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Květen 2016
Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého Ducha, který v něm bydlí
a kterého vám dal Bůh. Nepatříte už sami sobě. 1. list Korintským 6,19 (SNC)

Pohrdat tělem?
O křesťanství se vžila představa, že je to náboženství nemateriální, dalo by se říci náboženství pohrdající tělem. Ježíš je například v některých pasážích „horského kázání“ k tělu
velmi tvrdý (Mt 5, 30-31). Za tuto představu může i apoštol Pavel, který, když vychází
z tehdejší ﬁlosoﬁe (například platonismus tělo považuje za jakýsi druh vězení), mluví spíše než o kvalitě těla o kvalitě duše a ducha a tradice církve tuto myšlenku dále rozvíjí. Mohli bychom tak k tomuto chápání křesťanství sklouznout. Tentýž Pavel ale píše do Korintu
verš, který čteme pro měsíc květen. „Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem svatého
Ducha, který v něm bydlí a kterého vám dal Bůh. Nepatříte už sami sobě.“
Tělo a Duch svatý podle Pavla patří k sobě, to je první část verše. Druhá pak říká, že toto všechno – tato celistvost – život nepatří nám, ale Bohu.
Na měsíc květen připadají dva církevní svátky, které takto o těle a Duchu mluví. Jsou
to Nanebevzetí Ježíše, které je svátkem přijmutí těla vzkříšeného, a Svatodušní svátky
(letnice), kdy vzniká „tělo“ církve. Svět je zcela nově naplněn ještě něčím jiným než jen
problémy a útrapami lidského života, tělo je naplněno Duchem. Tedy novou budoucností, rozhodným krokem do nové etapy života. Tak jak to chápal i Jeroným Pražský, kterého si v květnu také připomínáme.
V květnu slavíme další významné dny, ve kterých se onen Duch chce promítnout. Připomínáme si Svátek práce, konec 2. světové války, Pražské povstání, Den matek, Světový den astmatu, Mezinárodní den ošetřovatelek, Mezinárodní den proti homofobii, Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních zemí, Mezinárodní den ztracených dětí,
Den Afriky, Svátek sousedů, Mezinárodní den svobody médií a Den Evropy.
Je dobré si tato témata a tyto dny připomínat. Žijeme na zemi, mezi lidmi, kde nic není hotové, zaﬁxované, je třeba stále pečovat o to, co se ukázalo jako dobré pro onu celistvost (těla a Ducha), například mír, osmihodinová pracovní doba, konec koloniálního
věku, svoboda médií atd.
Pavel nám tím svým veršem říká, vůbec není jedno, jak se o schránku svého těla i světa staráte, vždyť je nebývalou možností pro pohostinství Ducha svatého. Připravujte své
tělo pro tuto návštěvu. Bude to dobrá životní symbióza, neboť tohoto Ducha dává Bůh.
Už nepatříte sami sobě. To neznamená, že byste byli Bohem či Bohu ukradení. Právě
naopak, už víte, komu patříte. Nejste bezzemci, nemajetní, neschopní, ale jste už teď –
ve své přítomnosti, ve svém těle – v Boží budoucnosti. Je to zpráva tělu i správa těla nadějná, nejenže na ten svět nejste sami, ale víte, že vším dobrým, k čemu se vaše tělo obrací, stavíte na tomto světě i dílo Páně.
Vždyť tím, že Bůh vzkřísil Ježíše Krista, posadil ho po své pravici v nebesích, vysoko nad
všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 1:20-23).
Přeji vám účast na tomto osvobozeném, tedy vzkříšeném, ale stejně tak plně tělesném
těle Kristově a dary, které z něj pro ta naše těla plynou. Přeji vám požehnaný májový svaMO
to -dušní, -duchovní i -tělesný čas.
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Editorial
Milí priatelia, bratia a sestry, je tu máj, príroda bují a náš zrak sa upiera k tomu viditeľnému/telesnému zároveň však, ako píše i Matěj vo svojej úvodnej úvahe, plnému ducha.
Podobná tematika božiu slávu odrážajúceho stvorenia zaznieva i v poohliadnutí sa za
dňom zeme, v ktorom k nám prehovorí pápež František (sic!), či v rámci rozhovoru Jirka Nečas.
K prirodzenému života behu však nepatrí len bujenie a plnosť farieb, ale i jeho ohraničenie. Zomrela naša spolusestra Eva Bošková, na str. 3 nájdete jej krátke rozlúčenie.
O najdôležitejších plánoch či aktuálnych záležitostiach zboru sa dozviete zo zápisu
staršovstva.
Číslo uzatvárame úvahou Petra Nesvadby a výživnonáučným receptom Jiřinky
Adamcovej.
Príjemné, nádej otvárajúce čítanie želá
Martina Valášková

