
i Ze sborových akcí

Út 29. 5. 14:30 setkání starších věkem
Út 29. 5. 19:00 Biblická hodina (Ester Čašková), Ex 24 Uzavření smlouvy
Pá 1. 6. 17:30 do 23:00; Noc kostelů
Ne 3. 6. 9:30 Společné bohoslužby s CČSH v jejich modlitebně v Dykově

ulici (E.Čašková)
Út 5. 6. 14:30 koncert pro nejen starší věkem (L.Eustis-soprán, B.Nedvin-

tenor, A.Fiedlerová-klavír)
Út 5. 6. 16:30 schůzka křesťanské služby
Ne 10. 6. 9:30 bohoslužby (E.Čašková)
Út 12. 6. 14:30 setkání starších věkem
Út 12. 6. 19:00 Biblická hodina (Ester Čašková) - Ex 33 Sláva Hospodinovy

přítomnosti
Čt 14. 6. 19:00 setkání na téma Církev v současné české společnosti

(ThDr.Armbruster, ThDr. Pokorný,ThDr.Halama, v hu-
dební části:R.Kvapil, moderátor:M.Švehla)

Ne 17. 6. 9:30 bohoslužby (E.Čašková)
Po 18. 6. 19:00 schůzka hospodářské komise
Út 19. 6. 14:30 setkání starších věkem
Út 19. 6. 19:00 Ekumenická biblická hodina (Pavel Filipi)
Čt 21. 6. 19:00 schůze staršovstva
Ne 24. 6. 9:30 bohoslužby (E.Čašková)
Út 26. 6. 14:30 setkání starších věkem
Út 26. 6. 19:00 Biblická hodina (Ester Čašková) - Ex 34 Obnova smlouvy

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 Ma-
těj Cháb, Jana Šarounová a Barbora Uličná. Jazykové korektury: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. 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 127/květen 2012 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Ježíš a hříšnice ve farizeově domě
Kázání Davida Balcara na Vinohradech 29.4.2012

Čtení:Lk 18, 9–14a a Ga 2, 15–20
Text: Lk 7, 36–50

Sestry a bratři, milí přátelé,

ona to tam v Betánii byla tenkrát
pěkná scéna, pořádný trapas, skutečný
skandál. Když si uvědomíte, co tam ona
žena všechno dělá, představte si to v reálu
– cizího muže hladit, plakat, líbat nohy,
potírat olejem. A farizeovi pak Ježíš vy-
čte, že ho ani nepolíbil.

Měl jsem ten příběh za takový tro-
chu nemastný neslaný (zas jeden o od-
puštění). Ale on je to dosti napínavý
příběh o víře – ovšem o víře ve dvou
zcela, opravdu diametrálně odlišných po-
dobách.

Nejprve víra farizea Šimona. Mimo-
chodem: farizeové mají špatnou pověst
trochu neprávem. Jsou to bohabojní lidé,
stojí pevně na biblickém základě. Fari-
zeus Šimon chce Ježíše poznat, nechce
o něm mít zprávy jen z druhé ruky.
Chce si udělat vlastní obrázek, a proto
ho zve domů na besedu k rozhovoru, nebo
možná na disputaci, aby se poučil, aby se
přeli. A stále přitom počítá s možností,
že by tento Ježíš mohl být Boží muž či
prorok. Farizeus Šimon – to je podoba
víry rozumové. Víry, která hledá rozhovor
a chce porozumět, víry, která diskutuje.
Víry, která bere vážně i pochybnost a
nespokojí se s jednoduchými odpověďmi.
Víry, která poukazuje na rozpory a ote-
vřené problémy. Ten farizeus je v zásadě
sympatický. Je mu jasné, že víra nemá nic
společného s dětinskostí, naivitou nebo
přihlouplostí, ale že má zřetelný obsah a
že je třeba mluvit o Bohu, světě a životě

tak, aby to bylo srozumitelné.

