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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
pro každý rok vybírá hesla Ökumenische Gemeinschaft für Bibellesen (ÖGB).
Heslo není losováno, ale vybíráno a k jeho určení se postupuje přes důkladnou diskusi v několika skupinách, až bývá rozhodnuto závěrečným hlasováním v plénu.
Rozhodnutí ÖGB přebírá celá řada evropských církví, nejinak i Českobratrská
církev evangelická. Synodní rada se rozhodla, že s letošním heslem spojí silněji
osobně ovlivněné zamyšlení členky poradního odboru evangelizačního a misijního
Hanky Gottwaldové. Rozhodli jsme se, že tuto úvahu přetiskneme tak, jak byla
TV
rozeslána do všech sborů.

EVANGELIZAČNÍ HESLO 2010
Vaše srdce a se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne! (Jan 14,1)
Je to všeobecná lidská zkušenost: tváří v tvář některým skutečnostem se děsíme,
chvějeme úzkostí, máme strach. Křesťany nevyjímaje. Tak v čem ta víra je?
Jsme následovníci Krista, který sám jako člověk pocítil mnohokrát strach, úzkost, smutek, hněv – a určitě nám emoce nezakazuje, vždyť spíš vyzývá k solidaritě plakat s plačícími. Je zajímavé, že nevolá k tomu, bát se spolu s ustrašenými.
Strach ochromuje, bere odvahu a naději, ale ani Kristus sám se mu nevyhnul,
a možná v této chvíli, při řeči na rozloučenou, při vyslovení své „závěti“ pro ty nejbližší, pro učedníky, už věděl, že se ho strach v Getsemane zmocní a sevře ho „až
na krev“. Teď nevyčítá, nenapomíná: vy malověrní, naopak odvolává se na to, že
učedníci přece věří v Boha, jakkoli jejich víra prochází zápasy a pochybnostmi.
A věří-li v Boha, mají věřit i Tomu, kterého Bůh poslal, aby ukázal, kým Bůh sám
opravdu je, Bůh, kterého si nelze věrohodně zobrazit ani v mysli, natož na plátně.
Kým Bůh je, jaká je Jeho povaha, jaký je Jeho vztah k těm, které stvořil.
(Je možnost i překladu dvojího apelu: věřte v Boha a věřte i ve mně! Ale ten dvojí nárok je možná v časech úzkosti příliš těžký k naplnění.)
I Ježíš se bojí. Bojí se utrpení, bojí se o své blízké, aby nesešli ze správné cesty,
aby se jim nepřihodilo něco zlého, bojí se, zda v budoucích těžkých časech jeho
blízcí obstojí. A prosí za ně. Po vzoru Ježíšova života nám nemá být jedno, když
našim přítelkyním zemře milovaný bratr (třeba Lazar), když představenému našeho sboru umírá malá dcerka (třeba Jairovi), když je něčí synáček nemocný tak,
že si sám ubližuje, i do ohně padá, když tchyně našeho přítele leží v horečkách…
Nejsme lhostejní, když se naši blízcí mezi sebou hádají o přední místa nebo nás
zrazují. Ježíšova výzva nechvět se úzkostí nemusí znamenat, že se nás nic nedotkne, a na cokoliv, co nás potká, provoláme poslušně HALELUJA! Možná to,
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o co Ježíši jde, je ukázat cestu jak i ve strachu a v úzkosti, ve smutku a zoufalství,
uprostřed těch negativních emocí které se nás bez našeho souhlasu zmocní, zůstat věrný Bohu a úkolu, který nám do života svěřil. Abychom uměli v Getsemanské zahradě našeho života, až se tam ocitneme, nakonec (třeba po dlouhém
zápase) poslušně i poctivě říct: Sice se opravdu bojím, Pane, kam až mě zavede
cesta, kterou pro mě máš, ale chci věřit, že je to ta cesta nejlepší. Věřím, pomoz
mé nedověře. Buď vůle Tvá!
To je naše poslání: Být na straně Boží, i když se mi Bůh zdá vzdálený, jít po cestě Bohem určené, i když je náročná a klopýtám přes překážky, žít čestný a lásku
rozdávající život, i když ho stále ohrožuje zklamání a zrada, nemoc a smrt. Věřit
v Boha, i když na mě útočí strach, nedověra a pochybnosti, a stále se k Bohu
zpátky vracet, i když se nás často přichytí hřích, touha po vlastní důležitosti
a chuť jít vlastní cestou.
Ostatně – není cennější rozhodnutí, které udělá člověk navzdory strachu, úzkosti, bolesti nebo pochybnostem, než když je překonávat nemusí? A není pak
toto jeho rozhodnutí pro ty překonané těžkosti pevnější?
Nejde o to, že strach mít nebudeme, ale že se nás nezmocní natolik, abychom
zapomněli, KOMU jsme uvěřili.
P.S.: Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“
Avšak nad námi ať vzejde jas Tvé tváře, Hospodine. (Ž 4)
Z Tvé ruky, Pane můj, co dáváš, chci vzít.
Hana  Gottwaldová
Ty líp než já víš, co vede k Tobě blíž. (EZ 636)

Sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Haiti
Na základě výzvy ze Synodní rady Českobratrské církve evangelické jsme se rozhodli vyhlásit archovou sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Hlavním
účelem sbírky je vybrat zpět částku 150 000 Kč, kterou už naše církev prostřednictvím partnerské organizace HEKS poskytla (informace o práci HEKSu na
Haiti najdete např. na adrese: http://www.heks.ch/de/das-koennen-sie-tun/soforthilfe-humanitaere-hilfe/erdbeben-auf-haiti/). Vybere-li se více,
budou prostředky náležitě využity na další pomoc.
Do sbírky můžete přispět ve sboru u br. Vebera, kde bude arch. Nebo převodem na náš účet (280963329/0800), variabilní symbol 40 + vaše číslo ve
sborové kartotéce (najdete ho např. na adresním štítku Katakomb).
Myslete také prosím na modlitby nejen za všechny postižené touto katastroTomáš Vokatý
fou, ale také za všechny, kteří na místě pomáhají.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zápis
ze schůze staršovstva dne 14. 1. 2010
Finance
• Příjmy do 31. 12. 2009: saláry 300 950,- (rozp. 300 tis.), sbírky 60 758,(rozp. 60 tis.), dary členů 1 200,- (rozp. 10 tis.), dary nečlenů 8 800,- (rozp.
10 tis.).
• Vydavatel „Protestanta“ nás požádal jestli bychom nemohli zaplatit sponzorské předplatné o 100,- Kč vyšší než je předplatitelské. Odsouhlaseno zaplatit
sponzorské předplatné výtisku pro sbor ve výši 220,- Kč.
Byt
V bytě se byli znovu podívat M. Otřísal a T. Vokatý, vyhodnotili následující opravy a výměny:
• Je nutný elektrikář a plynař – zařídí M. Otřísal. Plynaře má, o elektrikáře požádáme M. Jelínkovou a budeme chtít také prohlídku elektřiny ve sboru, kde
vypadává jistič.
• Pozveme technika na opravu zavírání oken.
• Během příštího týdne bude p. Künl malovat.
• Kuchyňská linka je s největší pravděpodobností stejných rozměrů jako stávající, tu odmontuje V. Španihel, náš nový nájemník, novou nainstalujeme vlastními silami. Koupíme levnější plynový sporák, digestoř a lednici do 8 tis. Kč.
Pračku vyzkoušíme při brigádě.
• Nájemní smlouva bude vyhotovena podle původní.
• Při brigádě umyjeme okna, dřevěné obložení a natřeme Luxolem, vypereme
záclony, vyčistíme potahy.
Různé
• byl stanoven termín pro sborový výlet na 5.6.2010. Uvažujeme o okolí Prahy,
Zapsala Věra Adamcová
např. Křivoklátsko.
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Škoda, že jste nebyli s námi u toho
aneb
neobjektivní pozitivně zaujatá zpráva o lednové rodinné neděli
V neděli 17. ledna jsme se ve sboru sešli k rodinné neděli, kdy nám sloužil jako
host David Frýdl, husitský kněz z naší partnerské husitské obce ve Vršovicích
(neodpustím si poznámku: ČCE má sbory a faráře, římští katolíci farnosti a kněží a husiti náboženské obce a kupodivu také kněží, ale jinak svěcené… „MÁ TO
PÁNBŮH ROZTODIVNOU ČELÁDKU“, říkala moje teta.), kterého jsme pozvali, abychom my, vršovičtí křesťané, o sobě navzájem více věděli. Zažili jsme tedy bohoslužby „po našem“ s Davidovým kázáním a zpívaným požehnáním „po
husitsku“. Z kázání mě asi nejvíc zasáhlo slovo, že úplně každý dostal od Boha
nějaký dar, to víme, ale že je ke službě ve společenství, takže do společenství nejdu jen načerpat, aby se mi žilo lépe všední život víry, ale jdu tam i sloužit, takže
tam jdu, i když se mi nechce nebo když mám pocit, že zrovna dočerpat nádrž nepotřebuju. Tedy promiňte svérázný překlad apoštola Pavla pro automobilisty.
Při rozhovoru před obědem, který profesionálně (jak taky jinak) moderoval
Michael, jsme slyšeli skvělou historku, kterak se šel 17letý čerstvý konvertita
David Frýdl dát pokřtít od sboru ČCE na Korunní, který znal z vyprávění své
prababičky, praktikující evangeličky, a shodou náhod??? nebo snad Božím
úradkem??? našel kostel s věží s kalichem v parku a byl pokřtěn ve vinohradské
husitské náboženské obci. Časem ho Pán Bůh povolal ke studiu teologie a potom k mnohé zajímavé práci na vinici Páně, na jejím husitském svahu. Jestlipak
např. víte, že pod husitským kostelem na Vršovickém náměstí, kde jsme se téměř rok scházeli, než se dostavěl kryt v Tulské, se skrývá kompletní, leč komunisty zdevastovaný divadelní sál s orchestřištěm a hledištěm pro 290 diváků?
Tak to jsme se také mohli s překvapením dozvědět v neděli. Část prostor je opravena a konají se tam kulturní akce („Divadlo a nízkoprahové centrum aktivit
MANA“), budeme dostávat jejich program a vyvěšovat na sborovou nástěnku.
Na bohoslužby byl David Frýdl pozván s celou rodinou, takže jsme mohli mluvit
i s jeho manželkou Adélou, pokud se zrovna nemusela ohlížet po některém ze čtyř živých farářských potomků (vlastně kněžských, ne? :-) ) David nemá to štěstí, aby v jeho obci byly rodiny s dětmi jako u nás, tak zásobuje dorost z vlastních řad! David nám
nechal pro sborovou knihovnu knihu o 90.výročí církve československé husitské, které slavili letos (tak to jsme starší!). Jeho manželka, dcera lékaře a básníka Aloise Volkmana, věnovala sboru několik výtisků básnické sbírky svého otce ZNOVUZROZENÍ, jsou k dispozici. (Aloise Volkmana osobně znám a doporučuju do knížečky
nahlédnout, pokud nemáte husí kůži z veršů. Chuť na poezii je velmi individuální, třeba já Volkmanovu poezii mám ráda už dlouho a něco se učím i zpaměti.)
pokračování na str. 8