Rozloučení Evy Boškové
Vršovičtí přátelé, sborový život s sebou nese i rozloučení s těmi, které jsme si zvykli pravidelně vídat. Když mi před dvěma lety v dubnu dávala Eva Bošková do ruky dopis se
slovy, až umřu, dejte to na vědomí vršovickým, říkal jsem jí i sobě, na to je ještě dost času. Sil máte dost a bojovnosti také, tak copak nějaké dopisy o loučení. Dopis, který mi
tehdy předala, se ale už po dvou letech stal aktuálním. I když je tato zpráva smutná,
zakládá se na naději „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad
prachem.“ Job 19,25
MO

Moji milí, Bůh mi pokynul a já poslušně odcházím. Chci vám poděkovat za to, že jste
mne měli rádi a usnadňovali jste mé kroky, ať bylo zle, či ještě hůř, že jste se se mnou
i úpřímně radovali. Pán Bůh nám daroval hodně lásky, spoustu naděje a ujištění, že je
vždycky s námi – poslušnými i neposlušnými. Proto jsem se Boh a jeho lásku, která mne
podržela v každé situaci, snažila žít.
Každé loučení je těžké, ale věřím, že se všichni sejdeme u nohou našeho Pána. Zanechávám tu šest krásných pravnuků. Vidět je a nebát se o ně v dnešním světě je těžké, ale
věřím a prosím za to, aby je Bůh opatroval a dával jim tolik síly jako mně. Jejich rodiče
vědí, kterou cestou je vést, a to mne uklidňuje.
Buďte tu s Pánem Bohem a bude vám dobře. Pastýře máte víc než dobrého a ten bude
s Vámi v dobrém i zlém.
A tak vás všechny poroučím Bohu lásky a odpuštění
Vaše Eva Bošková
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Horoušánky OPEN 2016
Milí přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční setkání členů a přátel vršovického sboru, tentokrát
však v netradičním termínu, a to v pátek 3. června 2016 od cca 17 hodin.Čeká na vás příjemné posezení v přírodě, popovídání, zazpívání, zasportování, pohoštění, relaxace atp.
Však to velká většina z Vás již zná. Rádi přivítáme i nové účastníky.
A co s sebou? Dobrou náladu, hudební nástroje, zpěvníky, plavky+ručník, dětem neplavcům rukávky či kruh. Vítáno bude něco pečeného sladkého, slaného či zdravého v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, Vaší kulinářské fantazii se meze nekladou.
Dejte nám prosím vědět co nejdříve, zda se chystáte, či nikoliv na náš e-mail
tomajel@volny.cz.
Pro ty z Vás, kdo již netrefí či u nás ještě nebyli: adresa: Průběžná 61, Horoušánky. Telefon pro případ bloudění 604 233 604 či 603 573 104. Možné je též dojet MHD BUS č. 344
z Černého Mostu do zastávky Horoušany-Horoušánky náves. Nebo vlakem z Masarykova
nádraží či z Libně do Úval a odtud BUS č. 484. V případě, že by měl někdo více času a chtěl
si to u nás užít, je možné dorazit i dříve, ale dejte nám to prosíme předem vědět.
Těšíme se na společné setkání Tomáš a Magdalena Jelínkovi