Pro Šimonova víra souvisí také s po-
ctivostí, s řádem, s morálkou. „Věřící člo-
věk prostě určité věci nedělá.ÿ A taky se
přece od určitých lidí drží stranou. A Ši-
mon počítá, že Ježíš to má nastavené
podobně. Taková víra ovšem není úplně
pro každého, je tak trochu elitní, exklu-
zivní. Třeba pro hříšnou ženu v ní moc
místo není. O konkretizaci jejího hříchu
se naspekulovalo víc než dost. Nechme
to být. Spíše ji můžeme použít jako mo-
delovou postavu: Někdo, kdo neodpovídá
naší představě o morálce věřícího člověka.
Takové představy jsou v každé době a
v každém místě trochu jiné. Mělo se v ur-
čité době, že se pro věřícího nehodí tan-
čit nebo pít víno, být členem té či oné
organizace, kouřit. . . A jinde zase neva-
dilo, že má křesťan více manželek anebo
je otrokář. V této podobě víry – zaměřené
na morálku – je cítit touha po čestnosti,
spravedlnosti, pokoji, a zároveň přesvěd-
čení, že věřící by měl být lepší člověk.
Ovšem laťka bývá nastavena dosti vy-
soko, a tak musíme nutně dřív či později,
jeden či všichni ztroskotat. A tím dodat
vodu na mlýn těm, co si rádi všimnou,
že věřící není automaticky lepší člověk, a
tak „k čemu víra?ÿ Tato morální podoba
víry může taky lehce vést k nadřazenosti,
může přehlížet hranice lidských možností.

Ježíš – Pozor! – Ježíš touto formou
víry, farizeji nepohrdá. Přesto nebo snad
právě proto je s nim nejčastěji v roz-
hovoru, ve při, bere je vážně, diskutuje.
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níky. Děti čeká hudební, literární a vý-
tvarné pásmo, mohou se zapojit do dětské
výtvarné dílničky a shlédnout divadelní
představení známého souboru Buchty a
loutky. Dětská část programu bude vě-
nována pracovníkům Linky bezpečí, kteří
svou činnost budou prezentovat na pane-
lech. Dospělé čeká například koncert du-
chovní hudby v podání sboru Canti di
Praga, který je tvořen především mla-
dými absolventy Kühnova dětského sboru
a v minulém roce získal např. cenu po-
roty za provedení skladby P. Ebena na
Mezinárodním festivalu adventní a vá-
noční hudby. Připravena je prohlídka ob-

razů Miroslava Rady, při níž nám bude
průvodcem umělcův syn, malíř Ondřej
Rada. Opět bude možno si prohlédnout
výstavku Biblí a nebude chybět možnost
občerstvení. Staršovstvo k této příleži-
tosti chystá také informační leták o na-
šem sboru.

A tak zakončeme pozváním – přijďte
na Noc kostelů do naší modlitebny a po-
zvěte i ty, které by tato akce mohla zají-
mat. Stále je také ještě příležitost zapojit
se i aktivně, protože při organizaci večera
je třeba hodně pomocných rukou.

Jana Šarounová

Program Noci kostelů v našem sboru
17.30–18.00 sborový zpěv místního příležitostného pěveckého uskupení (lidové písně
v úpravě L. Moravetze)
18.00–18.30 dětské hudební, literární a výtvarné pásmo
18.30–19.15 představení souboru Buchty a loutky: Neposlušná kůzlátka
19.15–20.00 volná neorganizovaná prohlídka prostoru chrámu s občerstvením, vý-
stava Biblí a dětská dílnička
20.00 společná píseň: děti a sbor dospělých z místního společenství
20.05 komentovaná prohlídka obrazů M. Rady, provede syn Ondřej Rada
20.30–21.30 sbor Canti di Praga
21.30–22.00 prezentace místních varhan
22.00–22.30 znovu místní pěvecký sbor + krátký literární text z Orbis Pictus (Jan
Amos Komenský)
22.30–22.45 vtipný textík z historie reformačních kostelů, 200 let starý, ale stále
aktuální
23.00 závěr programu

Pozvánka na procházku noční ZOO
Kdy: pátek 22. června 21:00hod
Doba trvání: 1,5 hod

