
i Ze sborových akcí

Út 4. 2. 14:30 koncert nejen pro starší věkem (P.Mazancová-housle,
A.Šimková-viola, B.Rothová, J.Saidlová-kytary: Rossini,
Haydn, Assad, Martinů, Piazzola, Halvorsen)

Út 4. 2. 19:30 biblická hodina
Čt 6. 2. 18:15 schůzka učitelů NŠ
Ne 9. 2. 9:30 rodinné bohoslužby (Z.Šorm)
Út 11. 2. 14:30 setkání starších věkem
Út 11. 2. 18:00 schůzka KS
Út 11. 2. 19:00 schůzka hospodářská komise
Čt 13. 2. 19:00 otevřené staršovstvo
Ne 16. 2. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Z.Šorm)
Ne 16. 2. 10:45 po bohoslužbách bude vyprávět R.Šormová o Cestě domů
Út 18. 2. 14:30 setkání starších věkem
Út 18. 2. 19:30 biblická hodina
Ne 23. 2. 9:30 bohoslužby (M. Cháb)
Út 3. 3. 14:30 koncert (M. Keller - violoncello)
Po 16. 3. 19:00 beseda s Tomášem Lomem (válečný veterán,člen 311.perutě)

a Hanou Bergmannovou Klímovou
Ne 22. 3. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm) výroční sborové shromáždění
Út 31. 3. 19:00 hospodářská komise

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. Redakce: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
roun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky, re-
akce 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 198/únor 2020 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Modlitba Páně se týká všech lidí
Kázání Anny Pokorné na Vinohradech 19.1.2020

Dnešní text je velice krátký. Před-
pokládám, že ho známe všichni zpa-
měti. Zvlášť druhou část tohoto úryvku –
„Otče náš, jenž jsi v nebesíchÿ. Toto oslo-
vení Boha z modlitby Páně znají ovšem
i lidé, kteří nechodí do kostela. Ani při-
tom nemusí vědět, že je zapsáno v Bibli.
Je to prostě začátek té nejznámější mod-
litby. Patří ke slovům, které si lidé pa-
matují, i když si je třeba nesnaží nijak
zapamatovat. Jako úryvek písničky, kte-
rou jsme slyšeli někde v rádiu a nemů-
žeme ji dostat z hlavy. Někdy ale právě
takový krátký úryvek, často pár počá-
tečních slov, bývá pozůstatkem toho, co
jsme kdysi uměli celé. Kousek utkví i přes
množství jiných informací, které dnes a
denně do paměti ukládáme. V tomto dru-
hém případě můžeme mít naději, že se
to třeba časem do paměti vrátí. Alespoň
o tom hovoří zkušenosti starších lidí. Ti
často vyprávějí, že se jim s přibývajícím
věkem začalo vynořovat to, co v mládí
uměli a časem zapomněli.

Ježíš učí, v jakém duchu se máme
modlit, říká: „Vy se modlete taktoÿ. Teh-
dejší svědci Ježíšovy horské promluvy
byli židé, modlitba tedy patřila do je-
jich každodenního života. Ježíš tedy ne-
musí říkat: Vy se modlete. To je pro jeho
posluchače samozřejmé. A když slyšeli
hned v úvodu v oslovení o nebeském otci,
možná se jim vybavil úryvek jiné mod-
litby. Možná jim naskočila i celá mod-
litba. Je totiž jedna podobná modlitba,
kterou se židé pravděpodobně již v Je-
žíšově době modlili. Je to modlitba ka-
diš a má podobnou strukturu jako Ježí-
šova modlitba. Pojetí Boha jako nebes-

kého otce v ní také zaznívá. Jistě se tedy
zamýšleli nad tím, v čem je tato Ježí-
šova modlitba jiná. I ve Starém zákoně
je symbolika božího otcovství tematizo-
vána. I když tam je možná zajímavější to,
jak málo se oproti jiným tehdejším nábo-
ženstvím a ještě i starším náboženstvím
objevuje Bůh Otec. Jako by se starozá-
konní tradice snažila distancovat, alespoň
částečně, od nějaké obecně lidské zkuše-
nosti vnímání božstev. Hospodin je jiný,
není to univerzální Bohyně matka nebo
Bůh otec.

Když už je ve Starém zákoně zmíněn
Bůh jako Otec, myslí se tím otec vyvo-
leného národa Izraele. Jeden z takových
příkladů jsme slyšeli v prvním čtení: „Jsi
přece náš Otec!ÿ (Iz 63,16a) Židé znali
myšlenku Boha jako otce národa, toho
vyvoleného. A tak je pro Ježíšovy poslu-
chače, potažmo pro nás, napínavé, jak Je-
žíš tuto symboliku proměňuje. Ježíš oslo-
vuje Boha jako otce v užším smyslu. Jako
otce lidské rodiny, nikoli národa. Oslovuje
ho osobně z pozice syna. Vy se modlete
takto: „Otče náš, jenž jsi v nebesíchÿ. Je-
žíš tedy přeznačil Boha Otce Izraele na
Boha Otce každého z nás. A pokud měli
Ježíšovi posluchači na mysli i onu mod-
litbu kadiš, mohli si všimnout, že Ježíš
mluví o Bohu Otci ve struktuře modlitby
dřív. Ježíš říká Otče náš, který jsi v nebe-
sích hned na začátku, zatímco v modlitbě
kadiš je Bůh Otec zmíněn na samotném
závěru, který zní: „Kéž jsou přijaty mod-
litby a prosby celého domu Izraele před
jejich nebeským Otcem.ÿ Možná i v tom
byl Ježíšův záměr, navázat u svých po-
sluchačů na něco, co už znali, a to pak
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Otevřené staršovstvo 13.2.2020

Zveme členy sboru na otevřenou schůzi staršovstva 13.2. od 19 hodin. Budeme rádi,
když využijete této možnosti přispět k životu sboru svými podněty, společně o nich
hovořit a seznámit se blíže s tím, jak staršovstvo pracuje.