Saláry a Jeronymova jednota
O hospodaření našeho sboru v roce 2015 jste se dočetli v březnovém a dubnovém čísle Katakomb, a tak nyní jen připomínku k roku letošnímu.
Protože jsme na salárech v roce 2015 dosáhli 316.470 korun, a překročili jsme tak o něco rozpočtovanou částku, byla v letošním rozpočtu položka týkající se salárů zvýšena na
320.000 korun. Takové pozvolné zvyšování salárů je ostatně potřebné, aby sbor zvládl
postupný přechod na samoﬁnancování. Chceme tedy připomenout, abyste na salár –
dar sboru – ve svých rodinných rozpočtech mysleli. Řada z Vás platí v pravidelných
splátkách ze svého bankovního účtu. Někteří platí hotově (a také třeba ve splátkách),
někteří složenkou. Variabilní symbol je tvořen spojením čísla 10 a Vašeho čísla na adrese Katakomb.
Rovněž připomínáme, abyste mysleli na dar pro Jeronymovu jednotu 2016 – hotově,
nebo složenkou. Tam je variabilní symbol spojením čísla 20 a Vašeho čísla na adrese Katakomb. Tato sbírka trvá až do konce května, a tak ještě můžete zvážit, jakou částkou ji
chcete podpořit. Letos náš sbor žádá Jeronymovu jednotu o půjčku na rekonstrukci bytu pro rodinu našeho bratra faráře.
Poděkování všem, kteří i v těchto otázkách na svůj sbor a církev myslí.
Emil Veber
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Zkrácený zápis ze staršovstva 28. 4. 2016
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola – střídají se: M. Otterová, M. Šipka, M. Valášková, M. Kuželová, I. Šípková. Nedělky fungují, ale minimálně dvě katechetky v dohledné době přeruší činnost.
• schůzky mládeže – v poslední době v počtu tří. Dobrali jsme Abrahama, nové téma bude: „Problém násilí ve společnosti a násilí v Bibli”.
• maminky s dětmi – scházíme se jednou měsíčně. Skupinka minimálně 3 děti a 4 dospělí. Probírá se stvoření.
• biblické hodiny – středa (dosp.) – nové téma list Efezským ve smyslu vize žáků apoštola Pavla.
• dětské biblické hodiny – pátek – pokračujeme ve výkladu církevních dějin. Probrali
jsme církevní otce a mnišství. Je nás tedy 2–10. V rámci pátečních setkávání probíhají
i setkání pro přípravu bohoslužeb.
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky – pokračujeme ve výkladu Izáka a Jákoba.
• setkání konﬁrmandů – scházíme se jednou měsíčně. V počtu 4. Posledně jsme byli na
Olšanských hřbitovech.
• setkání seniorů – přesunuli jsme čas tak, aby odpovídal datu staršovstva. V dubnu měla program Jitka Černošová, přednášela na téma česko-čínských vztahů.
• křestní a svatební přípravy – kontinuálně probíhá kř. příprava. Probíráme Krédo. Ke svatbě
„připravuji” 4 páry. (Staršovstvo diskutovalo o problematice církevních sňatků nevěřících.)
• křesťanská služba – k dlouhodobě nemocným se přidala Eva Bošková, po úrazu je
Karel Tichý.
• galerie – tu a tam chodí lidé na výstavu Mirka Rady. Galerie plní svůj účel.
• pastorační pracovnice:
- vedení dětí (nedělka, biblické hodiny) a mládeže, příprava koncepce nedělky, dětské
biblické a mládeže (s Matějem a Honzou Škrobem)
- pastorační návštěva
- Katakomby (s Tomášem Vokatým, Tomášem Hrubým a Matějem Opočenským) –
redakční práce, vyzvedávání, štítkování, odeslání
- agenda sboru – kancelář, pomoc s přípravou žádosti pro JJ, komunikace s Janou
Kocnovou (účetní sboru)
- zapojení do dění na Praze 10 – návštěva prezentace Generelu veřejných prostranství
(výměna kontaktních údajů s jednou z architektů a architektek projektu); příprava
sousedského setkání ohledně plánů s vnitroblokem v Tulské (s MO); řešení situace
ohledně výrubu stromů v Tulské ulici (s MO, Tomášem Vokatým, obyvateli domu)
- shánění technického vybavení a údržby pro sbor – shánění projektoru, sborového počítače (pro agendu, možnost využití členy sboru) – máme slíbený vyřazený notebook
od Rady ﬁlantropie (ﬁrma Anect); zajištění instalatérů, když je potřeba (bojler…)
- účast na pastorálce; středeční biblická
- v květnu je seminář pro pastorační pracovnice a pracovníky ve Volyni (16.–18. 5.),
staršovstvo to bere na vědomí; v 1. polovině bude mít Martina setkání s administrátorem nového webu
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TECHNICKÝ PROVOZ SBORU
• oprava bojleru – celkové náklady nakonec přes 10.000,– bojler (4.000,–) + práce, vodovodní
vedení, stropní poklop (dohromady 6.000,–), nová baterie (716,–), materiál. Připojení boileru ke stávajícímu rozvodu el. vedení (605,–). Staršovstvo jednohlasně schválilo oprávněnost nákladů na výměnu bojleru. Velké díky Michaelu Otřísalovi a Benovi Fojtů za opravu SDK, dlaždiček! Bez nich by náklady opět stouply. V tuto chvíli zbývá připojit vodovodní baterii.
• v řešení nová pojistná smlouva – Zuzana Freitas: Nová pojistná smlouva s Kooperativou
je nevýhodná. Zuzana kontaktovala odbornici na pojištění, s níž bude problém konzultován. Další nabídky pojištění přijdou od Tomáše Jelínka a od Báry Masopustové. V září
či v říjnu je třeba vypovědět stávající pojistku.
REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• VSS
- schválen rozpočet a pravidelné výroční zprávy
- VSS rozhodlo, že bude slavit Velký pátek dopoledne, přemístí varhany na své původní místo a zařadí do liturgie píseň mezi přímluvy a ohlášky
- návrh na příští VSS (Josef Šlerka): pravidelné střídání zpráv a rozprav; otázka nezbytnosti
hlasování o některých otázkách
• Setkání se sousedy + akce stromy
- proběhlo neformální setkání s obyvateli domu. Účast malá: 3 z domu a 3 ze sboru, ale jinak
prostředí dělné a sympatické. Šlo o zhodnocení naší účasti v projektu Moje stopa a následnou diskuzi o Tulské a možnostech změnit vnitroblok – hlavně cestu- do uživatelsky přijatelnějšího stavu. Dělala se SWOT analýza vnitrobloku (viz nástěnka) - pozitiva, negativa,
příležitosti, hrozby. Z ní vyplynulo, že si lidé cení klidný přírodně-parkový charakter s potenciálem ksetkávání sousedů alidí, jež by vnitroblok pozitivně oživili; bojí se lidí, jež by mohli narušovat pokoj a pořádek. Přemýšleli jsme nad možnostmi sousedského setkání ve větším počtu. Možnost – udělat něco venku (např. část Noci kostelů).
- generel veřejných prostor - MV byla na veřejné prezentaci GVP, zjistila, že jeden z pilotních projektů, dělaných podle této koncepce, se bude týkat našeho okolí; vyměnila si proto kontakty s architektkou – na straně navrhovatelů je vůle komunikovat s uživateli prostor, pro něž tento koncepční dokument plánují.
- akce stromy – podařilo se zachránit jeden ze tří stromů. „Zachráněný” strom je ale třeba zabezpečit. Stále je v plánu ho pokácet. Problém de facto neexistující údržby stromů na Praze 10. Bude pokračovat snaha o zachování zachráněné sakury.
FINANČNÍ ZPRÁVA
• náklady od začátku roku 864 006,– (jsou v nich započítány repartice a PF – 113 727,–); neobsahuje PF na pastorační pracovnici
• výnosy 728 485,–. Salár 69 490,–; sbírky 16 875,–; dary členů sboru 2800,–; ostatní dary 3500,–
• náklady na opravy modlitebny – přišla další faktura za revizi elektro 17291,– (pojišťovna by měla proplatit ze 100 %). Celkově tedy náklady na opravu 941 772,– Město oznámilo, že bychom od pojišťovny mohli ještě něco dostat. V současné chvíli je to u revize.
Pokusíme se požádat osnížení nájmu vdůsledku nemožnosti využívat vytopené prostory vTulské.
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BYT
• Podepíšeme smlouvu s panem Kannem. Hledáme výslednou podobu. Konzultace probíhají s Bárou Lebduškovou a Janou Kocnovou. Kvůli případným sporným místům se
na smlouvu podívá právník – vybavuje Bára Masopustová.
• Tomáš Vokatý byl na domovní schůzi a informoval o jednání o rekonstrukci. S nájemníky
jsou spokojeni a stavební ﬁrma by během rekonstrukce měla po sobě především uklízet.
Budou se měnit zdemolované vchodové dveře.
• Stávající nájemník sdělil MO, že by opustil byt již k 1. červnu, ale do září by si nechal věci
ve sklepě. Zuzana Freitas varovala před problémem bezpečnosti ve sklepě a o potřebě pojištění. Pan Kann si materiál uskladní v bytě, sklep nepotřebuje.
• Žádost o půjčku na JJ vyřizuje Pavel Staroba a MV. 29. 4. ji podáme na seniorátní výbor.
Žádost reformulovala Bára Masopustová. Staršovstvo ji jednomyslně schválilo hlasováním.
PLÁNOVANÉ AKCE
• Weite wirkt festival – 6.–8.5. účastní se Richard Šípek; v neděli káže Jiří Nečas
• křest Lukáše Malého (syn Richarda Malého) – 15 .5. 2016 (svatodušní neděle); jednomyslně schváleno hlasováním
• další akce: Voda Open – 20.–22. 5. – Vokatí, Horoušánky Open – 3. 6., Noc kostelů –
10. 6. (Začátek Noci kostelů by se uskutečnil venku pod širým nebem. Divadlo bude uvnitř
a 7. června proběhne zkouška divadla. ), akce otců – neděle 19. 6. odpoledne, sborová
dovolená – 24.–31. 7. 2016, letní tábor pro děti – 6.–13. 8. 2016 (Složení: 1.–2. třída.
Početně do třiceti dětí), Zažít město jinak – 17. 9. Tomáš Vokatý komunikoval s Martinem Peroutkou, který by se opět ujal organizace programu a celé akce. Finanční podpora z naší strany bude letos nižší, vzhledem k nižšímu rozpočtu sboru, 9. října – oslava 20
let v Tulské – nutno přesunout termín, aby se to nekrylo se Zažít město jinak
CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
Synod – 19. – 21. 5. – bude se projednávat mj. nový zpěvník, který vyjde v roce 2018; MO
náhradník na synod a na tomto zasedání bude zastupovat Jaroslava Pechara
RŮZNÉ
• sbírky: provedené – 27. 3. – Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty; probíhá – Sbírka darů
Jeronýmovy jednoty (do konce května); provést – 15. 5. – Sbírka pro Diakonii
• odvody (repartice, PF, daně): do konce května zaplatit ½ Personálního fondu za MO a MV
• odeslán dar pro Diakonii SZP za rok 2016
• posun bohoslužeb „Den pro diakonii“ na 22. 5. z důvodu křtu 15. 5.; jednomyslně schváleno hlasováním
• Matěj Opočenský chodívá promlouvat do Fokusu
• uspořádat setkání s husity na téma Jeroným Pražský – pozvat Martina Chadimu na
