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2 KÁZÁNÍ

Zatímco my to vzdáváme, je tu Někdo, kdo to nevzdal
Kázání Pera Hudce na Vinohradech 7.4.2013

Čtení: Lk 24,13 – 27
Text: Lk 24, 28 – 35

Milé sestry a milí bratři!
Nejprve si všimněme toho, že příběh

se odehrává na cestě. Tři lidé spolu jdou
celé odpoledne a hovoří. Hledají odpovědi
na otázky, které je tíží.

Myslím, že je to přiléhavý obraz toho,
jak se víra rodí, zraje, rozvíjí, znovu po-
vstává. Lidé jdou, hovoří spolu, svěřují se
se svými pochybnostmi, kladou otázky,
hledají na ně odpovědi. Je třeba vstu-
povat do rozhovoru o víře, číst o víře,
číst Pokorného, Mrázka, Filipiho, So-
kola, Halíka, Váchu, Svatošovou, Grygara
atd. . . přemýšlet o tom, naslouchat svěd-
kům víry, klást jim otázky. Tak se víra
tříbí, zraje, znovu se rodí. Na cestě, v roz-
hovoru. Říká se, že víra je dar. Jistě také.
Říká se, že člověk ji má v sobě už od naro-
zení. Říká se, že někdo má už od začátku
jakési předpoklady k víře a jiný je nemá.
Nevím, možná trochu ano. Ale v zásadě
s tímto názorem nesouhlasím. Bráním se
takové představě. To by pak znamenalo,
že člověk je se vším všudy předurčen. Je
jako nějaká loutka, bez svobody, bez mož-
nosti svobodně se rozhodovat. To by zna-
menalo – a to mi nejvíc vadí – že ně-
komu je rozměr života, který otevírá víra,
upřen. Bráním se takovým názorům. Víra
se rodí na cestě. Člověk se ptá, hovoří
s ostatními, naslouchá. Zaujme jej svě-
dectví druhého. Srdce mu zahoří vírou
a pak zase přicházejí pochybnosti a zase
otázky a rozhovor, hledání. To společen-
ství rozhovoru je pro křesťanskou víru dů-
ležité. Vůbec si nedokážu představit, že

bych byl se svou vírou sám. Že bych ji
nemohl probírat s ostatními a také proží-
vat s ostatními.

Ale někdy ty naše rozhovory k ničemu
nesměřují. Mluvíme stále dokolečka. Pro-
bíráme to samé. Někdy (dost často) se
také jenom utvrzujeme ve svém pesi-
mismu a beznaději. Jako učedníci v na-
šem příběhu. Probírali, co se stalo v Je-
ruzalémě. Jak Ježíše, proroka mocného
v slovu i činu, ukřižovali a jak se všechny
jejich naděje rozplynuly. Jak byli hloupí.
Zase podlehli nějakým iluzím. Ale tu se
k nim připojil Ježíš. Ptal se jich a oni
odpovídali a také naslouchali. To je je-
den z vrcholů vyprávění. Víra se rodí
na cestě v rozhovoru s ostatními, ale
předně v rozhovoru s Ježíšem!

Evangelista nám tím příběhem připo-
míná, že naše víra není a nemůže být ni-
kdy hotová, jednou pro vždy uzavřená
věc. Věřit znamená ptát se, hledat a
pochybovat, naslouchat si navzájem, ale
předně ptát se Pána Ježíše Krista, na-
slouchat mu. Otevírat Bibli, číst si evan-
gelia a takto s Ním hovořit, naslouchat
mu. Pán Ježíš Kristus s námi hovoří skrze
Písma. Rozhovor, který vede naše víra, je
náročný. Trvá celý život. Ale je to krásný
a plodný rozhovor. Vzešlo z něj nejedno
statečné a odvážné rozhodnutí. A ještě
vzejde. Ježíšova slova těší i napomínají,
jsou zdrojem života. To není kazatelská
fráze. Zkuste to. Když to zkusíte, srdce
vám zahoří a budete moci jen poděko-
vat: díky, Pane, že se s námi setkáváš a

SOLIDARITA 15

Prosba o pomoc

Od litoměřického faráře Zdeňka Bárty
přišla na náš sbor následující prosba o fi-
nanční pomoc. Staršovstvo se rozhodlo
vyhlásit na tento účel archovou sbírku,
která bude trvat do 23. června.

Milí přátelé Diakonie ČCE v Litomě-
řicích,

obracíme se na Vás s naléhavou
prosbou. Možná jste na našich webových
stránkách zaznamenali, že na následky
alergické reakce náhle zemřela naše spolu-
pracovnice, Veronika Reifová, ve věku 35
let. Byla samoživitelkou dvou dětí – Si-
monky (8 let) a Vítka (11 let). Na pomoc
těmto dětem jsme zřídili u Ústředí Diako-
nie ČCE zvláštní konto, na které můžete
dětem přispět zasláním jakékoliv finanční
částky.