Vzhledem k nutnosti závazné objednávky a zajištění průvodce prosíme zájemce
o přihlášení a zaplacení vstupného (140,–Kč) do 5.6. ve sborové kanceláři (s případ-
nými dotazy se obracejte na Zdenu a Jarmilu)
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Noc kostelů v naší modlitebně

Již podruhé se náš sbor zapojí do
akce Noc kostelů, která se letos v mnoha
českých i moravských kostelích uskuteční
1.6.2012. Noc kostelů vznikla v roce 2004
v Rakousku a v roce 2009 se k ní přidalo
několik moravských kostelů. Již další rok
se však zapojilo téměř 500 křesťanských
chrámů po celé republice a roku 2011 se
k Rakousku a ČR přidalo i Slovensko. Pa-
tronát nad Nocí kostelů v Praze 2 letos
přijala starostka Mgr. Jana Černochová.

Co vlastně jako křesťané můžeme
od Noci kostelů očekávat? Jde o cíle-
nou evangelizaci, která má za cíl získat
mnohé? V propozicích akce na stránkách
www.nockostelu.cz čteme, že „Noc kos-
telů má nabídnout možnost nezávazného
přiblížení a setkání s křesťanstvím. Roz-
manitost nabídky poskytuje mnoho mož-
ností, jak citlivě přiblížit křesťanství, cír-

kev, víru – a každý si může sám zvolit,
do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslo-
vit, nabízet, ale nevnucovat. Akce má být
nízkoprahová, tedy určená nejširší veřej-
nosti.ÿ Smysl tedy má i to, když se oby-
vatelé Prahy 2 i dalších městských částí
dozvědí, že v činžáku na Korunní ulici se
vůbec nachází nějaký kostel, zjistí, jak se
do něj jde a jak vypadá, a uvnitř se bu-
dou moci přesvědčit o tom, že křesťané
nejsou vždy nudní a moralizující škaro-
hlídi, kteří snad ani nežijí normálním ži-
votem. Bude-li návštěvníkům dáno uvě-
domit si či prožít i něco víc, nebude to již
naše dílo.

Letošní program sestavila Helena
Wernischová a na jeho přípravě se podílí
řada dalších členů našeho sboru. Protože
se akce koná na Den dětí, je první část
programu zaměřena na dětské návštěv-
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A nepohrdá jejich způsobem, jak o víře
přemýšlejí, proto asi také přijal pozvání
k Šimonovi na návštěvu a má odvahu
vstoupit s ním do rozhovoru.

A uprostřed toho rozhovoru se stane
cosi naprosto nečekaného. Do domu a do
příběhu vstoupí žena a s ní druhá podoba
víry. Víra bezprostřední, přímočará. Ta
žena chce být Ježíšovi blízko. Chce pryč
ze svého starého života, ve kterém všichni
už dávno ví, co si o ní mají myslet. Doufá
v Ježíšovu pomoc. Proto se neptá, co se
hodí, co se sluší, ale prostě vejde klidně
do společnosti mužů, nepozvaná a přiblíží
se k Ježíšovi, dotýká se ho, pláče a maže
mu nohy olejem. Marnotratná tvář víry,
která lije olej na nohy. Víra, která to moc
nepromýšlí, nepočítá výdaje a příjmy, ne-
spekuluje, neřeší, že by se prostovlasá
vůbec neměla ve společnosti ukázat, ale
prostě předkládá svůj život i své zoufal-
ství Ježíšovi. „Tady jsem, u tebe.ÿ To je
přece víra – být u Ježíše, chtít být s ním.
Druhá strana víry, ne–intelektuální, ne
rozumová. Žádná velká slova ani dogma-
tické formule, ne rozum, ne hlava, ale
srdce. Víra vyjádřená více smysly – doty-
kem, vůní, pláčem, smíchem. Víra, která
se vyjadřuje gesty, blízkostí, něžností.
Víra citlivá, oddaná. A Ježíš – kupodivu
– takovou víru neodmítá: „Tvá víra tě za-
chránila, jdi v pokoji.ÿ

Ježíš má tu ženu rád, přijímá její víru.
Nevyhodí ji.