Akce „5% A HLAVU VZHŮRUÿ
Synodní rada vyhlašuje iniciativu k dob-
rovolnému a sebevědomému převzetí od-
povědnosti za finanční zajištění církve.
Už třicet let jsme svobodní. Už
sedmý rok se náš stát nestará o to,
jak budeme získávat finance. Je na
nás, abychom to řešili my sami.
Zvládneme to!
Pokud naplníme to, co jsme si v řádech
usnesli, nemusíme se budoucnosti obávat.
Materiál, který k této výzvě synodní
rada vydala, dostanete spolu s potvrzením
o daru a dopisem o sborovém hospodaření.
Bližší informace můžete také najít na cír-
kevním webu: Hlavu vzhuru.e–cirkev.cz

UMŘÍT? DOBŘE. ALE UMŘÍT DOBŘE?

Upřímně zveme na Besedu s Ruth Šormovou
o neziskové organizaci CESTA DOMŮ,
která provozuje domácí hospic a poradnu
pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.

V neděli 16.2. po bohoslužbách (cca od 10.45) ve sborovém sále v 1. patře.

Pokud vám doma zbyly nástěnné kalendáře z minulého roku (nebo klidně i z mi-
nulých let), nevyhazujte je a zaneste je do Obchůdku jednoho světa v Korunní 60
nebo je nechte v neděli po bohoslužbách u sborové sestry. Jedna dobrovolnice z nich
dělá tašky, do kterých Obchůdek balí zákazníkům zboží.

jaš
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� Z. Novotná svolá sálovou komisi,
aby navrhla řešení akustiky a zá-
věsů ve sborovém sále. P. Coufal za-
jistí opravu stávajícího zatemnění
ve sborovém sále.

� Byly zakoupeny schůdky pro vyvě-
šování písní v kostele.

� P. Coufal zaškolí členy sboru, kteří
bydlí ve sborovém domě v obsluze
topení ve sborovém sále.

� Hospodářská komise připraví na
příští schůzi staršovstva návrh roz-
počtu na tento rok.

� Staršovstvo souhlasí se změnou
sborových e–mailových účtů na do-
ménu „fsvinÿ a pověřuje J. Šilara
dohledem nad realizací.

� Staršovstvo projednalo podnět sy-
nodní rady k dobrovolné sbírce na
pomoc v uprchlických táborech na
ostrově Lesbos a vyhlásilo archovou
sbírku na tento účel do konce ledna,
jejíž výtěžek sbor zdvojnásobí.

� Staršovstvo se zabývalo akcí „5%
a hlavu vzhůruÿ, kterou vyhlásila
synodní rada. Informační a pro-
pagační materiály budou rozeslány
s potvrzením o daru a dopisem
o hospodaření sboru.

� Staršovstvo rozhodlo o podpoře
Fondu klidného stáří. Bude zařazen
mezi dary v rámci sborové solida-
rity jako 15. seniorát do rozpočtu.

� Staršovstvo souhlasilo s podnětem
br. Kvapila, aby se sbor spolu s or-
ganizací Naděje a Ústavem A. Dvo-
řáka stal spolupořadatelem benefič-
ního koncertu 16.4. od 18.00 na zří-
zení bezbariérové umývárny ve stře-

disku Naděje u Bulhara pro bezdo-
movce. Sbor k němu poskytne bez-
platně kostel a sborové prostory a
bude se podílet na jeho propagaci.

� Staršovstvo rozhodlo o podpoře
sbírky pro rodinu Proseckých z Vě-
cova, ve které zemřel živitel a která
se stará o dítě s postižením, jež
vyžaduje 24 hodinovou péči. Na
sbírku bude věnována chrámová
sbírka z 16. února, kterou sbor
zdvojnásobí.

� Staršovstvo rozhodlo, že se letní
sborový tábor uskuteční jako ro-
dinný ve třetím srpnovém týdnu ve
středisku Poušť u Bechyně.

� Staršovstvo přijalo nabídku pě-
veckého sboru George Washington
University Singers zazpívat při bo-
hoslužbách 15.3. S pěveckým sbo-
rem bude jednat J. Šarounová.

� Evidenční dotazníky zpracují do
příštího staršovstva J. Raisová a Z.
Šorm. Výkaz hospodaření zpracuje
do 31.3. M. Cháb.

� Staršovstvo rozhodlo o termínu
sbírky pro Křesťanskou službu–
26.1.

� Staršovstvo stanovila termín výroč-
ního sborového shromáždění na ne-
děli 22.3.

� Staršovstvo pověřilo Z. Šorma pro-
jednat termín programu o Turecku
s V. Mácou.

� Staršovstvo hovořilo o zajištění slu-
žeb při bohoslužbách. Pokud ně-
který ze službu konajících presby-
terů onemocní, je třeba, aby to dal
spolusloužícímu včas vědět.

KÁZÁNÍ 3

proměnit. Ježíš změnil hned v úvodu per-
spektivu celé modlitby.