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Bohoslužby pokračovaly výborným indickým jídlem à la Josef Bartošek za vydatné pomoci sborového mužstva. Všimněte si, že když faráře někdo zastoupí při
bohoslužbách a nemusí v sobotu psát kázání, cítí se nevyužitý tak, že v sobotu nakupuje a vaří až do noci, takže je dost na všechny stolovníky a ještě zbyde, tedy ne
12 hrnců, ale jeden velký pro sborovou brigádu. Bylo to tak chutné, že jsme Pepíka požádali, ať dá recept do KATAKOMB – najdete ho na konci. Sestry ve sboru
nezůstaly stranou a když muži vařili, ony pekly a já zase litovala, že u každého tácu přetékajícího dobrotami nejsou cedulky s recepty. Sestry – což takhle příště připsat: Když vám chutná tohle tmavé s ořechy nebo to světlé s tvarohem a chcete se
to naučit, „ZEPTEJTE SE MNE JAK“ – sestra XY (doplň jméno).
Milé sborové společenství, děkuju vám za skvělou neděli!!! (a bratrům řidičům za odvoz, oni vědí kdo…)
(P.S.: A to jsem byla čerstvě po chemoterapii a v sobotu večer mi zrovna bylo dost
nedobře a nevěděla jsem, zda zvládnu vůbec přijít. Ale ten sborový modlitební řetěz, to je záchranné lano, i když má vlastní modlitba někdy umdlévá! DÍKY VÁM
VŠEM, co se píšete i nepíšete na seznam, modlíte od 12 do 13 hodin i jindy i jinak
na mě myslíte! Díky za to, že v našem sboru máme svobodu psát se i nepsat na seznam a ochotu respektovat navzájem své různé způsoby zbožnosti a necpeme se
navzájem do těch svých „osvědčených“. A nakonec ke všem díkům PROSBA: myslíte-li na mne, každý po svém způsobu, který je vám vlastní, vzpomeňte též na
další lidi z naší sborové rodiny, kteří také potřebují naši přímluvu, i když třeba
Hanka  Gottwaldová
zrovna nemají metastázy na mozku jako já.)

