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Prosinec 2014
Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.

Iz 35,1

Nové stvoření – stvoření v Kristu
prostřední část kázání Slavomila C. Daňka v kostele sv. Martina ve zdi na Silvestra roku 1944
(Z knihy Pijte z něho všichni – Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm)
…vám mladým inám starým zrovna tak zbývá odpovědět na otázku: máme-li, co potřebujeme? Apoštol to váže na podmínku: Je-li
kdo v Kristu.Co však znamená být vKristu?…
Být vKristu– to znamená vždycky ave všem
všudy být doma jinde než ve světě. Naše občanství je vnebesích (Fp 3,20). Při tom však křesťané naprosto nevypadají jako lidé, kteří chodí
světem sočima hledícíma do prázdna nebo sedící na palmách a„mouchy“ snězte si mne“. Oni
jenom hledají za vším a pokaždé království Božího a jeho spravedlnost. Proto se také řídí naučením: ke jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce (Ž 62,11), ano ať co zadrží kdo tobě, příliš toho
nevaž sobě (píseň od Jana Augusty Snažujme se
ve všem právě). I kupují, jako by nevládli, a naopak jako nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce (2K 6,10). Kdo jsou vKristu, těch život jako
by trvale nesl znaménko plus minus.
Je-li toto krátce povaha nového stvoření,
zbývá ještě pořád dobrat se jeho podstaty, základu onoho bytí v Kristu. A tu si nemohu pomoci – ale snad bych dnes otom nedovedl mluvit, aspoň ne tak jasně, kdyby mi nebyl pomohl odstavec zdetektivky, dokonce Wallaceovky,
který vám přeložím: „Yeh Ling pokrčil rameny:
Jsem vyznavačem Boha, věřím vX – vcosi mimo
veškerou deﬁnici. Církve asekty, náboženství všeho druhu, to jsou monopoly. Bůh je jakoby voda
stékající po úbočích hor a sbíhají se v potoky
a řeky. I přicházejí lidé, kteří plní vodou láhve,
jedni ohyzdné, druzí ozdobné, aty prodávají říkajíce: ‚jen voda utiší vaši žízeň‘. Nepopírám, že
utiší, ale voda je také poněkud odstálá, nijaká –
ztratila říz. Lépe se napijete ze své dlaně přikleknouce upotoka. My vČíně opatřujeme láhve mystickými značkami a vodu navoňujeme
skořicí a kdejakým kořením. Vy zde ji zátkuje-
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te bez příchutí, ale s puntičkářskou péčí o tvar
lahve. Já však chodím vždy k potoku.“
Podnětné, že? Ale vidím, že vás jako mne při
tom napadlo oněch 300, s nimiž Gedeon měl
porazit Midjánce, aby se nechlubil Izrael, že si
pomohl sám (Sd 7,2) svým desetitisícem, natož dvaatřiceti tisíci původní výzvy (Sd 7,3). Arci
je sporné, v čem to vlastně bylo, že právě
chlemtání vody rukou k ústům bylo rozlišujícím znamením. Obecně se míní, že to byli muži
tak žádostiví boje, že si ani nedali čas pohodlně se napít přímo ústy. Novější vykladač (Ehrlich) naopak tvrdí, že to byli muži neohrabaní a váhaví, a právě proto je Hospodin poslal
do boje, aby nejen počtem, ale ani uměním neumenšovali jeho slávu. To se pak velmi podobá ekonomii Boží, tak známé z Písma: co je
u světa slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné
(1K 1,27). Vyvolil – zde je podstata znamení
Gedeonovi: horlivost či lhostejnost, dovednost
či levost – ani to, ani ono nerozhodovalo.
A v samotném vyvolení je i podstata nového
stvoření: (On) proto, že chtěl, zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakoby prvotinou
jeho stvoření (Jk 1, 18). Teprve nyní v plnosti barev a světla vidíme ony obrazy vštípení
v Krista: Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás
vyvolil. Jako si mne zamiloval Otec, i já jsem
si vás zamiloval. Zůstaňte v mém milování
(J 15,16.9). To je být v milosti Páně, být
v Kristu. A tak již zkraje následující kapitoly napomíná apoštol, napomáhaje, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno (2K 6,1).
Vždyť milost Boží je věčný život v Kristu Ježíši (Ř 6,23). A jako tři sta Gedeonových…, tak
i nyní ostatkové podle vyvolení milosti zůstali (Ř 15,11). Je-li kdo v Kristu, je-li kdo vyvolen, je nové stvoření…
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Editorial
Co vás čeká a nemine? Prosincové číslo, které je adventně rušné, ale také, doufám, adventně povzbuzující.