Co obnáší vztah Boha Otce a jeho
dětí? Je třeba mít na paměti, že tento
nový osobnější vztah s otcem Bohem ni-
kdy nemůže být vztahem čistě individu-
álním. Oslovení Otče náš nemůžeme za-
měnit za oslovení Otče můj. I když je boží
otcovství vyvázáno z podmínky národní
příslušnosti, nikdo si ho nemůže přivlast-
nit jen pro sebe. Modlitba Páně by ne-
měla smysl v sobecké víře člověka, který
nemyslí na druhé. I když se modlíme o sa-
motě, v pokojíku, vždy se modlíme jako
ostatní ke společnému Otci. To si můžeme
připomínat i v právě probíhajícím týdnu
modliteb za jednotu křesťanů. Někdy je
těžké shodnout se s ostatními křesťany
na věroučných otázkách, ale jednota za-
ložená ve společném Otci je hnacím mo-
torem ke snaze o jednotu v bratrství.
K tomu nám může být navíc pomocí vě-
domí, že když se modlíme Otče náš, ne-
modlíme se „pouzeÿ s ostatními křesťany.
Modlíme se se samotným Ježíšem. Mod-
líme se spolu se Synem, který je s Otcem
jedno. Skrze Ježíše Krista, Božího Syna,
roste hodnota lidského bratrství, je zalo-
žena křesťanská sounáležitost.

Když se ale modlíme „Otče nášÿ, mí-
níme tím Otce „nás křesťanůÿ? Je možné
nějak vymezit okruh lidí, kterých je Bůh
otcem? Myslím, že není. Nemůžeme ani
sami dost dobře určit, kdo je božím dí-
tětem. Mám za to, že v kontextu celého
Ježíšova příběhu je zřejmé, že Bůh je Bo-
hem všech lidí. Ježíš zemřel za všechny.
To neříkám proto, abychom snad ostat-
ním vnucovali naší víru nebo oslovovali
náhodné kolemjdoucí jako bratry – ale
je třeba si uvědomit, že křesťanská víra
vždy musí myslet i na ty, kteří se ke
Kristu nepřihlásili. Modlíme se k Otci

všech lidí. Ke stvořiteli nebe i země, ke
stvořiteli člověka. A protože je to řečeno
hned na začátku, týká se to všech násle-
dujících proseb. Celá modlitba Páně se
týká všech lidí. Zkrátka, nemůžeme sami
nikoho z modlitby vyloučit. Je až alar-
mující, kolik bylo v minulosti vysloveno
modliteb proti nepřátelům. A stále se
vyslovují. Oslovení Otče náš není přímo
vázáno na křest nebo vyznání víry. Ani
na naše zásluhy. A v tom vidím velikou
sílu celé modlitby, která je založena právě
v tomto oslovení „Otče nášÿ. To samo je
vyznáním, že kromě toho, že je něco jako
boží otcovství, je i lidské bratrství. Nejen
to křesťanské a nejen s těmi, koho si my
sami vybereme.

Jaký je tento Bůh/Otec (kromě toho,
že je náš)? V aramejštině zní oslovení
Abba. Tento pojem bývá mylně překlá-
dán zdrobnělinou a z tohoto omylu se vy-
vozují až familiární postoje k Bohu. Bůh
tatínek. Ale slovo Abba není ani jazykově
ani významově žádný tatíček. Je to náš
společný, spravedlivý otec, který nenadr-
žuje nikomu ze svých dětí. Je otcem mar-
notratného syna stejně jako toho posluš-
ného. Bůh nikomu nestraní, je nezávislý
na našich snahách nárokovat si ho jen pro
sebe. To dobře vyjadřuje druhá část oslo-
vení: „ jenž jsi v nebesíchÿ. Nebesa jsou
sice otevřena vztahu s člověkem, ale ne
tak, že by snad měl člověk v nebesích ně-
jakou kompetenci. Pokud si pamatujete
z minulého týdne, mluvili jsme o tom,
jak se nebesa otevřela po Ježíšově křtu.
Nebesa se otevřela jako nabídka vztahu
Boha a člověka. A dnes k tomu můžu
dodat – nebesa zůstala nebesy. Máme
sice k Bohu blízko, sám Bůh se stal člo-
věkem, ale to neznamená, že se člověk
stal Bohem. Nebesa nebyla zrušena. Do-
datek „jenž jsi v nebesíchÿ chápu jako
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vyjádření Boží nedosažitelnosti. Někomu
to možná může připadat jako důvod ke
skepsi, ale já to chápu jako naději. Člo-
věk nemůže manipulovat Boží vůlí. Boží
moc a nezávislost je garantována.

