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Friedl Dicker-Brandeis: autoportrét

Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.

Květen
2018
Židům 11,1 K

Úvod i závěr těchto katakomb bude věnován víře. Petrovi Nesvadbovi, jemuž moc děkuji za
nahrávku, vykvetly bledule. Sám jsem zvědav co vykvete mně. Petr mluví k lidem o víře,
kteří se na ní dívají velmi opatrně. Snaží se ukázat její krásu. Dynamičnost. Snaží se vnést
světlo do toho novověkého a zejména postmoderního rozporu mezi vírou a rozumem. Vystavět
právě tento most v sekularizované společnosti, která je navyklá (často oprávněně) vidět projevy víry v církvi s nedůvěrou, je složité. A přece si myslím, že jeho laskavé podání ten most
staví dobře, i když třeba ne na první pohled pevně. Ostatně víra není o pevnosti, to je vlastnost
stolu, jak říká farář a “truhlář” Jan Keller. Víra má jiné vlastnosti. Třeba nahlédnutí toho
odkud a kam člověk jde. Věřím, že právě tahle mostní konstrukce nespadne, naopak bude
dobře rekonstruována. Chtěl bych k tomu také přispět.
V tom našem verši na měsíc květen hraje
víra roli místa, odkud je dobře vidět naděje.
Čteme nadějných věcí podstata a důvod
věcí neviditelných. Věci si tam ale dodali
překladatelé. Spíše se myslí události, to co
se nás bezprostředně i v dalekém horizontu
týká (mohou to být i věci, ale myšleno je
daleko širší pole). Co chci, aby se mě v mém
životě dotklo.
První část věty zní, „Víra jako nadějných
věcí podstata”. Víra pokládá základy naději. Víra jako vykročení k něčemu, co není
iluze. Jenomže oddělit naději od iluze je
těžké. Kolikrát jsme byli zklamáni, když
jsme někomu, něčemu uvěřili. A přece zatrpknout je jen jedna možnost. Ano učinil
jsem tuhle zkušenost s tímhle, tahle věc mě
zklamala, příště budu asi opatrnější, ale
víru zakládající naději neztratím. Víra jako
podstata věcí nadějných neznamená, příště
to bude lepší. Spíše je to neustálé nové začínání komunikace se světem v naději živené vírou. Vždyť přeci víra se zklamáním
nekončí. Vždyť přeci ukazuje daleko dál
než stojí ten viditelný, který mě zklamal.
To, co opravdová naděje ukazuje, je cíl našich životů. Ono zaslíbení, že to naše místo
v čase a prostoru se stává pevným právě
proto, že z druhé strany přichází ten Jedinečný, ten Podstatný. Ten, který v zaslíbeních a naději na plnost Božího království
v nás i mezi námi opravdu přichází a jed-
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nou přijde cele. Již nebude třeba učit někoho, všichni poznáme, jak to vlastně celé
je. Zatím poznáváme částečně. Jednou
však poznáme plně, ano prohlédneme
všechny falše, respektive falší již nebude.
Erazim Kohák píše v jedné ze svých přednášek, že „Víra je něco co odsunuje člověka
ze středu světa”. To moje já, které si nosím
každý den s sebou a učím se s ním žít, se
umí postavit, rozhlédnout se a zamířit k cíli.
Umí se uvidět jako putujícího, který přiznává, že uvěřil něčemu, co je větší než
on/ona sama/sám.
Víra je pak důvod věcí (událostí) neviditelných. Viditelné je jasné, tam je čeho se
chytit. Neviditelné? Jaký důvod má spolehnutí se na neviditelné. Víra je odvážných
krokem do nezmapovaných - do té doby
neviditelných míst, nebo je to krok ztřeštěnce? Na odpověď si asi budeme muset
počkat, ale do té doby je na nás, co naše
víra bude zakládat, pohne-li i tím, co je neviditelné, nebo se smíří s tím, co je vidět
očima. Nezpůsobuje snad důvod změnu
stavu? Nemůže snad víra pohnout i tím Neviditelným, aby se nakonec objevil i v našich životech a sám naši víru upevnil a naději přetavil v přítomný okamžik?
Vykveť v našich životech,Ty Neviditelný,
třeba i neviditelně. Amen
Matěj Opočenský