Ale pozor! Ježíš má rád i farizea Ši-
mona – ani jeho nevyhodí, ani si od něj
neodsedne. Bere ho takového, jaký je,
bere i namyšleného a mrzutého Šimona.
A jde mu o jeho víru. A dává si s ním
práci, aby pochopil. Kdyby mu vynadal
do nafoukanců a necitů, asi by se Šimon
nikam neposunul, spíš by se uzavřel a za-
tvrdil. Ale Ježíš mu vypráví příběh. A Ši-

mon naslouchá. Závěr nechá Ježíš na Ši-
monovi a ten odpoví správně.

Pochopil to Šimon, anebo se naštval?
Příběh je otevřený – tak jako mnoho ji-
ných v bibli. Sestry a bratři, pozval Ši-
mon tu ženu ke stolu, nebo ji vyhodil a
Ježíše s ní? Co myslíte? Dáme Šimonovi
ještě 5 minut na rozmyšlenou.

A zatím ještě popřemýšlejme – jak to
máme my s druhými. Bereme je jako ob-
jekt našeho posouzení a hodnocení, anebo
jako subjekt, bytost, se kterou se chceme
setkat? Šimon by asi rád tu ženu odsou-
dil. Protože je hříšná, protože leze, kam
nemá, protože je drzá a protože se ne-
chová podle etikety. Šimon by asi rád od-
soudil také Ježíše, že si to nechá líbit. Ši-
mon usoudil, že asi nebude Božím mu-
žem. Šimon rád posuzuje, usuzuje, odsu-
zuje, kontroluje. Ježíš – ten se chce s dru-
hým setkat – bez předsudků. Není pro
něj důležité, že Šimon je farizeus, ani že
ta žena má pověst arcihříšnice. Ostatně,
kdopak tu ženu skutečně znal? Kdo jí
chtěl porozumět? A kdo tušil, co je v je-
jím srdci?

Jak to máme my s druhými? Bereme
je jako objekt našeho posouzení a hod-
nocení, anebo jako bytost, se kterou se
chceme setkat?

Druhá věc, ještě než se Šimon roz-
myslí, mě napadá: Že gesta jsou někdy víc
než slova. Není důležité, co papež Jan Pa-
vel II. říkal v synagoze, to důležité je, že
papež po staletích vstoupil do synagogy
a modlil se. Nebo gesto podání ruky na
znamení pokoje. Či kus chleba a hlt vína
při Večeři Páně. Vztažené paže při po-
žehnání. A není až tak důležité, jaká slova
jsou na sváteční pohlednici nebo v smsce,
ale že přišla. Stejně tak u dárků. I v evan-
gelické církvi, která bývala církví čistého
slova, se teď více počítá s celý člověkem,
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s duší i tělem i s duchem i s rukama, no-
hama, dechem. Žehnat vztaženou paží či
vložením rukou na hlavu, držet nemoc-
ného při modlitbě za ruku. Nakonec není
to hlavní gesto, že jste přišli na boho-
služby a že otvíráte pusu při zpěvu, a že
vstanete z lavice a jdete dopředu ke stolu
Páně? Jak silné je gesto pití ze společného
kalicha. . . Gesta jsou někdy víc než slova.

Také přemýšlím, než domyslí Šimon,
o svobodě dávat najevo víru různě, podle
nátury a temperamentu a tuhle svobodu
nechat i druhým – těm, kteří při modlitbě
zvedají ruce, i těm, kteří zpívají dlouhý a
podle mnohých nudný gregoriánský cho-
rál, těm, kteří při bohoslužbách tleskají,
těm, kteří se drží za ruce a pláčou v mod-
litebním kroužku, těm, kteří píší básně, i
těm, kteří hrají křesťanský bigbít, těm,
kteří malují biblické motivy, i těm, kteří
při liturgii jen mlčí. Svoboda vyjádřit
vztah víry nestandardně, po svém, auten-
ticky, tak jako ta žena. Ježíš to akceptuje.

