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Já u pokoji lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, 
sám způsobíš mi bydlení bezpečné.      Žalm 4,9 K 
 

Mistr Vyšebrodského oltáře - Detail „Narození Krista“ (čty řicátá léta 14. století) 

Mistr Vyšebrodského oltáře -  
Detaily „Klanění tří králů“  
(č tyř icátá léta 14.  stol.) 
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Milí přátelé, 
Minulé Vánoce jsme posílali čtvrtý a poslední dopis z Jeruzaléma - 

- až na to, že tenhle rok píšeme odsud pátý dopis. Jsme stále v Jeruzalémě, 
nejméně do Velikonoc 2005. 

Někdy se mě lidé ptají, co dělá farář Skotské reformované církve 
v Jeruzalémě. Striktně korektní odpověď by mohla znít „Nic moc“. Také 
proto, že mnoho míst, které navštěvujeme, je na Západním břehu, což je 
úplně jiný svět než Jeruzalém. Co tam děláme? Snažíme se s lidmi spřáte-
lit, jednat s určitou dávkou integrity a soucitu, psát dopisy a dávat peníze. 
To poslední je strašně důležité, vzhledem k tristním ekonomickým  
podmínkám lidí, které potkáváme. Dávat peníze ale má smysl pouze 
v kontextu vztahů, které jsme byli schopni vybudovat. Nedávno jsem na-
vštívil jednu vesnici. Joan mě nemohla doprovodit, protože byla nemocná. 
První otázka hostitelek byla „Kde je Joan?“ Finanční otázky spojené s pro-
dáváním jejich výrobků pro ně byly druhotné; nejprve chtěly vědět, proč 
Joan není se mnou. 

Jak se měří „Evangelismus“? Pro nás to znamená pracovat s našimi 
křesťanskými, židovskými a muslimskými přáteli. Znamená to podporovat 
marxistické a ateistické skupiny, které se snaží dohlížet na dodržování lid-
ských práv na zátarasech (checkpointech). Znamená to také umožnit vám 
podílet se na životě v této části světa tím, že přijímáme vaše peníze a dává-
me je dál. Díky a posílejte dál i v příštím roce! 

Je vánoční čas – pracovní dny pro většinu lidí okolo nás. Připomí-
nají jeden z nejlepších darů, které jsme kdy dostali nebo můžeme dát.  
Slovy koledy: Láska přišla o Vánocích. Kéž se vždy najdou cesty, kterými 
budou lidé sdílet lásku s vámi a kéž najdete příležitosti, jak sdílet lásku 
s druhými. 

