● Froschauer, Christoph, 1564: Jóbovo utrpení ●

Říjen 2011
Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad
toho, kterýž ho učinil?
Jób 4,17

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé.
Nevím, jestli znáte pocit absolutní nedostatečnosti. Mě čas od času pronásleduje. Poslední dobou často. „Skutečně něco umím? Dělám svou práci dobře? Jsem
uprostřed věčných pochybností k něčemu své rodině?“ A tak dále, a tak dále.
Prostě tak trochu přetočená logika – jsem tím, co umím. Má hodnota je v tom,
co všechno dokážu, jaké plody přináší má práce.
Dostala se mi do ruky knížečka Anthony de Mella „O cestě“. Anthony de Mello byl indický jezuitský kněz a spisovatel. V této knize krátkých příběhů je jeden,
který si v takových chvílích připomínám.
»Žena byla v komatu a umírala. Náhle měla pocit, že stoupá do nebe a ocitá se
před soudnou stolicí.
„Kdo jsi?“ oslovil ji Hlas.
„Jsem žena starosty,“ odpověděla.
„Neptal jsem se tě, čí jsi žena, ale kdo jsi.“
„Jsem matka čtyř dětí.“
„Neptal jsem se tě, čí jsi matka, ale kdo jsi.“
„Jsem učitelka.“
„Neptal jsem se tě, co děláš, ale kdo jsi.“« (Anthony de Mello, O cestě, nakl.
Cesta 2002, str.40)
A tak to šlo dál a dál. Žena se snažila odpovědět co nejlépe, ale odpověď nenašla. Nakonec se uzdravila ze své nemoci a rozhodla se přijít na to, kdo je. A rázem bylo všechno jiné.
Uprostřed svých pocitů nedostatečnosti a pochyb na tento příběh vzpomínám. A s vděčností vyznávám, jak důležitým se pro mě stal křest malé Klárky
Černošové. Najednou jsem právě tady přijal svědectví o tom, že jsme Pánem Bohem přijímáni prostě pro sebe samé a ne pro naše výkony. Že tou odpovědí na
otázku „Kdo jsi?“ je, že jsem ten, kdo patří Hospodinu. To si bude smět Klárka
připomínat, až bude větší. To si smíme připomínat i my.
Smíme vděčně vyznat se žalmistou, že nás Pán Bůh dobře zná a takoví mu patříme:
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
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Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen
a hněten v nejhlubších útrobách země.
Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se
vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.
Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet,
sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.
(Ž 139,1b-6.13-18)
Jiří Ort

