katakomby_1010:booklet

5.10.2010

18:33

Stránka 1

katakomby_1010:booklet

5.10.2010

18:33

Stránka 2

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.
Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí.
Ž 130
Byli jsme pohlceni novým školním rokem. Valí se na nás povinnosti, řešíme
nové věci a těšíme se, až se všechno sklepe, abychom trochu vydechli. Přichází ale nejen povinnosti, se kterými si tak nějak poradíme a moc dobře víme, že spolu s nimi přicházejí věci radostné. Přicházejí chvíle, na které si nikdy nezvykneme, které nás vždy znovu zaskočí a které bolí. 29. 9. ráno
zemřela sestra Alena Pašková.
Seděl jsem včera v nemocnici u jejího lůžka. Už mě nevnímala. Seděl jsem
tam a vzpomínal, jak jsem před dvěma roky našel ve schránce dopis právě od
sestry Paškové, která mi v něm psala, že bydlí nedaleko našeho sboru, ale nemůže nás nějak najít. Šel jsem k ní na návštěvu a od té doby byla pravidelnou
účastnicí na bohoslužbách i na setkáních seniorů. Jela s námi na setkání
v Kytíně u sestry Šupáčkové, kde se jí moc líbilo. Po boholužbách vždy sedávala u stolu a ráda povídala. Měla radost ze společenství.
Seděl jsem u jejího lůžka, vzpomínal, držel ji za ruku a přemýšlel, jestli mě
alespoň trochu vnímá. Nakonec jsem otevřel Bibli a četl nahlas žalmy. Začal
jsem žalmem 23. a pokračoval dál. Procházel jsem žalmistovy úzkosti, bolesti a velkou radost a naději, kterou ve všech životních situacích měl. Radost
a naději u Hospodina. Četl jsem, doufal, že toto svědectví o Boží blízkosti trochu doléhá i k sestře Paškové, a s vděčností je přijímal sám.
Bylo a je mi smutno. Ale směl jsem přijmout veliké ujištění do našeho splašeného času, který nás často tak válcuje. Smíme a máme se zastavit. To, co potřebujeme slyšet každý den, je žalmistovo ujištění, že ve všem, co zažíváme, je
s námi Hospodin. Učme se naslouchat tomuto hlasu. Učme se naslouchat
svědectví, které jsme dostali jako veliký dar. Otvírejme se hlasu, který se nám
nabízí, otvírejme se mu ve chvílích radosti a pohody, abychom o něm věděli
ve chvílích, kdy je nám těžko a stojíme tváří v tvář bolesti a smutku.

2

Katakomby: říjen 2010

katakomby_1010:booklet

5.10.2010

18:33

Stránka 3

Vzpomínám a ohlížím se. Za všemi, kteří byli součástí našeho sborového společenství a už mezi námi nejsou. A uvědomuju si, že přesto stále patří do onoho oblaku svědků, od kterého jsme přijímali a přijímáme žalmistovo svědectví: „Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na
jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž
k jitru.“ Tuto jistotu nám všem přeju do dalších dnů.
Jiří Ort

Ohlédnutí
Josef Batelka
Za rosných jiter
v zahradách zrání,
na cestách tuláků
ticha a hvězd,
neslyšné dunění
Tvého zvěstování
zbrojilo srdce mé
k lásce a pro bolest.
V polední závrati
větrných vlání,
když nesli jsme z bojů
jen kořist svých ran,
útěšný poplach
Tvého zvěstování
přehlušil nadějí
zvonění hran.
Za rmutných večerů
v slzách účtování,
kdy marnost nad marnost
šíří svůj škleb,
láska a milost
Tvého zvěstování
volá nás domů,
kde víno a chléb.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Pašijový příběh
Každé 1. úterý v měsíci se setkáváme k tématickému zamýšlení nad Biblí. V současné době je to pašijový příběh. Začali jsme již před prázdninami, takže tentokrát si můžete ve sborovém dopise přečíst o dvou oddílech.
JO