Máme nové staršovstvo! – to je krásný předvánoční dárek. Do sboru se chystá schodolez! – najde uplatnění? Zápisy ze staršovstva a ze sborového shromáždění – trocha
potřebných informací z provozu sboru. Inu, je dobré vědět, co se děje! Dvakrát mládež
– Dobříš, Jeruzalém – tohle za to stojí! Taize – mít doma týden skvělé lidi z Evropy.
Petr Nesvadba – Autonomie nebo lidská důstojnost? A jako vždy – Recept!
Nezapomeňte, že 4. adventní neděli budou hrát děti vánoční hru. Po bohoslužbách
bude následovat sborový oběd. Jste všichni srdečně zváni. Rodiče prosíme o pravidelné
docházky na nacvičování a nezapomeňte na generálku 20. 12. 2014. Ta je dalo, by se říci, pro herce povinná!
Pěkné čtení, čas adventní i vánoční přeje redakce!

Nové staršovstvo zvoleno!
Veliké díky: Jitce Černošové, Zuzaně Freitas-Lopez, Tomášovi Hrubému, Barboře Masopustové, Michaelu Otřísalovi, Michaele Otterové, Ondřeji Radovi, Pavlu Starobovi, Richardu Šípkovi a Tomášovi Vokatému a jejich třem náhradníkům: Janu Škrobovi, Janu
Ortovi a Haně Velátové. Není vůbec samozřejmé, že se do této práce přihlásili a že byli
zvoleni. Přeji nám všem (sboru i staršovstvu), aby v rozhodováních, která je čekají, dokázali co nejčastěji protkávat Boží dílo. Ať nám v tom Pán Bůh pomáhá.
Staršovstvo složí slib o bohoslužbách 30. 11. 2014 na 1. adventní neděli, kdy budeme
také slavit sv. Večeři Páně. Přijďte a podpořte nové staršovstvo. Kurátora bude staršovstvo volit na ustavující schůzi 11. 12. 2014.
Do nového staršovstva nekandidovali někteří členové toho bývalého. Bylo to pro mě
docela smutné zjištění. Za ten už víc než rok, co jsem na sboru, jsem si na celou tu partu
dost zvykl a neuměl jsem si skoro ani představit, že tam nebudou. Všechny považuji za
nenahraditelné a všem těm čtyřem bych alespoň touto formou chtěl poděkovat.
Každý z nich odvedl velký kus práce. Zejména velký dík patří Věře Adamcové, která několik po sobě jdoucích období (jestli se nepletu tak čtyři) odváděla tuto službu a ještě se
k tomu starala o sborové účetnictví. To považuji za neuvěřitelné a já můžu jen smeknout.
Stejně tak patří velký dík Aleně Štěpánové (dvě období) i Daniele Vizinové a Lucii Kutové, které odváděly poctivou a obětavou práci. Byl bych moc nerad, kdybychom zapomněli, že část minulého období odpracovali také Luboš Venclů, Miki Erdinger a Hana
Gottwaldová. Ač jsem se s nimi již ve staršovstvu nesešel a se sestrou Gottwaldovou
jsem neměl tu možnost vůbec, jejich práci ve sboru potkávám stále.
Všem čerstvě zvoleným i těm, kteří už dále jako presbyteři nepokračují, přeji mnoho
z adventní i vánoční radosti nejen v tomto roce.
Matěj Opočenský
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Schodolez a schodolezovodové
Na sborovém shromáždění, při kterém jsme úspěšně zvolili velmi nadějné staršovstvo,
jsme také odhlasovali zapůjčení schodolezu do sboru na jeden měsíc od 10. 12. do
druhého lednového týdne.

Proč to děláme?
Dlouhodobě řešíme vstup do sboru, který je špatný.
Kromě nákladných úprav (do kterých z různých politických i ﬁnančních důvodů jít zatím nemůžeme),
nám zbývá jen jediné řešení, a to varianta pohyblivého zařízení na schodech. Pořizovací cena takového
schodolezu se může zdát vysoká (cca 150 000 Kč), ale
ve srovnání s cenou stavebních úprav je přijatelná.