Číslo konta je: 359 6666 359 / 0800,
variabilní symbol 36

Účel sbírky: Na děti Veroniky Rei-
fové.

Děti se ocitly ve velmi obtížné situaci,
mimo jiné proto, že matka splácela hypo-
téku na byt. Uspořádali jsme samozřejmě
sbírku i v našem středisku, každý Váš pří-
spěvek však bude pro děti požehnáním.

Jménem střediska Diakonie ČCE v Li-
toměřicích Vám za případnou pomoc dě-
kujeme!

Správní rada střediska
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské po-
moci v Litoměřicích
Rooseveltova 7, 412 01 Litoměřice
tel. 416 733 585

Program nedělní školy květen–červen
Menší děti Větší děti

12.5. Sk 25, 13-16,32 Pavlovo následování Blanka Zdena
19.5. Ř 7-8, Gal 5,1-15 Pavlovy dopisy Blanka Eva
26.5. Sk 27 Ztroskotání Jarmila Mirka
2.6. Sk 28,1-10 Malta Čáša Zuzka
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Dva úryvky z knihy – nejprve v „mo-
dernizovanéÿ verzi, pak pro srovnání
ve verzi původní:

Z kapitoly XXXIX.
Jejich společná domluva (následuje

za kapitolou Poutníka navštívil Kristus)
. . . V samotném Kristu je všeho dostatek,
i převzácné společenství, i rozkoš. I sláva.

Viděl jsi, jak tamti dychtí po slávě a
cti. Ty nedbej na lidskou pověst, mluví-
li o tobě jiní lidé dobře či zle. Nemusí ti
na tom vůbec záležet, hlavně že já jsem
s tebou spokojen. Když víš, že se mi lí-
bíš, nechtěj se zalíbit lidem, vždyť lidská
přízeň je nestálá, neúplná a převrácená,
často milují to, co je hodné nenávisti, a co
je hodné milování, nenávidí. Ani se nelze
zalíbit všem, když se chceš líbit jednomu,
zošklivíš se jiným. Když tedy všechny ne-
cháš a budeš si hledět mě samotného, uči-
níš nejlépe. Když si spolu my dva budeme
rozumět, lidský jazyk ti jako mně nic ne-
přidá a nic nevezme.

Onino jak po slávě a cti dychtí, spat-
řils: ty pověsti lidské nedbej; mluví-li
o tobě dobře či zle lidé, nic tobě na tom
nezáleží, jestliže já s tebou spokojen jsem.
Když víš, že se mně líbíš, o zalíbení se li-
dem nestoj: jejichž přízeň i nestálá, i ne-
plná, i převrácená jest; často milují, což
nenávisti hodné, a co hodné milování, ne-
návidí. Aniž se kdy všechněm zachovati
lze: jednomu se chtěje zlíbiti, jiným se

zošklivíš. Všech tedy tak nechaje a mne
samotného hledě, nejlépe učiníš: my když
spolu v srozumění budem, nic tobě, jako
ani mně, jazyk lidský nepřidá, neujme.

Z kapitoly XLVI.
Svatí mají všeho hojnost
. . . A tu jsem pochopil, že skutečně

bohatý člověk, takový, kterému nic ne-
schází, je ten, kdo se umí spokojit s tím,
co má. Pro kterého je mnoho, málo nebo
žádné peníze jedno a totéž. Rovněž tak
veliký, malý či žádný domek, nákladné,
chatrné i žádné šatstvo, mnozí, jeden i
žádný přítel, vysoké, nízké nebo žádné
místo, úřad, čest či pověst nebo zkrátka
být něčím nebo ničím, vše je jedno a to-
též. A jakkoli ho Bůh vede a kdekoli ho
chce mít, kde ho postaví či usadí, věří, že
tak má jít, stát či sedět a vše je dobré a
připravené lépe, než tomu on sám rozumí.

A tu jsem porozuměl, že vpravdě bo-
hatý jest ten a ničeho se mu nedostává,
kdož na tom, co má, přestati umí: jemuž
mnoho, málo, nic peněz; veliký, malý,
žádný domeček; nákladné, chatrné, žádné
šatstvo; mnozí, jeden, žádný přítel; vy-
soké, nízké, žádné místo, neb úřad, neb
čest, neb pověst; sumou něčím neb ničím
býti, vše jedno a též jest: jak jmenovitě
Bůh chce a jej vede, neb staví, neb sází,
tak aby šel, stál, seděl, vše že dobře jest
a lépe, než on rozumí, věře.

Barbora Uličná a Jana Šarounová

KÁZÁNÍ 3

nemlčíš, když se ptáme. A hlavně: díky,
Pane, že to nevzdáváš, když jsme – po-
dobně jako učedníci – tak nechápaví.