Ještě k eucharistické
modlidtbě…

Na základě několika debat nad podobou slavení VP se
ještě jednou vracím k tématu eucharistické modlitby.
Text vychází z pera Poradního odboru liturgického,
který připravuje novou Agendu ČCE (Agenda je
v tomto případě něco jako „jak slavit bohoslužby”).
Eucharistická modlitba se od dob staré církve
užívá pro vyjádření vděčnosti a díkůvzdání (eucharistia). To je jeden z hlavních důvodů, proč večeři
Páně konáme. Zároveň modlitba vyjadřuje, že společné slavení kolem Kristova stolu je nám dáno jeho
smrtí a vzkříšením. Dále obsahuje připomínání Božích činů spásy v Kristu (anamnézi), za něž vzdáváme díky, i prosby o Ducha svatého (epiklézi).
Tradičně tvoří její základní strukturu tyto prvky:
V úvodním dialogu mezi předsedajícím a shromážděnímzaznívávýzvak pozvednutísrdcí„Vzhůrusrdce“,
na kterou lid odpovídá zvoláním „Máme je u Pána”, což
znamená, že věříme, že naše srdce patří nebeskému
Otci. „Je to důstojné a spravedlivé”, které zazní jako odpověď na „Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci” je opět
proneseno ve víře, že to naše vzdávání díků (eucharistia) Bohu bereme vážně. Není bez zajímavosti, že jej
křesťané převzali ze zvolání shromážděného římského
lidu, který takto reagoval na závažné rozhodnutí obce,
např. na volbu zástupce nebo jeho uvedení do úřadu.
Křesťané jej převzali při svých shromážděních právě
jako odpověď na pozvání k modlitbě díkůvzdání.
Samotné díkůvzdání následuje v prefaci, která obsahuje chválu za konkrétní Boží jednání v Kristu,
formulovanou obvykle se zřetelem k období církevního roku. Je zakončena plynulým přechodem
k aklamaci Sanctus.
Sanctus je chvalozpěv andělů „Svatý, svatý, svatý
Hospodin zástupů…“ (Iz 6,3). Jeho společným zpěvem či recitací se pozemský sbor věřících připojuje
k nebeské bohoslužbě a oslavě Božích skutků.
Anamnéze, do níž ústí preface a Sanctus, je děkovné
připomínáníBožíchskutků.Můžebýtpojataširocejako

/ Editorial
Život sboru plyne.Prožili jsmeVelikonoce, vyjeli s dětmi do Hojsovy Stráže, náramně oslavili narozeniny Magdaleny Jelínkové. Moc
jí děkujeme za přichystání oslavy
a pozvání na ní. Přejeme Ti,Magdo, ještě jednou mnoho sil a hodně Božího požehnání.Děkujeme za
tvou dlouholetou péči nejen o sbor
a Fairový život! Jsme rádi, že tě
máme a ty máš nás :-).
Co je před námi? Noc kostelů,
tentokrát částečně „v blízkosti
sboru”. Divadlo, grilování, fotbal,
výstava pozapomenuté výtvarnice a pedagožky „Bedřišky Brandeis”. A taky se dozvíte,že nás čeká
předletní sborová brigáda.
Co se dočtete dále? Vracím se
ještě jednou k eucharistické modlitbě. Hledáme někoho vhodného do Dozorčí rady Diakonie ČCE
- SKP Praha. Bude Synod, bude
hukot :-) Do Letnic sbíráme peníze
na Jeronýmovu jednotu a na
projekt Diakonie ČCE v Zátarí.
Omlouvám se Vám, ani tentokrát
nepředstavím svoji práci na „Zámečku a ve SPeKu” ani třetí část
přemýšlení o sborové práci. Příště ale místo bude. Zakončujeme
také článek o Alfredu Kocábovi.
Petr Nesvadba se pustil na tenký led víry až z toho vykvetly nádherné bledule! Díky Petře, hned
jsem část tvého článku použil v
nedělním kázání.A na závěr dort,
přátelé. Dobrou chuť!
Matěj Opočenský
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Předletní brigáda
8. – 9. 6. 2018
v pátek od 16: 00,
v sobotu od 9: 00

Milí přátelé, ani byste tomu nevěřili, ale je to tak, už je to dva
roky od poslední brigády. A tak
nám z různých temných koutů
sboru vylézají jiné temné věci,
naštěstí ne síly ani jiná nečistá či
čistá zviřátka. Aby to tak zůstalo,
je potřeba podívat se pod schody,
k únikovému východu, umýt
skleněné plochy, probrat se hernou atd. Však to víte a znáte.
A při tom si užít to dělné společnství s bratrem či sestrou.
Svorně mýt, čistit VZT, vyhodit
rozbité, určit, co je již nepotřebné, zkontrolovat, co by potřebovalo opravit. Prostě přijďte
a nebojte vzít na sebe pracovní
oblečení.
Moc se na vás těším! Budu
také mýt.
MO

rekapitulacedějinspásyodstvořenípřespříběhIzraele,
nebo úzce se zaměřením na příběh Ježíše Krista. Jejím
vrcholemjepřipomínkanovésmlouvyuzavřenév Kristově krvi, do níž jsou bez rozdílu zváni všichni lidé.
Proto plynule přechází do slov ustanovení, která
jsou pojata jako součást modlitební řeči k Bohu. Slavící společenství se jimi u Boha dovolává privilegia,
které mu svou smrtí a vzkříšením vydobyl Boží Syn.
(Po slovech ustanovení může být vložena společná
aklamace označovaná jako tajemství víry: „Tvou smrt
zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme.“ Lze ji zařadit také bezprostředně
před přijímáním.)
V dalším krokuse pozornost obracíod Božíchskutků
spásy k tomu, co v této chvíli koná shromáždění. Tento
přechod lze vyjádřit formulacemi typu: „Pamětlivi Jeho
smrti a vzkříšení slavíme tento hod…“
Následující epikléze je prosbou o vstup Ducha svatého do dění večeře Páně. Je formulována jako
prosba o posvěcení darů pro společnou hostinu
a/nebo jako prosba o spojení účastníků večeře Páně
s Kristem a mezi sebou navzájem.
Někdy mohou být prosby o sjednocení s přítomnou i zvítězilou Kristovou církví vyjádřeny výrazněji
v tzv. mementu („Pamatuj, Bože“).
Eucharistická modlitba je zakončena trojičně formulovanou doxologií a společným „Amen“.
POL a MO

