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Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří lidé ve svém domě anděly,
aniž to tušili.
Židům 13,2

Skandály proroka Ozeáše

Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Je čas dotázat
se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. (Ozeáš 10,12)
Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří lidé ve svém domě anděly, aniž
to tušili. (Židům 13,2)
Vzhledem k tomu, že dostáváte červnové
katakomby skoro se začátkem července,
přizval jsem si k úvodnímu zamyšlení
i heslo na další měsíc. To je z knihy proroka Ozeáše.
Prorok Ozeáš, to je těžký starozákonní
kalibr. Kniha začíná Hospodinovým příkazem, „Jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva
měj děti. Země jen smilní a smilní, odvrací se
od Hospodina.“ (Oz 1,2). Ve třetí kapitole
pak má prorok dokonce milovat milenku jiného. V rámci biblických knih je tu vršen
skandál za skandálem. A přece to není laciná provokace, ale velmi výrazný
a hřmotný hlas, který mluví o lásce Boží
k člověku. Léčba Boží láskou, která je ale
také bolestí očím věřících… „Pojďte, vraťme
se k Hospodinu, on nás rozsápal a také
zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou
dnech nám vrátí život, třetího dne nám dá
povstat a my před ním budeme žít.“, píše
Ozeáš v šesté kapitole.
Ozeáš, jako jeden z prvních biblických
hlasů, přirovnává vztah Hospodina a lidu
Izraele ke vztahu muže a ženy. V těch velmi
pohoršlivých příkazech se má jasně ukázat, jak na tom Izraelci se vztahem k Hospodinu vlastně jsou. Kde a u koho stojí.
Ozeášova kritika směřuje k celé tehdejší
izraelské společnosti. Směřuje dovnitř Izraele. Dnes bychom řekli dovnitř církve.
Jeho kritiku nelze redukovat na něco jako
sexuální nevázanost, ta je vlastně (pokud
vůbec) spíše okrajová a má zde funkci přirovnání. Dokonce nelze redukovat jeho kritiku jenom na neúčast lidu na nábožen-
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ském provozu („chodí do kostela“). To by
bylo málo. Prorok Ozeáš velmi tvrdě odhaluje, co se s lidem stalo, když utekli od Hospodina. „Slyšte slovo Hospodinovo, synové
izraelští! Hospodin vede při s obyvateli
země, protože není věrnost ani milosrdenství
ani poznání Boha v zemi. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto
země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou
i mořské ryby.“ (Oz 4,1-3). Není-li v církvi
věrnost, milosrdenství ani poznání Boha,
země truchlí, lid i zvěř chřadne, hynou
i mořské ryby. Důsledky jsou dovedeny až
do ekologické krize.
Ten červencový verš „rozsívejte si pro
spravedlnost“ pak vede k něčemu novému!
Vy rozsívejte spravedlnost. Položte základy,
které přinesou spravedlnost. Je dost
možné, že za vašeho věku spravedlnost
ještě ani nenasadí na plody, je dost možné,
že teprve generace po vás sklidí milosrdenství. Ale je zásadní a naprosto klíčové
s tím začít teď. Bez sazenic není les a les
rychle nevyroste.
Český spisovatel Karel Čapek v závěru
jedné ze svých „Povídek z jedné kapsy“
píše: „Ale já vám řeknu, musí bejt Někdo
nejvýš spravedlivý. To zas jo, pane. My můžeme jenom trestat; ale musí bejt někdo, kdo
by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divnýho jako
láska.“ Prorok Ozeáš i přes velmi drsné pasáže knihy nakonec mluví právě o Božím
odpuštění a Boží lásce, která dokáže po-

chopit lidské omyly. „Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho
shlédnu. Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít
ovoce, které poneseš. Kdo je moudrý, aby těmto věcem
porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy
cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit,
nevěrní však na nich upadnou.“ (Oz 14, 9-10). Dejme
šanci vzrůst milosrdenství. Třeba pohostiností.
Matěj Opočenský