5. 6. 18:00 – možnost
Richard Šípek
Redakčně kráceno MV, úplná verze zápisu je k nahlédnutí v kanceláři faráře
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Poohliadnutie za dňom zeme
Laudáto si a Rozhovor s Jirkom Nečasom
Deň zeme – 22. apríl – sa slávi od roku 1970. Je to deň idey spoločnej ľudskej zodpovednosti a zmierenia medzi najrôznejšími skupinami ľudí i medzi ľuďmi a prírodou. Tento
sviatok má svoje miesto aj v cirkvi. V skratke sa za ním poohliadneme a v tomto poohliadnutí uprieme najskôr zrak späť, na 24. máj 2015.
„Svet je niečím viac než problémom, ktorý je treba vyriešiť; je radostným tajomstvom, ktoré kontemplujeme“, hovorí pápež František v sociálno-ekologickej encyklike Laudáto si´, ktorá vyšla počas minulých Letníc. Po troch rokoch pontifikátu vydáva dokument, v ktorom sa, vnímajúc globálne zhoršovanie životného prostredia,
otvorene obracia „ku každému človeku“. Dokument nesie podtitul O starostlivosti
o náš spoločný dom a nadväzuje na už vydané encykliky týkajúce sa enviromentálnej
problematiky a sociálneho učenia cirkvi. Za jeden zo vzorov volí svätého Františka,
čo ostatne vyplýva i z názvu, ktorý odkazuje k Františkovej Chvále stvorenia. Ten je
mu príkladom „starostlivosti o to, čo je slabé, a tiež príkladom radostnej autenticky
žitej integrálnej ekológie. V ňom je patrné, do akej miery sú neoddeliteľné starostlivosť o prírodu, spravodlivosť vo vzťahu k chudobným, nasadenie v spoločnosti a vnútorný pokoj.“
Pontiﬁk od pranierovania technokratického diktátu a paradigmy výkonnosti prechádza cez výzvu k reakcii k vysloveniu nádeje. Nechajme ho preto hovoriť a povzbudzovať.
„…Predsa však nie je všetko stratené, pretože ľudia, ktorí sú schopní upadnúť do extrému, sa môžu tiež prekonať, znovu sa rozhodnúť pre dobro a obrodiť sa bez ohľadu na
akúkoľvek psychologickú či sociologickú podmienenosť, ktorá je im uložená. Sú schopní pohliadnuť na seba poctivo, pocítiť vlastnú znechutenosť a vydať sa novými cestami
k pravej slobode. Neexistujú systémy, ktoré celkom anulujú otvorenosť dobru, pravde
a kráse, ani schopnosť reagovať, ktorú Boh v hĺbke našich sŕdc neustále podnecuje. Každého človeka tohto sveta žiadam, aby nezabúdal na túto svoju dôstojnosť, ktorú mu nikto nemá právo odňať.
…Vždycky je možné rozvinúť novú schopnosť vyjsť zo seba k druhému. Bez nej sa nedá spoznávať iných tvorov v ich vlastnej hodnote, nie je záujem starať sa o niečo kvôli
druhým, chýba schopnosť pokladať si obmedzenia, aby sme sa vyhli utrpeniu či úpadku,
ktorý nás obklopuje. Základný postoj sebatranscendencie, ktorý rozbíja izolované a sebevzťažné vedomie, je koreňom umožňujúcim starostlivosť o druhých a o životné prostredie a uvoľňuje mravnú reakciu nevyhnutnú k úvahe o dopade, ktorý má každý čin
a každé osobné rozhodnutie na naše okolie. Ak sme schopní prekonávať individualizmus, môžeme skutočne vytvárať alternatívny životný štýl a v spoločnosti bude možná
zásadná zmena.
…Poďme so spevom! Naše zápasy a starosť o túto planétu, nech nám neodnímu radosť
nádeje…On (Boh) nás neopustí, nenechá nás samotných, pretože sa deﬁnitívne spojil
s našou zemou a Jeho láska nám ustavične dáva naliezť nové cesty. Jemu buď chvála!“
pápež František a MV
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Rozhovor
V rámci enviromentálneho poohliadania prinášame krátky rozhovor s Jirkom Nečasom –
okrem iného – spolupracovníkom Poradního
odboru pro otázky životního prostředí při Synodní radě ČCE, spolupracovníkom Ekologické
sekce České křesťanské akademie, členom
Společnosti pro trvale udržitelný život a členom
IEF (International Ecumenical Fellouwship –
mezinárodní ekumenické sdružení).
Ako ste sa dostali k problematike ochrany životného prostredia? Vidíte v tom
súvislosť s Vašou kresťanskou vierou?
Během studia na matematicko-fyzikální
fakultě v šedesátých letech minulého století jsem ještě žil v mylné představě, že vliv člověka na životní prostředí je zanedbatelný.
Když jsem později poznal, že tomu tak není,
tedy že člověk svou činností porušuje Boží
stvořitelské dílo, začal jsem si uvědomovat,
že ke křesťanskému životu patří i angažovanost ve prospěch životního prostředí.
Okrem iného ste ordinovaný presbyter
ČCE, príležitostný kazateľ. Ako sa staviate k dualizmu teológie zjavenia a prirodzenej teológie? Prirodzená teológia, povedané veľmi zjednodušene, tvrdí, že Boh
je poznateľný i prostredníctvom rozumu na
základe stvorenia. Odvoláva sa pritom napríklad na verš: „Lebo jeho (Božiu) neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať
uvažovaním zo stvorených vecí.“ (Rim 1,
20) či na deuterokanonický text „Z veľkosti
a krásy tvorstva sa totiž dá logicky uvažovať o ich Prapôvodcovi.“ (Mudr 13, 5) Je
Vám tento spôsob premýšľania blízky?
Je, ale je záležitostí vnitřního prožívání; nejde oracionální argumentaci. Myslím, že jak teologie zjevení, tak přirozená teologie mají co říci,