Advent

Plus

Procházíme Adventem
nevědouce co očekávat
nevědouce v co věřit.

V dětsky jednoduchém počítání
znamená křížek
plus.
Nesouce své křížky životem
nerosteme součty.
Neboť nepočítáme s nimi
jako s veličinami kladu.
Doučovací hodiny s Kristem!

Procházíme Adventem
namísto co by Advent
procházel námi.

Alois Volkman ze sbírky ZNOVUZROZENÍ
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Ještě o obrazech v modlitebně
aneb nechome jen kolem nich, ale k nim, jdou nám naproti
Moc chci poděkovat za výklad nového obrazu v modlitebně, který napsal sám
autor Vojtěch Rada. (pozn. red.: Vyšlo v prosincových Katakombách.)
S Pánem Bohem nekomunikujeme naštěstí jen slovy. Lidská slova jsou velkým
darem, budují mosty, léčí, těší i varují. Jenže mohou být i zdrojem neporozumění, známe to všichni. A co si se slovy mají počít nemluvňata, autisté, neslyšící, lidé s mentálním handicapem nebo prostě cizinci? DÍKY ZA OBRAZY!
Bůh nám dal sice své Slovo v Bibli a Boží Slovo – LOGOS – se vtělilo a bydlelo
s námi, ale to nebyl zvuk hlasivek. Snažím se LOGOS chápat jako promluvení
Boží k nám, oslovení, podnět, kdy se díky inspiraci Ducha Svatého tím LOGEM
pro nás může stát i hudba beze slov, zvuk zvonu, světlo svíce, rozkvetlý strom, šumění větru a především malby, obrazy, sochy… jejichž tvůrci vděčně (a často ne
bez zápasu víry) přijali dar Tvůrce sdílet s námi neumělci své svědectví, jak Pán
Bůh oslovil je (ne klasickými písmenky, ale barvou, tvarem, materiálem…).
Jsem vděčná, že v naší modlitebně v Tulské i v dalších prostorách našeho společného života víry máme NEJEN ty obrazy, ale máme mezi sebou (NAŽIVO!)
ty, jejichž ruka byla tou Boží rukou vedena (jak věřím). Redakce KATAKOMB
poprosila, aby o svých dílech něco napsali pro nás zapomnětlivé i pro ty nově do
sboru přišlé. Třeba příště zaslechnu Boží oslovení z obrazu po zmlknutí všech
slov i Slova také i já. Třeba mi ty obrazy připomenou, že i já jsem Božím obrazem, Božím poselstvím pro lidi v mém okolí.
Hanka  Gottwaldová