Všimněme si také, že učedníci měli
svědectví žen. Některé z našich žen nás
ohromily. Byly totiž u hrobu a nenalezly
tělo. Měly i vidění andělů, kteří jim řekli,
že je živ. Ale toto svědectví dvěma učed-
níkům nestačilo k víře, k tomu, aby se
jejich srdce rozhořela. Ono totiž svědec-
tví jiného, zvláště potom, když je tak ne-
uvěřitelné, nestačí. Člověk musí setkání
se Vzkříšeným zažít sám, na vlastní kůži.
Co nezažije na vlastní kůži, od toho má
odstup. Musí se sám přesvědčit, že Pán
je živ. Musí sám zažít, jak se mu roz-
hoří srdce, když Pán promlouvá, otevírá
Písma. Důležitá je osobní zkušenost. Ne,
že by svědectví druhých nebylo důležité.
Vždyť Bible je svědectví druhých, svě-
dectví církve o Bohu o Kristu. A my
na tom svědectví druhých stavíme, stále
se k němu vracíme, minimálně každou
neděli. Ale k tomu musí pak přistoupit
osobní zkušenost.

Je mnoho lidí, kteří když čtou evan-
gelia, jsou uchváceni Ježíšovou osobností.
Jeho svatostí, jeho životem, jak pomá-
hal chudým, nemocným, odstrčeným, vy-
tlačeným ze společnosti. Že jen nekázal,
ale to, co kázal, žil. To vše je silné. To
vše je výzva, krásný svět, v nějž by rád
kdekdo doufal. A snad každý z nás by
mohl říci, jak kdysi doufal a věřil v lepší
svět, byl ochoten zápasit o pravdu a spra-
vedlnost, právo a milosrdenství, ale na-
konec to vzdal, když se opětovně zkla-
mal. Když opětovně se svou snahou na-
razil, když znovu poznal, jak to ve světě
chodí, že svět ovládá skupinka lidí, která
má moc a peníze. A snílkové podobní Je-
žíšovi, kteří přicházejí s krásnými vizemi,

na to vždy doplatí, jsou potrestáni. Ach,
Ježíš je nádherná postava, ale v našem
světě neobstojí.

Kleofáš a jeho druh se po Ježíšově
popravě vracejí domů, odcházejí z cen-
tra dění do ústraní, pěstovat si zeleninu
na své zahrádce pro svou vlastní po-
třebu. Jsou smutní, ztratili naději, že by
se mohlo ve světě něco zlepšit. Nic nemá
cenu. Asi to známe. Někdy je člověk sra-
žen do kolen a říká si: Nemá to cenu. Nej-
lépe je stáhnout se, uzavřít, splnit si své
povinnosti a jinak se starat sám o sebe.
Ať mi dají všichni pokoj, co bych si pálil
prsty. Mám to zapotřebí?

Ale zatímco my to vzdáváme, je tu
Někdo, kdo to nevzdal. Nenápadně se
k nám přidává. Všimněme si, jak o tom
vypravuje evangelista Lukáš. Nejsou to
lidé, kdo konečně najdou Boha. Je to
Bůh, který nás v Kristu hledá na na-
šich cestách a nakonec nachází – zmatené,
unavené, rezignované. Nachází nás a po-
zvedá zase k životu. To je evangelium.

Proč jste tak smutní? – Ty jsi snad
jediný kdo neslyšel o tom, jak proroka Je-
žíše, který byl mocný v slovu a činu, za-
bili. A my jsme doufali, věřili, že je to
mesiáš! Ale není. Zabili ho. – Jak jste ne-
chápaví. Copak jste nečetli v Písmu, že
mesiáš musel to vše vytrpět a tak vejít do
Boží slávy? A vykládal jim, co se na něho
vztahovalo v Písmu.

Kříž, cesta kříže. Je tak nepopulární.
Stále ještě příliš nevěříme, že bychom
mohli něčeho dosáhnout, aniž bychom
sáhli po osvědčených metodách hry na
silnějšího. Je to pochopitelné, náš svět
tuto hru stále hraje, protože to zatím ji-
nak neumí. Zůstáváme stále jen učedníky
Pána, který s Boží pomocí na hru moc-
ných tohoto světa nepřistoupil. Ale zůstá-
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vat jako jeho učedník není málo. Kdo jiný
než my křesťané bychom si měli připomí-
nat a dávat to dál, že hra na silnějšího
nevede k pokroku, nýbrž do horoucích pe-
kel? Pán Ježíš říká, že máme na sebe brát
kříž. Kříž patří k životu, každý neseme
svůj kříž. Je třeba kříže nést. Kříž není
znamení Božího zatracení. Nesením kříže
můžeme lidem kolem nás prospět. A také,
skrze kříž se jde do Boží slávy. To je
krásná, osvobodivá věta. Je dobré si ji za-
pamatovat!

Když byli už v Emauzích, on jako by
chtěl jít dál, ale oni řekli: zůstaň s námi,

Pane, vždyť se připozdívá. A on zůstal.
Když byli u stolu, vzal chléb, poděkoval
Pánu Bohu, lámal jej, dával a oni pro-
zřeli. Pochopili a poznali ho. A on zmizel
jejich zrakům.