Četl jsem v jednom komentáři, že

„kdo pozve Páně Ježíše k sobě, může se
nadát, že věci se nebudou nerušeně vyví-
jet, tak jak si to naplánoval.ÿ To je hezký
postřeh – křesťanská moudrost: „kdo po-
zve Pána Ježíše k sobě, může se nadát, že
věci nebudou nerušeně vyvíjet, tak jak si
to naplánoval.ÿ

A ještě – takový půst od přesvědčení
o vlastní solidnosti a kvalitě, půst od sou-
zení druhých a od radění Bohu, koho má
mít rád míň a koho víc, není to vlastně
naše pravá bohoslužba?

A nakonec: Může se stát, že u Ježí-
šova stolu bude spolu s námi někdo, koho
bychom k sobě na jídlo určitě nezvali,
kdo se nám zdá nevychovaný, kdo nevede
podle nás život správně. Ale je to hos-
tina Kristovy lásky, velké, nekonečné, tr-
pělivé, všemohoucí – Kristus totiž může
to, co my těžko chápeme, milovat ženu
hříšnici i farizea Šimona. A stolovat chce
s oběma.

Tak co, Šimone, už ses rozmyslel?
Amen

Z přímluvných modliteb, které zazněly ve vinohradském
sboru

Modleme se k Bohu, našemu Otci,
skrze něhož máme život v Kristu:

Pane, prosíme, potěš nemocné a dej,
ať i přes svá trápení nacházejí v tobě
cestu k radosti. Potěš prosíme i všechny,
kdo nesou tíhu nemocí se svými blízkými.

Pane, buď s lidmi v nouzi, s hlado-
vějícími, s těmi, jejichž život je v nejis-
totě. Buď s pronásledovanými, s vězni,
dej, abych jim Tvoje slovo bylo pomocí
a oporou. Pane, buď prosíme s rozhně-
vanými, dej, ať slunce nad jejich hněvem

nezapadá.

Pane, buď s těmi, kdo smýšlejí zle. Ne-
skrývej se jim a dej, ať tě mohou zahléd-
nout a vydat se za tebou.

Pane, provázej všechny, kdo jsou na
cestách daleko od svých domovů. Do-
přej jim dobrý návrat. Pane, buď se
svou církví, která je rozptýlená a roz-
dělená. Žehnej jí tak, aby přes všechny
rozdíly vytvářela jedno společenství Kris-
tovo. Amen
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Umění doby toleranční

V neděli 13. května se uměními-
lovní bratři a sestry vypravili na vý-
stavu Umění doby toleranční do kostela
sv. Martina ve zdi.

V kostele jsme byli přivítáni Mikulá-
šem Vymětalem, který se ujal role prů-
vodce i kunsthistorika.

Odborný výklad o historii kostela
zpestřoval legendami, pověstmi i zcela
pravdivými historkami spjatými s „Mar-
tinemÿ. Poté následovala powerpointová
prezentace od autorů výstavy (PhDr. Si-
xtus Bolom–Kotari z Masarykovy uni-
verzity v Brně a Mgr. Martina Kotlí-
ková z univerzity v Hradci Králové) jako
úvod k samotné prohlídce. Výstava, te-
maticky navazující na předloňskou vý-
stavu Umění české reformace, předsta-
vuje české evangelíky let 1781 až 1861 po-
hledem jejich umělecké tvorby. Rozšířila
ji náznaková instalace interiéru fary evan-
gelického kazatele s malovanou kolébkou,
kterou v roce 1806 přivezl z Uher pas-
tor sborů helvetského vyznání Benjamin
Kiss mladší. V kazatelově komůrce na-
jdeme také „biblickýÿ obraz Desatera Bo-
žích přikázání s poděkováním Josefu II. či
ukázky teologické literatury z knihovny
evangelického vzdělance.

