● Gropper, Johannes, 1503-1559: Ukřižování Ježíše ●

Velikonoce 2012
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Marek 16,15

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
na psaní úvodníku do tohoto čísla Katakomb jsem se vyloženě těšil. Těšil jsem
se, jak dám do slov ono propojení slavnosti Pesachu a velikonočních událostí.
A podělím se o to s vámi.
Boží lid žil v otroctví v Egyptě. Je to obraz, který nikdy nepřestane být aktuální.
Do něj smíme dosadit pojmy, se kterými pracuje apoštol Pavel – hřích, smrt.
A najednou se nám i Pavlův obraz objevuje jako živý, plastický. Moc Egypta, moc
hříchu. A Boží lid, nikdo z nás, nemá sílu zvednout se a odejít. Ale Boží lid v Egyptě volá. Neustále volá k Hospodinu, i když je to občas jen skuhrání a brblání.
A Hospodin odpoví. Vysvobodí svůj lid z moci Egypta. Ale není to zadarmo. Představa, že by záchrana života, skutečný život, byl zadarmo, je iluzí. Hod beránka, ke
kterému se všichni sejdou před tím, než se vydají na cestu, jasně mluví o oběti za ty,
kteří mají být zachráněni. Beránkovou krví byly označeny veřeje dveří.
Je to důraz, kterým jsou prosyceny velikonoční události. A je to důraz, se kterým si naše bohatá část světa neví rady a nerozumí mu. Proč by oběť měla patřit
k životu? Vždyť je to nepohodlné! Díváme se nevěřícně na Ježíšův příběh a protestujeme proti tomu, že by i pro nás měl někdo zemřít. Necháváme se zlákat tvrzením, že skutečný život nám zajistí pokrok, to jediné a pravé společenské uspořádání, které ochrání náš klid a spokojenost.
Do toho přichází velikonoční příběh s vyznáním – toto není norma skutečného života. Takový život propadá Božímu soudu. Ten skutečný život nám nabízí
ten, který se obětoval, abychom věděli, že ať už budeme v jakékoliv situaci, Pán
Bůh tam bude s námi a vyvede nás z moci Egypta, z moci hříchu, z moci všech
sil, které nás chtějí řídit v životě osobním i společenském.
Jsem vděčný za to, že jsem si směl tak trochu zrekapitulovat smysl velikonočního příběhu. A moc vám všem přeji, aby i vám byl povzbuzením a nadějí do všeho toho, co je před vámi.
Jiří Ort

místo zvané getsemane
Jan Škrob
opřená o okno seděla
se zkříženýma nohama
na parapetu
v zádech pohyby
popůlnočních
vršovic a do ticha
zašeptala větu
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má duše je smutná
až k smrti
zůstaňte tady jenže
v místnosti byly už
jen prázdné talíře tácy a
lahve a doprostřed stolu
zabodnutý nůž