Mk 14,3-9
Hned na začátku pašijového příběhu se setkáváme s ženou, jejíž jméno se nezachovalo. Evangelista Jan tuto roli přisuzuje Marii, sestře Marty a Lazara, evangelista Lukáš zase mluví o ženě jako o ženě hříšnici. Marek a Matouš se soustředí na hlavní příběh a neodvádí od něj dalšími důrazy.
Tím hlavním je skutečnost, že žena přišla za Ježíšem a pomazala mu nohy vzácnou mastí. Matouš ještě přidává vzácnou, alabastrovou nádobu, kterou žena rozbila. Máme před sebou problém, stejně jako učedníci – vše se dalo prodat a podarovat chudé. Jan tuto pochybnost vkládá do úst Jidášovi a motivuje ji nízkými
úmysly – lakomstvím. Ale my dobře víme, že to tak jednoduché není. Kdo by neznal pochybnost o účelu sborového společenství? Svého času jsem měl vysvětlit
tento smysl na radnici Prahy 10. Mnozí si určitě pamatují, jak jsme to spolu promýšleli. Není to málo, co děláme? Není málo sociální práce, kterou nabízíme?
Jak špatně se prezentuje to, že se skutečně scházíme, abychom naslouchali Božímu slovu, nechali se oslovit evangeliem a proměnili tak svůj život. „Nač ta ztráta
oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.“
Je to tak těžké. „Chudí tu budou vždycky“, říká Ježíš. „Mne však nemáte stále.
Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.“ Svědectví o ústřednosti Ježíšova příběhu, Ježíšovy oběti pro život všech lidí. Bez tohoto svědectví, bez
svědectví, že Ježíš nabízí život navzdory smrti bychom nemohli dát povzbuzení
a naději všem, kdo se snaží o pomoc všem lidem na okraji. Všem, o které se Ježíš tak
staral. Je to těžký příběh. Ale nemáme ho vynechávat, protože ta pochybnost učedníků tu bude vždycky. Vždycky tu bude riziko, že v dobré víře budeme riskovat ztrátu základu, ze kterého můžeme čerpat posilu pro pomoc potřebným.
Proto Ježíš říká: „Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno
evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“

Mk 14,10-11
Dostáváme se k velice populární a neustále probírané části a postavě – ke zradě
a k Jidášovi. První překvapení na nás čeká, když se podíváme do řeckého textu
a tam narazíme místo na Jidáše na Judase – tedy na Judu. Toho, jehož jméno
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znamená „Ten, který patří Hospodinu“ nebo „Vyznavač“. Musíme vzít vážně to,
že právě toto jméno křesťané takto slyšeli, a že jim evokovalo spojení s Izraelem.
Evangelista Marek odmítá jakkoliv komentovat Jidášovo rozhodnutí. Žádná
žádost o peníze, žádná pokoutná motivace. Prostě odešel k velekněžím, aby jim
jej vydal. Markův přístup mě, přiznám se, imponuje. Žádné psychologizování,
žádné odsuzování – jen si, milý čtenáři počkej, tady se pouze začíná dlouhá řada lidské zrady. Už to, že tento zrádce je jeden ze dvanácti, z okruhu nejbližších
Ježíšových spolupracovníků, by nás mělo upozornit, že nikdo nejsme z této skutečnosti zrady vyloučen.
Krátce upozorním na možnou motivaci Jidášova jednání. Nejde o všední zištnost. Měli bychom si uvědomit, že se pohybujeme v biblickém vyprávění, kde vše
souvisí se vším – nebo lépe – kde vše souvisí se Starým zákonem. A tak těch třicet
stříbrňáků odkazuje na dvě starozákonní místa. A tady budu doslovně citovat
z knihy „Utrpení Páně podle evangelií“ od J. B. Součka. „Předně na Ex 21,32:
tam se částkou třiceti lotů čili šekelů (což byla původně váha, ale později i mince)
stanoví výkupné za zabitého otroka; tím se patrně naznačuje, že se Judas chtěl
k Ježíšovi stavět jako jeho pán, chtěl jím podle své vůle disponovat: v tom je kořen
jeho hříchu. Další starozákonní podklad téhož motivu je Za 11,12. Souvislost je
tu arci tak složitá a obtížná, že se vykladači většinou spokojují předpokladem, že
evangelista z proroka nepřevzal nic víc než ze souvislosti vytržený motiv třiceti
stříbrňáků a později (Mt 27,3-8) pohození těchto peněz v domě Hospodinově
před hrnčíře. Je však možné, že zaznívá i motiv únavy prorokovy a snahy zbavit se
závazku pásti ovce Hospodinovy: podobně se i Judas, zástupce Izraele – Judy, vymyká svému závazku k Ježíšovi, pravému Pánu lidu Božího.“
Jiří Ort