Rozhodli jsme se, že nejlepší variantou je schodolez
zapůjčit a vyzkoušet ho v běžném provozu. Měsíc je
krátká doba, a tak vás prosíme, určitě se nebojte ho
využít. Zaškoleni budou: Ondřej Rada (při bohoslužbách) a Matěj Opočenský (v týdnu). V případě
zájmu je nutné kontaktovat jednoho z nich s jednodenním předstihem.
V případě, že by se schodolez osvědčil a my ho skutečně zakoupili, tak budou moci být zaučení do ovládání další, tedy například i rodinní příslušníci žadatele o schodolez. Uvažujeme také, že bychom
schodolez mohli půjčovat členům i nečlenům sboru.
Schodolez bude ve sboru pouze měsíc. Opravdu ho, prosím, využijme, jen tak
zjistíme, jestli by nám pomohl vyřešit nešťastnou vstupní situaci. Rozhodně se nestyďte o něj požádat.
Matěj Opočenský

Zápis ze schůze staršovstva dne 13. 11. 2014
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola – téma církevního roku se zatím zdá být docela zdařilé. Děti vypadají, že
se v tématech a příbězích docela orientují.
• schůzky mládeže – po hodně těžkopádném začátku a obavách, jaká bude účast (více než polovina původní mládeže odjela do zahraničí), se mládež drží na pěti pravidelných účastnících.
• maminky s dětmi – minulý měsíc se sešly jen jednou. Ale zato to bylo velmi pěkné
a účast byla dobrá.
• biblické hodiny – fungují, pokračuje výklad knihy Zjevení. Průměrná účast se drží na
5 až 6 lidech, někdy víc.
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• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky – i zde se čte kniha Zjevení. Domluvilo
se, jak se bude ve čtení postupovat a probrala se první kapitola. Příště se budou probírat kapitoly 2 a 3 – „analýzy sborového života“.
• setkání seniorů – proběhlo před staršovstvem, program – Alena Štěpánová. Na tato
(a i jiná) setkávání by se hodil dataprojektor.
• setkání dětí v pátek před dětskými bohoslužbami.
PROVOZ TECHNICKÝ
• zapůjčena lednice. Zatím na zkoušku, může zde být ale trvale. Nutnost je vybudování
zásuvky pod stolem v kuchyni. Situace „zásuvek“ není uspokojivá ani v kanceláři.
• bylo provedeno čištění vzduchotechniky. Oslovená ﬁrma nedodala návrh na úpravu
ani neprovedla žádnou realizaci – hledáme dál jinou.
• Je třeba připravit podklady pro Jana Kubrychta, který pak web uvede do chodu podle našeho zadání (práce zřejmě na jedno odpoledne). Přihlásil se Michael Otřísal a Tomáš Vokatý.
• „Návěstidlo“: je třeba vymyslet něco, co by lépe upoutávalo pozornost veřejnosti, že se
v Tulské schází evangelický sbor.
• S návěstidlem souvisí světelnost okolo vchodu: je opět dřív tma a v případě biblické,
maminek s dětmi a mládeže účastníci vychází nebo brzy budou vycházet do plné tmy.
Výsledky diskuse: chtělo by to opatřit osvětlení, které by neobtěžovalo nájemníky. Nejjednodušší a nejlevnější by byly letky na 12 V. „Návěstidlo“ by bylo vhodné propojit
s osvětlením.
• Bylo by třeba nakoupit pro děti „Orffovy nástroje“. O provedení se přihlásila Jitka Černošová.
DALŠÍ SPOLUPRÁCE S JANOU KOCNOVOU – ÚČETNÍ SBORU
• Podklad připravený Matějem Opočenským k tomuto bodu byl schválen jako příloha tohoto zápisu (K dispozici na webové adrese: http://goo.gl/ozhzLt).
• O kancelářské práce (administrativní síla) se přihlásila Zuzana Freitas.
• Pověřujeme Matěje Opočenského, aby jednal se Zuzanou Freitas o převzetí administrativních prací.
• Schvalujeme rozšíření pracovní náplně Jany Kocnové podle přílohy zápisu.
• Souhlasíme se zvýšením roční odměny Jany Kocnové na 40 000 Kč ročně.
FINANČNÍ ZPRÁVA
• K 31. říjnu byly vybrány tyto prostředky: saláry – 167 700 Kč, sbírky – 44 994 Kč, dary
členů – 19 700 Kč, ostatní – 20 500 Kč (z toho 12 500 Kč adventisté, 8 000 Kč svatby).
• 97.000 Kč je ztráta sboru, 101.000 Kč zisk bytu, celkem plus 4.000 Kč.