Tak s církví svou se setkává ve svá-
tostech a Slovu dodnes. Tak nám vychází
naproti. Tak vstupuje do našeho života,
tak nás křísí z mrtvých. Jsou to jen oka-
mžiky, které nejde podržet věčně. Ale ty
okamžiky setkání, tak důležité, se opa-
kují, abychom na cestě nezemdleli. Díky
za ně, Pane náš. Amen

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Hospodine, Stvořiteli, Otče! Kriste,

Spasiteli!
Obracíme se k tobě, abychom tě pro-

sili, neboť věříme, že smíme. Voláme
k tobě my, tví křesťané, my vinohradský
sbor, my hříšníci. Prosíme, vyslyš nás.

Nenech nás prosíme zmírat v pozem-
ských starostech, ale uč nás žít v radosti,
v lásce a bratrství. Nedovol, aby naše své-
hlavost, pýcha a ješitnost zastiňovaly tvůj
plán lásky, aby kazily vztahy tvých dětí,
aby překřikovaly evangelium.

Zalij nás svým požehnáním. Dopřej
klid a mír. Smiluj se nad námi hříšnými.

Z pozemského bytí, plného bolesti a
beznaděje k tobě voláme a prosíme: po-
těšuj plačící (posílej nás k nim), podpí-
rej nemocné (ber nás k nim), pomáhej
zlomeným (stav nás k nim), posiluj osa-
mělé (zvi nás k nim). Kéž dokážeme být
dobrými nástroji ve tvých rukou pro své
bližní a pro tvé dílo ve světě.

Amen

Varhaníci v našem sboru I.
Karel Kantorek

Varhany jsem obdivoval už jako malý
kluk. Uchvacovalo mě, jaké všechny
možné tóny z nich dokáží varhaníci vy-
kouzlit. Za mého mládí byl varhaníkem ve
vinohradském sboru bratr Karel Kanto-
rek. Pro mě tak trochu tajemná postava,

mj. i proto, že píšťaly varhan byly v té
době na balkónku, který byl tehdy nad
kazatelnou, a hrací stůl byl na balkóně
vpravo, takže na varhaníka nebylo během
bohoslužby skoro vůbec vidět. Bratr Ka-
rel Kantorek byl muž statné postavy
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Jan Amos Komenský: LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
v jazyce 21. století

Pokud si chcete Labyrint přečíst, ale
příliš nerozumíte staré barokní češtině
originálu, „překladÿ do našeho součas-
ného jazyka je výbornou možností, jak
snadněji vnímat tento poklad české křes-
ťanské literatury.

Labyrint představuje svět se všemi
hříchy a marností, světskou společnost,
která se zaobírá malichernými věcmi. Vše
se v něm mění v posměch či pláč – žádná
radost, štěstí.

Vševěd Všudybyl – vůdce provádí

Poutníka světem. Nasadí mu uzdu vše-
tečnosti, prohlédnout svět půjde Poutník
ne dobrovolně, ale těkavostí a neukojitel-
ností své mysli.

Mámení (Mámil) – tlumočník na-
sadí Poutníkovi brýle mámení, takže vidí
vše pokřivené. Brýle jsou však nasazeny
špatně, a tak Poutník částečně vidí i
svým normálním zrakem. Právě to, co
vidí, když prohlédne skrz brýle, popisuje
v knize.

V závěru Poutník nachází ráj srdce –
trvalé a pravé štěstí těch, kteří se odvrá-
tili od světských věcí a na první místo ve
svém životě postavili Hospodina. K Pout-
níkovi promluví Spasitel. Ve svém vidění
se Poutník setkává s Pánem Zástupů a
spatří Slávu Boží.

Do jazyka 21. století převedl Lukáš
Makovička.

Korektury textu provedl Matěj Páral
a Jan Janča. Přesnost textu z historic-
kého hlediska ověřil František Hýbl. Au-
torem předmluvy je Mgr. Robert Hart,
kazatel a historik. Autorem doslovu je
PhDr. František Hýbl, emeritní ředitel
Muzea Komenského v Přerově, komeni-
olog, pedagog a dějepisec.

Společně s knihou byla vydána i au-
diokniha na CD se soubory ve formátu
MP3, kde knihu načetl herec brněnského
divadla V. Hauser.

Vydalo nakladatelství Poutníkova
četba v roce 2010.
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hlavně proto, že tam používali slepé ná-
boje, petardy a opravdové ohně. Nejlepší
bylo blikání světýlek reflektorů (strobo-
skopy). Herec – Pérák měl na nohou pru-

žící chůdy, na kterých dělal akrobatické
kousky, při nichž se tajil dech.

