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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé!
Začátkem prázdnin jsem byl na návštěvě u sestry Boškové. A musím vám říct, že
jsem odcházel značně povzbuzen. Mimo jiné mi totiž připomněla osobnost pana Emanuela Frynty. Básníka, překladatele, scénáristy – ani nevím, čím vším se
ještě zabýval. Ale především to byl člověk, který měl rád život. Možná je to slabé
slovo – on miloval život. A uměl se smát. A tak jsem na cestu od Evy Boškové dostal na prázdniny knihu. A hned vzápětí jsem si půjčil v knihovně další – Písničky bez muziky. Pročítal jsem básničky, které pan Frynta psal pro svého syna a bylo mi dobře. A pak jsem některé vybral a používal je při pobožnostech při
rodinné rekreaci. A bylo nám dobře.
Připomněl jsem si přitom, že právě to je základní nasměrování Písma. Naučit se
žít. Mít rád život, který nám Pán Bůh nabízí. Ono to někdy vypadá, že bibličtí svědkové napomínají, abychom se pěkně od života odtáhli, že kritizují svět se vší krásou,
kterou nám v něm Pán Bůh nabízí. Ale to je veliký omyl. Písmo nás pouze vyvádí ze
soběstřednosti, abychom rozpoznali, co za krásu v životě můžeme potkat. Podívejme se na marnotratného syna – jakoby byl něčím posedlý, hnalo ho to za čímsi, co
považoval za život. Až když „šel do sebe“ - přišel k sobě, chcete-li, tak si uvědomil,
že z toho, co stojí za to žít, odešel. Z toho, co stojí za to žít. A tak se vrátil a žil.
To, co bych vám i sám sobě chtěl připomenout na začátku školního roku, na
začátku všeho starání, ale i setkání a radosti je, že se máme na co těšit. Tak, jak
to napsal apoštol Pavel svým sestrám a bratřím do Filip: „Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je
blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.“ Fp 4,4-6
A neodolám, abych ještě něco nepřidal od pana Emanuela Frynty. Mějte se krásně!

Jiří Ort

Had
Emanuel Frynta
Byl strašidelně starý had
a těžký jako cent,
ten začal život pomlouvat
a chtěl psát testament.
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Už v duchu rozdal vše, co měl,
jen na papír to dát když najednou se rozpomněl,
že nedovede psát.

I povzdechl a zaslzel a pak se rozesmál
a zavázal se na uzel
a vesele žil dál.
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Biblické hodiny pro děti
Milí rodiče, milé děti, pěkně vás všechny vítám na začátku nového školního roku. A také na začátku setkávání ve sboru. Děti pěkně rostou a já jsem zjistil, že
už dorostla další generace dětí, které by mohly chodit na biblické hodiny pro děti. Myslím tím děti od první třídy. Na těchto setkáních bychom probírali texty
podle přípravek na nedělní školu. Letos se začnou příběhy pěkně od začátku –
tedy od knihy Genesis. Ale nebudeme si pouze vyprávět biblické příběhy, budeme si i hrát, zpívat a také chodit na výlety. To jen abyste věděli a mohli se pěkně
těšit. Já už se těším.
Časové možnosti jsou pondělí, úterý, středa. Jak to tak vypadá, už mám prosbu o úterý. Ale uvidíme. Prosím, ozvěte se mi a vše domluvíme.
Jirka Ort

Pondělí patří mládeži
Když nám něco vázne, nejde, jak bychom si představovali, nebo se trochu nedaří, hledáme, jak bychom to změnili, vylepšili, nebo přišli s novým řešením.
A snaha o změnu se projevila i v naší mládeži. Vzhledem k tomu, že se v minulém školním roce počet účastníků mládeže přiblížil opět dýchánku rodiny Ortových a jejích třech kamarádů, rozhodli jsme se začít trochu jinak.
Nám velmi blízký sbor (nejen mládeži) na Vinohradech se potýkal v loňském
školním roce s podobným problémem. Snad jen že to nevypadalo jako u Ortů,
ale u jiné rodiny. A proto přes léto slovo dalo slovo a sblížení těchto dvou mládeží (kdy do jedné chodí většinou kluci a do druhé zase holky) je na světě. Plánem
je, aby se naše a Vinohradská mládež scházeli společně, a to jednou u nás a podruhé ve Vinohradském sboru. S tím souvisí i druhá změna. Vinohradská mládež se schází v pondělí od sedmi hodin, naše mládež v úterý od šesti hodin. Průnikem těchto dvou časů a dnů vyšlo, že společná mládež se bude scházet
v pondělí od šesti hodin.
Plánujeme ovšem zachovat tradici ﬁlmových klubů, na který se můžete těšit vy
všichni, tedy nejen mládež. První se bude konat v pondělí 21. 9. u nás ve sboru.
Tedy podtrženo sečteno: v pondělí 14. 9. 2009 v 18 hodin přijďte všichni do našeho sboru na první poprázdninovou mládež, kdy se domluvíme co a jak celý
rok. Od 21. 9. 2009 bude pravidelný jednoměsíční ﬁlmový klub, a od října se
k nám přidá i Vinohradská mládež.
Miki Erdinger