• Evangelické kalendáře, Hesla Jednoty bratrské a obdobné publikace na rok 2015 bude
prodávat Věra Adamcová, noviny a časopisy Jitka Černošová.
SBOROVÝ BYT
Pavel Staroba podal informaci o schůzi SVJ, které se zúčastnil. Na programu této schůze byla volba vedení SVJ, všichni kandidáti byli zvoleni. Pan Říha (jeden z vlastníků by-
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tu v domě) si stěžoval na naše nájemnice, které mu údajně vysypaly cosi na hlavu… Jeho stížnost (předtím si stěžoval i Matějovi Opočenskému) působila velmi nevěrohodně.
KONVENT
• Volba kandidátů na synodního seniora „na zkoušku“ – tento konvent by preferoval
Daniela Ženatého před Romanem Mazurem.
• Volba poslanců na chystaný synod.
• Diskuse o homosexuálech, Romech, aktivitách Mikuláše Vymětala a také muslimech… Nicméně po diskusi byla jeho zpráva o činnosti naprostou většinou schválena.
• Připravovaná norma, o které jsme minule diskutovali (rozšíření pravomoci SR pro
ukončení zaměstnaneckého poměru), byla z aktivity sboru Praha–Braník zastavena.
• Vyhodnocování průzkumu ﬁnancování církví: dle seniora Romana Mazura si strategická komise rozhodla navzdory výsledkům průzkumu, jak chtěla, a synod jí to schválil. Názory některých sborů byly z vyhodnocování vyloučeny! Odpovědí vedení na otázky sborů k této tématice se nedostává.
VÁNOCE A VÁNOČNÍ HRA + BALÍČKY
• Vánoční hru píší Míkovi, hrát bude 19 dětí, hrát se bude 4. adventní neděli, po skončení vánoční hry uspořádáme společný oběd.
• Vánoční krabice od bot – sbírka bude i letos vyhlášena.
ZDRAVOTNÍ KURZ
Bylo by vhodné, aby byl přítomen při bohoslužbách někdo, kdo má zdravotní kurs. Máme nabídku k proškolení, musí být nejméně 10 zájemců – jednalo by se o kurz „První pomoc na pracovišti“. Podle následné diskuse by zájemci zřejmě byli, bylo dohodnuto odsunout školení na leden.
SBÍRKY
• Proběhly tyto sbírky: 19. 10. – sbírka pro sociální a charitativní pomoc (1 930 Kč),
2. 11. – sbírka na jubilejní toleranční dar (1550 Kč).
• Plánované sbírky: 30. 11. – na Diakonii SZP o bohoslužbách se slibem staršovstva,
25. 12. – pro bohoslovce a vikariát.
RŮZNÉ
• Úklid ve sboru – změna: nabídneme Danielu Ortovi (nebo obecně člověku, který bude
mít úklid na starosti) dohodu o provedení práce, odměna bude čistých 200 Kč.
• Na sborovou dovolenou by se mohlo místo do Perninku jet do objektu v Bílém Potoce
(bývalý rekreační objekt ROH).
• Hudební škola Zuzky Venclů bude mít v našich prostorách vánoční akci 7. 12.
• Matěj Opočenský přijal na konventu částečnou práci pro seniorátní mládež.
• Podnět: ke konci roku nechat svázat Katakomby za poslední roky.
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Zápis ze sborového volebního shromáždění
23. 11. 2014
Sborové shromáždění bylo řádně třikrát ohlášeno při bohoslužbách – 2. 11., 9. 11.
a 16. 11. 2014 – a v říjnovém čísle sborového dopisu Katakomby.
Program sborového volebního shromáždění:
1. Zahájení se začátkem bohoslužeb
2. Volba předsedy, zapisovatele, veriﬁkátorů a skrutátorů
3. Volba nového staršovstva a revizorů sborového účetnictví
4. Samoﬁnancování
5. Jednání o zakoupení schodolezu (včetně praktické ukázky, jak schodolez funguje)
Ad 2. Předsedou sborového shromáždění byl zjevnou většinou zvolen Matěj Opočenský. Zapisovatelem byl zjevnou většinou zvolen Tomáš Hrubý, veriﬁkátory byli zvoleni Hana Velátová a Tomáš Jelínek st. Skrutátory hlasů byli zvoleni Anna Trojanová, Jiří Cuc a Daniel Ort.
Ad 3) Návrh Tomáše Vokatého: volit z připravené otevřené kandidátní listiny, na kterou můžeme ještě navrhovat další eventuální kandidáty. Shromáždění návrh schválilo zjevnou většinou.