Výtvarné artefakty v našem sboru
Úvodem bych rád poděkoval Hance Gottwaldové za zájem o výtvarné prvky
v prostorách našeho sboru a také za důslednost, protože nebýt jí, nebylo by ani
tohoto článku. Ten má přiblížit kmenovým členům sboru a „novým“, historií
sboru nezatíženým členům, výtvarné artefakty, se kterými se chtě nechtě ve
sboru potkávají. Inu, Hanka je typickým příkladem funkčnosti biblického:
„Kdo tluče, tomu bude otevřeno“… Mé pomyslné otevření bude ale velmi
stručné – začněme vstupem:
Když sejdete se schodů a vstupujete do prostor sboru, které architektonicky řešila bývalá členka našeho sboru, Ing. arch. Hana Seho, spatříte přímo
před sebou, za skleněnou stěnou modlitebny, horizontálně řešenou dřevěnou
plastiku. Je to abstraktní plastika „Poslední večeře“ od mého, dnes již zesnu-

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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lého kmotra, malíře a sochaře Přemysla Pospíšila. Kdo nezná název, může si
snad říkat: „Co to je?“, ale teď, když jsem již název prozradil, bezpochyby
každý z Vás pozná Ježíše i jeho dvanácte apoštolů, včetně vtipně vyjádřeného
a umístěného Jidáše. Autor plastiku sboru věnoval.

Hlavním objektem, jenž nahradil velký tatínkův obraz ze 70. let „Ježíš
Kristus, včera i dnes, tentýž jest i na věky“ (nyní je možno shlédnouti jej
v kobylisském kostele ČCE U Jákobova žebříku), který dlouhá léta dával jedinečný charakter modlitebně v Černomořské ulici (dříve hospodě a dnes
prodejně dlaždic a dlažeb), a jenž se do nových prostor v Tulské ul. nevešel,
je na čelní stěně modlitebny dřevěná polychromovaná plastika „Starého
a Nového zákona“ – desky Desatera a kříž. Autorem je také tatínek, Miroslav Rada, který plastiku našemu Vršovickému sboru ČCE věnoval. Kdo si
více prohlížel desky, ten mohl zjistit že každý, z umělé pryskyřice, bez předkreslení a skic nalitý znak je jiný…, a že kříž znázorňuje zároveň zmučené
torzo Kristova těla.
K tomuto objektu jsme vybrali dva obrazy z mého ranějšího období (proto jim přezdívám „hříchy mého mládí“ ☺); tématicky i vizuálně vhodně doplňují tatínkův objekt. Jsou to – z pohledu návštěvníka bohoslužeb vlevo:
„V zahradě Getsemane“, kde je před okem diváka částečně skryta urputným
vnitřním bojem skroucená modlící se postava Ježíšova – a vpravo: „Krajina
Starého zákona“, imaginární abstraktní krajina, krajina dramatická barvou, tvarem i zpracováním, kterou jsem vystavoval v Praze na výstavě Starý zákon v umění. Obrazy jsou sboru dlouhodobě zapůjčeny.
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Vedle „Krajiny Starého zákona“ visí obraz veliký ne formátem, ale námětem
a výtvarným zpracováním: „Zmrtvýchvstání“, jehož autorem je můj bratr Vojtěch Rada, který o tomto obraze podrobně psal v prosincových Katakombách.
Obraz má návaznost na Vojtěchovu Křížovou cestu, kterou maloval pro katolický kostelík sv. Prokopa v Praze Šeberově – Hrnčířích. Obraz zakoupila a věnovala sboru sestra Vinklářová.
V přilehlém prostoru malé modlitebny, kam si po bohoslužbách většina z vás
přichází při kávě a čaji popovídat a kde se povětšině odehrává sborový program
během pracovní části týdne, visí na delší stěně trojice fotomontáží z cyklu „Stvoření světa“, jejichž autorem je člen Klimentského sboru ČCE, můj druhý kmotr,
fotograf Jan Šplíchal. Autor fotomontáže sboru věnoval z iniciativy Miroslava
Rady, aby vhodně doplnily tatínkem navržené řešení naší bývalé modlitebny
v Černomořské ulici.
A na kratší stěně malé modlitebny můžete shlédnout abstraktní obraz Kamily
Ženaté „Světlo“ (?), který darovala sboru z iniciativy našeho tehdejšího faráře
Boba Bašteckého.
Pomyslně přejděme do dětské místnosti: Staršovstvo schválilo můj návrh na
její výmalbu a objednalo si u mne její realizaci. Děkuji svým milým: tatínkovi,
mamince a bratrovi Vojtěchovi za pomoc při realizaci, neb ta se ukázala složitější, než jsem původně předpokládal. Za motivy jsem vybral: „Archu Noemovu“,
kterou jsem poněkud změnil nehezký ráz samostatné klimatizační jednotky,
a „Zahradu Eden“, jíž se zcela plánovaně do našich „katakomb“, původně části
betonového protiatomového krytu, dostala ﬂóra i fauna – tedy příroda a život
(bohužel nemohu napsat „živá příroda“…).
Posledním prostorem, kde je možné potkati se s výtvarným uměním (někdy
vyšších, jindy nižších kvalit a ještě jindy fotek „Ze života našeho sboru“) je sborová hala „U Vébrů“, která slouží mj., jak z předešlého snad vyplynulo, především jako výstavní prostor.
Závěrem se omlouvám všem, jejichž díla jsem zmínil, nicméně jsem se jim podrobněji nevěnoval. Koho neuspokojil můj výklad a měl by zájem, může se mne
ve sboru zeptat osobně. Jak se obecně dívat na obrazy – i ty abstraktní – jsem se
snažil přiblížit v rámci několika sborových sejití nad obrazy u nás v ateliéru.
Ondřej Rada