Zápis
ze schůze staršovstva dne 8. 9. 2011
ROZLOUČENÍ S MICHAELEM ERDINGEREM
• Staršovstvo se rozloučilo se svým členem Miki Erdingerem, který rezignoval
k 31. 8. 2011 z důvodu stěhování mimo Prahu.
• Povolání Tomáše Hrubého za řádného člena staršovstva
ZPRÁVY Z PROVOZU SBORU
• konﬁrmační cvičení – začíná nový cyklus, jsou dvě konﬁrmandky
• žádosti o křest – 9. 10. bude křtěna Klára Černošová. Dospělí žadatelé: Josef
Šlerka, Petra Černá
FINANČNÍ ZPRÁVA
• za červen až srpen přibylo na salárech 26.000 Kč, nyní tedy máme 140.000 Kč.
Sbírky: do plánované výše nám chybí už jen 15.000 Kč. Dar z Německa (Pappenheimští) – 6.000 Kč.
ŽIDLE
• Konečná cena jedné nové židle: 1150 Kč. Poděkování šesti účastníkům akce
stěhování židlí.
• Staré židle budou ponechány jako vybavení dětské místnosti (30 ks), zbytek
(po přepočítání a rozdělení na bezvadné, s vadou a na náhradní díly) se pokusíme prodat. Bylo dohodnuto, že budeme prodávat celý soubor najednou prostřednictvím Aukra, byla odhlasována výchozí cena 290 Kč (9-0-0).
• Bylo dohodnuto, že namísto původně uvažované archové sbírky bude instalována průhledná pokladnička a vyhlášena „sbírka na židle“ trvající celý školní
rok – každý může dát při odchodu dvacetikorunu.
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KONEC FUNKČNÍHO OBDOBÍ JIŘÍHO ORTA
A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI
Funkční období Jiřího Orta končí za dva roky. Bratr farář předběžně potvrdil svůj úmysl změnit po této době působiště a informoval staršovstvo, že
hledá sbor v Praze a blízkém okolí, což může znamenat občasné kázání v některém pražském (či středočeském) sboru. Současně by bylo vhodné, aby
staršovstvo začalo pomalu hledat vhodného budoucího kandidáta na vršovického faráře.
NOVÝ WEB SBORU
• Pro vytvoření nových stránek sboru bude osloven Ondřej Černoš, spolu se
správcem evangnetu a Tomášem Vokatým.
• Jiří Ort poděkoval Tomášovi Vokatému za fungující a „žijící“ facebookový proﬁl našeho sboru.
BIBLICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
• Uskuteční se 15. 10. na Tetíně.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HANKY GOTTWALDOVÉ
• Výstava začne po skončení výstavy Ondřeje Rady.
SBÍRKY
• provedené – sbírka solidarity – 26. 6. 2011, 1640 Kč.
• plánované – sbírka na křesťanskou službu – 11. 9. 2011
ODVODY
První půlka odvodu na personální fond už proběhla, druhá polovina by měla být
odvedena do konce října.
RŮZNÉ
Do kostela na kole: poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR ČCE,
Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská environmentální síť vyhlašují na neděli 18. 9. 2011 a sobotu 17. 9. 2011 již čtvrtý ročník akce s názvem Do kostela
na kole. Bude oznámeno 11. 9. v ohláškách.
Zapsal: Tomáš Hrubý
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Vršovický betlém
Milé děti a milí rodiče. I všichni ostatní. Blíží se vánoční svátky. V příběhu o Božím dítěti v jeslích je krásné, kolik lidí přicházelo, aby přinesli dary, aby vyjádřili radost z toho, že Pán Bůh přišel za člověkem. Říkali jsme si s Ondřejem Radou, že by bylo hezké takovou scénu s jeslemi vytvořit. A chceme poprosit, jestli
byste nám pomohli. Na tvrdou čtvrtku nakreslete postavy lidí, kteří přicházejí
k jeslím. Můžete malovat na šířku nebo i na výšku čtvrtky. Nemusíte malovat
pouze postavy, ve scéně přece mohou být i zvířátka nebo stromy. Prostě malujte
to, co byste rádi ve vánoční scéně s jeslemi viděli.
Už se do toho pěkně pusťte, aby se všechno pěkně stihlo. Poslední termín
k odevzdání postaviček je neděle 27. 11. 2011. Odevzdávejte Ondrovi nebo Renátě Radovým, případně i mě.
Moc se těšíme na všechno, co vyrobíte!
Jirka Ort

Matouš 2, 1–2

Nedělní škola SOS
Pěkně vás všechny zdravím a obracím se na vás s prosbou. Jistě vnímáte, že v našem sboru mohou děti jít během bohoslužeb do nedělní školy, kde jim někdo vypráví biblický příběh a hraje si s nimi. Je to velice důležité a jsem velice vděčný,
že tato možnost funguje zcela pravidelně. A děkuji za to Míše Otterové, která tuto službu organizuje a z velké části i zajišťuje.
Ale tady se dostáváme k problému. Kruh lidí, kteří se o nedělní školu starají, se
značně zúžil a tím je to čím dál těžší pro ty, kdo se o to starají. Velice prosím,
abyste se přihlásili buď Míše Otterové nebo mě jako učitelé nedělní školy. V okamžiku, kdy se okruh učitelů rozšíří, je to pro všechny snazší. Já samozřejmě nabízím konzultace při přípravě.
Jiří Ort
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Pašijový příběh
Každé 3. úterý v měsíci se setkáváme k tématickému zamýšlení nad Biblí. V současné době je to pašijový příběh. Na tato setkání jste srdečně zváni.
JO