Žádný návrh na další kandidáty veřejně nepadl. Tomáš Vokatý vysvětlil, proč staršovstvo navrhuje pro následující volební období tři náhradníky. Výsledkem volby náhradníků by mělo být pořadí,
v jakém byli zvoleni. Návrh Michaela Otřísala: komu vyhovuje pořadí náhradníků, v jakém jsou
uvedeni, nechť ponechá kandidátku beze změny, ostatní přečíslují podle svého. Josef Šlerka: každý, kdo na kandidátní listinu doplní jméno podle svého názoru (což je možné), musí jedno jméno
škrtnout – odhlasovaných kandidátů musí být v každém případě maximálně deset.
K volbě se zapsalo 42 voličů. 38 z nich odevzdalo volební lístek, 4 se zdrželi hlasování.
Všichni kandidáti z otevřené kandidátky byli zvoleni. Počty odevzdaných hlasů pro ně byly tyto: Černošová – 37, Freitas–Lopez – 37, Hrubý – 37, Masopustová – 38, Otřísal – 37,
Otterová – 37, Rada – 38, Staroba – 37, Šípek – 37, Vokatý – 38. Navíc oproti kandidátům otevřené kandidátky byl navržen pouze Josef Šlerka – 1 hlas. Všichni náhradníci byli zvoleni, a to v navrženém pořadí, tedy 1. Jan Škrob, 2. Jan Ort, 3. Hana Velátová.
Za revizory sborového účetnictví byli navrženi Tomáš Jelínek st. a Věra Adamcová. Byli zvoleni zjevnou většinou.
Ad 4. Matěj Opočenský seznámil sbor s vývojem situace řešení samoﬁnancování církve. Jeho informace jsou shrnuty ve Zprávě osamoﬁnancování pro sborové shromáždění, která je dostupná na
webové adrese: http://goo.gl/ozhzLt. Deﬁnitivně ocílovém stavu apostupu votázce samoﬁnancování rozhodne v příštím roce synod s platností na 5 let, poté může dojít k revizi rozhodnutí.
Ad 5. Pan Antonín Dobeš představil schodolez rakouské výroby. Z pléna padly dotazy na
náročnost obsluhy pro doprovod, poskytovanou záruku, možnost jednorázového nebo
krátkodobého zapůjčení. Proběhla praktická ukázka na schodech. Návrh Tomáše Vokatého:
půjčit si schodolez na prosinec, vyzkoušet si ho a pak se rozhodnout. Pro eventuální nákup
bychom chtěli schodolez se širšími područkami, s pásem, s nosností 150 kg a v outdoorovém provedení. Je třeba budoucí „schodolezovody“ proškolit (při zapůjčení zařízení). NáZapsal: Tomáš Hrubý
vrh půjčit schodolez byl schválen zjevnou většinou.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Co pražská mládež udělala a udělá?
Milí čtenáři, dovolte, abych Vám v krátkém článku představil, co se dělo v minulých dnech
v pražské mládeži a co mládež do dnů budoucích chystá – nejen pro sebe, ale i pro Vás.
Pražský seniorátní odbor mládeže (zkráceně SOM) pořádá ve školním roce mnoho
akcí. Nejčerstvěji skončenou akcí jsou podzimní Seniorátní dny mládeže.
Letošní podzim jsme se sešli 14.–16. 11.
na faře v Dobříši. Účastníci byli krom na kamarády a příjemný víkend lákáni na téma
„Ekumena v životě a ve studiu“, přičemž
studiem se myslí to rozhlasové, aby nedošlo
k mýlce. K tématu ekumeny jsme měli tři
programy. V pátek večer se v jejím duchu
nesly seznamovací hry, které pro nás připravila odstupující pražská seniorátní farářka
pro mládež Martina Lukešová, pro kterou to bylo symbolické ukončení roční práce s naší mládeží, protože od 1. listopadu je na sboru v Mělníku. Po noční procházce jsme se
probudili do dalšího dne, který začínal dopolední přednáškou našeho bývalého faráře Jiřího Orta. Měl povídání na téma jemu blízké – mluvil o tom, jak se beletrie dá využít
k předávání křesťanské zvěsti.