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Pozvání na biblickou hodinu pro třicátníky
Milí „třicátníci“ a všichni, kdož se tak cítíte a rádi společně studujete bibli. Rádi
bychom vás opět pozvali na biblickou hodinu, která bude pravidelně probíhat
každé první úterý v měsíci, od 19,30 u Vokatých v Malešicích nebo u Kutů na
Skalce – aktuální místo se dozvíte vždy ze sborového dopisu.
První schůzka však bude až 15. září a kromě biblického programu zde taky
společně oslavíme moje třicetiny.
Těším se na viděnou Lenka Vokatá

U Sv. Prokopa v Hrnčířích
V Hrnčířích na samém jv. okraji Prahy stojí malý kostelík sv. Prokopa, který je velmi starou sakrální stavbou, asi z 13. stol. Kostel stojí na malém hřbitově obehnaném zdí a spolu s vysokými stromy tvoří malebný a utěšený prostor klidu.
Při pohledu zvenčí ovšem nepoznáme, že malý starobylý kostelík v interiéru
skrývá velké moderní dílo. Hovořím o křížové cestě vytvořené členem našeho
společenství Vojtěchem Radou, zahrnující čtrnáct obrazů k jednotlivým zastavením na cestě Pána Ježíše na Golgotu. Na vernisáž souboru obrazů dne
17. 5. 2009 se sešla větší skupinka členů vršovického sboru, abychom se nechali prostoupit evangelijním poselstvím z vyvrcholení Ježíšovy pašijní cesty a zároveň se radovali s mladým umělcem ze završení jednoho závažného díla. Tato
událost budiž tedy zaznamenána kronikářsky na stránkách tohoto našeho sborového časopisu. Římskokatolická farnost v Praze – Kunraticích vydala také tiskem skládačku s velmi kvalitně provedenými reprodukcemi všech 14 obrazů.
Autor sám se vyjádřil, že v každém obraze se snažil vyjádřit, čím právě daná situace jeho samého osobně oslovuje a jak přetrvává obsah jednotlivých událostí
do dnešní doby. Tím dal dílu aktuální význam, výzvu k meditaci a zároveň pomohl k porozumění celého poselství.
Vojtěch do obrazů vnášel jednak tradiční symboliku, jednak abstraktní prvky.
Podařilo se mu zobrazit jak samotný příběh Ježíšův, tak i konání lidí okolo, pro
něž všechny Ježíš přišel a trpěl. Obrazy jsou barevně decentní, výrazově jednotné, jako je ostatně kompaktní celá atmosféra pašijních událostí.
Stojí jistě za to navštívit pro toto dílo kostel sv. Prokopa v Hrnčířích a zamýšlet se chvíli hluboce nad oněmi obrazy, ke kterým (v souhlase s autorem) by měl
náležet ještě i obraz patnáctý o vzkříšení a novém životě v Kristu. Promýšlet malířovu výpověď o Ježíšově cestě utrpení pro naše spasení můžeme i podle
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reprodukovaných obrazů výše již zmíněné publikace, ve které jsou jednotlivá zastavení doplněna biblickými citáty.
Já sám si rád obrazy znovu a znovu prohlížím, objevuji v nich sále nové výpovědi. Zvláště mám rád zastavení čtvrté, při němž Ježíš rozmlouvá s Marií. V pozadí je obraz počáteční chvíle, kdy matka i dítě se na sebe usmívají a synáček drží pevně matku za ruku. Aktuální událost ukazuje, že Ježíš pevně uchopil svůj
kříž a je již svým zvláštním posláním od matky oddělen. Její ruku neuchopí.
A Marie neprojevuje drásavý zármutek, ale stejné pochopení Božího plánu jako
při zvěstování Ježíšova zrození.
Nebo při zastavení sedmém ruce žoldnéře nutí Krista na provaze pokračovat
v cestě, aby poprava byla urychlena. Ježíš je osamocen v utrpení a modelový příběh milosrdného Samaritána, o němž Ježíš kázal posluchačům, je odsunut daleko do pozadí.
Na každém obraze uvidíte pohnutou historii i zdroj naděje pro své životy.
Joel Pokorný