Na závěr mi dovolte jednu tako-
vou etymologickou metaforu, pokusím se
skrze ni nastínit ještě jeden rozměr toho,
že se modlitba Páně týká všech lidí.
Modlitbě Páně se často říká právě podle
prvních slov zjednodušeně otčenáš. Toto
oslovení se stalo samostatným podstat-
ným jménem. V katolické církvi se od-
počítávají „otčenášeÿ (někdy i se „zdrá-
vasyÿ) na růženci. Postupně se začalo ce-
lému růženci říkat podle latinského znění
slova otčenáš – a to páternoster. To-
hle slovo se pak ujalo i pro označení ji-
ných věcí, které lidem připomínaly ku-
ličky z růžence a jejich nepřetržité posou-

vání. Nazývala se tak všemožná zařízení,
která posouvala jednotlivé články na ně-
jakém uzavřeném okruhu – třeba čerpa-
dla na vodu nebo písek. Dodnes se v češ-
tině slovo páternoster používá už jenom
pro druh výtahu, který funguje nepřetr-
žitě, bez ohledu na to, jestli si ho někdo
přivolá. A teď k věci: stejně tak, jako pá-
ternoster nepřetržitě jezdí, tak se nepře-
tržité někdo modlí. Myslím, že vzhledem
k počtu křesťanů asi není chvíle, kdy by
modlitba Páně zůstala nevyřčená. A to
je pro nás radostné poselství. Protože i
ve chvíli, kdy se cítíme na dně svých sil,
kdy se sami třeba ani nezmůžeme k mod-
litbě, někdo jiný se modlí. A jeho mod-
litba se týká i nás. I ve chvíli bezmoci
se za nás někdo jiný přimlouvá u našeho
společného Otce.

Amen

Nemůžeme si dělat na nic nárok
Vzpomínka na Olgu Langrovou

Olga Langrová, rozená Bakosová, se
narodila v roce 1930 a prožila celý ži-
vot na Vinohradech. Zemřela v listopadu
roku 2019.

Její tatínek, na kterého vždy hodně
vzpomínala, pocházel z chudých poměrů,
vyrůstal v Nerudově ulici u Riegro-
vých sadů. Vyučil se čalouníkem. V roce
1917 byl odveden. Poslali ho na italskou
frontu. Válka už se chýlila ke konci a
jeho největší touhou bylo, aby ho Pán
Bůh chránil, aby nikoho nemusel zastře-
lit. Naštěstí byl vždy přidělen do stráž-
ního oddílu. Když přišel říjen 1918, dostal
první dovolenou, asi na týden. Jel navští-
vit příbuzné na Vysočinu a tam se o den
opozdil. S obavami pak šel na náměstí –

dnes Republiky, kde se měl hlásit na ve-
litelství. Už tam ale nedošel, protože ho
na Václavském náměstí zastavily zástupy
lidí. „Kampak, vojáčkuÿ, křičeli na něj a
strhávali mu orlice z jeho rakouské uni-
formy.

Když takhle dobojoval, zařídil si ve
Varšavské ulici dílnu. Seznámil se s bu-
doucí Olžinou maminkou, ale odkládali
svatbu, až budou mít kde bydlet. Nako-
nec po svatbě bydleli chvíli u rodičů, pak
sehnali cosi na Lysinách v Hodkovičkách.
Krátce pak bydleli přímo ve Varšavské,
ale tam pro vysoký nájem vydrželi jen do
roku 1935. Do bytu v Moravské se přestě-
hovali v roce 1945 a v něm pak Olga žila
s přestávkou celý život.
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Zprávy ze schůze staršovstva 9.1.2020

� Pro neziskovou organizaci Berkat
jsme na pastelky vybrali 2397,–Kč
a příjem z benefičního koncertu či-
nil 3160,–Kč. M. Cháb projedná
s Berkatem, jakou formou chtějí dar
poskytnout.

� P. Coufal demontuje nástěnnou
lampu u varhan 20.1. a M. Cháb
projedná s pasíři její úpravu k lep-
šímu osvětlení varhan.

� Staršovstvo přijalo rezignaci E. Sla-
ninové na funkci sborové kantorky
a poděkuje jí za sbor při bohosluž-
bách 12.1. E. Slaninová bude dál
působit jako varhanice.

� Staršovstvo se rozhodlo zařadit roz-
hovor o postludiu na výroční sbo-
rové shromáždění. Z. Šorm požádá
E. Slaninovou o úvod k tomuto roz-
hovoru. Následně proběhne k to-
muto tématu anketa v Hroznu.

� Z. Šorm dojednal termíny pro-
gramů:: 1/ Hana Bergmannová Klí-
mová: beseda s členem 311. Čs.
bombardovací perutě Tomášem Lo-
mem Löwensteinem o knize, kterou
společně vydali – pondělí 16.3. od
19.00; 2/ Ruth Šormová: o Cestě
domů; – 16.2. po bohoslužbách.

� Staršovstvo zhodnotilo akce, které
ve sboru proběhly. Sbírka při vá-
noční hře pro SOS vesničky vynesla
14651,–Kč. Staršovstvo poděkovalo
Z. Šormovi za přípravu hry a za její
ozvučení M. Janečkovi a J.Tučkovi.
Při sbírce na bohoslovce a vikariát

jsme shromáždili 6775,–Kč a při ar-
chové sbírce na Dny bible 2770,–Kč.
Společný Silvestr proběhl dobře a
budeme jej opakovat.

� Staršovstvo projednalo sborový
program na další období. Některá
shromáždění povede praktikantka
Anna Pokorná. 20.1. od 19.00 se
bude konat ekumenická bohoslužba
u P. Marie Sněžné v rámci týdne
modliteb za jednotu křesťanů. Za
náš sbor se kromě farářů ujme při-
mluv M. Cháb.

� Staršovstvo souhlasí s tím, aby se
Z. Šorm účastnil farářského kurzu
27.–31.1., uvolňuje jej ze sboro-
vého provozu a rozhodlo se podpo-
řit jeho účast úhradou účastnického
poplatku.

� Příští schůze staršovstva 13.2. od
19.00 bude otevřená a jsou na ni
zváni členové sboru.