Bára Uličná a ostatní diváci

Děti připravují oheň
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a v mých očích to byl jakýsi kouzelník,
který pomocí kláves a nejrůznějších tla-
čítek rozehrával od něj vzdálené píšťaly.
A což teprve když jsem zjistil, že tam má
klávesy ve dvou řadách, a dokonce i další
pod ním dole, na které hraje nohama. Ne-
šlo mi do hlavy, jak je možné tak složitý
nástroj ovládat oběma rukama i nohama.
Bratr Kantorek navíc vždy po bohosluž-
bách přidával a hrál nejrůznější církevní i
světské skladby, možná i vlastní improvi-
zace, protože hrál prakticky tak dlouho,
dokud neodešli všichni přítomní a ne-
zbyla tam pouze tehdejší sborová sestra,
žena drobné postavy se stříbrnými vlasy,
sestra Čechová, a kostelník bratr Van-
čura. Tehdy se ještě nechodilo po boho-

službách nahoru na kávu a čaj, ale dis-
kuse probíhaly pouze v hale v přízemí
domu, nebo venku na chodníku před kos-
telem.

Bratra Kantorka a jeho rodinu jsem
nijak blíže osobně nepoznal, a proto jsem
se spojil s jeho dcerou, známou hereč-
kou Miriam Kantorkovou (mj. hrála ve
filmech Romance pro křídlovku, Kat ne-
počká, Dívka na koštěti, v poslední době
pak třeba ve filmu Želary nebo Z pekla
štěstí), se kterou jsem si o jejím otci po-
povídal. Pomohl jí i její bratr, dr. Pavel
Kantorek, který se do povědomí mnoha
zapsal jako atletická legenda: šestnáctiná-
sobný vítěz maratónu, trojnásobný vítěz
nejstaršího maratónu v Evropě – Meziná-
rodního maratónu míru v Košicích, účast-
ník tří olympiád a držitel dosud platného
traťového rekordu Ostravského maratónu
z roku 1959.

Až od nich jsem se dověděl, že bratr
Karel Kantorek se narodil v evangelické
rodině v roce 1900 v Olomouci, měl 8
sourozenců, z nichž 2 bratři vystudovali
bohosloveckou fakultu a oba pak slou-
žili jako evangeličtí faráři. Starší Jaro-
slav v Ostravě a mladší Jan (když zemřel,
bylo mu 102 let) nejprve v Ratiboři na
Vsetínsku a pak v Chrudimi. Karel se po
ukončení studia stal nejprve učitelem na
základní škole. Vzhledem k úrazu ukazo-
váku a dlaně ruky, který utrpěl v sedm-
nácti letech, nemohl však hrát na housle,
které byly tehdy pro učitele povinné. Na
Olomoucku pak nemohl získat adekvátní
zaměstnání, a tak se v polovině 30. let vy-
dal do Prahy. Zde nejprve pracoval jako
úředník u soudu a později, od počátku
40. let, na ředitelství drah, kde zůstal až
do důchodu. Až po válce se rodina do-
zvěděla, že se tam také aktivně zapojil



6 ZE SBORU

do odboje – využil svého postavení in-
spektora drah a častých cest mimo Prahu
a rozvážel různým odbojovým skupinám
nejrůznější letáky.

Krátce po svém příchodu do Prahy se
stal členem našeho sboru a hned od po-
čátku se zapojil do jeho činnosti. Nejprve
působil jako pomocník varhaníka, pro-
tože se již doma v Olomouci naučil hrát
na harmonium, které měli jeho rodiče.
Později, v druhé polovině 30. let, se stal
hlavním varhaníkem. Zapojil se i se svou
ženou a dětmi do celopražského evange-
lického smíšeného pěveckého sboru Bla-
hoslav, který sídlil v Husově domě a který
vedl bratr Ezop. Měl pravidelně kolem
60 členů a zpíval při různých příležitos-
tech v mnohých pražských i mimopraž-
ských sborech. Jeho činnost byla násilně
ukončena až po komunistickém převratu
v roce 1948, kdy bylo sboru sděleno, že
nemůže zpívat pod hlavičkou ČCE a že
se má zapojit pod nějakou místní orga-
nizaci ROH. Protože bylo jasné, jaký re-
pertoár by tam měl sbor zpívat, raději se
rozpustil.

Ve sboru na Vinohradech se bratr
Kantorek hned od počátku zapojil i do
náboženské výuky dětí v nedělní škole.
O něco později pak už hrál na var-
hany pravidelně každou neděli, při všech
církevních svátcích a slavnostech (např.
konfirmace), při svatbách, případně i na
křtinách, které se konaly mimo pravi-
delné bohoslužby, nebo při pohřbech.

Také hrával na harmonium každý týden
ve středu při biblických hodinách. Ob-
čas hrával při bohoslužbách také v jiných
sborech mimo Prahu, především v Mni-
chovicích (v kostele Církve českosloven-
ské) a ve Čtyřkolech. Po rozpuštění pě-
veckého sboru Blahoslav založil menší
sbor při vinohradském sboru a tomu se,
jako jeho sbormistr, velmi věnoval. Shá-
něl zpěváky, ve volném čase se věnoval
nácviku jednotlivých skupin hlasů a jejich
souznění, po večerech rozepisoval z parti-
tur samostatné notové party. To vše po
jeho smrti zůstalo v archívech vinohrad-
ského sboru. Při slavnostním shromáž-
dění všech protestantských církví v 50.
letech se podílel na secvičování sborů jed-
notlivých zúčastněných církví a pak je ve
Smetanově síni také doprovázel na var-
hany.