Setkání konfirmandů 24. 11. 2010
Chci moc pozdravit všechny konﬁrmandy, se kterými jsme mohli prožívat společné chvíle nejen příprav, ale také povídání. Tedy ročníky konﬁrmace od
r. 1998. Už uplynula nějaká doba a bylo by moc pěkné se znovu setkat. Zvolil
jsem termín předvánoční a doufám, že se sejdeme v co největším počtu. Pokusím se vás obvolat, ale zároveň prosím ty, kteří tyto řádky čtou, aby informovali
ty, se kterými jsou v kontaktu.
Takže – mějte se krásně a těším se na viděnou.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

Jirka Ort
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Sborová neděle s loučením
U lidí se krize středního věku projevuje různě. Jeden si pořídí nové Porsche, druhý
novou manželku a třetí se dá k Jehovistům. My jsme si pořídili (ano, čtete dobře)
chalupu! Ale protože musíme za každou cenu být nekonvenční, tak jsme nepořizovali žádný domek po Němcích v Sudetech, ale půlku malého baráčku s kusem
bývalého lomu v Praze-Hlubočepích, kousek od Prokopského údolí. Takže teď víkendy trávíme na chalupě, na kterou nejezdíme autem, ale chodíme z Barrandova
20 minut pěšky, a to ne ven z Prahy, ale naopak směrem do centra města.
Proč ale v církevním tisku vytahuji takovou profánní věc? Důvod je následující. Z našeho domku v Hlubočepích je takřka vidět přes řeku do Bráníka na tamní „trampský“ kostelík ČCE, takže nám to nedalo a začali jsme tam na jaře o nedělích jezdit na kole. A zalíbilo se nám to, takže jsme se rozhodli dále
nezamořovat v neděli ráno vzduch na jižní spojce cestou do Vršovic a místo toho pěkně šlapat do pedálů do Bráníka. Rádi bychom ale přeci jenom ještě jednou nastartovali auto a přijeli do Vršovic se s vámi se všemi rozloučit.
No, a jak jinak než pořádným obědem při rodinné neděli,
která bude 14. 11. 2010
Dobrou chu a naviděnou!