Diakonie ČCE – dozorčí rada

Milí členové a členky vršovického sboru, Pražský seniorátní výbor a Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci nás požádaly, abychom ze svých řad vybrali někoho do dozorční rady tohoto
diakonického střediska. Středisko poskytuje služby pro seniory, nemocné, lidi v nouzi, rodiny
s dětmi, lidi s duševním onemocněním („Dobroduš”) a krizovou linku SOS pomoc. Jedna z jejích služeb se nachází i ve Vršovicích. Konkrétně Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice.
Pečovatelskáslužbanabízíslužbyzaměřené
nazlepšeníneboudrženíkvalityživotaseniorů
sesníženousoběstačnostíalidísezdravotním
postižením.Říkají:„Našeslužbyumožňujíuživatelůmstrávitmaximálnídélkuživotavesvém
vlastním domácím prostředí, kde jsou respek-
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toványjejichpotřebyazvyky.Poskytujemenapř.
pomoc při osobní hygieně, při udržování domácnosti, s přípravou a podáním jídla, zajistíme nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři,
na úřady apod. Samozřejmostí je poskytování
základníhosociálního poradenství apomoc při

A co je vlastně dozorčí rada (DR)?
Naprvníposlechtoneznívábně,komubyse
chtělo někoho dozorovat. Ale DR je hlavně
kontrolním orgánem. Snaží se promýšlet činnost správní rady (statutární orgán, kteří řídí
činnoststřediska)acíl,kamstřediskosměřuje.
Jestli jeho služby odpovídají jejímu poslání.

A jaké je poslání střediska?
Vybírám jen několik bodů. Celé znění
zde: https://skp.diakonie.cz/o-nas/naseposlani/
• Jedinečnost, důstojnost, respekt
vycházíme ze základního křesťanského
principu – člověka vnímáme v jeho jedinečnosti. Respektujeme jej – jak jeho
osobnost, tak jeho potřeby. Zachováváme
důstojnost každého, kdo využívá naše
služby – každý je pro nás partnerem.
• Víra, naděje, láska
je východiskem naší činnosti, chceme
přispívat k šíření dobra v našem nedokonalém světě. Smyslem naší pomoci je
úsilí o zlepšení kvality života lidí.

www.svatodusnisbirka.cz

Ó, jak to voní, když se jídlo nese ke stolu...
Padesátka obyvatel Diakonie v Libici se díky svatodušní sbírce
dočká nově vybavené kuchyně a jídelny.

“

Současné vybavení Diakonie ve středočeské Libici nad Cidlinou
kvapem dosluhuje. Věříme, že i ryze praktická věc, jako je moderní
stravovací zázemí, povede k hezčímu a hodnotnějšímu životu lidí
v našich domovech.

“

jednání s úřady. Na přechodnou dobu zapůjčímekompenzačnípomůcky:francouzskéhole,
sedačky do vany, vozíky, toaletní židle a pomůžeme při nácviku jejich používání.Při poskytování služeb spolupracujeme také s lékaři, rodinou a dalšími institucemi. Služby jsou
poskytovány na základě smlouvy s klientem.
Najejichúhraděsepodílíklientpodleplatného
sazebníku Pečovatelské služby Vinohrady –
Vršovice. Klient má možnost požádat sociální
odborměstskéčástivesvémbydlištiopříspěvek
napéči,kterýjeurčennaúhradunákladůzasociální služby.“
Na staršovstvu jsme o tom diskutovali
a rádi bychom se střediskem spolupracovali. Zaujmout místo v dozorčí radě by byl
první dobrý krok, jak středisko poznat a podílet se na jeho životě.

V domově pro seniory v Libici nad Cidlinou žijí lidé, kteří už nemohou být pro svůj věk nebo nemoc sami doma.
Výtěžek svatodušní sbírky je určen na konkrétní projekt Diakonie ČCE. Konto veřejné sbírky: 359 6666 359 / 0800, var. symbol 900.

• Profesionalita a odbornost
Profesionální odpovědnost je nadřazena
soukromým zájmům pracovníků. Ohleduplnost, slušnost a vstřícnost je považována za samozřejmou součást jednání
každého našeho pracovníka
Rada má celkově 7 členů a 2 náhradníky,
kteří se volí na 4 roky. Jedná se o 6 setkání za
rok. Z toho plyne, že odpovědnost a práce je
rozložena do rukou a hlav více lidí a také to, že
to má několikaletou perspektivu. Vybrat někoho vhodného bychom měli do 14. 5. 2018.

Koho hledáme?
Velkou výhodou je zkušenost se sociální sférou, ale není to podmínka. Podmínkou je spíš
chuť s Diakonií spolupracovat. V mantinelech
dozorčíradyhledatprototokonkrétnístředisko
cestuspolečnostípodochranouNejvyššího,jak
sepěkně zpívá vevangelické písni.
MO
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Noc
kostelů 25. 5. 2018
„zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu“
Milí přátelé, přijměte pozvání na Noc kostelů do blízkosti vršovických katakomb a samozřejmě i do nich.