Po odpolední procházce (s fotbalovým zápasem s místními) jsme pokračovali odpoledním programem. Pozvali jsme na něj moderátory rozhlasového pořadu Hergot! (tedy
i dva členy našeho sboru, Jana Škroba a Jakuba Orta), aby nám řekli něco z jejich zkušeností, protože jejich pořadem už prošlo mnoho zajímavých příslušníků z různých církví. A tak jsme diskutovali, slyšeli jsme příběhy, hráli jsme si na členy různých křesťanských církví, až přišel čas večeře.
Po modlitbě Taizé, kterou jsme si zkusili po jídle, jsme se vydali vybouřit naši energii
v noční hře připravené mezi domy Dobříše.
V neděli jsme při bohoslužbách měli krom čtení i pásmo tří písní, které jsme secvičili
během soboty. Pěkná tečka za tím naším víkendem!
Ale ač bylo loučení (jako vždy po podobné akci) těžké, věděli jsme, že se můžeme brzo
shledat na dalších akcích. Připravujeme v nejbližší době totiž dvě, na které bych rád pozval i Vás – jsou na nich srdečně vítány všechny generace!
V sobotu 13. prosince od 14:00 začíná ve sboru ČCE v Nuslích další ročník tradičního festivalu mládežnických divadel Svatí blázni. Každý rok je festival pěkným zpříjemněním a zastavením se v adventním čase. Ať jste jakékoliv generaci, zváni jste všichni! Zahraje divadlo HarOLD, Kafe s Maryšou, soubor mládežníků ze Strašnic a divadelní společnost T.E.S.C.O.
Všechny bych Vás také rád pozval na tradiční dobročinný ples Báječnej bál, při němž letos
16. ledna roztančíme sál KC Zahrada v duchu jeho tématu „jazzová dvacátá“. Výtěžek z plesu
půjde na program Diakonie ČCE Ne násilí, který pomáhá obětem obchodu s lidmi a vykořisDaniel Ort
ťování na trhu práce. Lístky si můžete koupit buď u mě, nebo pana faráře.
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Pozdrav z Jeruzaléma
Už čtvrtým měsícem žiju v Jeruzalémě. Přijela
jsem sem studovat v rámci programu Studium
in Israel, který zaštiťuje Evangelická církev
Německa. S ostatními členy programu, kteří se
na svých domovských univerzitách v Německu,
Nizozemí a Dánsku věnují teologii, studujeme
na Hebrejské univerzitě rabínskou literaturu.
Jeruzalém je místem setkávání mnoha kultur. Já to zažívám obzvlášť intenzivně, protože bydlím ve Starém Městě, konkrétně
v Arménské čtvrti. Arménů tu už moc nežije, většina obyvatel jsou arabští křesťané, politickým statusem Palestinci. Na bydlení ve
Starém městě jsem si musela dlouho zvykat.
Je to silně náboženské prostředí a všechny tři
kultury, které zde vedle sebe existují – křesťanská, muslimská a ortodoxní židovská, –
mají své vlastní zákonitosti, které se neustále musím učit chápat a respektovat. Život zde je pro mě obohacující zkušeností, na
druhou stranu jsem ale ve Starém Městě vystavena napětí, které v posledních dnech bohužel stále sílí. Už tři týdny téměř neuplyne
den, kdy by v Jeruzalémě někdo nepřišel o život. Zažili jsme zde už několik atentátů na veřejnou dopravu, při kterých zemřeli naprosto náhodní lidé i atentátníci, kteří byli policií na místě zastřeleni. Mnoho „drobnějších“ incidentů se do evropských médií ani
nedostane, jako případ pobodaného ortodoxního žida a následná vražda arabského řidiče autobusu, která měla být patrně pomstou
prvního zločinu. Nárůst napětí se ve Starém
Městě obvykle projeví zvýšenou vojenskou
přítomností, která však vytváří další napětí
a zesiluje pocit státního dohledu, který je i tak
silný kvůli všudypřítomným kamerám.
Za ukončení tohoto řetězce odvet jsme se
modlili při nedávném Dnu reformace. V Jeruzalémě totiž nežijí jen Arabové a Židé, ale

i početné komunity křesťanů z různých
zemí světa. Ekumenické bohoslužby spolu
v tento den slavily v Chrámě Krista Spasitele

všechny komunity, které tento prostor využívají: němečtí luteráni, arabští luteráni, anglikáni a Dánská národní církev. Anglikánská farářka se zamýšlela nad rolí reformovaných církví v místě, které je tak konzervativní, „že se nesmí pohnout ani žebříkem“ (v Chrámu Božího hrobu skutečně už
několik desetiletí stojí žebřík, který nesmí být
kvůli statu quo tohoto místa odstraněn).