Horoušánky Open 2009
Tak jsme se koncem července znovu mohli sejít u Jelínků v Horoušánkách.
A užít si to. Po dvou měsících vzpomínám na toto setkání nejen střední generace a musím říct, že je to vzpomínání příjemné.
Přiznávám, že první, co se mi vybavilo při ohlížení, je povídání. To mi přišlo letos skutečně výrazné. Ani jsme se nedostali ke zpívání (k velké lítosti malého Diviše Samoele). Prostě se povídalo a povídalo. Znovu se ukázalo, že tato setkání
v Horoušánkách jsou především o prostoru k rozhovorům. Žádný časový tlak,
nikdo nespěchá – v dnešním uspěchaném světě úplná oáza.
Ale těch vzpomínek je samozřejmě mnohem víc. Pavel Bezděk uprostřed her
s malými dětmi, novinka v podobě hry frisbee a samozřejmě vzpomínka, která
k Horoušánkám patří – Tomáš Jelínek u grilu s úsměvem nabízející nové a nové
dobroty.
A pak ještě jedna vzpomínka – když už se vše chýlilo ke konci a mnozí už odjížděli domů, přijel Tomáš Hrubý a my už jen seděli a poslouchali – Hermelín,
Zuby, Rychlejší koně a další a další. A bylo nám dobře.
A je mi dobře i dnes, když si vše v duchu znovu promítám před očima i ušima.
Takže – díky Jelínkům a díky všem, kdo jste pomohli vytvořit atmosférů dalšího
setkání v Horoušánkách.
Jiří Ort

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Letní Strážné – prý naposledy!?

Na začátku prázdnin se znovu po roce
uskutečnilo tzv. „letní Strážné“, sborová
rodinná rekreace v chatě Barvy Tebas ve
Strážném v Krkonoších. Chata se během
jednoho dne zcela zaplnila převážně rodinami s malými dětmi. Generačně do
průměru nezapadali jen Kristina a Martin Ambrožovi a všichni Ortovi. Přesto
mám dojem, že jsme společně prožili týden, zpočátku velmi teplý, později více
deštivý, hezky a radostně. Navštívili jsme
bohoslužby ve Vrchlabí, podnikli celodenní výlet na Černou horu a dolů do Jánských Lázní, připravili skoronoční bojovou hru v bouřce pro děti, opékali jsme
vuřty, hodně zpívali, povídali, někteří
jezdili na kole a také pili pivo, které jsme
si mohli točit přímo v chatě. Jirka Ort připravil pro všechny večerní pobožnosti.
S pomocí maňásků Prasátka a Kůzlátka
a kreseb Ondřeje Rady vyprávěl Ježíšova
podobenství. Prostě pohodová dovolená,
při které bylo hodně příležitostí k novému seznámení uvnitř i napříč generacemi. Byli jsme potěšení také tím, že s námi
byli i Klímovi z Proseče.
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A to všechno prý naposledy, tedy přesně naposledy v chatě Barvy Tebas. O jejím prodeji se uvažuje několik let a teď se
už prý opravdu uskuteční. Pobyt byl tedy
příležitostí pro vzpomínání. První tábor
pro děti – tehdy ještě spíš pobyt několika
rodin, které si přibraly i další děti – se ve
Strážném konal v roce 1994. Náš Danek
ještě ani neuměl chodit a pejsek Charlie
Otřísalů tuším ještě ani nebyl na světě.
V dalších letech to byl ale oblíbený a věrný táborník. Zážitků z táborů, kterých
bylo celkem sedm (do roku 2000), máme nepřeberně. Děti rostly, začaly mít
další programy a o sborové tábory přestal být zájem. V dalších letech se nepravidelně konala menší setkání dvakrát
u nás na chalupě v Perálci (2001 a 2003).
V roce 2005 se začala konat druhá série
společných letních akcí. Skupina mládežníků nás Ortovy tehdy pozvala na cestu
na kole z jižních Čech znovu k nám na
chalupu. Další rok se již skupina rozšířila a znovu jsme se po šesti letech setkali
ve Strážném. Pro úplnost musím napsat,
že v roce 2007 jsme byli v Daňkovicích,
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další dva roky znovu ve Strážném. Z pamětníků prvních táborů zůstali jen Radovi, Kristina Ambrožová a naše rodina.
S případným koncem chaty ve Strážném nebudou končit naše společná
prázdninová setkání. Těšíme se za rok
do chaty Archa u Jáchymova.
Na přelomu ledna a února se do
Strážného snad ještě podíváme –