Měl zájem na tom, aby se hudbě věno-
valy i jeho děti. Jeho syn Pavel postupně
několikrát samostatně svého otce při bo-
hoslužbách v našem sboru zastupoval, ve-
dle bratrů Kejře, Coufala a Bíci, Po pro-
moci na lékařské fakultě dostaly ale před-
nost jeho pracovní a sportovní činnosti a
státní reprezentace. Hudbě zůstal věren
jen jeho druhý syn Milan, který byl vio-
loncellistou v České filharmonii.

Bratr Karel Kantorek zemřel v srpnu
roku 1976 a funkci varhaníka v našem
sboru po něm převzal bratr Zdeněk Cou-
fal.

Petr Kubánek
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Pérák – na jméně nezáleží, rozhodují činy!

Akční historická fikce Divadla
VOSTO5

„Pérák je jednou z nejzáhadněj-
ších legendárních postav českých dějin.
O tomto skákajícím fantómovi se vy-
právělo během nacistické okupace čes-
kých zemí; kořeny této postavy ale sa-
hají ještě hlouběji do minulosti. Záhadný
fantóm se údajně objevoval především
v noci a nejvíce si oblíbil opuštěná zá-
koutí velkých měst, kde prý nic netu-
šící kolemjdoucí překvapoval neuvěřitel-
nými skoky ze tmy. Pérák byl schopen
přeskočit nejen ploty nebo ohrady, ale i
tramvaje a autobusy, podle některých pa-
mětníků i vysoké domy či dokonce celá
náměstí. Vyprávění o Pérákovi se začala
mezi lidmi masově šířit na počátku druhé
světové války, přičemž nejvíce se o něm
vyprávělo v Praze.ÿ
PhDr.Petr Janeček (program hry Pérák)

Minirecenze diváků z vinohradské
skupiny, která v počtu 10 navštívila
inscenaci této hry v divadle Archa 26.
dubna.

Byla to náramná podívaná s prvky bo-
jových umění a kaskadérských výstupů,
propletená slovním humorem. I když ob-
dobí Protektorátu moc humorné nebylo a
občas nám běhal mráz po zádech, přesto
jsme se i zasmáli (píšu za nás Svobo-
dovy). Náš pocit po konečném „nekoneč-
némÿ potlesku byl: „Nepamatuji si, že
bych něco takového viděl!ÿ Svěží, poe-
tické, zajímavé, naučné, akční, vtipné (ale
humor nesmí být vulgární). Vřele vám
všem toto představení doporučujeme!!

Hra se mi líbila, pro střídání tragic-
kých okamžiků s humorem, pro neotřelé
kulisy v kombinaci s promítáním i pro
výkony herců. Rozhodně jsem se nenu-
dila ani chvíli, a i když se humor mohl
zdát někdy až nemilosrdný či nevkusný
vůči uctívaným ikonám naší historie, vy-
svitly za ním skutečné charaktery i sku-
tečné tragédie. Jen ten Pérák jako organi-
zovaný odbojář – tak nějak jsem čekala,
že bude jen tajemně skákat přes střechy a
nadstranicky napomáhat dobru, bez kon-
spirativních odbojářských schůzek a taj-
ných hesel, protože on přece nebyl z masa
a kostí.

Představení ve mně vyvolalo velmi
rozporuplné pocity: na první pohled se
zdá být hravou oslavou statečnosti a od-
vahy hrdinů českého odboje určené pro
náctileté a mladší diváky (využívající po-
stupy z komiksů, bojového umění i artis-
tických a tanečních prvků) a na druhý
pohled až příliš alternativní mix histo-
rické fikce se zjednodušenými (až zkari-
kovanými) charakteristikami skutečných
historických osobností. Přivede ten první
pohled diváky k zájmu zjistit, jaký byl
český odboj doopravdy?

Byl to mýtus z 2. světové války. Účin-
kující představovali skutečné postavy,
každá měla přezdívku, např. Jaroslav
Foglar – Jestřáb. Divadlo se mi líbilo,
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vděčen, i když přiznám, že jsem tomuto
dědictví nejednou nedostál.

Chodec
Článek k úmrtí Lubomíra Moravce r.

1985 jsem nazval „Chodecÿ. Před očima

mi tanulo, jak vytrvale chodil, nejdříve ve
Zlíně a potom po vinohradských ulicích,
aby jaksi „do domuÿ přinášel radostnou
zvěst. Chodil, chodil a 6. června 1985 do-
chodil, došel, kam patřil.

Pavel Filipi

Svačina na vyhlídce
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Vzpomínky na vinohradské faráře II.