Jmenovala pak mnoho skvělých aktivit, kterým se v zemi zahraniční protestantské
sbory věnují. Díky svému programu jsem
v úzkém kontaktu se zdejší německou luteránskou komunitou a mám možnost se na
některých jejích aktivitách podílet. V září
jsem tak pomáhala se sklizní oliv, které přinášejí ﬁnanční prospěch jedné ze škol na Západním břehu Jordánu. Tato škola byla německými křesťany založena, dodnes ji spravují a starají se o to, aby v rámci školních osnov byly i mírové aktivity.
Díky Bohu existuje v Jeruzalémě i místní
mírová iniciativa. Fungují zde různé spolky,
které si kladou za cíl prolomit bariéry mezi židovským a arabským obyvatelstvem. Je krásné vidět, že zde žijí lidé, kteří se navzdory všem
hrozným věcem, které se v tomto městě dějí,
nechtějí nechat strhnout nenávistí a mají
stále naději na odpuštění a navázání meziMariana Kuželová
lidských vztahů.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Taize stále hledá místo ke spánku
Desetitisíce mladých lidí ze všech evropských zemí i z dalších
světadílů přijedou do Prahy, aby se zúčastnily evropského setkání mladých, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2.
ledna 2015.
Pokud najdeme minimálně dva dobrovolníky z našeho sboru, kteří by pomohli s organizací, tak bychom poskytli sborové
prostory jako jedno z míst pro společné setkávání (např. pro
ranní pobožnosti). Zájemci, kteří by pomohli s organizací, se
hlaste u Matěje Opočenského.
Program akce (http://www.taizepraha.cz/program/)
Pondělí 29. prosince 2014
Dopoledne příjezd mladých lidí
17:30 večeře
19:00 večerní modlitba
okolo 22:00 návrat do míst ubytování
Úterý 30. a středa 31. prosince 2014
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, následuje setkání ve skupinkách
13:00 polední modlitba v centru Prahy
Odpoledne: workshopy
17:30 večeře
19:00 večerní modlitba

Čtvrtek 1. ledna 2015
Ranní bohoslužby místní církve, poté
společný oběd u hostitelů
Odpoledne: setkání organizované podle zemí
na Výstavišti nebo na různých místech Prahy
17:30 večeře
19:00 večerní modlitba
okolo 22:00 návrat do míst ubytování
Pátek 2. ledna 2015
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, potom odjezd

Středa 31. prosince 2014
23:00 v hostitelských společenstvích noční
modlitba za mír a „festival národů“
okolo 2:00 návrat do míst ubytování
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Autonomie nebo lidská důstojnost? (2)
Odpovědnost jako výzva
Požadavek odpovědnosti je vlastně vždy
požadavkem lidského sebeomezení, stanovení hranice mezi individuálním a společenským (nebo též: intimním a veřejným).
O vztahu svobody a odpovědnosti je – podle
našeho názoru – zapotřebí hovořit stále
naléhavěji, neboť dnešní lidé (zejména mladí) velmi často a rádi skloňují slovo „svoboda“, jen zřídka však od nich slyšíme slovo „odpovědnost“ – natož aby reálně a každodenně integrovali do svého myšlení a jednání pojem „sebeomezování“.
Odpovědnost je způsob, jímž do svého
„světa“ zahrneme (nebo nezahrneme) „toho
druhého“ a zohledníme (nebo nezohledníme) jeho potřeby. Odpovědnost je rozměrem
našeho pobývání ve světě, který „přichází
nezván“, nicméně denně na nás naléhá,
oslovuje nás. Každý z nás má odpovědnost
za druhého, která vyplývá z jeho závislosti (zranitelnosti); tato odpovědnost
k nám „přichází jaksi nezvána, často způsobuje výrazné komplikace v našich volbách,
často ji i zapíráme, ale nikdy se jí nemůžeme zbavit.“ Emmanuel Lévinas to vyostřuje až tak, že „jakmile druhý na mne pohlédne, jsem za něj odpovědný, a dokonce ani nemusím odpovědnost za něj vzít na sebe; ta odpovědnost mi připadne“. Jinak řečeno: jakožto autonomní jedinci máme svobodu jednat jakkoli, ale jakožto lidé, bytostně zakotvení ve vztazích k druhým, za které neseme odpovědnost, na to nemáme právo.