Mk 15,16-20
Tento oddíl popisuje situaci před popravou té doby – k podobným parodistickým výjevům docházelo běžně. Šlo o to zesměšnit toho, kdo přišel s nějakým nárokem. Ale evengelistovi nejde o historický popis události, ale o vyznání. Tímto
posměchem s plní úděl, který je v Iz 50,6 předpovězen pro pravého Služebníka
Hospodinova a který podle četných svědectví žalmů čeká spravedlivé (Ž 22,8;
35,16; 44,14; 79,4; 80,7; 89,42; 102,9; 109,25; 119,51 aj.). (Souček str. 178)
Tady jsme svědky zcela zásadního pohledu na to, co má v životě budoucnost.
Nebo lépe – jaké je měřítko úspěšnosti života. Znovu jsem si to uvědomil při rozhovoru s našimi dvěma konﬁrmandkami. Proč taková cesta? Ale my máme vědět, že Ježíš šel právě touto cestou jako pravý Král. Tuto skutečnost ve své snaze
po zesměšnění potvrzují i vojáci: „Zdráv buď, králi Židů!“

Mk 15,21
Velice zvláštní část příběhu, který zachycují všechna synoptická evangelia. To,
že vojáci vybrali někoho z davu, aby pomohl odsouzenci nést kříž, působí neskutečně. Přesto je pravděpodobné, že jde o popis skutečné události, protože
je obtížné se dopátrat, o jaký teologický nebo zvěstný motiv by šlo. Naopak –
právě vynechání této události je teologickou úpravou. Tak to vidíme u evangelisty Jana. Právě Jan se snaží ukázat Ježíše jako toho, kdo má svrchovanou
moc nad událostmi, jejichž je součástí, a pomoc při nesení kříže do této koncepce nezapadá.
Prof. Souček se domnívá, že tato událost mohla být zapsána i proto, že Šimon
Kyrénský byl někdo, kdo byl posléze v první církvi znám. O tom by svědčilo právě Markovo podání – „Šimona Kyrénského, otce Alexandrova a Rufova.“

Mk 15,22-32
V tomto textu pokračuje vykreslení zklamání nad koncem všeho krásného, co
Ježíš nabídl. Ježíš ukřižován na popravišti na Golgotě. Velice krutá a potupná
smrt, ale ne vyjímečná ve své době. Ježíš i v tom jakoby je s ostatními. Bratr
profesor Souček mluví o tom, že v římských očích to byl tuctový případ. To
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vlastně evangelisté podtrhují zprávou, že Ježíš byl ukřižován spolu s dalšími
dvěma odsouzenci.
Nabídka vína, o které Marek mluví a jeho odmítnutí Ježíšem odkazuje spíš
k Ježíšovu výroku při poslední večeři, že „už nebude píti z plodu vinného kmene
až do toho dne, kdy jej píti bude nový v království Božím“. „A není ani vyloučeno, že evangelista myslil na oddíl Př 31,4-7, podle něhož vína a nápoje opojného
potřebuje na zapomenutí vlastního utrpení sice ubožák, nikoli však král: Ježíš
však je i uprostřed svého nejtrpčího utrpení králem!“ (Souček str. 188)
Rozdělení šatů evangelista zdůrazňuje s odkazem na Ž 22,19. Evangelisté vnímají tento žalm jako věštbu budoucího Mesiášova údělu.
„Marek sděluje, že ukřižování nastalo v třetí hodinu, tj. uprostřed dopoledne.
J 19,14 tento údaj z důvodů teologických obměňuje v hodinu šestou. Marek ještě dále 15,33.34 uvádí přesné časové údaje v hodinách: chce tím snad vyjádřit,
že utrpení Ježíšovo se děje v hodinách stanovených v eschatologickém plánu
Božím (srv. Mk 13,32; 14,35.37.41).“ (Souček str. 189)
Označení Ježíšova provinění bylo „politicky pojaté mesiášství, nárok na trůn
Izraele a domnělé úsilí se ho zmocnit. Je to ve shodě s celým procesem Ježíšovým
před Pilátem a také s dobovou situací: tehdy byly v židovství velmi živé rozmanité mesiášské aspirace, z hlediska římského nemálo nebezpečné.“ (Souček
str. 191) To je tedy pohled z venku. Lidská logika prostě nemůže pochopit hodnoty království Božího, které Ježíš přinášel.
To ještě zvýrazňuje výsměch kolemjdoucích: „Jiné spasil, sám sebe spasit nemůže.“ Tato věta vlastně vystihuje Ježíšovo svědectví – on přišel pro druhé bez
ohledu na svůj osud. Ale lidský pohled se zcela míjí s Boží cestou za člověkem
v Ježíši z Nazareta. Člověk bere jako potvrzení božství zázrak, kterým „zachrání člověk sám sebe“. Boží pohled nabízí naplnění života navzdory lidským
představám.
Jiří Ort