Jaký bude letos program?
Na staršovstvu jsem předložil návrh udělat letos program oproti loňským rokům trochu jinak. Co udělat v blízkosti kostela grilování? Fotbalový turnaj? Dětské představení?
Pozvat sousedy na odpolední a večerní posezení? Staršovstvo můj návrh schválilo.
Je to ale trochu risk. Přijdou lidi? Uvidíme. Možná, že nás bude jen hlouček. Ale
to přeci nevadí. Třeba se k nám připojí studentský klub Malý Eden a do turnaje se přihlásí i lidé z okolí.
A kde by se to mělo ukutečnit? Za víceúčelovým hřištěmvTulské ulici jetakové malé
prostranství s různými cvičebními nástroji. Je
to tam příhodné. Nikoho bychom tam rušit
neměli a je to opravdu v blízkosti kostela.
A co když bude pršet? Tak se budeme radovat, protože vodu naše země potřebuje
a my se přesuneme do sboru a uděláme turnaj v ping-pongu.
A co přímo v katakombách?
Centrem dění pod povrchem země bude
výstava nikoliv obrazů, ale práce jedné neobyčejné, ale zároveň také veřejností pozapomenuté středoevropské autorky spjaté
s českými dějinami.

Výstava nese název: Nadání je touha
Autorka se jmenuje Friedl DickerBrandeis a výstava zachycuje její
výtvarný vzdělávací experiment
Friedl Dicker-Brandeis je jednou z nejvšestrannějších představitelek meziválečné
středoevropské avantgardy. Její terezínský
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výukový experiment nepřestává navzdory
tragickým okolnostem fascinovat nejen progresivní komplexností, ale též využitelností
v rámci současného systému vzdělávání. Ten
je na jedné straně stále častěji konfrontován
s radikálním omezováním kreativních předmětů a na straně druhé musí brát ohled na
stále složitější potřeby dětí vyplývající z traumat, jež jsou důsledkem života ve světě sociálních nejistot, válečných a ozbrojených
konﬂiktů, uprchlictví a migrace.
Dochovalo se téměř čtyři a půl tisíce dětských kreseb, mnohé z nich prezentované na
výstavě,jakovýsledekjejíusilovnépedagogické
práce v extrémních podmínkách nacistického
koncentračního tábora – ghetta Terezín.
Friedl Dicker-Brandeis, rozená Friederika Dicker, česky Bedřiška Brandeisová
(*1898, Vídeň – †1944, Auschwitz-Birkenau) byla rakouská a československá výtvarnice, pedagožka a návrhářka interiérů.
Vyrostla v židovské rodině. Po absolvování
soukromé umělecké školy ve Vídni, studovala na Bauhausu ve Výmaru. Poté založila ve Vídni s architektem Franzem Singerem ateliér Singer-Dicker. Jejich
společné práce získaly mnohá ocenění
a byly prezentovány na výstavě Moderního
interiérového designu v Rakouském uměleckoprůmyslovém muzeu (dnes MAK).
V roce 1931 Friedl Dicker otevřela ve Vídni
vlastní ateliér. Po vstupu do Komunistické
strany Rakouska byla za svou politickou
činnost zatčena a vězněna. Po propuštění
emigrovala do Prahy. Zde se vdala za svého
bratrance Pavla Brandeise a tím získala

československé občanství. V září 1942 byla
spolu se svým manželem deportována do
Terezína, kde působila jako vychovatelka
a vyučovala výtvarnou výchovu. Před svým
odchodem do Osvětimi nechala v kufru na
půdě ukrýt stovky dětských výtvarných děl,
která se po válce dostala do pražského Židovského muzea. Dne 9. října 1944 byla
zplynována. Její muž holokaust přežil
a znovu se oženil.
V roce 2016 byl po Friedl Dicker-Brandeis pojmenován Obecní dům ve vídeňské
části Alsergrund.
Výstava nám byla zapůjčena z Rakouského kulturního fóra, kterému moc děku-

jeme. http://www.rkfpraha.cz/vytvarneumeni/nadani-je-touha-friedl-dickerbrandeis-a-vytvarny-vzdelavaciexperiment-2018-05-25/
Nemůžeme také opominout, že graﬁcké
zpracování výstavy vytvořil Tomáš Vokatý, který v den Noci kostelů oslaví
velmi kulaté narozeniny.
Závěr Noci kostelů proběhne po výstavě.
Bude to takové večerní duchovní ztišení.
Chtěl bych připravit na vybrané biblické
čtení k Noci kostelů krátké zamyšlení
s modlitbou. Na úplný závěr píseň.
Moc Vás také prosím o pomoc s organizací
a následným úklidem sborových prostor. MO

Program
15.00 – 20.00 program venku – posezení venku, grilování, fotbalový turnaj
17.00 – 18.00 divadelní hra nejen pro děti bratří Kryštofa a Matyáše Míkových (venku)
20.30 – 21.15 vernisáž výstavy Nadání je touha
21.30 – 22.00 závěrečné ztišení