Velké poděkování patří Mikulášovi,
který byl vzorným hostitelem a zároveň
okouzlujícím průvodcem, jeho výklad po-
učil, pobavil i potěšil všechny přítomné.

Bára Uličná
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Reformované hádanky V.
Odpověď na čtvrtou hádanku

Při vchodu do sborového domu jsou
desky s textem Čtyř pražských artikul.
Text vydal v Archivu českém roku1844
František Palacký, neuvedl zdroj. Ačko-
liv je ve sborovém domě pod textem da-
tum 1417, bývá za rok vzniku textu Čtyř
pražských artikul označován rok 1420.

Benátkami byla zvána vykřičená čtvrť
v oblasti dnešního Konviktu. Benátská
ulice byla v místech dnešní Bartoloměj-
ské ulice. Právě zde začal roku 1372 dílo
Jan Milíč z Kroměříže. Založil zde Nový
Jeruzalém, kde byla škola kazatelů a úto-
čiště kajících se žen (dnes jsou v tomto
místě budovy patřící policii). Až do konce
18. století se tu říkalo „V Jeruzaléměÿ,
takže do Betléma – jak se říkalo Betlém-

ské kapli – to odsud bylo zhruba 100 me-
trů.

Hádanka pátá
nás opět zavede do okolí Týnského

chrámu – v jeho blízkosti najdeme dům,
který patřil jednomu z významných mužů
Jednoty bratrské na přelomu 16. a 17.
století. Tento pán se hodně zasloužil
o uzákonění náboženských svobod Ru-
dolfovým majestátem. Po porážce sta-
vovského povstání odvedl svou rodinu do
emigrace a pak se vrátil do Čech. Byl
popraven roku 1621 na Staroměstském
náměstí. Když budete obcházet Týnský
chrám, jeho dům jistě najdete.

Otázka zní – jak se jmenoval?
Matěj Cháb

ROZHOVOR 5

Každého dne mám mnoho důvodů k vděčnosti

Tato slova napsala v jednom ze svých
dopisů přítelkyním v cizině sestra Dag-
mar Bružová, která letos oslavila své de-
vadesáté narozeniny. Její život je odjak-
živa spjat s vinohradským sborem, na je-
hož blaho často myslí v modlitbách i roz-
hovorech. Vinohradský sbor byl a je jejím
duchovním domovem, byla po mnoho let
členkou staršovstva a také místokurátor-
kou. Ti, kdo sestru Dagmar navštěvují,
vědí, že z návštěvy u ní obvykle odejdou
obohaceni. Vědí, že při ní nebudou na-
slouchat zatrpklému vzpomínání na lepší
časy nebo proudu stížností na drahotu,
bolesti či samotu. Vědí také, že pokud
jí sdělí důvěrné věci, mohou se spoleh-
nout na její diskrétnost. Je velkým umě-
ním stárnout tak, aby člověk zůstal du-
chem mladý, a sestře Dagmar se to daří.
Jak se utvářel život, který i ve stáří nese
své plody, shrnuje tento medailónek.

Dagmar Bružová se narodila 8. dubna
1922, vyrůstala v láskyplném rodinném
prostředí, tatínek pocházel ze staré evan-
gelické rodiny a také rodina její maminky,
pocházející z jižních Čech, byla pevně
zakotvena ve víře. Díky harmonickému
rodinnému prostředí prožila Dagmar ra-
dostné dětství. Jak píše ve svých pamě-
tech, teprve v dospělosti doopravdy po-
rozuměla, jak hluboce její rodiče přispěli
k formování jejích názorů, jejího vztahu
k okolí, k pocitu bezpečí a láskyplné
sounáležitosti.

Do obecné školy chodila v Italské a
později v Kladské ulici, poté absolvovala
čtyři ročníky reformního gymnázia, ale
na přání svého tatínka začala po kvartě
studovat obchodní akademii v Resslově
ulici. Po maturitě na sklonku druhé svě-

tové války nastoupila do firmy Julius Me-
inl. Ještě za války prožila hlubokou du-
chovní zkušenost v rodině Jana Filipiho,
presbytera vinohradského sboru. Setkání
s jeho otcem v Telecím na Českomorav-
ské vysočině pro ni bylo setkáním s Božím
svědkem.