Pozvání na Seniorátní dny mládeže
V Soběhrdech je krásně. A snad bude i v listopadu, kdy je na tamější faru naplánované víkendové setkání mládeže nejen z Prahy a okolí. Tedy 4.-6. listopadu bychom mohli strávit společný víkend, při kterém tentokrát budeme mluvit o dialogu křesťanů a muslimů a o islámu obecně. Povídat nám budou Pavel Hošek
a Emir Omič. Při sobotní brigádě přiložíme na zahradě ruku k dílu a na hřišti pak
třeba nohu k míči. Zkrátka se, myslím, budeme dobře bavit. Na víkendovém programu bude nově i volba poradního odboru pro mládež. Tak přijeďte, bude to príma. A kdyby se někdo náhodou bál přijet, tak se prosím nebojte.
Honza Ort
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Recepty říjen 2011
Tak tentokrát máme v katakombách recepty díky sestře Máchové. Ta mi jednou po
bohoslužbách dala igelitovou tašku, o které už předtím mluvila. Ta taška byla plná
barevných stránek z časopisů, a to stránek s recepty. Sestra Máchová je musela
dlouho shromažďovat, abych z nich mohla něco vybrat. A tak jsme se do toho při
nedělním poobědovém kaﬁ se Zuzkou pustily. Nakonec jsem vybrala dva recepty,
které se podle mého hodí k přicházejícímu ochlazení i zkracujícím se dnům.
V obou hraje hlavní roli zelenina, totiž květák a česnek, resp. zelí a cibule. Nabízím
vám tedy Zelný koláč se slaninou a cibulí a Květákové placičky s česnekem.
Na zelný koláč je potřeba 500 g kysaného zelí, 100 g slaniny, 100 g uzeného masa,
200 g zakysané smetany, 2 středně velké cibule, 2 vejce, 50 ml mléka, 2 lžíce cukru, 1 lžička kmínu, 1 balení listového těsta, sůl a pepř a mouku na vál.
Slaninu a maso nakrájejte na kostičky, cibuli nasekejte. Slaninu částečně vyškvařte v kastrolu, přidejte cibuli, krátce orestujte a přidejte uzené maso. Ke směsi
přidejte zcezené zelí. Ochuťte cukrem, solí, kmínem a pepřem a míchejte, dokud se
tekutina nevyvaří. Směs nechte vychladnout, mezitím rozválejte těsto a položte ho
na dno pekáče nebo dortové formy. Na něj rozložte zelnou směs. Zalijte smetanou
rozkvedlanou s vejci, vložte do trouby na 180 st. a pečte 30 až 40 minut.
Na květákové placičky si připravte 1 květák, asi 1 sklenici hladké mouky, 5 –
8 stroužků česneku, 5 vajec, pepř, kmín, cibuli, 1-2 lžíce vody, svazeček zelené petrželky, sůl a olej na smažení.
Květák namočte na 30 minut do osolené vody, vyjměte, opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a nastrouhejte nebo nasekejte nadrobno. Mouku smíchejte s kořením a solí, rozmíchejte s vodou, přidejte vejce, rozetřený česnek, nakrájenou
cibuli, petrželku a květák. Promíchejte, tvořte placičky a opečte dozlatova. Jako
příloha se hodí chléb, jogurt a zelenina.
Marie Ortová
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