Synod ČCE
31. 5 – 3. 6. 2018

Na přelomu května a června bude v Litomyšli zasedat synod ČCE. Na programu je
toho tradičně hodně. Začíná se již ve čtvrtek
odpolene a končí v sobotu večer + nedělní
bohoslužby v Chrudimském seniorátu.
Prosím vás o vaše modlitby, nejen proto,
že tam budu jako člen, ale prostě proto, že
zasedání synodu je věcí celé církve, tedy
i vršovického sboru.
Budeme jednat například o novém zpěvníku, agendě, pastýřských radách, ale nejvíce asi bude upřen zrak na tisk Strategický
plán ČCE, který dostal název „Reformanda
2030”. Jsem velmi zvědavý na debatu. Dokument byl připraven s pečlivostí a svědomitě. Snaží se pojmenovat slabiny i výzvy

církve a doby. Co je důležité pro život církve
atd. Jsem si jist, že debata bude veliká.
Celkově bych si přál, aby to, co ze synodu
vzejde, bylo celé církvi k užitku. Prosím Vás
ještě jednou o modlitební podporu. MO

Víkendovka

V pátek 13. dubna se několik rodin vydalo do
Hojsovy Stráže nedaleko Železné Rudy, aby
strávily víkend v krásném prostředí šumavských hor. I přes záludné datum a vydatný
páteční liják všichni dorazili na určené
místo, kde díky mistrovským logistickým dovednostem Lenky V. našel každý místo, kde
mohl složit hlavu.
V sobotu byl pak pro děti připraven program s velikonočním tématem cesty do
Emaus. Poté většina osazenstva vyrazila
na dopolední procházku k šumavskému orSborový dopis vršovického sboru ČCE
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loji a pak dále na vyhlídku Liebeshohe.
Všichni se pak již těšili na výborný oběd,
který připravily Martina M. a Lenka V. s pří-

davkem indické inspirace Josefa B. Odpoledne byl pak podniknut větší výlet k bývalému Rumpelově mlýnu. Po návratu došlo
na opékání buřtů a společné zpívání
u ohně.
Nedělní ráno naplnily bohoslužby, pak
i hry a sportovní aktivity některých účastníků. Po další várce porcí výborné zelňačky
a dalších dobrot už byl čas vyrazit zpět na
cestu domů. Dříve než ale došlo na odjezd,
bylo nutno prozkoumat i sousedící objekt.
Obě budovy (tzn. k víkendovce využitý apartmánový dům i dřevěná chalupa přes zahradu) totiž budou sloužit jako útočiště pro
letošní sborovou dovolenou. Po debatě o možných pro a proti byly oba objekty schváleny
jako postačující. Okolní příroda je nádherná,
možností různých výletů nepočítaně.
Velké díky Lence V. za to, že místo pro víkendovku i dovolenou našla a zařídila vše
potřebné. Martině M. a všem jejím pomocníkům za výbornou stravu podávanou
v průběhu víkendu. A samozřejmě Matějovi O. za program.
KC

Zápis schůze staršovstva 26. 4. 2018
1. Zpráva z provozu sboru
• bohoslužby – „zvát častěji Michaela Otřísala jako kazatele, má světu co říct“
• nedělní škola – běží, Jan Š. a Kristina C.
stáhli a přeložili ukázkovou lekci americké episkopální církve. Výhodou je praktické zaměření a návodnost. Materiál je
použitelný, ale je na něm potřeba pracovat.
• nejmenší děti – naposledy jsme se nesešli,
ale skupina se drží
• biblická s dětmi/náboženství – dvakrát
za sebou se sešli. Rozbíhá se to.
• schůzky nové konﬁrmační skupiny a starších dětí – skupina se schází pravidelně.
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Téma Velikonoc a Ježíš neodsuzující.
Konﬁrmandi dobře pracují s textem.
• Mládež se neschází
• biblická pro třicátníky a také starší mládež
– další setkání opět u Radů
• biblická pro dospělé – pokračujeme ve čtení Matoušova evangelia. Účast nečekaně
stoupla. Vyslání učedníků do světa a sobotní potyčky s farizei.
• setkání seniorů – program Jiří Cuc „jak
jeho otec prožíval Pražské povstání“
• varhaníci ve sboru – zkoušíme a zapracováváme, v neděli David Rejchrt

• sborová dovolená / víkendovka – navštívili jsme Hojsovu Stráž. Je třeba se připravit na snížený komfort, respektive to
trochu připomíná Pernink. Příroda je tam
krásná.
• Matěj O. Nebude kázat 20.5. – zástup –
Hana Ducho

2. Co nás čeká?
• jarní úklidová brigáda – 8.–9. 6. 2018 –
v pátek od 16: 00, v sobotu od 9: 00
• křest Vavřince Míky – 13. 5. 2018
• Noc kostelů – 25. 5. 2018 „zůstávali přes
noc v blízkosti Božího domu“
• Grilovačka za fotbalovým hřištěm ve spolupráci s Malým Edenem. Fotbalové
utkání. Oslovit Kryštofa Míku a jeho
bratra, aby zahráli jejich novou hru. Centrem Noci kostelů vernisáž výstavy ve
sboru, následně pak zakončení slovem
a písní.
• 31. 5. – 3. 6. 2018 synod ČCE v Litomyšli
– ruší se dětské bohoslužby a posouvají se
na následující týden.
• 15. 6. 2018 – Horoušánky Open, děkujeme Jelínkům za pozvání a uspořádání.
• Den otců – neděle 17. 6. 2018 – Návrh:
Výlet s dětmi na pravý břeh Vltavy naproti Roztokům.