pevně zachumlaná
do svetru
dotkla se chodidly zdi
a sklonila hlavu
duch je odhodlán ale tělo
slabé řekla si nemyslet
tak na únavu
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Zápis
ze schůze staršovstva dne 8. 3. 2012
ZPRÁVY ZE SBOROVÉ ČINNOSTI
• nedělní škola – zůstává problém počtu učitelů, prosí o pomoc, aby se přihlásili další
• schůzky mládeže – pokračují, je to jako zázrak. Na zelený čtvrtek budou mít
bohoslužby
FINANČNÍ ZPRÁVA
Saláry 27 170,-, sbírky 10 510,-, dary členů 1 900,-, nečlenů 1 000,-.
BYT
Nájemní smlouvu prodloužíme o 1 rok, t. j. do 28. 2. 2013. Informace o stížnosti okolních nájemníků na rušení klidu nájemníky našeho bytu. Na příští staršovstvo pozveme V. Španiela kvůli informaci o budoucnosti nájmu bytu.
PLÁN AKCÍ
• Noc kostelů 1. 6. – M. Otřísal se dotázal p. Vasilka, který chce odpovědět až bude znát možnosti všech členů Martinů voices. Motýlí společnost potvrdila zahrát 1 kus. A. Březina se zatím neozval. Další možností by byla výstava fotograﬁí T. Trojana. Oslovíme ho.
• Sborový výlet 9. 6. – návrh na Jižní Čechy
• Sborový oběd 20. 5.
SBÍRKY A ODVODY
• Od 1. 3. Je vypsána sbírka na JJ.
• Sbírka na nové koberce a stř. Diakonie nevidomých je vypisována ihned.
• Byla provedena sbírka na celocírkevní tisk.
RŮZNÉ
Vchod do domu z vnitrobloku – práce na zámku se zastavily, protože úpravu –
otevírání telefonem ze sboru – musí schválit MČ. Pro rychlé vyřešení odsouhlaseno, že zařídíme sami a zaplatí sbor.
Od společenství vlastníků v Srbínské ul. jsme dostali ke konečnému odsouhlasení návrh Domovního řádu. Pročte P. Staroba.
Na výměnu ﬁltračních jednotek vzduchotechniky se bratří domluví.
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Zápis
z mimořádné schůze staršovstva dne 22. 3. 2012
Tomáš Vokatý informoval o dosavadním průběhu hledání nového kazatele.
O termínu kdy končí Jiřímu Ortovi povolávací listina (podzim 2013).
Z DOSAVADNÍ ČINNOSTI STARŠOVSTVA VYPLYNULO:
• Oslovili jsme několik ad-hoc kandidátů, které jsme považovali za zajímavé
(podrobnosti v samostatném bodě).
• Několik farářů sondovalo možnost nástupu na náš sbor
• Zvažujeme možnost zveřejnění inzerátu v církevním tisku.
• Potřebujeme sestavit charakteristiku sboru a charakteristiku kazatele, abychom věděli co požadujeme a co nabízíme.
CHARAKTERISTIKA SBORU
Jednotlivé body zapisovala podle návrhů přítomných Kristina Ambrožová na ﬂipchart, nic jsme nevyřazovali předem.
• „blázinec“ - netradiční sbor (bez fary, lidé dojíždí, atraktivní, ale náročná milenka - Luboš Venců)
• relativně maličký, ale s velkým myšlenkovým a pracovním potenciálem, který
není využitý na 100 %
• sbor volby - nemáme jen tradiční členy
• jsme schopni fungovat dohromady, ač jsme z různých směrů
• otevřený sbor, ale ne průchozí - nově příchozí mají chuť ve sboru pracovat
• rodinné a neformální prostředí
• • farář nemůže být autoritou jako na venkovském sboru
• • musí být silnou osobností, ale ne vůdce, spíš koordinátor
• vřelé prostředí, ne netečné
• malý sbor - vidíme si navzájem do talíře - může to být + i • hodně seniorů, hodně dětí
• zájem jeden o druhého v normě
• jsme ekonomicky soběstační
• určitě chceme sbor zachovat
Úskalí a rizika sboru
• kazatel nemůže očekávat, že bude jednoznačnou autoritou
• jsme v nájmu - není jisté zázemí
• speciﬁcké prostory – vč. kanceláře
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CHARAKTERISTIKA KAZATELE
Jednotlivé body zapisovala podle návrhů přítomných Kristýna Ambrožová na
ﬂipchart, nic jsme nevyřazovali předem.
• Měl by se 100% věnovat sboru (srdcem)
• ne vůdce, ale zkušený bratr na cestě
• měl by být schopen vystavit se skutečným problémům
• schopen pochybností
• rodina nebo partner by se měl zapojit jako člen (členové) sboru
• • uvědomujeme si, že to bude těžké
• neměl by budovat kariéru mimo (na úkor) sbor
• aktivity v církvi mohou být výhodou
• být múzický
• mít vztah k lidem
• • budovat vztahy
• • žít sborem
Co nechceme
• ne ortodoxní, ne liberální
• ne pouze otevřený - mít ukotvení názor
• nechceme jít proti osobnosti faráře
• nemůžeme očekávat tak obrovské nasazení celé rodiny jako u Ortů
KAZATELÉ, KTERÉ JSME OSLOVILI, NEBO O NICH UVAŽUJEME
Pavel Ruml
• tč. ve službě v armádě
• O místo ve sboru by měl zájem, ale mohl by nastoupit až na začátku roku
2015. (Pavel Ruml by mohl nastoupit už od začátku r. 2013 – zjištěno později)
• Vzhledem k věku by nebylo možno ho zvolit na 10 let.
• Manželka je farářkou v Olomouci.
• Kazatel pevný ve víře a přímý v projevu.
Tomáš Matějovský
• Farář v Jablonci nad Jizerou a senior Libereckého seniorátu
• Tradiční evangelík s farářskou rodinou
• Otevřený
• Ve svém sboru pracuje s rodinami
• Má zajištěné bydlení v Praze (?)
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Hynek Tkadleček
• farář ve Volyni (dříve v Soběhrdech)
• velké zkušenosti při práci s rodinami
• aktivní, podnikavý
• Manželka (Eva Tkadlečková) je aktivní v církvi, pracovala v Ústřední církevní
kanceláři a s mládeží.
ÚKOLY PRO STARŠOVSTVO
• pozvat Pavla Rumla
• navštívit sbor v Jablonci a poslechnout si kázání Tomáš Matějovského
• příp. stejné s Hynkem Tkadlečkem
—