Po Bedřichovi Jeriem se stal na Vi-
nohradech farářem Lubomír Moravec. Na
tohoto faráře se nám sešlo více vzpomí-
nek – tentokrát přinášíme úvodní článek
Pavla Filipiho, v příštím čísle bychom se
chtěli věnovat dílčím vzpomínkám, ke kte-
rým se mohou další pamětníci ještě při-
dat.

Lubomír Moravec (1909–1985)

Přišel do vinohradského sboru v roce
1953 ze sboru ve Zlíně, jehož byl prvním
farářem a vlastně budovatelem. Na Vino-
hradech byl farářem až do r. 1970. Přijali
jsme jej se zvědavostí, co ten drobný, po-
hyblivý človíček na Vinohradech dokáže.

A dokázal. Nerozbíhal se do šířky (na to
ostatně nebylo v padesátých letech po-
myšlení), nýbrž začal soustředěně usku-
tečňovat svou představu sboru jako se-
vřeného, radostného společenství, zakot-
veného v biblické zvěsti.

Teologie
Moravec byl zdatný biblista z okruhu

žáků profesora Daňka, urputně se nořil do
řeči Bible, měl zálibu v textech Starého
zákona – jednou mi řekl, že jej lákají
zvláště texty nesnadné, tvrdé, záhadné.
V kázáních ovšem svou erudici nepředvá-
děl, kázal jasně a srozumitelně, takže nám
(tehdy mladým), kteří jsme si na kruchtě
dělali poznámky, se snadno dařilo zachy-
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tit hlavní myšlenky a jejich sled. (Říkalo
se, že svá kázání – po exegetické průpravě
– píše v noci ze soboty na neděli; rukopis
prý podle toho vypadal – zvečera písmo
úhledné, ke konci již jen několik křivola-
kých hesel; nemohu to potvrdit, protože
jsem jeho kázání často slyšel, ale nikdy
neviděl.) Měl oblíbená témata (každý ka-
zatel je má): zdůrazňoval, že zvěst evan-
gelia je silou, která přemáhá odcizení a
z posluchačů tvoří společenství jakoby ro-
dinné. Spasení je v tom, že člověk je uve-
den do nových vztahů lásky, zakotvených
v hloubce lásky Kristovy. Když se poři-
zovala nová úprava modlitebny, dal na
průčelní stěnu zhotovit nápis: „Bůh láska
jest.ÿ Do těchto tří slov lze shrnout, o čem
Moravec neděli co neděli kázal.

Je zajímavé, že pro tuto svou vizi
sboru jako rodiny nevyužil slavení Kris-
tova stolu. Večeře Páně se vysluhovala
jen několikrát do roka poměrně tradičním
a jaksi neosobním způsobem. Že právě
u Kristova stolu společně slaveného se
společenství obnovuje, tento důraz přišel
až později.

Sbor
Kde ovšem vynikla Moravcova eru-

dice a láska k Bibli, to byly biblické ho-
diny. Měly zvláštní atmosféru. Moravec
nekonal přednášky; nad biblickým tex-
tem provokoval rozhovor účastníků, kte-
rých býval plný sál. Ten rozhovor nebyl
účelem sám v sobě. Měl ukázat, že vy-
kládaný text neslouží pouze k poučení,
nýbrž že proniká do reálu života, do zku-
šeností. Býval to skutečný koncert spo-
lečného hledání nejen, jak „ty věci bylyÿ,
nýbrž jak ty věci jsou. Každý mohl při-
spět, každý měl slovo. A tu projevil farář
své zvláštní charisma pastýřské. Účastník
mohl říci i sebevětší hloupost a Moravec

ji tak dlouho proklepával, až v ní našel
pravdivé jádro a účastníka za to pochvá-
lil.

Mluvíme o pastýřském charismatu.
Nikdo už nespočítá, kolik kilometrů Mo-
ravec nachodil po vinohradských chod-
nících, když navštěvoval členy a členky
sboru. Nevím, měl-li nějakou strategii
pastoračních návštěv, snad upřednostňo-
val bratry a sestry v nemoci, ve starobě či
v jiné nouzi. Ale vím, že těch návštěv za
ta léta bylo nespočítaně a že v nich pokra-
čoval i poté, co předal službu vinohrad-
ského faráře svému nástupci B. Otřísalovi
(zůstal ovšem bydlet ve sborovém domě).

Ale pak je tu ještě zvláštní náklon-
nost Moravce k dětem sboru. Náklonnost
je slabé slovo. On ty děti miloval – a
ony jej měly rády. Nepomáhal si něja-
kými podbízivými metodami, prostě je
měl spontánně rád. Zažil jsem tuto scénu:
Ve vestibulu modlitebny zahlédl sedmile-
tého kloučka a zvolal: „Františku, to jsem
opravdu rád, že tě vidím!ÿ Kolikrát sed-
miletý František zažil, že by mu někdo
řekl, jak je rád, že jej vidí? A divíme se
Františkovi, že k panu faráři našel vztah
důvěry – a bral vážně, co dětem při výuce
a v nedělní škole říkal a k čemu je vedl?