3. Volba členů seniorátního výboru (návrh
na členy) a dozorčí rada Diakonie ČCE
SKP
• Nominace do SV za náš sbor: Tomáš Trusina, Lenka Ridzoňová, Pavel Ruml
• SV se na nás obrací s prosbou o delegáta
na člena dozorčí rady SKP Diakonie.

4. Finanční zpráva k 31. 3. 2018
• Celkově náklady: 217 750 Kč; výnosy:
87 787 Kč; hospodářský zisk: 129 962 Kč (již jsou účetně započteny
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povinné odvody za Personální fond a repartice)
• Sbor náklady: 207 492 Kč; výnosy:
77 277 Kč; hosp. zisk: -130 215 Kč;
z toho sbírky: 17 535 Kč, dary členů
sboru: 2 900 Kč; salár: 53 680 Kč a ostatní dary 900 Kč
• Byt náklady: 10 257 Kč; výnosy:
10 510 Kč; hosp. zisk: 253 Kč
• Na účtech (k 1. 4. 2018): ČS
164 226,67 Kč; Era 473,59 Kč (běžný
účet) a 247 864,81 Kč (spořící)

5. Pastorační pracovnice březen a duben
• Spolupráce se Zuzanou F. na úpravách
kuchyňky
• Pastorace: člen sboru × 2, Zámeček × 1
• Katakomby: korektury, rozeslání
• Administrativa a pochůzky, komunikace
ohledně věcného břemena k Srbínské
• Děti: nedělka – koordinace, vedení (3×),
nejmenší děti – 1× asistence
• Víkendovka: pomoc s přípravou programu, nákupem potravin

6. Technické záležitosti
• nainstalováno plátno – zatím dvě místa
v modlitebně (kino a při bohoslužbách)
• Výhodnější nabídka na energie – zařizuje Tomáš H.
• Kuchyňka: seniorátní grant 17 280,-,
úpravy zařizuje Kristina C. a Zuzana F.

7. Celocírkevní sbírky a platby
• Provedené: Sbírka na HDL JJ (1. 4.
2018, 2710,- Kč)
• Archové sbírky
• 1. Postní sbírka Diakonie ČCE – ukončíme s letnicemi
• 2. Sbírka darů Jeronýmovy jednoty –
ukončíme s letnicemi
• Provést: 20. 5. – Sbírka pro Diakonii
Zapsal Richard Šípek
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Alfréd Kocáb (1925–2018)

15. 3. 2018 zemřel farář Alfréd Kocáb. Připomínáme ho zde, nejen za jeho celoživotní postoje a způsob uchopení víry, které bylo velmi široké a tedy nadkonfesijní, ale také proto, že
v jistý čas vypomáhal kazatelsky i ve sboru ve Vršovicích. Děkujeme za vše, co skrze něj Pán
Bůh vykonal. Článek jsme převzali z webu Pamět národa – Post bellum
http://www.pametnaroda.cz/story/kocab-alfred-1925-5288/
Pokračování z minulého čísla
Patřil k zakládajícím členům Nové orientace a její angažované teologie. Její členové se snažili zahájit dialog se státní mocí.
Vnímali, že církev má zaujmout angažovaný postoj k celospolečenským tématům.
Po odnětí státního souhlasu pro výkon
duchovenské služby v roce 1974 pastoroval
v kotelně. „To se stalo, protože jsme nedali
pokoj na synodech. My jsme prostě byli zvoleni na synody a tam jsme zastávali tzv. staré
názory. To je jedna věc. Druhá věc je, že když
už jsme nebyli voleni jako členové synodů,
tak jsme alespoň pokřikovali z balkonů, když
někteří mluvili jako kolaboranti. Dělali jsme
rámus, dělali jsme neklid, psali jsme rezoluce. Soudruzi nás viděli jako buňku, která
rozsévá bacily. Státní správa už došla po likvidaci všelijakých nepřátel programově
k církvi.“ Opakovaně odmítl nabídky Státní
bezpečnosti ke spolupráci. V první vlně signatářů podepsal na konci roku 1976
Chartu 77 a záhy začal pracovat ve Výboru
na obranu nespravedlivě stíhaných. „Přišel
farářský kolega a předložil mi papír s textem. Já když jsem to přečet, tak jsem říkal, že
proti tomu nic nemám. Už předtím jsme obdobné rezoluce odhlasovali a podepsali, to
nebyla žádná zvláštní novinka. Tak jsem to
podepsal. Nečekal jsem, že z toho bude takový rámus nebo hysterie, takže jsme počítali i s tím, že by nás i vystěhovali do Rakouska, což by byl tedy paradox, kdybych se
tam vrátil.“
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Alfréd Kocáb patřil mezi spolusignatáře
řady lidskoprávních a za svobodu církví
bojujících petic a prohlášení adresovaných státní moci. V polovině roku 1989
se jako první z křesťanských chartistů oficiálně vrátil do farářské služby, když byl
zvolen farářem Českobratrské církve
evangelické v Praze u Salvátora. Pro jeho
přirozenou autoritu jej synod zvolil do
pastýřské rady. Smysl farářské služby vždy
spatřoval v následujících větách: „Faráři
mají privilegium a samozřejmě i pokušení,
že by mohli mít na podstatné věci dostatek
času. Stýkají se s lidmi, moc úřednické
práce není, i když samozřejmě i církevní
aparát se byrokratizuje. Ale farář by měl
být vyvázán ze všedních starostí a věnovat
se lidem, jejich potřebám, být jejich zpovědníkem, naslouchat, aby lidi k němu
mohli přijít a on měl čas. Aby farář seděl
svým zadkem na faře a nelítal, já nevím
kde. Prostě já jsem vždycky říkal: ‚Jsi farář, tak seď farářským zadkem na své židli.
Buď tam. Když někdo přijde, tak ho přivítej.‘ Aby lidé věděli, že můžou někam jít.
I když třeba každý není Jan Zlatoústý nebo
apoštol, ale mít srdce pro druhé, to už je
hodně. Kde se může člověk vyplakat… Aby
takové místo bylo.“ V roce 1997 mu byla
z rozhodnutí prezidenta Václava Havla
udělena Medaile za zásluhy o stát I.
stupně.
Martin Jindra
Sborový dopis vršovického sboru ČCE