avšak že pro život křesťana je důležité plnit Boží
vůli, milovat Boha celou osobností (tedy i rozumem avůlí – vtom je zahrnuto inasazení pro
Jeho stvořitelské dílo), milovat své bližní.
Historik Lynn White, Jr. vo svojom článku z roku 1967 „Historické korene našej
ekologickej krízy“, či napríklad Wendell
Berry v o niečo ostrejšej eseji „Kresťanstvo
a prežitie stvorenia“ tvrdia, že za zlý stav
životného prostredia z časti môže i kalvínska etika pylnosti a pracovitosti. Súhlasíte s týmto tvrdením?
Etika píle a pracovitosti je dobrá, ale nesmí
být kombinována s chamtivostí, nýbrž s etikou skromnosti a citlivosti vůči stvoření, což
ke kalvínskému uvažování beze sporu také patří. V Českém bratru (6/2015) vyšel můj
zkrácený překlad článku prof.Lucase Vischera
„Kalvín k odpovědnosti za Boží stvoření“
(nezkrácený text je na webu http://jiri_necas.jetmouse.cz/clanky/LVischer-KalvinCZ_JNe.pdf). Berryho text neznám, Whita jsem četl s porozuměním, přičemž mě velice zaujal autorův obdiv ke sv. Františkovi.
Na stránkach poradného oboru ČCE pre
otázky životného prostredia som narazila na
pomerne širokú ponuku enviromentálne zameraných prednášok. Okrem iných ina Vašu
„Udržitelný rozvoj a současná ekonomika
– Růstové paradigma dnešní kapitalistické
ekonomiky není slučitelné sudržitelným rozvojem“. Toto spojenie problematiky tržných
mechanizmov s enviromentalistikou nájdeme aj v pápežovej encyklike Laudato si´.
Ako na Vás tento rok starý dokument zapôsobil? Našli ste vňom myšlienky, ktoré Vás
prekvapili alebo obohatili?
Encyklika Laudato si' mi mluví ze srdce.
Velice mě potěšilo zdůraznění sociálních,
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ekonomických i politických souvislostí.
Mám dojem, že papež potěšil více protestanty
a environmentalisty než konzervativně orientované katolíky.
Ochranu životného prostredia vnímate v širokom kontexte – v súvislosti s globalizáciou, rozvojom kapitalizmu. V akých ďalších
súvislostiach ho vnímate a na ktoré aspekty
máte dojem, že ľudia najviac zabúdajú?
Neustálý materiální růst přijímaný jako základní kapitalistické paradigma znamená –
mírně řečeno – slepou uličku. Jak ale světovou ekonomiku změnit, nevím. Ekonomický
růst se nemusí týkat jen materiálních hodnot
– kdyby se jeho výrazný přesun k hodnotám
duchovním podařil, bylo by to úžasné. Myslím však, že se dostáváme do oblasti teologie:
Existuje cesta, a jí je Ježíš Kristus.