Stránka 9

plánuje se „zimní Strážné“. O tom
ale až příště. Už teď bychom ale chtěli poděkovat Jelínkům, že nám setkání tolikrát zprostředkovali a zorganizovali. Jsme vděčni za všechno, co
jsme za ty roky mohli společně zažít.
Děkujeme i všem, kteří přijížděli
a byli při tom.
Marie Ortová

Pomoc po povodních
Koncem června, když šel školní rok do ﬁniše, prolétla republikou zpráva, že oblast Nového Jičína zasáhla velká voda. Diakonie ČCE ihned zareagovala zorganizováním dobrovolnické akce na pomoc těmto oblastem. Dvě velká auta Diakonie vyrážela z Belgické ulice poslední červnovou neděli odpoledne a nějakou
shodou náhod se stalo, že před jedním z těchto aut jsem stál s batůžkem i já. Po
několika hodinách cesty jsme dorazili na místo. Jedna skupinka zůstala v Novém Jičíně, druhá (včetně mě) odjela do nedalekých Hodslavic.
V Hodslavicích jsme byli ubytováni v pamětní síni J. L. Hromádky a těch pár
dní jsme tam měli až nečekaný komfort. Hlavní náplní těchto dní však nebylo
užívat si komfortu našeho dočasného domova, ale pomáhat na barácích lidí
ostatních. Jako vesnice, která potřebovala pomoci nejvíce se ukázaly Životice,
tedy vesnice pár kilometrů od Hodslavic. Jak jsme se dověděli, voda byla velice
silná, rychlá, a velice rychle také opadla. Nebrodili jsme se tedy po kolena, jak
tomu bylo v mých počátečních představách. Vzhledem k tomu, že jsme přijeli po
pár dnech co se to stalo, měly již všechny rodiny nejzákladnější úklidové práce
za sebou. Na nás bylo pak bourání vlhkých omítek, vynášení mokrého dřeva, ale
také psychická podpora lidí, v jejichž domovech jsme pracovali.
Naše skupinka byla v podstatě celé ty dny v jedné rodině, a tak jsme se stihli
velice sblížit. Loučení pak bylo plné slz a dojetí, obzvláště ze strany životických,
kteří si uvědomovali, že by na to sami stačili jen velice těžko. Rodina nás požádala o kontakty a slíbila, že až bude vše hotové, určitě nás pozvou. Byl to pro mě
zážitek plný nových zkušeností, nových lidí, práce, ale také slivovice, kterou
Moravané velice rádi dezinﬁkují. Bylo krásné vidět, jak se z vesnice stane po takovéhle tragédii jedna velká rodina. Do každého stavení se sjíždělo širší příbuzenstvo, armáda, lidé z Adry i dalších organizacích. Celá vesnice byla zalitá
Jan Ort
ochotou pomáhat a utvořila nádherné společenství.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Příběh Markova evangelia
Kap. 11,1-13,7
V tomto oddíle se ten předchozí podtrhuje v konfrontaci s nároky náboženských
autorit, které se domnívali a domnívají, že jedinou cestou k Bohu je plnění podmínek. Tyto podmínky jsou v Ježíšově době zosobněné židovským náboženským
zákonem (ten dal Bůh Mojžíšovi na hoře Sinaj) a chrámem v Jeruzalémě. Nic
z toho však není určující pro lidský život před Pánem Bohem. Rozhodující je
pouze nabídka života, se kterou přichází Ježíš. To vyjadřuje pro nás velice zvláštní a obtížný text apokalypsy ve 13. kapitole.