Koncem
května 1945
pomáhala
jako steno-
grafka na
prvním po-
válečném
„retreatuÿ
Akademické
Ymky v Ob-
říství u Měl-
níka zazna-

menat projevy J. L. Hromádky, Eugena
Zeleného, Boženy Komárkové, Miloslava
Koháka a dalších. Začala pracovat ve
studentském výboru AY, v roce 1946
byla vyslána na Mezinárodní student-
skou konferenci do Basileje (společně s J.
M. Lochmanem, Daliborem Chrástkem,
Mirkem Heryánem, Věrou Ningerovou
a Mirkem Miřejovským). Tři poválečné
roky strávila na univerzitě a zároveň pra-
covala ve firmě svého otce.

V roce 1947 byla vyslána na konfe-
renci do Anglie, kde navázala mnohá ce-
loživotní přátelství. V roce 1948 přijala
nabídku práce v ústředí ČCE, kde připra-
vovala společně s Miroslavem Heryánem
a Martou Kačerovou biblické příručky
pro sdružení mládeže – autory textů byli
faráři, Dagmar je rozepisovala na stroji
na „blányÿ, z nichž se pak rozmnožovaly.
Bylo to období velkých politických změn,
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a jak Dagmar později vyznává, „v těch
nejhorších situacích politických, ekono-
mických i etických nalézala ochranu a
útočiště v církvi. Ve světě, ale bezpečně
v Boží ruce. . . ÿ Na duchovní život fašis-
tická ani komunistická totalita nestačila.

V roce 1950 Dagmar jako manželka
faráře přišla na svůj první sbor, do Dě-
čína. Již v roce 1952 se stěhovali do
Hrubé Vrbky – sboru, který si Dagmar
zamilovala už při první návštěvě a na
který nedokáže zapomenout dodnes. Ač
původem z Prahy, našla tady pravý do-
mov, a jak sama říká, již přes padesát let
musí opakovat, že ke svým třicátým na-
rozeninám dostala ten nejcennější dar –
Hrubou Vrbku.

Po devíti letech působení v Hrubé
Vrbce byla v červnu 1961 požádána o po-
moc s organizací Všekřesťanské mírové
konference v Praze, shromáždění evrop-
ských křesťanů napříč politickými hrani-
cemi. Málokdo dnes pochopí, jak neob-
vyklé bylo v rozdělené Evropě setkání vý-
chodoněmeckých křesťanů se západoně-
meckými, kněží pravoslavné církve s an-
glickými účastníky. Jak Dagmar později
napsala, „aniž to vláda komunistického
Československa tušila, stala se nástrojem
Nejvyššího Velení Nebeského. . . ÿ

V roce 1969 stála Dagmar u zrodu
dětských SOS vesniček a pracovala pro
ně až do roku 1975, kdy si převzetí jejich
správy vynutil komunistický stát. Ob-
dobí práce pro SOS vesničky bylo jed-
nou z nejšťastnějších kapitol jejího života.
Pomáhala vyhledávat maminky, organi-
zovat kurzy i návštěvy maminek v již
fungujících vesničkách, stavěla se první
SOS vesnička v celé sféře tehdejšího So-
větského Svazu. Ve sdružení SOS vesni-

ček platila zásada, která jistě pomohla
úspěchu celého hnutí: práce v SOS ves-
ničce není oběť, ale naplněný život.

V roce 1985 Dagmar podnikla cestu
za přáteli do Velké Británie a poté ná-
sleduje v roce 1986 velká cesta do USA
a Kanady. Při návštěvě mnoha sborů si
velmi silně uvědomila, že „jednota Bo-
žích dětí nezávisí na příslušnosti k určité
denominace – ta jde napříč všemi.ÿ

V roce 1987 se účastní konference ve
Frankfurtu nad Mohanem a po návratu
překládá do češtiny knížku jejího hlav-
ního řečníka Johna Wimbera, který také
velmi ovlivnil její duchovní život.

