, nevěděla jsem, co mne tam čeká.
Také reakce personálu nebyly moc po-
vzbuzující, jako by se divili, že mám od-
vahu tam vkročit. Tatínek ležel totiž na
uzavřeném oddělení pro těžké pacienty.
Když sestra odemykala mříž, srdce mi

bušilo strachem, ale chtěla jsem vidět ta-
tínka a být u něj. Obraz, který se mi
naskytl, byl nečekaný a téměř dojemný.
U tatínkovy postele stáli dva pacienti,
kteří se až láskyplně starali, zda má co
pít, zda něco nepotřebuje a natřepávali
mu přikrývku, aby ho tolik netlačila na
bolavé nohy. Ihned mi hlásili, ať nemám
strach a obavy, že se o tatínka dobře sta-
rají, a přitom mě hladili po vlasech. Byla
jsem vším tím ohromena a tak nějak i za-
skočena. Dva nemocní, kteří údajně byli
hrozbou pro druhé, se chovali přátelsky a
s láskou.

Z celého srdce jsem jim děkovala a
chtěla se s nimi rozdělit o věci přinesené
tatínkovi. To odmítli s tím, že mu to bu-
dou po částech dávat na přilepšenou. Na-
byla jsem absolutního klidu a důvěřovala
jim. Viděla jsem za tím vším řízení Boží
a pod takovou ochranou Nejvyššího jsem
nemusela mít strach. Cestou domů jsem
děkovala v modlitbě za tatínka i za ty
dva nemocné. Po uplynutí dané doby se
tatínek vracel do rehabilitačního ústavu.
Netrpělivě jsme čekali na vyřízení žádosti
o milost, ale stále nic. Maminka zažá-
dala, zda by bylo možné, aby tatínek ně-
jakou dobu mohl být jako ležící doma.
Kupodivu žádosti bylo vyhověno. Byli
jsme rádi, že ho máme doma, neboť jsme
všichni doufali, že domácí prostředí bude
mít příznivější vliv na celkový stav. Ne-
bylo to tak jednoduché, ale maminka udě-
lala maximum. Sehnala bývalou sestru–
diakonku, která dříve pracovala s nemoc-
nými. Ta ukázala mamince základní cvi-
čení, masáže dolních končetin, dechová
cvičení a sehnala také pojízdné křeslo.
To byl počátek sice pomalého, ale přesto
zlepšování zdravotního stavu. Pokrokem
už bylo, když jsme s maminkou tatínka
dostaly na vozík. Mohl se tak po dlouhé
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době podívat po bytě a lépe viděl i z oken.
Byla to pro něj velká vzpruha a on bojo-
val ze všech sil. Za čas jsme sehnaly vy-
soké podpažní berle a začal trpělivý ná-
cvik kroků. Šlo to pomalu, velká slabost
svalů a únava nedovolovala příliš, ale šlo
to. A tak Vánoce 1955 byly už radost-
nější. A co teprve, když po novém roce
přišla kladně vyřízená milost prezidenta
republiky. Psychicky to tatínka neuvěři-
telně pozvedlo a maminka znovu zažá-
dala o přijetí do rehabilitačního ústavu,
aby tam mohl naplno rehabilitovat. Jeho
stav se postupně zlepšoval natolik, že už
byl schopen chůze o francouzských ber-
lích. To už mu ovšem zůstalo natrvalo.
V polovině ruku mu byl vyřízen plný in-
validní důchod, který však odmítl a na-
stoupil do práce. Stavební podnik hle-
dal účetního a tatínka přijali. Práci měl
rád, nečinila mu žádné potíže, protože byl
také absolventem obchodní akademie.

Maturita a zkoušky na vysokou školu

Mé studium na gymnáziu se pomalu chý-
lilo ke konci a nastal čas maturit. Červen
1957. Nejdříve písemné zkoušky z českého
a ruského jazyka, pak ústní. O pořadí se
losovalo a já začínala hned první den,
první odpoledne. Než ale nadešel den D,
přišla za námi paní prof. dr. Vítečková
a naposledy k nám promlouvala, tak jak
to dělávala po celou dobu studia. Kladla
nám na srdce, že zkouška dospělosti je
také první velkou společenskou událostí,
na kterou budeme vzpomínat, tak ať ji
nezklameme. Tenkrát bylo zvykem (ale-
spoň u nás), že se maturovalo ve svazác-
kém oblečení (modrá košile a červený šá-
tek). My jsme se tiše dohodli, že přijdeme
všichni ve společenském, pánové tmavý
oblek, dámy v černých šatech s ozdobou.

prof. dr. Vítečková-Třísková

A tak se stalo.
První den začíná vždy slavnostním

zahájením a u nás navíc přišel snad celý
okresní výbor komunistické strany. Ten
šok, když nás viděli nastupovat, byl nepo-
psatelný. A paní profesorka zcela vzadu
se spokojeně usmívala a tím nám dodá-
vala notnou dávku odvahy.