Prezident
Edvard Beneš
Jak se na něj dívat dnes?
Milí přátelé, letos slaví celá naše společnost 100 let
od založení Československa. I když už jsme zůstali
jen Česko, ještě k tomu bez drtivé většiny původního
židovského a romského obyvatelstva a českých Němců, přeci jen tohle soustátí považujeme za začátek
i toho současného státu Česká republika. Chtěli bychom Vás tedy pozvat na přednášku s diskuzí o druhém Československém prezidentu Edvardu Benešovi (28. května 1884 Kožlany – 3. září 1948
Sezimovo Ústí). Je to jedna z postav československých dějin, která stále vyvolává vášně, a je na ni
nabaleno mnoho mýtů a starých nenaplněných i naplněných očekávání atd.
Kdo přijde promluvit o této jistě ne černobílé postavě československých dějin? Historik, etik a ﬁlosof
PhDr. Petr Nesvadba, CSc. Inu náš milý pravidelný
přispěvatel závěrečnými úvahami tohoto sborového
periodika.
A kdy? Rozhodli jsme se pro neděli 9. září 2018.
Dne 3. 9. totiž uběhne přesně 70. let od úmrtí tohoto
československého prezidenta. Určitě nečekejte jednostranný pohled na tuto důležitou postavu československých dějin. Petr Nesvadba se umí podívat na
historii z více úhlů. Postava prezidenta Beneše ho zajímá již několik let a přečetl o něm kde co, však jeho
poctivost a důkladnost dobře znáte. Těším se na tuto
zajímavou přednášku s jistě bohatou diskuzí. Jste
srdečně zváni.
MO

/ Editorial
Milé sestry,milí bratři,předně omluva. Dostáváte červnové katakomby pozdě.Číslo je ale na informace bohatší,třeba se vám bude tohle čtení hodit na dovolenou.V dopise naleznete i čtení těžké. Mám
za to, že ale zajímavé. Například
„vzpomínky na Bedřišku“ nebo
vzpomínky tatínka Jiřího a Antonína Cuce na Pražské povstání. Jo
a GDPR!
Dále bych chtěl poděkovat.Proběhla sborová brigáda,nebylo nás
mnoho,ale mnoho se toho udělalo. Například máme skoro hotovou
přestavbu kuchyně. Chybí jen detaily. Konečně je tam vše přehledné, funkční a myslím,že krásné.
Výletili jsme s otci a dětmi kolem
Sázavy.Paráda! A připravujeme se
na velký celosborovývýlet do Pardubic. Přihlašujte se ve sboru,mailem, nebo poštou.
V září také proběhne přednáška
o Edvardu Benešovi.Možná se vypravíme i s dětmi na polovíkendovku do Čími,to se ale ještě mezi
rodiči musíme domluvit. V září
toho bude až dost.Tak ať nepřeháníme. Říjen je také dobrý čas…Přijměte i krátké slovo o synodu ČCE
a jeho prohlášení.Snad všechnyinformace budou srozumitelné.
Přeji vám pěkné čtení, dobře
odpočinkový letní čas a bezpečné
návratyzdovolené do běžného rytmu. A sejdeme-li se třeba při nedělních bohoslužbách, nebo kdykoliv jindy, budu se na vás těšit.
MO
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Co synod ČCE dal?

Na přelomu května a června proběhl synod ČCE v Litomyšli. Koho by zajímalo, jaká témata
synod probíral, odkazujeme na internetové stránky synodu http://synodcce.cz/.
Synod přijal dokument „Reformanda
2030“. Rozhodl také, že na začátku roku
2019 bude uspořádána celocírkevní konference k tomuto dokumentu. Jako nejvýraznější rozhodnutí je vnímáno odsouhlasení
staveb dvou škol, Evangelické akademie
v Praze (v současnosti na Spořilově)
a Bratrské základní školy na Praze 7. Financování staveb bude probíhat z tzv. restitučních prostředků.
Synod se také vyslovil k celospolečenskému dění v Prohlášení synodu:

Prohlášení synodu
Synod Českobratrské církve evangelické,
který se sešel v Litomyšli ve dnech 31. 5. až
2. 6. 2018, přijal toto prohlášení:
„Českobratrská církev evangelická je
spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli
například určoval, co smí herci hrát, nebo
na co se smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby
skupiny spojené s fašismem či neonacismem
používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku
pro své jednání.
V následování Krista se potkávají lidé
všech ras a národů, sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé,
kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili
jménem křesťanů.“
Litomyšl, 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
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Pár poznámek…
Prohlášení jde v linii předchozích prohlášení synodu, která ostře odmítají rasismus a jakékoliv formy extremismu.
Synod ČCE považuje za nepřípustné,
aby se jednání skupin lidí, kteří jsou očividně napojení na ultrapravicovou
scénu, zaštiťovaly křesťanstvím. Ke hře
„Naše násilí a vaše násilí“ a dalším reakcím společnosti (církevní i necírkevní) se prohlášení nevyjadřuje. Společnost, která je svobodná, si musí sama
určit, co je ještě přípustné a co už ne.
Já osobně chápu ty, kterých se některé
části hry dotkly. Ježíš není jen člověk minulosti, ale přítomný mesiáš. Mesiáš –
Kristus, který trpěl bičováním a umřel
na kříži. Přesto v Něm a právě v takové
cestě Bůh zvítězil nad zlem. Křesťanství
právě toto zvláštní vítězství vyznává
a hledá způsob, jak na to odpovídat vlastním životem. Chápu tedy, že další „bičování“ Ježíše se nám zdá nepřípustné
a více než urážlivé. Na druhou stranu
každá hra by se měla hodnotit na základě svého celku, nikoliv dílčích scén.
Naše hodnocení Bible, kterou bychom
znali jen podle knihy Jozue, nebo pár
vybraných veršů, by bylo zcela jiné.
Svou váhu má také to, z jakého regionu
autor hry pochází a s jakým jednáním
křesťanů byl v životě konfrontován
(z Chorvatska autor zažil občanskou
válku v Jugoslávii – mezinárodností
a mezináboženské řádění). Podle toho,
co jsem si já byl schopný dohledat je
„kristus“ v divadelní hře (jako divadelní
pokračování na str. 11