Pavel Jungwirth

Čtvrté ekumenické setkání
Modlitba za domov
Již počtvrté se 28. října sejdou pod Řípem křesťané z různých církví, aby
společně oslavili státní svátek poněkud netradičním způsobem. Ekumenická rada církví pořádá další ročník akce Modlitba za domov, tentokrát s podtitulem „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“
(Kaz 11, 1). Opět je připraven celodenní program s volným vstupem, všichni jsou srdečně zváni!
Dopolední část programu začne v 10 hodin v parku Domova odpočinku
ve stáří v Krabčicích. Na místě bude tržiště církevních a charitativních organizací s téměř 30 stánky s výrobky z chráněných dílen (keramika, textil,
upomínkové předměty), ukázky řemeslné výroby nebo prezentací projektů.
Nebude chybět ani pestrá nabídka občerstvení, od tradičních klobás až po
zdravé dobroty, letošní novinkou bude také ochutnávka „ekumenické po-
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lévky“, kterou připraví zástupci Ekumenické rady osobně. Pro děti je připraven program plný her a soutěží nebo dětské divadlo, dospělí se mohou
těšit na hudební program na pódiu. Součástí je i duchovní program. V kapli Diakonie bude čtení z Bible střídat zpěv z Taizé, vystoupí také několik
duchovních se zamyšlením nad tématem letošní Modlitby za domov. Zdatnější chodci se mohou vydat z Krabčic na Říp, v rotundě bude až do 14 hodin připraveno čtení z Bible.
Od 15 hodin v krabčickém kostele začne komponovaný program Modlitba za domov s hudbou, rozhovory se známými osobnostmi a společnými
modlitbami. Tento program moderovaný Martinou Kociánovou a biskupem Dušanem Hejbalem živě odvysílá Česká televize na programu ČT2.
V letošním roce bude část pořadu věnována pomoci postiženým povodněmi, diváci mohou přispět prostřednictvím DMS.
Stejně jako v loňském roce se programu zúčastní Místní akční skupiny,
které ukáží výsledky spolupráce s církvemi a nastíní přípravu dalších společných projektů.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Jubilejní 20. sjezd (nejen) evangelické
mládeže ve Svitavách
(24. – 27. 9. 2010)
Sjezd na téma Zbořené chrámy byl letos znovu čtyřdenní, což znamenalo
velkou dávku zajímavých programů.
V pátek večer vše začalo programem
Mládež sobě, jehož obsahem byla divadla a videa vyrobená samotnými
mládežemi.Po skončení oﬁciálního programu se účastníci
rozešli do škol, aby
se za chvíli znovu
„srazili“ v PUBu, nealkoholickém baru,
který je vždy v rámci
sjezdu otevřen a je
výborným místo pro
setkávání. Každý večer v něm hrají kapely, nabízí prostor
i pro volné hraní a letos v něm byla instalována výstava fotograﬁí Tomáše Pleskota.
V sobotu ráno po pobožnosti (která
každý den zahajovala i končila) následovala první ze tří sérií sobotních
přednášek. Mezi možnostmi byly i seznamovací hry. Když se blížil čas polední, končily přednášky a nastal čas
na něco k snědku, nazývaný též časem
oběda. Kdo chtěl, mohl si dát i své obvyklé poobědové kafíčko ve sjezdové
kavárně, kterou zařizoval pražský
SOM za pomoci SOMu poděbradské-
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ho a fungovala celý sjezd. V rámci kavárny byl též zřízen Obchůdek jednoho světa, takže účastníci mohli vesele
nakupovat.
Úderem druhé hodiny odpolední nastala druhá série přednášek, kterou
jsem promeškal díky
službě ve výše zmiňované kavárně, ale
ze které se lidé vraceli nadšení. Po půlhodinovém odpočinku
už začínala poslední
série přednášek toho
dne. Na ty už se
účastníci přemisťovali za lehkého deště,
který trval až do pondělního
odjezdu.
Osobně jsem navštívil přednášku Romana Mazura: „12 zaručených rad, jak ze sboru vyhnat
mládež“, tak jenom doufám, že se náš
sbor podle těchto rad řídit nebude
a z nynějšího velkého počtu malých
dětí vyroste nová, početně, duchovně
a všelijak jinak silná vršovická mládež.
Večer se k nebi vypouštělo 20 lampiónů symbolizujících 20 modliteb.
Štěstí při této práci zafungovalo, a tak
katolický kostel neskončil v plamenech, ačkoli ho většina hořících lampiónů jen těsně minula a jeden se dokon-
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ce chvíli na jeho střeše převaloval (naštěstí již – nečekaně – vyměnil tento
kostel doškovou střechu za střechu
z modernějších materiálů).
V hlavním sále se mezitím připravoval koncert Marcela Kříže. Během jeho
plynutí už ale většina publika čekala na
příchod kapely následující, kapely Poletíme?. Tato
brněnská
skupina hrající s obrovskou energií
rozdováděla
publikum na
maximální
možnou míru, vytáhla si
z publika pár
mladších účastníků sjezdu, aby s nima
zazpívali dvě písničky. Byl to jeden z nezapomenutelných koncertů.
Nedělní ráno přineslo bohoslužby
v katolickém kostele (ať žije ekuména!), do kterého se bez problémů vešli
všichni účastníci sjezdu. Při bohoslužbách byla instalována celocírkevní farářka pro mládež (Marie Medková).
Některé písně doprovázela bigbítová
kapela složená ze čtyř členů, z nichž tři
jsou z našeho sboru (Jakub a Jan Ortovi, Matěj Belko). „Konkuroval“ jim
ještě pěvecký sbor s varhanami. Po bohoslužbách s Večeří Páně byla obnovena sjezdová tradice hromadných fotograﬁí. Do oběda už nás žádná
přednáška nečekala, zato po obědě byly znovu dvě série. V první jsem se stal
svědkem přednášky Pavla Hoška:

Stránka 9

„Imaginace a víra podle C. S. Lewise
a J. R. R. Tolkiena“. Následně jsem si
„oddechl“ u promítání dokumentárního a zajímavého ﬁlmu „Auto*mat“
s následnou diskuzí.
Po večeři bylo na řadě ﬁnále wozeyk
škoLy (simulátor jízdy na invalidním
vozíku; pomocí joysticku napodobujícího ten skutečný z vozíku
měl
člověk za
úkol projet
promítanou
trasu s mnoha zatáčkami a dvěma
p ř e c h o d y,
kde
bylo
úkolem buď čekat na zelenou nebo se
rozhlédnout), kterého se zúčastnilo
pět lidí, z nichž tři měli totožný čas
(1:41) a zbylí dva byli diskvaliﬁkováni,
takže o výherci hodin z dílny Diakonie
ČCE musel rozhodnout jekot publika.
Dalším bodem programu bylo dražení
sjezdového loga. Ze začátku cenu směrem vzhůru šponovala i vršovická mládež, ale brzy jí došly ﬁnance. Nakonec
logo za cenu přesahující 3000 Kč získala českobudějovická mládež. Nás
může těšit jen to, že logo bylo vydraženo za takovou cenu (konečná částka
půjde na konto Diakonie ČCE), a že
s jihočeským seniorátem, kam logo putovalo, máme 5.-7. listopadu v Táboře
společné seniorátní dny.
V devět hodin začalo hrát divadlo
DNO s představením Svět podle Fagi
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(Fagiin Facebookový kabaret), které je
na náměty komiksu zveřejňovaném
právě na sociální internetové síti Facebook. Divadlo si obecenstvo naprosto
získalo svým humorem, svojí absurditou a výbornými improvizačními i hereckými schopnostmi.
V pondělí ráno zavládla pochmurná
nálada podtržená šedivou zamračenou oblohou a kapkami dopadajícími
na zem. Všichni se balí. Co toho na
sjezdu prožili… Večery i dny byly dlouhé, přednášky krásné, inspirující, do-
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dávajíci nové informace… A proto
jsme všichni ocenili dopolední ohlédnutí za sjezdem, v jehož rámci byly
promítány výtvory sjezdových fotografů, ukazovány výsledky sjezdových
dílen a vyhlášeny ztráty a nálezy, kterých bylo docela dost. Po srdceryvném
loučení, které naplnilo tolik kýblů
„slanou vodou“, že by z toho Česká republika mohla mít moře, jsme se
všichni rozjeli do svých domovů. Ale
na tento jubilejní sjezd budeme ještě
rádi vzpomínat.
Daniel Ort

Katakomby: říjen 2010
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Recepty
Letní recept na začátku podzimu
Zvoní mi telefon. Volá mi manžel. „Prosím tě, měl jsem dojem, že jsem měl do
sborového dopisu recept od Lenky, ale teď jsem si uvědomil, že ten vyšel už v minulém čísle. Nemohla bys najít rychle nějaký recept?“
A tak vytahuji svoje sešity s recepty a honem hledám. V rychlosti jsem našla
osvědčený recept na lehkou nejlépe letní večeři. Jejím základem je ale zelenina,
které je v této době všude dost a tak je to vlastně i recept podzimní.

Jde o opékané papriky.
Potřebujeme 500 g paprik (nejlépe různě barevných), 100 g cherry rajčat, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 100 g anglické slaniny, 100 g balkánského sýra, sůl, drcený
pepř, lžičku tymiánu a olej.
Očištěné papriky nakrájejte na kousky, cibuli na měsíčky, rajčata nechte vcelku,
nebo je přepulte. Na pánvi rozehřejte 3-4 lžíce oleje, osmažte na něm kousky
paprik, přidejte cibuli a česnek a ještě vše krátce osmažte. Ke konci přidejte rajčata, tymián, osolte, opepřete a již jen krátce prohřejte. Půlky slaniny opečte
zvlášť a osušte od tuku na papírové utěrce. Na talíře rozdělte papriky, posypte je
slaninou a rozdrobeným balkánským sýrem.
Ještě bych vás chtěla poprosit, abyste se i vy podívali do svých receptových sešitů a nějaký mi poslali nebo napsaný předali.
Dobrou chu přeje Marie Ortová