                                                                                          Joan a Clarence 

Část vánočního dopisu J. a C. Musgrave(ových) 
zdravím vás všechny do nového roku a přeji vám, aby každého z vás Pán Bůh  
opatroval. Milost vám a pokoj v hojnosti. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné  
a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží 
ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.  Tak to píše autor 1. epištoly 
Petrovy.  
Taková přání potřebuje každý z nás. Ať už si dáváme novoroční předsevzetí nebo ne, 
plánům a přemýšlení nad příštím rokem se jeden nevyhne. Kdysi jsme při společných 
rodinných setkáních na Silvestra rozložili velikou plachtu papíru, rozdělili ji na dva-
náct dílů a doplňovali do každého okénka, co v kterém měsíci očekáváme, že se bude 
dít. Při naplněnosti kalendářů bylo každé okénko za chvíli zaplněné. Teď, když už 
jsou děti velké, tak by to chtělo papír o rozměrech většího pokoje. 
Jsou to pěkná slova do všeho toho očekávání. Aby vás Boží moc skrze víru střežila 
ke spasení. Přáli bychom svým blízkým, našim přátelům, aby jim pěkně vycházelo 
to, co si představují, co považují za dobré ve svém životě. Ale když se otočíme  
za minulým rokem, zjistíme, že ono se to občas pěkně zašmodrchá, ten krásný plán, 
který jsme vyplnili v posledním dnu v roce, se stane pouhým kusem papíru. A my 
slyšíme krásná slova a musíme je nově promýšlet. Aby vás Pán Bůh opatroval. 
Novozákonní svědkové nebyli naivní. Nepředstavovali si, že by se věřícím lidem  
vyhýbalo selhání, že by se jim nemohlo stát něco nepředvídaného, že jim a jejich blíz-
kým se musí vyhýbat neštěstí. A právě proto je tak důležité to přání, aby nás všechny 
střežila Boží moc ke spasení. Protože jsme na tom stejně jako lidé kolem nás. A není 
to málo, co po nás Pán Bůh chce - buďte svědectvím o Boží lásce a milosti uprostřed 
života, který dokáže tak zaskočit, který dokáže tak bolet. Pomáhejte, naslouchejte, 
hledejte, jak pomoci. Apoštol Pavel vyjadřuje tuto situaci básnicky v 8. kapitole 
epištoly do Říma: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích 
synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je 
marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroc-
tví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 
Najednou je toho hrozně moc, co bych měl dělat. V minulém roce jsem sklouzl  
do něčeho, do čeho jsem sklouznout nechtěl a přece sklouzl. Na nějakou dobu se ško-
la začala pohybovat na předních místech žebříčku hodnot. A pak se najednou proberu 
z tohoto stavu, který by se dal přirovnat k opilosti, rozhlédnu se kolem sebe, začnu víc 
naslouchat lidem a vidím, kdo všechno potřebuje pomoci a je mi úzko - na toto všech-
no přece nestačím. A co hůř - všechno toto trápení je nejen nad moje síly, ale i nad 
síly lidí kolem mě. Po nějaké době od státnic, po době, kdy jsem se přestal zaobírat 
sám sebou, se dostavila tato úzkost. 
Máme toho příští rok hodně před sebou. Dost toho Pán Bůh po nás chce. A přitom se 
můžeme těšit, stejně jako adresáti 1. listu Petrova. Těšit na to, co nás čeká. Vždyť  
i pro nás je napsáno slovo milosti: Milost vám a pokoj v hojnosti. Dědictví  
nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží 
moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.  
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Jako každý rok, byl i letos poslední adventní víkend ve znamení vánoční hry. 
Jako se v některých rodinách dělá o svátcích kapr na černo, my jsme měli  
vánoční hru na černo. Vojta Rada & tým (tj. vééééééééélmi dlouhá řada  
významných jmen) totiž nacvičili převyprávěnou knihu Černošský Pán Bůh  
a páni Izraeliti od Roaka Bradforda. Tato půvabná kniha přesazuje Starý zákon  
do reálií života černochů na polích s bavlnou někde v Louisianě. Děti nám tak 
s vervou přehráli základní příběhy ze Starého zákona v podání, které se někdy 
subtilně lišilo od originálu, ale o to bylo jiskrnější. Jako třeba známý dialog 
Adama a Evy pod jabloní: 

 

Adam: Já jabka nerad holka. Proč mi 
nenabídneš něco, co rád? 
Eva: To se ví, ty jabka nerad. Ty vůbec 
nikdy nic nerad, co já ti dám. Ty si to 
vždycky musíš dlouho rozmejšlet než 
něco rád (búúúúúúúúúúúúú). 
Adam: Ale jdi, přece nebudeš plakat, 
zlatoušku? Vždyť já jen tak špásoval. 
Dej mi kousnout. 
Eva: A zrovna ne. Ty jsi hrubý a spros-
tý – když chceš vědět, jaký jsi. Týráš 
mě, poněvadž já jsem jen ubohá, malá, 
slabá ženská a ty jsi velký, silný muž. 
Nedostaneš nic! 

                                                               Adam: Ale miláčku, takhle nesmíš mlu- 
                                                               vit. To se přeci nedělá, blázínku. Já  
                                                               jsem to přeci nemyslel doopravdy. Dej  
                                                               mi ukousnout kousek jablka a já ti kou- 
                                                               pím nové šaty. 
 
Děti se tak během hry propracovaly na úžasně nápadité scéně (vynikající práce 
se zpětným projektorem, Vojto) a s parádní muzikou, Noem, Mojžíšem,  
Davidem a Goliášem (nezapomenutelný oidipovský výstup Danka a Jirky Or-
tových) až k Danielovi…odkud už je jen krůček k betlémskému novorozenci. 
Závěrem musím konstatovat, že letošní vánoční hra byla průměrná – byla sice 
lepší, než ta loňská, ale počítám, že horší, než ta příští. Díky všem her- 
cům, rejžům, muzikantům, naháněčům, kuchařům….! 

Pavel Jungwirth 

Vánoční hra 
      olej (75ml). Předpokládám, že nemáte keramický tažiniér a tak můžete  

docela úspěšně použít papiňák. Maso osolíme a okořeníme l kávovou lžič-
kou mletého zázvoru a malou kávovou lžičenkou šafránu. Zalijeme 250 ml 
vody a na středním plameni asi 1 hod. dusíme pod pokličkou (občas mí-
chat a podle potřeby přidat trošku vody). Hotové maso vyjmeme a dáme 
do tepla. 

2)   Do omáčky, ve které se dusilo maso, přidáme zelený hrášek (čerstvě vy-
loupaný), zalijeme vodou a pod pokličkou na mírném plameni vaříme asi 
20 min. 