V týchto dňoch prebehla médiami správa,
v ktorej sa hovorí o úniku textu z tajne vyjednávanej zmluvy o Transatlantickom obchodnom ainvestičnom partnerstve (TTIP).
Ako sa na tento vyjednávaný pakt pozeráte Vy,
môže ohroziť ochranu životného prostredia?
Obávám se, že ano. Přinejmenším by to
znamenalo zvýšení objemu přeprav. A vození
zboží po planetě sem a tam je rána životnímu prostředí.
Ako sa pozeráte na budúcnosť ľudstva
a našej planéty?
Z lidské perspektivy se jeví dost neradostně, přičemž nejde jen o narušení životního prostředí. Věřím však, že Bohu na
stvoření záleží, že vyslýchá modlitby. Záleží na naší věrnosti, vytrvalosti v modlitbách a nasazení pro zvěstování evangelia.
Za rozhovor akuje Martina Valášková

Správy a pozvánky ČCE
• 19. – 21. 5. prebehne 2. zasadanie 34. synody ČCE v Opletalovej ul. 1337/29. Bohoslužby vo štvrtok sa budú konať na Vinohradoch (Korunní 60) od 19:00. Synoda bude
ukončená v sobotu popoludní. Mimo jednania v komisiách sú zasadania synody verejnosti prístupné.
• 28. 5. sa bude na Streleckom ostrove konať festival k pocte Jeronýma Pražského.
Úvodná bohoslužba začína o 14:00, kázňou poslúži Lenka Ridzoňová, spev a hudbu
povedie Ladislav Moravetz a Alena Jelínková. * Na tieto jeronýmovské slávnosti se
hľadajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, kterí/é by byli ochotní/é vypomôcť pri príprave a organizácii osláv.
• 10. 6. pozývame na Noc kostelů. V pražskej arcidiecéze sa tentokrát prihlásilo 312 kostolov. Všetok program bude zdarma. Každá farnosť pripravuje svoj vlastný – sú v ňom
koncerty, komentované prehliadky, návštevy inak neprístupných priestorv a pod. Noc
kostelů prebehne aj v našom zbore, program nájdete na zadnej strane programu.
• 1. – 8. 7. organizuje COM Kurz staršej mládeže v Křižlicích na tému „CÍRKEV JAKO PROSTOR PRO VŠECHNY?“. Prednášať bude katolícky morálny teológ a člen
ekumenického spoločenstva veriacich gayov a lezieb Logos JAROSLAV LORMAN.
Reč bude o prekážkach, ktoré stoja v ceste nám alebo druhým, aby sme vstúpili do priestoru cirvi a cítili sa v ňom dobre. Prihlásiť sa je možné na adrese:
http://prihlasky.srcce.cz/akce/65-cirkev-jako-prostor-pro-vsechny
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Relativismus – riziko, nebo výzva?
Pro soudobou západní společnost je charakteristický stav, který bývá stále častěji sociology a kulturními antropology popisován jako ztráta morální (ale v širším smyslu vůbec kulturní) orientace, narušení pocitu zakotvenosti ve smysluplně uspořádaném světě a narůstání nejistoty.
Tato situace zjevně vyplývá zdramatického oslabení univerzální hodnotové anormativní báze,
„metanarativního základu“, jímž zpočátku bylo
dědictví řecké ﬁlosoﬁe, vědy a kultury, římského
práva akřesťanské spirituality, vnovověku pak přistoupily ještě ideje tolerance alidských práv, tržního zhodnocení práce a společenského pokroku.
Vtakto nastavených „kolejích“ probíhalo samo vnímání, ale zejména usuzování, interpretace ahodnocení světa mnoha amnoha generacemi lidí, jejich konkrétní životní volby a praktické činné
vztahy. „Postmoderní“ doba, ohlašující se bezhlednou globalizací, tyranií okamžiku, destrukcí
tradičních imoderních sociálních rolí avazeb amediální roztříštěností, vše dramaticky změnila.
Tak jako tomu bývá v obdobích dějinných zlomů, šíří se idnes – jako důsledek „rozostřenosti“
hodnotové identity Západu – relativistický pohled
na svět. Mnoho intelektuálů před ním vášnivě varuje. Znamená však relativismus nutně konec jasných mantinelů, libovůli a chaos?
Hned zkraje je třeba si ujasnit skutečnost, že relativismus neznamená neexistenci názoru, postoje, hodnotícího soudu! Znamená „pouze“ nedůvěru kplatnosti jakýchkoli jediných, závazně platných a vše vysvětlujících „příběhů“; znamená
přesvědčení, že nemůže existovat aplatit jeden
jediný univerzální referenční rámec, resp. neotřesitelně pevné kritérium, okteré by se mohlo opřít naše poznávání světa i našeho konání
vněm. Erazim Kohák pěkně vystihl podstatu relativismu vaplikaci na sféru morálky, když napsal,
že bychom jím měli rozumět „přesvědčení, že neexistuje žádné dobro azlo osobě, jen označení lidských slov ačinů jako dobrých či špatných, aty se
liší od jedné společnosti k druhé.“
O relativistickém postoji se často soudí, že
vede k libovůli. Troufám si tvrdit, že je tomu právě naopak! Relativismus tvrdí, že hodnotové
anormativní systémy (morální, ale ijiné) vznikají