Kap. 14,1,-15,47
Tento oddíl se nazývá „pašije“. V tomto oddíle se ukazuje, co Ježíš měl na mysli,
když mluvil o svém utrpení. V podstatě je to zřetelná, konečná odpověď na otázku: „Kdo je Ježíš? Jaká je Boží cesta za člověkem?“ A také nám tento příběh nastavuje zrcadlo. Abychom si uvědomili lidské meze – při vší dobré vůli.
A tak tu vidíme člověka Ježíše, který se vyrovnává s cestou utrpení – v tom je jedinečná scéna v zahradě v Getsemane. Zároveň jsme přítomni Ježíšově nabídce povzbuzení
a posily při poslední večeři. Tedy společenství u jídla, kde si Židé připomínali, že to Bůh
je zachránil z otroctví v Egyptě. A nebylo to zadarmo, ale obětí beránka. To si uvědomujeme na začátku pašijí, oddílu, ve kterém uvidíme, čím vším jsme zotročeni.
A tak se setkáváme se zradou Jidáše i nenávistí náboženských autorit, zbabělostí a pragmatismem státní moci. A dřív než se stihneme začít pohoršovat nad
lidskou bídou těch druhých, zrazuje i Petr, ten, který je symbolem učedníků, tedy i naším. Je nám tu smutno – z druhých i ze sebe.
Ježíš na kříži je tak opuštěný. A evangelista jasně ukazuje, že Ježíš sám se cítí
opuštěný. Podle lidské logiky od lidí i od Boha. Absolutní opuštěnost. A přece se
tu objevuje vyznavač, který rozpoznává, že Pán Bůh je na Ježíšově straně. Že ho
neopustil. Vyznavač, jakého bychom nečekali. Římský setník. To nás vede k pokoře a otevírá nás to lidem, které máme tendenci přehlížet. Boží cesta za člověkem a s člověkem je skutečně podivuhodná.

Kap. 16,1-8
V tomto oddíle potvrzuje Marek pravdivost setníkova vyznání – anděl (Boží posel – svědek) dosvědčuje, že Ježíš není v hrobě, ale byl vzkříšen. Tedy – všechno
to, co Ježíš přinesl, má budoucnost, má smysl. Obstojí před Boží tváří a to je rozhodující. Všechny lidské obavy, které se vinuly celým Markovým spisem, jsou
rozptýleny – Bůh se přiznal k Ježíši z Nazareta. Vzkřísil jej.
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Otevřeným koncem (v 8. verši končila původní verze Markova evangelia) jsme
vyzýváni, abychom nebyli jako ženy, které mlčely. Máme tu radostnou zprávu
o tom, že je tu nabídka života, který má budoucnost, předávat dál.

www.jedensvet.org

Jiří Ort

Do kostela
na kole
20.zari 2009
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Recept:
Krémová polévka z červené čočky
(pro celou rodinu)
100 g červené čočky,
1 větší mrkev,
1 větší petržel,
1 malá cibule,
Solčanka,
200 ml sladké smetany,
sušené polévkové bylinky
Do hrnce dáme červenou čočku a nahrubo nastrouhanou zeleninu, zalijeme vodou a uvaříme hodně doměkka, ke konci varu ochutíme Solčankou. Pak vše rozmixujeme, vlijeme sladkou smetanu a promícháme. Podáváme posypané špetkou sušených polévkových bylinek. Naše batolátko dostává hustou část polévky
před přidáním Solčanky a smetany a moc nám všem chutná!
Dobrou chu! Lenka Vokatá

Trička
Chtěla bych upozornit, že máme ve sboru ještě určité množství potištěných bavlněných triček, které byly pořízeny k 50. výročí osamostatnění našeho sboru. Jsou
to různé velikosti a barvy pro děti i dospělé. Chtěli bychom tento zbytek triček
nabídnout zájemcům při našich nedělních shromážděních. Pro děti je tričko
za Kč 50,-, pro dospělé za Kč 100,-. tyto částky budou vedeny jako dar pro mimořádné výdaje sboru.
Jiřina Veberová