3)   Když je hrášek už téměř měkký, přidáme nasekaný kysaný citron a naseka-
né nakládané olivy (asi 5 ks). Necháme na mírném ohni až do olejovitého 
zhoustnutí omáčky. 

4)  Těsně před podáváním přidáme dušené maso a prohřejeme. Vložíme do   
kameninové mísy a ozdobíme čtvrtkami citronu. Podáváme horké, polité 
omáčkou. Jíme s nakrájenou bagetou. 

(Pozn. Trochu problém je "kysaný citron". Připravuje se tak, že omyté zralé 
citrony nakrojíme na čtvrtky, ale nedokrojíme, osolíme, naložíme do kameni-
nové nebo skleněné nádoby, zalijeme převařenou vodou, přikryjeme a nechá-
me měsíc v klidu uležet.) 
 
Popsané jídlo se nazývá "tažín z jehněčího se zeleným hráškem". V našich 
podmínkách ho můžete jíst příborem z individuálních talířků, i když to není to 
pravé. 
                                                                                                                  Joel Pokorný          

n Instalace našeho faráře Jiřího Orta bude v neděli 20.2. 2005 ve 14.30 hod. 
n Bielefeldský sbor zve zájemce z řad členů našeho sboru na návštěvu, jsou ochotni  

přispět na cestu 
n Salár do konce listopadu činil 159000,-Kč 
n Sbor přejde 1.1. 2005 na podvojné účetnictví 
n Středisko Diakonie pro zrakově postižené dostane od sboru dar 15000,- Kč. Toto stře-

disko náš sbor finančně podporuje pravidelně 
n Po plánované rezignaci našeho dosavadního kurátora Joela Pokorného byla novou kurá-

torkou zvolena Magdalena Jelínková. Přejeme jí mnoho sil a Božího požehnání ! 
 

Schůze staršovstva 8.11. 2004 

Iva Jungwirthová 

Krumlovský sborník   
„Hřích prvních rodičů“  
(tento nádherný iluminovaný rukopis pochází  
z doby těsně předhusitské a i z něho čerpaly  
výtvarnou inspiraci s lavné iluminované Bible  
a další rukopisy husitských hejtmanů) 
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      V r. 1953 vydalo naše evangelické nakladatelství Kalich publikaci KNIHA  
MODLITEB  VOLÁME  Z  HLUBOKOSTI na podnět členů církve z našich 
sborů. Práce se ujali profesoři Evangelické bohoslovecké fakulty pod redakcí 
prof. J.L.Hromádky, podle jehož slov vykonal veliký kus práce zvláště prof. 
R.Říčan za pilné asistence F.M.Dobiáše. Knihu jistě dobře znáte - používáme 
ji již celé půlstoletí (!). Osnova knihy je založena na modlitebních příležitos-
tech a tématech v průběhu církevního roku, v otázkách věroučných, v práci 
církve i v proměnách života. Jsou uvedeny verši z Písma a doplněny doporuče-
nými biblickými oddíly ke čtení. 
    Druhá sbírka SEŠLI  SVĚTLO  SVÉ (kniha modliteb a meditací) se obje-
vila v nakladatelství Kalich v r. 1970. Knížku sestavil br. far. Miloš Šourek  
ve spolupráci s Miroslavem Heryánem a Janem Miřejovským a podílelo se  
na ní přes 50 spolupracovníků. Modlitby jsou určeny na každý den v roce  
a jsou provázeny návrhem oddílů z Písma ke čtení. V knížce je velmi užitečný 
věcný rejstřík, který umožňuje příhodnou modlitbu vyhledat. 
      Nedávno vyšla opět v Kalichu (2004) další sbírka, nazvaná jednoduše: 
MODLITBY. Její publikování bylo sponzorováno švýcarskou organizací 
HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz). Soubor uspořádali  
br. Jan Jun a sestra Rút Kučerová a spolupracovalo s nimi na 80 spoluautorů. 
Podle autorů má knížka sloužit ke každodennímu zastavení a ztišení, buď ráno 
nebo večer. Obsah modliteb je zabudován do schématu církevního roku. Autoři 
doporučují používat knížku společně se čtením biblických veršů a textů podle 
Hesel Jednoty Bratrské, které jsou v našem sboru také velmi populární.  
      Chci vám knížku doporučit pro domácí pobožnosti. Oproti minulým dvěma 
sbírkám jsou důrazy v modlitbách přiměřenější dnešnímu stavu společnosti, 
jazykově svěží a aktuálnější. Při jejím používání se učíme sami formulovat své 
osobní modlitby. Knížka je ozdobena několika něžnými a povznášejícími  pas-
tely akademické malířky Ludmily Jandové. Jako ukázku připojuji krátkou 
modlitbu na den 17.12. 
                                    Pane Ježíši, 
                                    tvoje světlo neoslňuje, ale otvírá oči, 
                                    nechce jen odhalit, ale chce pomáhat 
                                    k lepšímu pochopení sebe i druhých. 
                                    Ukazuje mi cestu, za to ti děkuji  
                                    a prosím za světlo pro tento svět, 
                                    pro bezradné, smutné, utištěné. 
                                    Sviť svým Slovem.    