vždy vurčitém kulturně historickém kontextu
a je třeba je v rámci tohoto kontextu i posuzovat
a hodnotit; každý sociální fenomén poukazuje
vždy ke speciﬁckému „pozadí“, vněmž azněhož může být jedině vnímán, chápán, interpretován a hodnocen. To však znamená, že posuzování ahodnocení tohoto fenoménu právě nemůže být libovolné. Naopak, musí být prováděno pouze ve vztahuke konkrétně historickým předpokladům a souvislostem, s porozuměním!
Shrňme:
• relativismus vprvé řadě hlásá, že neexistuje žádná předem daná, a priori závazná hodnota či
norma, která by jaksi „ontologicky platila“ nezávisle na kontextu, prostě neexistuje žádná
„Pravda“ svelkým „P“ (a vtomto smyslu má relativistický pohled na svět úžasně antitotalitní
potenciál!);
• dále upozorňuje na skutečnost, že pravda není totožná snějakou izolovanou myšlenkou či výpovědí orealitě; pravda vždy přesahuje jakékoli naše
výpovědi oskutečnosti – pravda je spíše nárokem,
než obsahem našich soudů;
• názor, že neexistuje žádná jednou provždy daná
„Pravda“, nemusí nutně implikovat názor, že „vše
je dovoleno“; může také znamenat výzvu k odpovědné práci na vytváření smysluplného života, vytváření hodnot, norem a pravidel lidského soužití!
Jistě, relativismus „zavání“ soﬁstikou aděsí svojí údajnou manipulovatelností asubjektivismem;
inu, vždyť je také „dítětem“ skepseata, jak je známo již od antiky, může být jak destruktivní, tak konstruktivní, může „tvořit“ i „bořit“! Ano, relativistický pohled na svět nemusí, bohužel, být jen
výzvou kodpovědné tvorbě hodnotného asmysluplného světa; může vést i k rezignaci, lhostejnosti, k občanské i lidské pasivitě. Jaké jeho verzi dovolíme, aby se prosadila vnašich životech, záleží však jen a jen na nás!
Petr Nesvadba
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Recept: Zdravá pohanka
Pohanku jako příkrm vařím ráda už mnoho let. Jen škoda, že v poslední době tak značně
podražila. Je prospěšná svým příznivým zložením živin. Obsahuje až 12% bílkovin, tuky,
vlákninu i minerální látky. Z tukových látek tvoří 30% kyselin linolová, která účinně snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Je obsažen i glykosid rutin, který zlepšuje pružnost i jemnost
kapilárních stěn. Pohanka je proto důležitá zejména ve výživě střední a starší generace.
Postup: Přebranou a propláchnutou pohanku vařím podobně jako rýži. Jeden díl pohanky a 2–3 díly studené vody zvolna vařím na mírném ohni do měkka. Podle potřeby je
možné i vodu přilévat po lžicích. Hotovou pomastím usmaženou cibulkou. Je dobré k ní
podávat nějakou osmaženou uzeninu, párek nebo jen volské oko jako třeba k luštěninám. Zbyde-li ji trochu, možno ji přidat k zavářce do všech zeleninových polévek.

c b a Matěj Baťha

Jiřina Adamcová
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17.00

Dětské představení … pro malé, větší i velké

Antonín Novotný:
Když jde pusa na špacír
představení se bude konat před modlitebnou / www.antonin-novotny.cz

18.00

Biblické dramatické čtení za doprovodu

Rainbow Gospel Choir / www.rainbowgospel.cz

19.00
20.00

Vernisáž výstavy maleb Jarmily Radové
Divadlo: Motýlí divadelní společnost

Grantová komise / www.motylove.cz

22.00

Společné muzicírování s oblíbeným zpěvníkem

Svítá jam session / https://cs.wikipedia.org/wiki/Svítá

23.00

Zakončení Noci kostelů
Vstup do
modlitebny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tulská 1/14, Praha 10
Vstup do modlitebny je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 175, 213
zastávka Bělocerkevská
4, 7, 22, 24, 55, 57, 59
zastávka Kubánské náměstí