� Termín dubnového staršovstva se
kryje se Zeleným čtvrtkem a čtením
pašijí, proto bude posunuto o tý-
den dopředu na 2.4. O týden do-
předu bude také posunuta hospo-
dářská komise.

� P. Coufal zajistí cenovou nabídku
na opravu balkónů.

� Proběhlo zaškolení členů hospodář-
ské komise na obsluhu rekonstruo-
vané plošiny na schodech do kos-
tela.
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se s nadějí, láskou a vírou. To je pro život
i pro umírání křesťana dost.ÿ (z kázání
Překvapivé „Ahaÿ Římanům 8,1–11; po-

slední odstavec str.140)
Barbora Uličná

ekumenická bohoslužba Týden modliteb za jednotu křesťanů

VZPOMÍNKA 5

Protože Olžin tatínek sám nemohl
studovat, velmi si přál, aby ona i její bratr
vystudovali. Bratr se přihlásil v roce 1948
na medicínu. Olga studovala zdravotní
školu, pracovala jako dětská sestra v jes-
lích a v dětském domově v Říčanské. Pak
přišla rodina, děti, rozchod, od šedesá-
tého čtvrtého žila zase v bytě s rodiči. Je-
den syn šel na elektroprůmyslovku, druhý
se vyučil zámečníkem. Oba pak nastou-
pili koncem 70. let na vojnu, starší se ože-
nil, s mladším synem Olga žila ve společ-
ném bytě až do své smrti v roce 2019.

Olga vzpomíná na své dětství a mládí
ve sboru: „Moc rádi jsme chodili do ne-
dělní školy. Vedla nás paní Šimková. Byly
to tři rodné sestry: paní Luklová, paní
Šimková a paní Svobodová. Po válce pak
vedl nedělní školu i můj tatínek. Býval
s nejmladšími ve sborové místnosti bě-
hem nedělních bohoslužeb. Po bohosluž-
bách měly nedělní školu starší děti, které
pak už domů došly samy. Dorost se schá-
zíval v pátek večer, mládež v pondělí.
Ke konfirmaci nás připravovali pan fa-
rář Jerie a pan vikář Vraný, pomáhal
diakon Zdeněk Jokl. Zlom nastal, když
se v roce 1951 osamostatnily Vršovice.

Mnoho lidí odešlo tam. Ale i jinak za-
čal sborový život ochabovat. Snad to bylo
tím, že se mnozí odstěhovali. Se mnou
bylo v roce 1944 konfirmovaných bezmála
padesát dětí. Dnes z nich nechodí ani je-
denÿ.

Olga byla za farářování Martina Zik-
munda také krátce ve staršovstvu. Když
se měla představit jako nová presbyterka
v Hroznu, zareagovala tak, jak bylo pro
ni typické– skromně, nesebevědomě, ale
s opravdovou touhou být prospěšná:

„Až do letošního května jsem neu-
važovala o tom, že bych mohla zastávat
tak zodpovědnou funkci. Jsem málo od-
vážná při určitých rozhodováních. . . Jsem
ráda, když mohu někde pomoci. Když se
mnou bratr farář Zikmund o kandidatuře
hovořil, velmi jsem váhala. Říkala jsem
si však, že bude jistě usvědčen ostatními
členy staršovstva, aby mě na kandidátní
listinu nepsali. Pak jsem ale prošla vol-
bou ostatních členů sboru, což je pro mne
velký závazek. Doufám a věřím, že se mi
s pomocí Boží podaří, abych mohla být
prospěšná našemu sboru, kde bude třeba
a na co budu stačit.ÿ

A jak Olga zůstane v paměti nám?
Jako někdo, kdo svou víru upřímně žil,
kdo lidem pomáhal, aniž by na to po-
třeboval ostatní upozorňovat nebo ně-
koho poučovat. Olga byla nenápadná a
skromná, ale mnozí víme, že nikdy nechy-
běla tam, kde mohla přiložit ruku k prak-
tické práci, třeba při různých úklidech a
brigádách, při přípravě občerstvení a va-
ření polévky, a to i v době, kdy už sama
nepatřila k nejmladším a měla zdravotní
problémy. Zvláště aktivní byla při ná-
vštěvách – pravidelně navštěvovala starší
členky sboru a pomáhala jim, jak mohla.
Bylo vidět, že ji to těší. Pro některé z nich
její péče znamenala mnoho a bolestně
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Olgu postrádají.
Budeme na ni vzpomínat i jako na ne-

uvěřitelnou turistku, která ještě po sedm-
desátce podnikala dlouhé výlety. Pama-
tuji se třeba sborový výlet do Kamenného
Přívozu a Jílového v březnu roku 2006,
který nejenže absolvovala na namrzlém
povrchu s námi, ale ještě si přidala další
kilometry navíc.

Vzpomínku zakončím slovy, která
Olga pronesla v rozhovoru s Petrem Slá-
mou a která velmi dobře charakterizují
její pohled na Boží milost, praktickou

víru i vztahy mezi lidmi: „Bůh všechno
vidí. My si vůbec na nic nemůžeme dě-
lat nárok. Ani nemůžeme nic soudit. Jen
se musíme snažit navzájem si pomáhat,
dělat dobro.ÿ

Zdroje: Jen takové maličkosti (rozho-
vor Petra Slámy s Olgou Langrovou pro
Hrozen v roce 2003,
http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen/
index vyber.php?txt=004 0002),
Anketa po volbě staršovstva v roce 2004.