Jiří Ort 
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Je Boží hod vánoční večer, pakuji na chalupu a přitom dostávám za úkol 
honem napsat receptový článek do lednového čísla Katakomb. V této situaci 
ráda využívám recept Joela Pokorného. Poslal mi ho již před nějakou dobou 
a v našem počítači čekal na svou chvíli. Ta chvíle nastala na prahu nového 
roku. A tak vám přeji, abyste v roce 2005 prožili co nejvíce netradičních  
exotických chvil, třeba právě s pokrmem připraveným podle následujícího 
receptu.                                                                                                         M.O. 
Recepty mě předávejte buď osobně (v kostele), nebo e-mailem (ortova@jabok.cuni.cz). 
Děkuji. 
 
Nevzhledný dům na okraji berberské vesnice pod hřebenem Vysokého Atlasu 
byl postavený z hrubých šedohnědých kamenů, ale jeho interiér působil na nás 
čistě a přívětivě. Seděli jsme kolem nízkého stolku v příjemné místnosti  
vyzdobené nádhernými barevnými koberci na podlaze i na molitanových  
sedačkách, čekali na oběd a při tom popíjeli mátový čaj a chroustali mandle. 
Domácí pán vstoupil s ozdobnou měděnou konvicí vody a po obřadném mytí 
rukou (je to nutné, jí se rukama bez příborů) přišlo na stůl i populární marocké 
jídlo - tažín na míse z hnědé pálené hlíny přikryté vysokým kuželovitým  
poklopem ze stejného materiálu. Po obvyklé krátké modlitbě, kterou jsme pro-
nesli všichni nahlas: Bismillá (= ve jménu Páně), byl sňat poklop mísy a začala 
na nás útočit vůně i krásný vzhled jídla. Pokrm, jehož hlavní součástí bylo  
jehněčí maso a množství zeleniny se požívá s plackami nekvašeného chleba  
a jí se společně z jedné mísy. Nejprve se utržené kousky chleba namáčejí  
ve šťávě na okraji mísy, pak se chlebem sbírají kousky zeleniny, až uprostřed 
mísy zůstane několik kousků masa, které hospodář rozdělí mezi stolovníky 
jako závěrečnou lahůdku. Oběd je ale uzavřen až teprve po šálku dobré kávy. 
        Tažín je běžné jídlo, které se však připravuje v nepřeberném množství 
variant. Nejvíce jsem ale měl v oblibě náš tažín "geologický", který využíval 
to, co jsme sehnali na trhu. Maso bývalo nejen jehněčí, ale i skopové, telecí, 
hovězí, velbloudí, kuřecí nebo (na pobřeží Atlantiku) i rybí. Zeleninu zastupo-
valy brambory, mrkev, rajčata, cibule, pochutiny pak česnek, olivy, sušené 
švestky, petrželka, koření pepř, paprika, nepostradatelný šafrán aj. 
       Nemám odvahu vám popisovat naše geologické varianty tažínu a tak vám 
napíšu jeden recept klasický asi pro 6 osob: 
 
1)  Jehněčí maso (750g) zbavíme všech zbytků tuku, omyjeme, usušíme  

 nakrájíme na kousky. Vložíme je do větší nádoby na horký olivový  

Recepty 10 
Tentokrát exoticky 

Tři knihy modliteb 
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Všichni zhřešili a odpadli od slávy Boží. 
 
Nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, třídu od třídy, 
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Chtivou touhu lidí a národů mít, co jim nepatří,   
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Ziskuchtivost, která využívá práci lidských rukou a pustoší zemi,   
OTČE ODPUSŤ ! 
 
To, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme,   
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Náš nezájem o stav vězněných, bezdomovců a vyhnanců,  
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí,  
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Pýchu, která nás vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha,  
OTČE ODPUSŤ ! 
 
Buďte jeden vůči druhému laskaví, soucitní, odpouštějte jedni druhým, 
jako Bůh v Kristu odpustil vám.  
 