Oslavy 100 let ČCE

Milí přátelé,v rámci oslav 100 let ČCE se bude ve dnech 27. 9. – 30. 9. 2018 konat celocírkevní setkání v Pardubicích. Na programu budou:
• bohoslužby,
• přednášky a panelové diskuse na téma
etnických, náboženských a sexuálních
menšin,
• výstavy (Předsudky) a ﬁlmy,
• prezentace (Diakonie, malá nakladatelství, evangelické školy),
• hudební vystoupení (Tygroo, Consonare, Let‘s Go!, Noční optika, Svatopluk, Evangelická konzervatoř Olomouc, romská kapela, Bombarďák,
pěvecký sbor ECHO),
• divadlo (Hravá logopedie),
• dílny pro děti i dospělé, sportovní hry,
komentované procházky,
• a mnoho dalšího.
Protože i my se chceme oslav zúčastnit,
rozhodli jsme se, že do Pardubic uspořádáme sborový výlet. Věříme, že každý z nás
si na oslavách najde „to své“, nabídka je
opravdu bohatá. Zajistíme dopravu i ubytování pro ty z vás, kteří máte zájem. Je
možnost velice příjemného ubytování v domově mládeže ve dvou- a třílůžkových pokojích. Prosíme, pokud se s námi chcete
do Pardubic vydat, přihlašte se nám.

Můžete to udělat dvěma způsoby:
1.Zapíšete se do tabulky vyvěšené na
magnetické tabuli u vchodu do sboru.
2.Napíšete nám email na
vrsovice@evangnet.cz. V emailu prosím
uveďte počet osob a zda budete potřebovat dopravit a ubytovat, případně na
kolik dní (nocí).

Prosíme, přihlašujte se co nejdříve, nejpozději však do konce července.
Samozřejmě, pokud budete chtít, můžete cestovat samostatně či ubytovat se
u známých nebo příbuzných.
Prodalšíinformacesledujtecelocírkevníwebové stránky k oslavám www.100letcce.cz
a také naše sborové stránky
http://vrsovice.evangnet.cz/.
Také se připojujeme k prosbě pořadatelů
o pomoc při organizování akce, která se neobejde bez pomoci dobrovolníků. Chcete-li
k úspěchu oslav přispět tím, že věnujete svůj
čas a nasazení, nebo pokud máte ve svém
okolí někoho, o němž víte, že by se rád zapojil, věnujte pozornost registračnímu formuláři na stránkách výročí v sekci „Dobrovolníci“. Všem, kteří se rozhodnou pomoci,
uhradí pořadatelé cestovné, nabízí také
ubytování a stravu zdarma a bonusem bude
hezké „výroční“ tričko.
KC a MO
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Z noci kostelů:

„vzpomínky na Bedřišku“
Anna Sládková: Vzpomínky na
Friedl Dicker-Brandeisovou
„Seznámili nás naši mužové – znali se
ze studií na náchodském gymnasiu. Někdy
začátkem protektorátu jsme jeli na první
návštěvu k Brandeisovým do Hronova.
Spieglerova vila, kde bydlili, byl pěkný,
velký, pečlivě udržovaný dům hned naproti
nádraží přes koleje. Pavel Brandeis byl
u Spieglerů účetním. Hronov, malé, v kopcích stulené městečko dávala iluzi bezpečí
v době ohrožení; jistě tam bylo klidněji nežli
v Praze, Vídni nebo Berlíně. To byla místa,
v nichž postupně Friedl žila a z nichž byla
postupně vyháněna hrozícím nebezpečím.
Přivítala nás srdečně, přátelsky. Byla
drobná, středního věku; inteligentní oválnou tvář měla lemovanou černými, krátce
střiženými vlasy a pod těmi černými vlasy
měla tvrdou lebku a přesně myslícím mozkem, hlubokými vědomostmi, velkým nadáním a laskavou moudrostí. Byt byl prostě, přirozeně elegantní, dokonalý byt
dvacátého století. Ani předtím, ani potom
jsem neviděla takový. Vždyť studovala na
Bauhausu, slavné škole ve Výmaru a deset
let spolupracovala se svým spolužákem
arch. Franzem Singerem na zařizování
interiérů bytů, vil, školek, obchodů atd.
Byla v ní obrovská síla, svěžest a vtip.
Když nacisté začali u nás uplatňovat své
rasové zákony a Pavel, její muž, přišel o zaměstnání i o byt, tehdy jsem poznala nezdolnost jejího charakteru i to, jakou nádhernou stavebnicí je její nábytek.
Nastěhovali se do skladiště v přízemí jednoho nárožního domu. Prostor byl dost
velký, ale docela nečleněný, jen jedna jediná dlouhá místnost.
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Když jsem se to dozvěděla a přijela, byl již
v provozu funkční byt s předsíní, kuchyňkou, provizorní koupelnou a jedním, nebo
dvěma pokoji. Přepážky tvořily skříně s malými skříňkami stejného půdorysu jako nástavci. Již se tam zase žilo, pracovalo, kreslili a malovalo a chodili tam přátelé.
Samozřejmě se i vařilo, což bylo zvlášť důležité, protože židé nesměli do restaurací,
na lístky se dostávalo tak jako tak málo potravin a oni dostávali ještě méně.
S dobrým rozmarem plnila malířka své
každodenní povinnosti hospodyně. Přátelé jí
nepřišli nikdy nevhod. Snad denně přicházela Laura Šimková, jež se s nimi znala už
z Prahy a tak jako Brandeisovi hledala v Hronově trochu víc bezpečí. Někdy přijela za
Laurou její sestra Elsa, nejstarší z dětí, která
svým mladším sourozencům nahrazovala
maminku, když jim časně zemřela. Pavel se
vždycky moc těšil na její návštěvu, protože
byla výborná kuchařka. Za jejích návštěv se
vařilo a zavářelo a všichni pomáhali. […] Během těch několika protektorátních let, do
roku 1942, jsme se často vídali u Brandeisů
v Hronově i u nás v Náchodě a byla to podnětuplná setkání, kdy se povídalo a kuchtilo,
poslouchala hudba, prohlíželi jsme obrazy
a knihy. Bylo nám dobře v těch vzácných
chvílích pohody a přátelství, tím vzácnějších
a dražších, čím ohroženější byly.
Friedl nebyla v Československu dlouho,
byla z Vídně a neuměla česky. Emil Tylš neuměl německy a oba byli vášnivými diskutéry. […] Poznala jsem postupně tři jejich
hronovské byty, pokaždé když se museli
stěhovat do menšího a menšího. První byl
největší, nejkomfortnější, s dostatkem
světla, dobře se tam malovalo. Měl krásné

výhledy a květiny v oknech, kde se jim dařilo, a bývaly vděčnými modely. Byl odtamtud vidět kus Hronova v zeleni s kopci
vzadu, ale byl odsud také výhodný pohled
na železniční závory. Člověk nemusel čekat na vlak na nádraží, mohl se zdržet do
poslední chvíle, když šly závory dolů. Pak
bylo načase bez otálení se zvednout a utíkat. […] Friedl si zamilovala hronovskou
krajinu i lidi. Její obrazy svědčí o tom i o její
lásce ke květinám. Řekla mi kdysi:
„Bylo údobí, kdy jsem je malovala a trápila se úvahami, k čemu umění je.“ – a dodala: „Taková pitomost.“ Vychovávala již
jen tím, jak žila, jak statečně a poctivě žila
a pracovala – její postoj k životu posiloval
a zavazoval a je mi příkladem dosud. Rozšiřovala můj obzor četbou; půjčila mi i tak
vzácnou knihu o technikách malby, jako je
Doerner. Když se museli stěhovat i z toho
druhého bytu do maličkého podkrovní ve
vile vedle Sokolovny, vzdali se většiny nábytku. Nechali si jen to nejnutnější, a tak
vznikl další z jejich půvabných bytů. Když jí
někteří přátelé, jimž tak jako jí hrozila deportace do Terezína, říkali: „Proč se tak namáháš? Stojí ti to za to? Za chvíli jdeme do
Terezína.“ Odpovídala: „ Kdybych měla jen
jeden den žít, stojí mi za to, abych ten den
žila.“ […] Ještě jedna příhoda na mne
mocně zapůsobila. Při poslední návštěvě
u nás prohlížela si Friedl Hamannovy dějiny
umění. […] Zaujalo ji tam něco, co si chtěla
nakreslit a prosila mne, abych knihu přivezla, až k nim pojedu. Asi jsem hned nemohla a pak přišla zpráva, že v nejkratší
době mají odjet do Terezína, abych se přijela
rozloučit. Rozmýšlela jsem se, mám-li
knihu vzít s sebou, připadalo mi to nevhodné. Jistě tam bude plno práce a starostí a na kreslení nebude pomyšlení. Jako
bych ji neznala! Přijela jsem, ihned se ptala
po knize a byla zklamaná. Nedala mi to na-