Sestavila Jana Šarounová

Zve nás někdo mocnější
Rozhovor s Annou Pokornou

V lednu absolvovala třítýdenní praxi
v našem sboru Anna Pokorná, která stu-
duje teologii a připravuje se na práci fa-
rářky. Anna se po tu dobu aktivně účast-
nila všech sborových akcí, dvakrát kázala.
Jak se já praxe v našem sboru líbila, co
jí přinesla?

Řekla bys nejprve něco o sobě, své
rodině, svém studiu, práci, profes-
ním vývoji, sboru, zájmech?

Nepocházím z tradiční evangelické ro-
diny. Oba moji prarodiče z tátovy strany,
Trojanovi, byli sice evangeličtí faráři,
k ČCE se ale přidali až v dospělosti
(potkali se v akademické YMCE). Ba-
bička Karla působila přes dvacet let jako
vikářka a farářka ve sboru v Kostelci
nad Labem. Děda Jakub, její manžel,
byl zase farářem ve Kdyni na Šumavě a
v Libiši. Většinu svého profesního života
ovšem trpěl ztrátou souhlasu k duchoven-
ské službě. Po revoluci se pak děda vě-
noval akademické dráze na Evangelické

teologické fakultě. Moji rodiče jsou oba
pokřtění, sama jsem ale k církvi více
přilnula až během dospívání na evangelic-
kých akcích pro mládež. Táta je hudební
skladatel, máma hrávala velmi dobře na
klavír, tak jsem nejprve šla v jejich hu-
debních šlépějích. Od malička jsem hodně
zpívala, zpěvu jsem se pak věnovala i na
konzervatoři. Na teologii jsem se rozhodla
jít až později, spíše ze zvědavosti (a pro-
tože se tam ten rok hlásili kamarádi:–)).
Během studia mě ale teologie nadchla a
tak jsem začala o uvažovat i o práci fa-
rářky. Zároveň jsem ještě pracovala jako
učitelka zpěvu a přípravné hudební vý-
chovy v ZUŠ na Veleslavíně. Před pěti
lety jsem se vdala a s manželem Šimonem
máme dvě děti – Kryštofa a Johanku. Bě-
hem rodičovské „dovolenéÿ jsem rozmýš-
lela, co ze mě bude, až děti povyrostou.
Jestli se vrátím k učení nebo jestli zkusím
to farářování. Zpívám sice pořád hodně a
ráda, ale rozhodla jsem se pro práci na
sboru, a čím dál tím víc mi připadá, že je
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člověk ani zde při čtení neubrání řadě
smutných myšlenek, které výstižně popi-
suje Senecův citát v úvodu knihy: „Ně-
kdy i jen žít je hrdinstvíÿ. Neubrání se
také řadě palčivých otázek, ale dozví se
například i věci, které třeba dosud nevě-
děl – například o odvaze přednosty sta-
nice v Horní Bříze u Plzně, věřícího kato-
líka, který dokázal zburcovat lidi v celém
městě, aby pomohli transportu zbídače-
lých lidí, jenž na několik dní na nádraží
zastavil, a nebál se vyjednávat o tom s na-

cistickými dozorci. Lidé zorganizovali vý-
vařovnu jídla i lékařskou pomoc pro no-
vorozence. I když transport pak pokračo-
val do pekla Mauthausenu, přece jen tato
pomoc byla pro vězně neskutečným svět-
lem a posilou na další cestu. Jedna z žen
ji pak hodnotila jako něco, co jí výrazně
pomohlo v tom, že přežila ona i její dítě.

Holdenová, Wendy: Narodili se, aby
přežili. Praha, Mladá fronta, 2015. Pře-
klad Miroslav Indra a Irmgard Kolinská.

Jana Šarounová

Proč andělé natahují krky

Knížka kázání od Ester Čaškové, kte-
rou v roce 2019 vydala naše církev, obsa-
huje celkem 34 výkladů biblických textů.

Je to útlá knížka menšího formátu,
má velmi poetické ilustrace i knižní
obálku od Lenky Pechové; vejde se do
kapsy, do kabelky i na noční stolek. Ně-
která kázání zazněla z kazatelny v Mo-
ravči, jiná jsme mohli slyšet u nás na Vi-
nohradech.

Číst si kázání není stejné jako ho po-
slouchat v neděli při bohoslužbách. Vý-
hodou je možnost se vrátit k přečtenému,
slabinou, že mnozí budou postrádat ci-
tový přednes paní farářky. Myslím, že
přečíst si tyto výklady je další možnost,
jak proniknout do biblických příběhů, ale
i k zamyšlení, jak do našich životních pří-
běhů zasahuje Písmo.

„Už dnes s námi Bůh tvoří nové věci a
ještě daleko větší má v plánu. Je to zázrak
jeho lásky, která nechce být někde daleko,
v pozadí, nezúčastněná, ale naopak přímo
tady. Chce nás osvobozovat od strachu,
pesimismu, skepse. V Kristu nám přece
dal všecko, zachránil nás od hříchu pro
svou budoucnost a mocí Ducha nás do ní
uvádí. Nečekejme jako důkaz přítomnosti
Ducha svatého nějaké extáze. Spokojme
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Výlet do Všetat

V sobotu 11.1. zorganizovala Jarmila
Raisová výlet do Všetat, do rodného
domu Jana Palacha, který je nově upra-
ven jako muzeum. Bylo nás okolo dvaceti,
včetně malých dětí. Vstup do muzea je
zdarma, součástí expozice je film o Janu
Palachovi, jeho rodině i jeho činu a ná-
sledných událostech, na informačních pa-
nelech je pak možno si znovu celý příběh
projít. Tato výstava je umístěna v nové
budově na zahradě, zatímco rodný dům

samotný již působí jen silou prázdného
prostoru a působivých architektonických
prvků, které vzbuzují řadu myšlenek a
symbolizují například zlo („hrana zlaÿ,
což je obří kovová hrana, která proniká
celým domem) či sílu rodiny (hrana se
zastavuje o „rodinný stůlÿ).