Moravec a děti – to je zvláštní kapi-
tola, kterou by měl napsat někdo, kdo
(na rozdíl ode mne) byl tehdy v dětském
věku. Zde připomeňme jen toto: V práci
s dětmi nezůstávalo jen při výuce. Pan
farář děti a mládež zval též k pozoro-
vání hvězd. Už dříve si pro svou zálibu
ve hvězdách pořídil vydatný dalekohled.
Instaloval ho na balkóně sborového domu
a my jsme pozorovali, jak se tam děti a
mládež tísní, odstrkují se od okuláru, aby
také viděli to, co pan farář.

Lubomír Moravec nešetřil se svým ča-
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sem, nestřežil žárlivě své soukromí. S pl-
ným nasazením se věnoval sboru: kázá-
ním, biblickým hodinám, pastoraci, dě-
tem (s menším nasazení také hvězdám,
své sbírce známek, ovšem i své zálibě
v hudbě, sám rád hrával na harmonium
a byl rád, když jej někdo doprovodil na
jiný nástroj či zpěvem.) Ale svůj čas uměl
dělit. Zcela mimo jeho obzor byly starosti
hospodářské, péče o sborový dům a jeho
problémy. To s chutí ponechával svému
staršovstvu, k němuž měl naprostou dů-
věru. Neměl pocit, že by měl mít kon-
trolu nade vším, co sbor podniká nebo
nepodniká. Měl sebevědomí duchovního,
nikoli administrativního správce sboru
nebo snad jeho manažera – a spokojil se
rád s touto svou výsostnou rolí.

Kromě staršovstva měl ovšem i jiné
spolupracovníky. Byly to v první řadě
sborové sestry Lydie Čechová (ta by si
zasloužila samostatnou vzpomínku) a Ly-
die Pivoňková, které s týmem křesťanské
služby pozorně sledovaly, kde je potřebí
pastýřského či jiného zásahu. Byli to také
Moravcovi vikáři Jiří Tytl, Alena Balabá-
nová, Jan Šimsa, Petr Pokorný. Moravec
byl typ týmového pracovníka – ale o svou
odpovědnost duchovního pastýře se nedě-
lil, tu probojovával v „pokojíku srdceÿ na
modlitbách.

Rodina
Lubomír Moravec nepřišel na Vino-

hrady sám, nýbrž se svou rodinou, s man-
želkou a třemi dcerami. Nezapomeňme
na dobu, v níž na Vinohradech sloužil.
Byla to doba, kdy povolání faráře bylo
obecně v nevážnosti a tomu odpovídalo i
finanční ohodnocení, jež tehdejší společ-
nost farářům přiznávala. Mohla-li si paní
farářová Lydie Moravcová ve Zlíně ještě
připadat jako dáma z lepší společnosti,

s tím byl nyní konec. Ztráta prestiže by
snad tolik nebolela, kdyby nebyla prová-
zena sociální degradací. Nemáme svědec-
tví, že by se tím Lubomír Moravec příliš
soužil, jeho oddanost duchovní službě jej
chránila před frustracemi. Ale dovedeme
si představit tíhu, kterou na sebe musela
vzít rodina s třemi dospívajícími dcerami,
které se nemohly rovnat svým vrstevni-
cím. A což teprve jejich matka, která mu-
sela převracet peníze v peněžence a po-
sléze vzít sama nepříliš výdělečné zaměst-
nání. Obdivujeme heroismus této rodiny,
která uznala, že tatínek má své důležitější
priority.

Osobní vzpomínky
Lubomír Moravec byl mým farářem

v době mého teologického zrání. Během
jeho služby jsem přijal ordinaci – vě-
noval mi k ní Hauckovu synopsi (řecký
text evangelií Nového zákona seřazený do
sloupců, které si navzájem odpovídají)
s krásným věnováním. Oddal mě na Vino-
hradech s mou paní. Když jsem v r. 1967
přešel na fakultu, nabídl jsem mu součin-
nost ve sborové práci. Užil toho, ale ne-
zneužíval. Avšak nejen to. Jako student
teologie jsem se dával inspirovat jeho
způsobem práce duchovního. Ne často,
ale přece několikrát jsem se na něj obrátil
s problémy osobními (co může mít dva-
cetiletý mladík za speciální problémy?) i
s problémy odbornými a vždy jsem do-
stal trpělivou radu, někdy možná nečeka-
nou. A umím si představit, že takových
rad do životních situací se dostalo i ji-
ným bratrům a sestrám na Vinohradech.
Chci říci a potvrdit: Vedle mých fakult-
ních učitelů teologie i nad rámec jejich
výuky byl mým učitelem teologie Lubo-
mír Moravec, když mi ukázal, k čemu teo-
logie vlastně je. Nepřestanu mu být za to