Pražské pašije
Všechny básně v tomto čísle Katakomb jsou ze sbírky Jana Škroba Pražské pašije.

a přišel jidáš
přiblížil se ten který mě zrazuje řekla si
on s námořnickou košilí a těsnými džínami
prošel kolem ní a rukou přičísl si vlasy
když postávala v parku a čekala na svítání
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jako zástup ozbrojený meči a holemi
bylo to jak se díval jinam když jej pozdravila
zavřel se v šeru a ona pak klíčem po zemi
zmatené čáry neurčité řezné rány ryla
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– JAZ –
Jusufův africký zpravodaj, březen 2012
V roce 2006 jsme pod vedením Michala Otřísala a Hanky Gottwaldové vyrazili na
cestu do Taize. Už je to dávno, ale stále máme na co vzpomínat. Jedna ze vzpomínek je na milé setkání s bratrem Josefem - jediným Čechem v komunitě. I těm, kdo
s námi v Taize nebyli, nabízíme setkání s tímto bratrem alespoň ve formě vyprávění a postřehů z cest po východní Africe.
JO

Nairobi
V podvečer jsem byl v takové zvláštní povznesené náladě možná i díky horečce,
která s sebou občas přináší zajímavá duševní rozpoložení (pěkně to popisuje Václav Havel v Dopisech Olze). K mojí dobré náladě přispělo asi i to, že jsem si během
dne vypral prádlo, zametl dům, uklidil pokoj, srovnal svoje věci ve skříni, hezky zabalil částečně do igelitové tašky a částečně do krabice všechny dárky, které jsem
nakoupil v Etiopii, protřídil poštu, na pár mailů odepsal … Pak jsem na webu prohlížel fotky z pohřbu Jiřího Kaplana: Je tam na mnoha záběrech taky bratr Alois
a další známé tváře (Hoškovi, rodiče, můj švagr). Když jsem zvonil na modlitbu,
myslel jsem na blízké lidi a modlil se slovy bratra Rogera: Bože, dej, abychom se
radovali z nadmíry darů, kterými nás zahrnuješ, a aby nám to stačilo.
Autobusy jedné soukromé dopravní společnosti v Nairobi jezdí s velkým reklamním nápisem „Comfort tosha“ (pohodlí stačí). V Mji wa Furaha zpíváme
v jedné písni „Mungu tosha“ (solo Dios basta, sám Bůh ti dostačí). Čemu má
člověk věřit – té reklamě, anebo písni?“
Dnes byl u nás stejný listopad, jaký bývá ve střední Evropě, sychravo a déšť,
ale večer jsme to rozehnali nádherným, přímo božským zpěvem s padesáti mladýma, kteří přišli na víkendový retreat.
Začal jsem s překladem Dopisu z Taizé 2012. Originální název Vers une nouvelle solidarité jsem si pracovně přeložil jako „Musíme si pomáhat.“
„Při otvírání cest důvěry se vždycky setkáme s překážkami. Možná se nám budou občas zdát nepřekonatelné. Jak se k nim postavíme? Jak odpovíme na
zkoušky, které prožíváme my nebo ostatní lidé? Budeme ještě víc milovat?“ (Dopis z Taizé 2012, Na cestě k nové solidaritě)
Nedávno jsem listoval deníkem a narazil jsem na úryvek z Hrabala, který jsem
si zapsal někdy před 15 lety:
„A pak jsem se vracel s nákupem domů, přemýšlel jsem cestou, celou cestu
jsem se bavil, vyprávěl jsem znovu, co jsem za ten den všechno řekl a udělal,
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a ptal jsem se, zda jsem to řekl nebo udělal správně, a já jsem za správné uznával jen to, čím jsem se bavil, ne bavil jako děti nebo pijáci, ale tak, jak mne to učil
pan profesor francouzské literatury, bavení jako metafyzická potřeba, že když
člověka něco baví, tak je to ono, vy idioti, vy potomstvo zlé blbé a zločinné, říkal
a tak nám nadával, aby nás dostal tam, kam chtěl, aby zábavou nám byla poezie,
věci a události krásné, a krása že má vždycky dopad a dosah směřující k transcendentnu, to jest v nekonečnu a věčnosti. (…) Hovořil jsem i o tom, že krása
má ale druhou stránku, že je ve vztahu, v tom, jak člověk dovede milovat i všechno to, co je nepříjemné, opuštěné, milovat krajinu s těmi hodinami a dny a týdny, kdy prší.“ (Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále)
Slavili jsme křest sousedovic 18ti měsíční Stefani; dopoledne kostel, potom
slavnostní oběd. Odpoledne jsem vyráběl ikonostas do kaple, ten přístřešek na
tříděný odpad musí počkat.
Myslel jsem, že k večeru něco napíšu, ale dlouho jsem se o to nepokoušel, protože mi bylo nějak blbě, tak jsem šel nakupovat. Po cestě jsem se zastavil v jednom pouličním baru na chlazenou coca-colu, připil na keňský Independence
Day a úplně mě to postavilo na nohy.
To, co si myslím, neumím vždy dost dobře vyjádřit, a k tomu, co chci, se znovu a znovu dopracovávám a uvědomuju si to postupně a rozmanitými způsoby.
Představuju si, že na nebeském večírku Havlovi na přivítanou vystoupil také
Jirous s autorským čtením svých veršů…
Květy jabloní
koudelí obalené.
Kéž si tak měkce lehneme
do Tvého hnízda,
Pane.
Dávám dohromady zpěvník do Kigali a pak půjdu nakupovat vajíčka na palačinky, co budou dneska k večeři, protože slavíme Hromnice a taky dvacet let mého bratrství.
Opět porucha internetu, server hlásí, že je zaneprázdněn… Ať tam dají místo
toho pitomýho servera nějakou sympatickou servírku.
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do veleknězova
dvora