Po sametové revoluci se Dagmar
v prosinci 1989 ujímá své práce v obnove-
ném hnutí SOS vesniček (šest měsíců je
hlavní kanceláří její vlastní byt, pak do-
stávají SOS vesničky k dispozici prostory
na Hradě). Dagmar o této době píše, že
„opět nastaly pionýrské časyÿ.

V Domu Hermanna Gmeinera v Inn-
sbrucku 28. září 1990 pak dostává Dag-
mar Bružová společně s českými mamin-
kami SOS vesniček Zlatý prsten Her-
manna Gmeinera (nejvyšší vyznamenání
SOS maminky po 7–10 letech s rodinou).

V roce 1992 se splnil Dagmar její
velký sen a podnikla cestu do Izraele. Vr-
cholným zážitkem byla pro ni návštěva
památníku Yad Vashem. Po návštěvě
Izraele kupodivu pozbyla touhu nadále
hodně cestovat, protože cítila, že tato
cesta byla vyvrcholením jejích zkušeností
vnějších i vnitřních.

Těší nás, že Dagmar můžeme mezi
námi stále vídat, v plné duševní svěžesti.

Barbora Uličná a Jana Šarounová
Pramen: Dagmar Bružová: Dopis

Sharon a Lori.
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Po stopách vinohradského odboje

Byl první máj a skupinka mladých
statečných evangelíků se ukryla ve sboro-
vém archívu právě včas, než do sborového
domu vtrhlo komando gestapa a začala
„šťáraÿ. Mladí se zatajeným dechem po-
slouchají dupot po schodech, řvaní mužů
a žen v kožených kabátech, křik pronásle-
dovaných, střelbu?

Když nastalo ticho, místní archi-
vářka vysvětlí skupině odvážlivců úniko-
vou cestu a potichu jen po dvou či po
jednom se dostávají z nastražené pasti,
překonávají zídky a plůtky a po vyřčení
hesla jsou vpuštěni přes zadní vchod do
jednoho z domů v Kladské ulici, odkud
se musí nenápadně přesunout k Laichte-
rovu domu v Chopinově ulici. Musí však
být stále opatrní a ve střehu, neboť muži
v černých kloboucích střeží Čechovy sady
a přilehlé okolí?

Celá družina v pořádku doráží na
místo určení, kde se setkává se svými
rodiči, mladšími sourozenci a přáteli a
společně se vydávají po stopách vino-
hradského odboje, díky pamětem a svě-
dectvím z archívu si připomínají těž-
kou dobu okupace, kdy mnoho stateč-
ných českých vlastenců pracovalo v od-
boji. Rodinné týmy cestou plní úkoly a
kvízy. Dalším důležitým úkolem je na-
jít „kameny zmizelýchÿ a zapamatovat si
co nejvíc vyrytých jmen našich zavraždě-
ných židovských sousedů.

Laichterův dům, škola Na Smetance,
Český rozhlas, pamětní deska připomí-
nající popravené odbojáře v ulici pojme-
nované po jedné z nich, české herečce
Anně Letenské, zastávka v Římské se čte-
ním vzpomínek na bombardování Vino-
hrad na sklonku války. Zastavení v Sá-
zavské ulici, kde na místě dnešní školy
stála jedna z největších synagog, která
byla též při náletu na konci války poni-
čena a po válce zbořena. Poslední zastáv-
kou byla modlitebna husitské církve, kde
ve věži byla ukryta vysílačka pro spojení
se zahraničním odbojem.

Po trpělivém a dlouhém pátrání se
podařilo i najít židovské dítě, které pak
mohl Přemysl Pitter odnést do bezpečí
Milíčova domu a po válce odevzdat jeho
rodičům, ukrytým před transportem.

Vítězný rodinný tým získal nejvíce
potravinových lístků na mléko a na zá-
věr procházky je vyměnil za zmrzlinové
poháry.

Odkaz na projekt kameny zmizelých
http://www.stolpersteine.cz/

Barbora Uličná