Pokud jste výlet nestihli, rozhodně se
do Všetat zajeďte podívat, návštěva stojí
za to.

jaš

Narodili se, aby přežili

K Vánocům jsem dostala mezi ně-
kolika dalšími knihami i knihu Wendy
Holdenové, která vypráví příběhy tří ži-
dovských žen (Češky, Slovenky a Polky),
jež se dostaly do koncentračních táborů
jako těhotné, v neskutečných podmín-

kách své děti donosily, porodily a nako-
nec i s nimi přežily. Autorka nepojala
knihu jen jako vyprávění těchto tří žen,
ale vzpomínky ověřovala vlastní badatel-
skou činností a také svědectvími dalších
osob. Jako u všech podobných knih se
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to dobré rozhodnutí. I díky praxi ve va-
šem sboru. S rodinou chodíme do sboru
v Praze ve Střešovicích. Ve volném čase
se ráda potkávám s kamarády, běhám a
hraju na klavír.

Získala jsi z praxe alespoň rám-
cový obrázek o práci faráře na sboru
nebo sis ho alespoň v něčem dopl-
nila? V čem?

Hned na začátku praxe jsem Zdeňka
žádala, aby mě nešetřil v oblasti ad-
ministrativy a vůbec praktického fungo-
vání sboru. V tomto směru jsem si do-
plnila mnoho mezer a jsem za to moc
vděčná. Jarmila mě seznámila se sboro-
vou administrativou a Zdeněk mě zval i
na čistě organizační setkání. Nevím, jak
celou zkušenost praxe stručně shrnout,
každopádně jsem si potvrdila, že práce fa-
ráře je velmi pestrá a krásná.

Byla jsi přítomna rozhovoru o vy-
sluhování Večeře Páně dětem. Jak
na tebe působil?

Za rozhovor o Večeři Páně jsem ne-
smírně vděčná. Sama jsem o vysluhování
dětem začala více přemýšlet. Je skvělé,
jak klidně a věcně dokážete jako sbor
o tomto tématu mluvit, a jak reflektu-
jete měnící se touhy lidí ohledně přijí-

mání. Líbí se mi, že je váš sbor v tomto
směru otevřenější než jiné. Z teologického
hlediska považuji přijímání dětí za žá-
doucí. Ježíš Kristus zve ke své hostině
všechny, je to dar, který můžeme společně
sdílet mezi všemi generacemi. Je ovšem
vždycky trochu citlivé, jak konkrétně to
má vypadat z praktického hlediska. Je
jistě potřeba s děti o Večeři Páně mluvit
a otevřít jim tuto svátost nejen vysluho-
váním, ale i duchovní přípravou. Ta jistě
probíhá nejen v nedělní škole a na nábo-
ženství, ale hlavně leží na bedrech rodičů,
které děti k Večeři Páně díky Bohu vodí.

Dělala jsi při praxi něco úplně po-
prvé?

Poprvé jsem právě vysluhovala Večeři
Páně. To byl velký zážitek v tom nej-
hlubším slova smyslu. Dopředu jsem se
trápila starostmi, zda neupustím kalich
nebo třeba někoho omylem nevynechám,
ale jakmile přišel Zdeněk před shromáž-
dění a začala příprava a vyznání vin,
hned jsem se uklidnila. Uvědomila jsem
si, že jsou mé starosti malicherné, a že je
vlastně úleva, že v tom nejsme jako du-
chovní sami. Že prostředkujeme a sami
přijímáme něco, k čemu nás zve někdo
mocnější, než jsme my sami. A že je moc-
nější než naše selhání – to je hrozně osvo-
bozující.

Co tě při práci v našem sboru potě-
šilo?

Potěšili mě lidé ve sboru. V ekume-
nickém týdnu modliteb, který proběhl na
konci mé praxe, byl vybrán biblický od-
díl ze Skutků apoštolských o tom, jak
byl apoštol Pavel přijat na Maltě spolu
s ostatními vězni, s kterými ztroskotal
na moři. Apoštol Pavel píše o domorod-
cích, že se k nim zachovali neobyčejně
laskavě. Přesně takový pocit jsem měla
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z přijetí ve vašem sboru, i když jsme byli
na jedné lodi a okolnosti nebyly tak dra-
matické. Všichni z vás, se kterými jsem
měla možnost mluvit, byli neobyčejně las-
kaví a milí, a musím říct, že i když se na
„své střešovickéÿ těším, bude se mi tro-
chu stýskat a jistě někdy přijdu na boho-
služby nebo na jinou sborovou událost.