10

Víra, podezření a bledule

Já vím, vzal jsem si příliš velké „sousto“. Přesto mi to nedá. Jsem nešťastný z podezření, jemuž
je stále znovu vystavována v naší společnosti víra. I když jsem ve svém „misijním nadšení“ dosud nepolevil, bývám unaven z debat na téma údajně nepřekonatelného rozporu mezi „rozumem“ a „vírou“. V dnešním fejetonu se vracím k jedné svojí přednášce z uplynulých týdnů…
Nejcitlivějšívždyckyje,čímzačít.Nenavážuli kontakt s auditoriem, vše bude ztraceno. Ale
jaknatojít?Vírajespolehnutímse,důvěrou.
Hm. Já už to „vím“. Ale jak to vlastně „vím“?
A jak toto „vědění o víře“ zprostředkovat někomu,kdo„nevěří“?Tojsouparadoxy!!Odpočátku jsem přitom v podezření právě proto, že
„jen věřím“, zatímco oni „už vědí“…
Je obtížné diskutovat o fenoménu víry
vrámci„diskursuvědy“;moderníčlověk,který
se již předem uzavírá jinému úhlu reﬂexe
(nebo jej pokládá za méněcenný), pociťuje od
počátku „převahu“ své argumentace. Jenže
v tom je právě ten „zakopaný pes“: staří Hebrejci neargumentovali! Víra jim byla postojem přijetí, věrnosti, smlouvy mezi Bohem
a lidmi. Jan Milíč Lochman ve svém „Krédu“
pěkně upozorňuje na nutnost rozlišovat dva
koncepty pravdy: řecký koncept „alétheia“
jako vhledu do struktur jsoucna, a hebrejský
koncept „´emet“ jako spočinutí ve vztahu.
Ano,hovoří-liŽidčikřesťanovíře,mánamysli
„život v pravdě“ jakožto život v Boží přítomnosti, život stvrzující, že jsem „porozuměl“
volání a následuji je. Víra je odpovědí na „volání“ živého Boha, nikoli pojmový konstrukt.
Jak ovšem „tématizovat“ tento přístup lidem,
kteří požadují „důkazy“?? Již dávno jsem
upustil od pokusů o výklad důkazů Boží existence; jednak nejsou pro moderního agnostika legitimní a jednak jsem si uvědomil, že
tím jen pasívně přijímám „pravidla hry“ vědeckého diskursu. Co tedy?
Napadlo mne: fenomén víry by se – možná
– dal identiﬁkovat na pozadí dichotomie „vysvětlení“ a „porozumění“, kterou kdysi ex-
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ponoval Wilhelm Dilthey. Tím sice zůstanu
v rámci diskursu racionality, ale zároveň z něj
zamířím „ven“! „Vysvětlení“ chápal Dilthey
jako přírodovědně zaměřený, exaktně racionální postoj člověka ke světu, jehož cílem je
odhalit obecné zákonitosti tohoto světa
a jeho „fungování“. Předmětem „porozumění“ jsou produkty lidského ducha a směřuje k rekonstrukci jejich konkrétní úlohy
v kontextu lidské kultury, dějin, k interpretaci
jejich smyslu. Ač Dilthey psal o dvojím typu
vědecké metodologie, mohl by to být nosný
most, jak pootevřít dveře hájemství víry!
Cítím, že auditorium toto diltheyovské rozlišení přijímá. Posluchači jsou spokojeni,
„děláme vědu“. V tuto chvíli nepozorovaně
měním „diskurs“. Co vlastně znamená „porozumět husitství“? Co znamená porozumět
uměleckému dílu? A co znamená porozumět Bibli? Připojuji i osobní hledisko: otvírám auditoriu svoje srdce, svoje hledání, své
jistoty i pochybnosti, líčím víru jako cestu.
Ukazuji, že „přijetí“ neznamená „slepou oddanost“, že víra nejen nevylučuje, ale (je-li živou vírou) bytostně zahrnuje kladení racionálních otázek, že víra obsahuje jak chvíle
Boží přítomnosti, tak i Božího mlčení, že víra
je existenciálním vzepětím, které může nabýt
i podoby tragického konﬂiktu.
Zjišťuji, že posluchačstvo zbystřuje.
Opatrně společně poodhrnujeme závěj pojmů a teorií, a někteří si v úžasu začínají všímat, že pod studeným sněhem kvetou něžné
bledule. Vidím na některých tvářích zmatek. Víra že je odvážným krokem přitakání
něčemu, co mne přesahuje? Doposud byli
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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přesvědčeni, že je to postoj hlupství nebo
slabosti… Víra že je svobodným rozhodnutím, krokem k zakoušení něčeho, co exaktní
racionalita nemůže (ale ani nezamýšlí)
„uchopit“? Doposud byli přesvědčeni, že
ten, kdo „věří“, je naopak člověkem nesvobodným, ba zajatcem – nejlépe nějaké raﬁnovaně jej manipulující církve…
Mám radost: podařilo se mi „uvést v podezření“ dosavadní přesvědčení většiny, že