Litanie smíření 
(čtená o každém pátku v poledne ve zříceninách katedrály v Coventry) 

 

 

Mistr Vyšebrodského oltáře - „Klanění tří králů“ (čty ř icátá léta 14. století) 
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My ze starší generace vršovického sboru pamatujeme velmi dobře působení 
bratra faráře Jaromíra Dusa, kterého normalizační komunistický režim vy-
řadil v nejproduktivnějším věku z farářské činnosti. Nakonec mu přece jen 
bylo umožněno znova pracovat ve sboru v Praze 2 - Vinohradech v letech 
1988 - 1989 a po pádu režimu již bez problémů až do r. 1999. V posledních 
dvou letech práce v tomto sboru byl již konzultantem v Ministerstvu obrany 
ČR pro kaplanskou službu v armádě a tomuto druhu duchovní činnosti se 
pak po odchodu z Vinohrad věnoval úplně s nevšední energií až do letošní-
ho roku. Víme dobře, jaká byla armáda v době komunistického režimu: byla 
to složka vychovaná k tomu, aby byla prověřeným a spolehlivým represiv-
ním nástrojem moci. Je až neuvěřitelné, co se podařilo v rámci armády  
vybudovat v posledních šesti letech a každý musí ocenit, jaké dílo se tu bra-
tru Mirkovi Dusovi se spolupracovníky podařilo. 
 
V pondělí dne 6.12.2004 jsme byli pozváni hlavním kaplanem AČR na eku-
menickou bohoslužbu ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze 
na Hradčanech. Tam byli přítomní všichni dnešní vojenští kaplani, zástupci 
generálního štábu AČR, představitelé hlavních církví i ERC a zvláště vzác-
ní hosté biskup Simon Barrington-Ward a sestra Margaret Middleton, oba  
z "Komunity kříže z hřebů" z katedrály v Coventry. Kromě těchto oficiál-
ních zástupců bylo přítomno množství hostů, kteří vývoj duchovenské  
služby v armádě se zájmem sledují. Bohoslužba měla pěkný a důstojný ráz, 
byla vhodně rozčleněna hudebními vložkami a jejím vyvrcholením bylo 
představení Komunity kříže z hřebů a slavnostní předání kříže z katedrály  
v Coventry Duchovní službě AČR. 
 
Komunita z Coventry je mezinárodním střediskem smíření, které vyrostlo 
na troskách města zničeného včetně slavné katedrály náletem německé 
Luftwaffe 14.11.1940. Co zůstalo po bombardování, dokonal zhoubný po-
žár. Probošt Howard, který vstoupil do zřícenin napsal v hlubokém pohnutí 
na zčernalou stěnu kněžiště: Otče, odpusť ! Dva zuhelnatělé trámy spojené 
do tvaru kříže byly umístěny na oltář a tři středověké opálené hřeby z krovu  
byly rovněž spojeny do tvaru kříže, který se stal velmi inspirujícím symbo-
lem  usmíření a pokoje. Hned po válce byly podobné kříže z hřebů prezen-
továny v německých nálety zničených městech Kiel, Drážďany a Berlin  
a bylo nastoleno partnerství těchto měst s Coventry. Podobná centra smíře-

Pane faráři, pohov ! 
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ní, která se rozšířila po světě a jejichž počet převyšuje 150 pracují na spo-
lečném díle smíření.  6.12.2004 byl kříž předán i naší duchovní službě  
v armádě, která se tak stává prvním armádním střediskem s programem  
odpuštění a smíření. S velkým pohnutím a vděčností jsme tuto událost sle-
dovali. 
 
Po bohoslužbě byli všichni účastníci přijati na recepci v arcibiskupském 
paláci, kde zástupci Duchovní služby AČR i generálního štábu poděkovali 
bratru faráři Jaromíru Dusovi za jeho práci pro dnes velmi oceňovanou  
kaplanskou službu u příležitosti jeho odchodu do důchodu (po vojensku:  
do zálohy).   
 
Šlo jistě především o událost v armádě, ale je to inspirující pro každého  
k otázce: A co já ? No přece pěstovat a rozvíjet pokoj a smíření v každo-
denních životech. Tady nejde jen o protivníky poslední světové války v po-
lovině dvacátého století, ale o vztahy mezi lidmi vůbec. Začít starat se  
o smíření a pokoj ve vlastním sboru. Zaujímat stanoviska v národních  
a mezinárodních záležitostech týkajících se spravedlnosti a lidských práv  
a modlitebně podporovat centra smíření.         

- joel - 
 

                                                                                                                   

Coventry Cathedral (ilustr.foto) 
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