do místodržitelského
dvora

na žižkově v baru co nikdy nekončí
dala si vodku vlastně náboj do spánku
někteří pak vystoupili (krvavé oči)
aby křivě proti ní říkali věci

purpurový plášť
smály se kulaté hlavy
městští strážníci
u nás nenajdeš
jistě pomoc ani soucit
pak ji vedli ven

ona však mlčela nic neodpověděla
slzy malé hvězdy jak střepy ve tváři
ale ostříhané vlasy zpocená čela
a skelná vata slov podlaha ohořelá
potom na ni někteří počali plivat
zakrývali jí obličej a bili ji
po hlavě a do zubatých zvuků větráku
smáli se jí a přitom volali prorokuj

pilát

místo zvané golgota

vzala čerstvé prorostlé jehněčí z lednice
venku lehce prosvítalo slunce z husté vaty
bylo čtrnáctého dne tohoto měsíce
měla i když sama doma dlouhé bílé šaty

se zničenými sandály v ruce šla
na petřín což někdy znamená lebka
pak si úplně vyčerpaná lehla do trávy
bylo devět hodin vzduch se však třásl
byl horký

vzala trochu krve nenápadně potřela
obě veřeje u nových dveří svého bytu
maso upekla s lístky hořčice a chtěla
hned všechno sníst ve stoje
pod sbírkou linorytů
vzala do zesláblých rukou vidličku a nůž
jenže zrovna v tu chvíli zaslechla
z chodby hlasy
co mám tedy udělat s tou
židovskou královnou
ptal se jeden se smíchem další ji vyděsily

tiskla se k zemi chtěla se schovat
město pod ní temná krajina snová
připomínalo pánev kolemjdoucí říkali
ona chce zbořit chrám
a ve třech dnech jej postavit
a pokřikovali na ni vstávej
zamčená v zoufalství a únavě
byla sotva schopna zvednout ruku
směrem k nebi
(zakrývala si tak slunce)
a tekly jí slzy