Péče jako svorník
Spojujícím článkem mezi esenciálními rysy
našeho „pobývání ve světě“ a naší odpovědností je péče. Ano, péče je cílevědomým zaměřením na bytostné potřeby lidství, a to jak

vmé osobě, tak vosobě druhých lidí; péče je tou
jedinou správnou (a člověka hodnou) odpovědí
na křehkost, zranitelnost, závislost a smrtelnost! Klíčovým druhem péče, který zakládá
všechny ostatní její podoby, formy a způsoby,
je přitom péče olidskou důstojnost, neboť nad
ní se zvedá celá monumentální stavba lidských
a občanských práv, jejichž zajišťování je (od
zveřejnění Deklarace americké nezávislosti)
vůdčím úkolem vlád iangažovaného občanství
v demokratickém světě. Vědomí fundamentálnosti této péče v historické paměti Západu
sice přežívá, ale v současnosti je stále více zahlušováno lavinou módních slov typu: autonomie, seberealizace, sebeprosazení… Ach,
ten nešťastný narcismus Západu! Ač se pyšníme demokratickými ústavami aprávními státy, neúcta klidské důstojnosti ajejí pošlapávání
jsou – žel Bohu – vnašich zeměpisných šířkách
až příliš časté! Pro konkrétní příklady nemusíme chodit daleko, jsou zveřejňovány denně
a pocházejí ze sféry politické, sociální, právní,
kulturní, lékařské ijiných…Místo respektu klidské důstojnosti rozmáhá se svévole, pýcha
a arogance. Tím se však dramaticky vzdalujeme principiálním hodnotám evropské civilizace
a tím i svým vlastním kořenům. Kam to vlastně kráčíme?
Krize identity (jak u jedinců, tak i u celých
civilizací či kultur) bývá křižovatkou, z níž vedou jen dvě cesty: buď k nové úrovni sebeporozumění a tím i k dalšímu rozvinutí svého potenciálu, nebo k efektivnímu sebezničení. Na takové křižovatce právě stojíme.
Chceme-li vykročit tou prvou cestou, zdá se
mi, že ideální by bylo začít tím, že se budeme
méně zabývat vyjasňováním prostorů své
svobody a zdůrazňováním své (jistě důležité)
autonomie, a častěji se sami sebe tázat: „Co
mohu udělat pro druhého?“

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept
Recept na pizzu (pravá italská)
1 kostka droždí,trochu teplé vody, droždí rozmíchat. Následně 1 lžíce cukru, necháme
5 až 10 min kvasit. Až se začnou na povrchu tvořit bublinky, pokračujeme.
5 velkých lžic olivového oleje, 3-4 lžíce bílého jogurtu,1⁄2 l teplé vody. Vše důkladně
promícháme. Do druhé mísy 1 kg hladké mouky a promícháme s 1-2 lžičkami soli. Mouku promícháme s kváskem a těsto důkladně zpracujeme. Následně těsto vložíme do mísy,vymazané olivovým olejem a a necháme 1⁄2 hod. odpočívat. Na 1 pizzu potřebujeme
250 g těsta, proto těsto rozdělíme do bochánků. Necháme ještě 15 min nakynout. Nespotřebované těsto můžeme zmrazit.
Náplň: nakrájet cibuli, podusit na oleji, přidat jednu plechovku loupaných rajčat, osolit, opepřit + bazalka, tymián. Dále sýr, salám, olivy, špenát, atd.
Hana Velátová

Objednávejte církevní tisk na rok 2015
Pravidelně vycházející: Český bratr, Kostnické jiskry, Protestant
Na celý rok: Hesla Jednoty bratrské za cca 45 Kč. Příručka Na každý den a Evangelický
kalendář jsou již k prodeji po bohoslužbách, cena 85 Kč.
Také je možné si zakoupit Kalendáře z Diakonie ČCE a Sborník Pijte z něho všichni z nakladatelství Eman.

Pijte z něho všichni
Sborník, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, o obnoveném vysluhování
podobojí v Praze 1414 a celkové o duchu, víře a atmosféře v kostela Sv. Marina ve Zdi.
„Začali jsme podávat kalich nikoli ze své libovůle, nýbrž podle původního ustanovení Božího Syna po dlouhých a zralých úvahách s mistry a jinými milovníky Kristova zákona… Ustanovení Kristovo, jak je zachovávala prvotní církev, to je základ, na němž stavíme.“ (Mikuláš Drážďanský)
Ve spolupráci s Pražským seniorátem ČCE vydalo EMAN Benešov 2014. Cena: 323 Kč
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Adresa redakce tamtéå. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
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