P.S.: Málem bych zapomněl na farní kancelář, kde visí akvarelová malba, která
potěší oko snad každého vstoupivšího, malba s okultní bytostí, jak by řekl L.V. –
„Vodníkem“ od tehdy dítěte ☺ – dnes nepřehlédnutelné osobnosti současného
nejen sborově českobratrského postundergroundu – Jakuba Orta.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept:
Navratan Korma
Suroviny:

3 šálky vařené zeleniny (brambory,
mrkev, hrášek, fazole, květák,
paprika, zelí, lilek, fazolové lusky)
3 rajčata
2 cibule
1 ½ lžičky strouhaného zázvoru
1 ½ lžičky třeného česneku
Sůl dle chuti
1 lžička Kurkumy
1 ½ lžičky chilli

1 lžička koriandru
2 lžičky garam Masaly
2 lžíce smetany
6 lžic rostlinného oleje
1 lžíce másla
1 šálek mléka
¼ šálku suchých plodů (kešu oříšky,
rozinky)
Lístky koriandru na ozdobu

Rajčata uvaříme do měkka a necháme vychladnout. Oloupeme je aby vzniklo pyré. Můžeme také použít protlak. Na másle mírně osmažíme po dobu 1 minuty
suché plody. Na oleji osmažíme do zlatova cibuli, zázvor a česnek. Přidáme rajčatový protlak a suché plody, dobře promícháme a vaříme asi 4 minuty, pozor,
aby se směs nepřichytila ke dnu pánve. Přidáme mléko, vaříme na mírném plameni, aby omáčka zhoustla. Do omáčky přidáme máslo a dobře zamícháme. Na
závěr přidáme vařenou zeleninu a vaříme 5-7 minut.
Navratan Kormu můžeme ozdobit smetanou a sekanými lístky koriandru, podáváme s rýží.
Dobrou chu! Josef Bartošek