I pro nás bylo příjemné se s tebou
setkávat a přejeme ti, aby tě Pán
Bůh na tvé další cestě vedl a bys
byla požehnání všem, se kterými se
potkáš,

Otázky připravili
Zdeněk Šorm a Jana Šarounová

Zajímavosti ze sborového archivu

Před nějakou dobou přišel na náš
sbor dotaz, zda nejsou u nás k dispo-
zici nějaké záznamy o Miloslavě Štěp-
kové a Boženě Čvančarové, narozených
v roce 1907, které měly být členkami na-
šeho sboru. Dotaz jsme předali Zdeně No-
votné, správkyni sborového archivu. Zjis-
tila mnoho zajímavého.

Hledala jsem jakoukoliv zmínku o dív-
kách ve výročních zprávách a věstnících.
Matriky v archivu už nemáme, neboť mu-
sely být odevzdány na začátku padesá-
tých let. Součástí Věstníků jsou i seznamy
salárníků. U Boženy Čvančarové, v té
době bytem Šumavská 32, je uvedeno, že
byla členkou sboru od roku 1932 a na-
posledy je o ní zmínka ve výroční zprávě
z roku 1946. V roce 1947 výroční zpráva
nevyšla pro nedostatek papíru a od roku
1948 už se seznamy nevydávaly. Milo-
slava Štěpková s adresou bydliště Sloven-
ská 1 byla členkou sboru od roku 1931,
v roce 1945 je ve výroční zprávě ozna-
čena křížkem a v roce 1946 je přímo uve-
dena jako zemřelá. Z dostupných infor-
mací nelze poznat, zda zemřela již v roce
1945 a za rok 1946 za ni příbuzní ještě za-
platili salár, nebo jestli zemřela až v roce
1946. V každém případě musela studovat
právnickou fakultu, protože je zde uve-

dena s titulem JUC.
A čím jsou tyto dvě dámy výji-

mečné? Byly zakladatelkami Českoslo-
venské školy v Berisso v Argentině a Da-
niela Plocková o nich ve své diplomové
práci, která se týkala výuky mateřštiny
v Buenos Aires, napsala následující:

V roce 1928 do Berissa osud zavál
vychovatelku původem z Prahy Boženu
Čvančarovou a její přítelkyni Miloslavu
Štěpkovou. Obě slečny nepatřily mezi ty-
pické vystěhovalkyně, byly do té doby pro-
střednictvím Odborného hnutí křesťan-
ských žen a dívek, Y.W.C.A., na zkušené
v Argentině, kde si přivydělávaly jako vy-
chovatelky v bohatých argentinských ro-
dinách. Když v kontrastu s městským ži-
votem zbohatlíků viděly chudé podmínky
krajanů v Berisso a děti přinucené k do-
mácím povinnostem či pouličnímu nicne-
dělání během dlouhé pracovní směny ro-
dičů v továrně, rozhodly se založit pro ně
školu. Během několika týdnů dokázaly za-
kladatelky přesvědčit rodiče dětí o smys-
luplnosti svého nápadu, ovšem pod pod-
mínkou, že škola bude zdarma.

Dnes bychom toto počínání nazvali
neziskovou edukační činností v rámci pre-
vence sociálně patologických jevů. Tehdy
v inauguračním projevu bylo řečeno, že
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škola „je svépomocným pokusem o za-
stavení odtoku národní krve do kalných
a cizích vod Rio de la Plata.ÿ (Čvanča-
rová, s.54). Než státní instituce v rodné
vlasti odpověděly kladně na žádost o fi-
nanční podporu, provozovaly edukační re-
formátorky první rok vzdělávací zařízení,
včetně pronájmu místností a vlastno-
ručně vyrobeného nábytku, pouze ze svých
úspor, resp. z výdělků M. Štěpkové jako
učitelky ve Francouzské alianci v Tres

Arroyos. (Tábor, s. 186). První školní
rok 1928 šlo tedy o soukromou iniciativu.
V letech 1929 až 1937 byla škola oficiálně
podporována československým Minister-
stvem školství a národní osvěty i Minis-
terstvem zahraničí, dále pak prostřednic-
tvím Československé matice školské v Ar-
gentině. V období březen 1928 až červe-
nec 1930 působila jako učitelka B. Čvan-
čarová. Po návratu zakladatelek do vlasti
zde vyučovali v letech 1930–1935 kazatel
Čermák s chotí z Lipové na Moravě, 1936
a 1939–1942 paní Čížková, roku 1937 od-
borný učitel vyslaný československým Mi-
nisterstvem školství a národní osvěty, pan
Miloš Brunclík (učil postupně i na ostat-
ních československých doplňkových ško-
lách), 1938 krajan J. Valenta, (Tábor,
s. 160, 187). V roce 1934 byl zakou-
pen vlastní pozemek a vybudována škola,
částečně s přispěním matice a částečně
z příspěvků a dobrovolné práce krajanů.
V roce 1939 se sloučilo krajanské sdru-
žení s doplňkovou školou pod společný ná-
zev Československý domov (konec citátu
z diplomové práce D. Plockové).

Obě dívky po návratu do vlasti zpra-
covaly své zážitky a zkušenosti ze života
v Argentině i literárně, Miloslava Štěp-
ková napsala sociální román Emigranti
(Praha 1930) a Božena Čvančarová vzpo-
mínkovou knihu Na tvrdém úhoru (Praha
1931).

(Informace o činnosti sester v Ar-
gentině vycházejí z diplomové práce Da-
niely Plockové „Výuka mateřštiny u se-
niorů z krajanské komunity v Buenos
Aires z hlediska sociálně pedagogickéhoÿ,
příloha A Sociálně pedagogické působení
zakladatelky Československé školy v Be-
risso).

Zdena Novotná