víra je buď chybnou vědeckou teorií, nebo extází fanatika, nebo utilitaristickým kalkulem.
Je to málo? Ostatně křesťanství bylo přece
„podezřelé“jižv okamžikusvéhozrodu!Cožpak radostná zpráva o tom, že oním „mašiach“ je právě tenhle „obyčejný“ Ježíš (navíc
ještě popravený tak ponižujícím způsobem),
nebyla většině současníků trapným „faux
pas“? Vzdávám tiše chválu podezření; totiž
pomáhá zrát a růst…
Petr Nesvadba

Recept: Dort bez vajec a mléka

Tento recept doporučuji všem, kteří se potýkají s alergií na mléčné bílkoviny či vejce. Většinou peču dvojnásobnou dávku – uvedená množství jsou spíš na dortíček.
1 a 1⁄2 hrnku hladké mouky
1
⁄4 hrnku třtinového hnědého cukru
1
⁄4 hrnku javorového sirupu
3 lžíce kakaa
1 lžička sody na pečení (nebo půl pytlíku
prášku do pečiva)
1
⁄2 lžičky soli
1 lžička jablečného octa

1 hrnek vody
5 lžic rostlinného oleje
1 lžička vanilkového extraktu
trošku citrónové kůry
1 kvalitní čokoláda na vaření
1 lžíce kokosu na posypání ovoce (výborně se
hodí kiwi nebo maliny)

V míse nebo přímo v lehce vymazané pečící formě smícháme mouku, cukr, javorový sirup, kakao, vanilkový extrakt, sůl a sodu. Pak přidáme ocet, vodu a olej. vše zamícháme
do hladké směsi. Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C cca 35 min. Vychladlý dortík potřeme rozpuštěnou kvalitní čokoládou a můžeme lehce posypat kokosem. Necháme ztuhnout. Podáváme s jakýmkoliv ovocem, které máte rádi.
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Program na květen a červen 2018
6. 5. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský
káže Matěj Opočenský

13.5.2018

neděle

9.30

bohoslužby s dětmi a křtem Vavřince Míky
(den matek)

15.5.2018

úterý

16.00

setkání konﬁrmandů

17.5.2018

čtvrtek

14.00

setkání seniorů

17.5.2018

čtvrtek

20.00

schůze staršovstva

20.5.2018

neděle

9.30

bohoslužby s VP - Svatodušní neděle

káže Hana Ducho

22.5.2018

úterý

20.00

setkání třicátníků, čteme knihu Exodus

u Bartošků?

23.5.2018

středa

13.30

setkání nad biblí ve Fokus Praha

25. 5. 2018

pátek

15.00

Noc kostelů

27.5.2018

neděle

9.30

bohoslužby

29.5.2018

úterý

16.00

setkání konﬁrmandů
zasedání synodu ČCE

Litomyšl

3.6.2018

neděle

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

8.-9.6.2018

pá-so

16.00

sborová brigáda

15.6.2018

pátek

17.6.2018

neděle

31.5 – 3.6.2018

káže Matěj Opočenský

Horoušánky OPEN
výlet otců s dětmi (den otců)

hledáme cíl!

21. 7.-28. 7. 2018

11.30

sborová dovolená

Hojsova Stráž

26. 8. 2018 – 1. 9. 2018

vršovicko-litoměřický tábor pro děti

Křížlice

Pravidelná setkání v týdnu
podle domluvy

10.00

setkání nejmenších dětí (úterý, čtvrtek, nebo pátek)

sudá úterý

16.00

setkání konﬁrmandů a starších dětí

3. úterý

20.00

setkání třicátníků po bytech

středa

15.30

biblická hodina pro dospělé

středa

17.00

biblická hodina pro děti

3. středa

13.30

bilická ve Fokus Praha

4. čtvrtek

14.00

setkání seniorů

4. čtvrtek

20.00

schůze staršovstva

pátek

10.00

bohoslužby v domově pro seniory ve vršovickém zámečku

15.00

Program venku

sousedské posezení, grilování,
fotbalový turnaj
za multifunkčním hřištěm v Tulské ulici

17.00

Divadelní představení nejen pro děti

Kryštof a Matyáš Míkovi
za multifunkční m hřištěm v Tulské ulici

20.30

Vernisáž výstavy v prostorách sboru

21.30

Nadání je touha
Závěrečné ztišení
Vstup do
modlitebny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tulská 1/14, Praha 10
Vstup do modlitebny je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 213
zastávka Bělocerkevská
6, 7, 10, 16, 22, 95, 97, 99
zastávka Kubánské náměstí