Maturita dopadla dobře. Po krát-
kém vydechnutí jsem jela k přijímacím
zkouškám na lékařskou fakultu v Olo-
mouci. Spolu se mnou se hlásil i můj spo-
lužák, syn okresního tajemníka strany.
Mohla jsem předpokládat, jak to do-
padne. Ale moje mládí stále věřilo.
Zkoušky jsem udělala na samé výborné
(biologie, fyzika, chemie), s mimořádnou
pochvalou doc. Bochníčka, než se ovšem
ujal slova soudruh kádrovák. Známé
fráze, jak jsem si mohla dovolit hlásit na
vysokou školu atd. Za 14 dní přišlo vy-
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rozumění, že nejsem přijata. Můj spolu-
žák ano. Kuriózní bylo, že se mi ještě na
půdě fakulty přiznal, že téměř nic nevě-
děl, nebo žalostně málo. Přesto jsem mu
to přála, ale cítila jsem velikou nespra-
vedlnost. Rovněž moje kamarádka se ne-
dostala na vysokou, její původ byl ne-
žádoucí, a tak si našla místo v bance.
Jenže onemocněla zánětem mozkových
blan, takže nemohla nastoupit a o místo
by přišla.

Nastoupila jsem tedy za ni, abych
jí to místo podržela. Měla jsem ostatně
i nějakou zkušenost, minulé prázdniny
jsem v bance jako brigádnice pracovala.
A ještě rok před tím jsem administrativně
vedla celou opravářskou dílnu ve Fulneku
včetně výplat. Pan účetní nastupoval do
lázní a ještě si vybíral dovolenou. Dílna
měla asi 100 dělníků. Musela jsem si sama
poradit, protože tam už nikdo jiný nebyl,
bylo to dislokované pracoviště.

Další nespravedlností bylo, když paní
prof. dr. Vítečková dostala ve škole výpo-
věď. Napsala mi krásný posudek na vyso-
kou a to byla špička ledovce, aby se jí zba-
vili. Mne nepřijali a ji přeřadili do vzdá-
lené vesnice na dvojtřídku. Ale i to bylo
málo a poslali ji do družiny. Tak se degra-

doval mozkový potenciál učitelů. Pak už
požádala o důchod, aby měla klid. Moc
mne to mrzelo, mluvila jsem s ní o tom,
a ona byla zcela vyrovnaná a řekla mi, že
ničeho nelituje, důležité pro ni bylo čisté
svědomí.

Tatínek znovu zatčen

Největší nespravedlností ovšem bylo,
když jednoho dne přišli k nám domů tři
pánové v čele s krajským prokurátorem a
tatínka zatkli znovu. Maminka se domá-
hala vysvětlení, odpověď zněla ironicky.
Důvodem byl nesouhlas s prvním rozsud-
kem 12 let, bylo to pro pana prokurátora
příliš málo. Nahrávala tomu celková po-
litická situace, zejména v sousedním Ma-
ďarsku. Na podzim předešlého roku tam
došlo k velkému protivládnímu povstání,
které pak bylo krvavě potlačeno. Naši
soudruzi se báli, aby i u nás něco podob-
ného nenastalo, tak udělali spoustu opat-
ření. Pro ně stále nepohodlní lidé byli
opět zavíráni a současně byly připraveny
seznamy rodin k případnému odsunu na.
Sibiř. Naše rodina byla mezi nimi.

Pokračování příště

Konfirmace

V neděli 6.11.2016 jsme slavili spo-
lečně s devíti mladými lidmi slavnost křtu
a konfirmace. Pokřtěn byl Jakub Rais,
konfirmováni byli Emanuel Mach, Daniel
Myslivec, Marta Slámová, Pavel Slanina,
Samuel Svoboda, Adelaida Wernischová,
Jan Zahradník a Zdeněk Zahradník. Slav-
nosti předcházel rozhovor se staršovstvem

a rodiči, který nebyl zaměřen jen na pro-
věřování znalostí, ale především na svě-
dectví víry – to zaznělo právě i z úst pří-
tomných rodičů a presbyterů. Jsme rádi,
že jsme při rozhovoru i samotné slavnosti
mohli pociťovat vážnost, s jakou mladí
lidí k věcem víry přistupují. Přejeme jim
Boží provázení na dalších cestách.