ještě víc a zmizet
nebylo kam nebývá kam
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POZVÁNKA NA INDIÁNSKÉ TÁBOŘENÍ
Bojovníci a bojovnice kmene Šůva!
Na vědomost se dává, že letošní Velký lov kmene Šůva bude. Rada starších
rozhodla, že vyrazíme krátce po osmém
úplňku. V našich lovištích vztyčíme teepee a zapálíme ohně. Po celý lov se potom
budeme učit žít v souladu s přírodou, obdivovat krásu světa stvořeného pro náš užitek a využívat všechny jeho dary. Budeme
se zdokonalovat v praktických dovednostech i rozvíjet své nadání zpěvem kmenových písní a vytvářením šperků a ozdob
z darů lesa. Budeme hrdinskými skutky cvičit svou sílu, statečnost, ale i rozvahu. A především budeme v sobě objevovat a zdokonalovat ty nejdůležitější přednosti ze všech: vzájemné přátelství a úctu k přírodě.
Duchovní záštitu nad naším tábořením přislíbili p. Stanislaw z Římskokatolické farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava ve Vršovicích a Jiří Ort, kazatel Vršovického sboru českobratrské církve evangelické.
Velký lov proběhne v termínu od 12. 8. do 25. 8. na stejném lovišti, jako loni,
tedy poblíž bělošské osady Křeč, okres Pelhřimov. Táboření je koncipováno pro
děti a mládež školního věku.
Základní cena tábora je 2600 Kč. Pro velké rodiny, které nám svěří větší počet
svých ratolestí, bude samozřejmě připravena množstevní sleva, aby bylo táboření
ﬁnančně dostupné opravdu pro všechny. Z ceny bude pokryta společná cesta dětí
vlakem na tábor a zpátky, jídlo a veškeré další výdaje v průběhu celého tábora.
Hlavním vůdcem celého lovu, jakož i zdrojem všemožných dalších informací a obecně mozkem celého táboření nechť je náčelník Zavřený Ret – Michael Polák.
Veškeré starosti ohledně ﬁnančního zabezpečení, plateb, rozpočtů a technického vybavení tábora na svá bedra přijal Nezastavitelný – Ondřej Kavan.
Všechny („nováčky“ i zasloužilé bojovníky a bojovnice a jejich rodiče), kteří
mají zájem o získávání dalších informací ohledně připravovaného tábora, prosíme, aby kontaktovali Blikcvak Žbluňk – Terezu Váchovou, která Vaše mailové adresy (případně telefony) zanese do Šůva adresáře, a zajistí, aby se
k vám všechny další informace dostávaly přehledně, rychle a spolehlivě.
Přihláška bude k dispozici v kostele sv. Václava na Čechově náměstí a v prostorách Vršovického sboru v Tulské, případně na požádání zaslána mailem.
Způsob odevzdání a zaplacení přihlášky bude uveden přímo na přihláškovém
formuláři. Prosíme o odevzdání přihlášek a zaplacení tábora do 30. 6. 2012.
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KONTAKTY
Michael Polák (náčelník, obecné info, hlavní mozek):
774900629, michael.polak@seznam.cz
Ondřej Kavan (platby, účetnictví, technické záležitosti):
724333987, ondrej@kavan.cz
Tereza Váchová (adresář): 723715900, tereza.vach@gmail.com
Doporučujeme vašemu zájmu také webové stránky Vršovické farnosti www.farnostvrsovice.cz a Vršovického sboru www.vrsovice.evangnet.cz.
Za celý kmen Šůva vám přejeme dobrou medicínu a těšíme se na vás. Lovu zdar!
M. Polák, O. Kavan, T. Váchová, V. Veselý a L. Bernášková

po celé zemi
město záhadně zalité tmou
hustou vazkou tmavě červenou
a ona vykřikla jako z posledních sil
bože můj bože můj proč jsi mě opustil

opona nebe se roztrhla
vpůli odshora až dolů a
smaragdová duha pod víčky na chvíli
země se otřásla těžký prach rozptýlil

směrem od malé strany letěl
černě kovový těžký orel
a zpocený muž s tetováním kostlivce
sklonil hlavu řekl je to tak jak to je

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Smažený celer
S potěšením vám nabízím možnost nahlédnout pod pokličku vyhlášené kuchařky, sestry Jiřinky Veberové. Z receptu mám radost, protože jsem schopen
si podle něj uvařit oběd. Takže kuchaři i nekuchaři, pečlivě čtěte!
Jiří Ort

Již řadu roků konzumuje naše rodina tuto pochoutku. Celer prostřední
velikosti očistíme a rozpůlíme. Každou půlku rozkrájíme na 3/4 cm plátky. Do kastrolu se širším dnem nalijeme 1 litr studené vody, do které přidáme 2 lžičky soli a 2 lžíce octa. Vaříme na mírném ohni 1 hodinu. Vyndáme na tác a necháme vychladnout. Změklé plátky celeru obalíme
v trojobalu a smažíme na oleji. Podává se s nějakým pečivem vychladlé
nebo ještě teplé s bramborem.
Jiřina Veberová
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