jevo, ale byla. Už jsem nemohla svou chybu
napravit, protože druhý den odjížděli. Byla
u nich tehdy také jejich věrná přítelkyně
Hilda Kothnyová, jež je čas od času přijížděla navštívit a obvykle přivezla něco k jídlu.
[…] Byla Dr. Farmacie a pracovala v něja-

kém výzkumném ústavu. Nemalé jsou její
zásluhy o dopravu do bezpečí mnohých obrazů a ona sama vlastní několik velmi krásných. […] Friedl mi vyprávěla o sobě. Když
byla malá holčička, zemřela jí maminka.
Nechtěla žádnou jinou, vášnivě odmítala
všechny kandidátky, jež ji otec přiváděl ukázat. Až jednoho dne byla s tatínkem v parku.
Hrála si tam a spřátelila se s jednou paní,
která se jí zalíbila tak, že ji vybrala tatínkovi
za manželku. Jestli ji otec znal už předtím,
nevím, jisté ale je, že se stala její provždy
milovanou hodnou maminkou. Od dětství
ráda kreslila a pořád něco kutila. […] Hráli
s kamarády loutkové divadlo, loutky
a všechno, co bylo třeba, dělali sami. Největší její úspěch byl kůň. Hráli hru, v níž vystupoval kůň, jenže do začátku představení
nebyl hotový a strkal na jeviště jenom hlavu.
Při každém výstupu ho bylo o kousek víc,
v druhém jednání byla vidět už polovička.
Obecenstvo se dovtípilo a vítalo se smíchem
každou další část koně. Stihla to – ještě před
koncem představení. Kůň přiklusal celý za
nadšeného řevu a potlesku dětí.“
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Vlasta Šormová-Matoušová:
Vzpomínka na paní Friedl DickerBrandeisovou
„V roce 1938 jsem nastoupila v Hronově
na dívčí měšťanské škole jako odborná učitelka matematiky a hudební výchovy.
V Hronově byl tou dobou dobrý pěvecký
sbor „Dalibor“. […] V roce 1939 […]se konal v Hronově pěvecký koncert. […] Doprovázela jsem skladby na klavír. Koncertu
se zúčastnili i manželé Brandeisovi, které
jsem do té doby neznala. Při tomto kon-

certu jsem se paní Friedl asi zalíbila, a protože hledala někoho, kdo by ji učil česky,
vzkázala po učiteli Josefu Dufkovi, zda
bych jí dávala hodiny češtiny. Nabídku jsem
přijala. Chodila jsem za ní do bytu jedno odpoledne v týdnu. Učila jsem ji četbou
knížky pro děti „Broučci“, autorem je Jan
Karaﬁát, evangelický farář. Zajímavý byl
její názor na poslušnost – tj. zbožné
broučky. Knížka se jí líbila, ale vadilo jí, že
se broučci nakonec odevzdali osudu a nebojovali o svůj život.“
MO

Článek o práci ve sboru (III. část): Program v týdnu
a)Setkávání dětí: vytvářet společenství.
Seznámit děti s křesťanskými myšlenkami. Letošní rok – zástup stále přichází
(nejmladší), církevní rok a jeho svátky
(mladší). Vztah k Ježíšovi (starší).
• Cíl? – Pomoci dětem orientovat se v životě a ve světě na základě evangelia.
„Probouzet víru“, řešit etická dilemata, seznamovat s biblickými příběhy, písněmi, historií a tradicí.
• Teď: Současná praxe ukazuje, že nejčastěji se děti sejdou v neděli. V týdnu je
účast vlastně velmi chabá.
• Do čeho se pustit? Co rozvíjet?
• Je v našich silách udržet dětské skupiny?
Chceme? Nejmenší děti se poslední dobou
scházívelminepravidelněavětšinanávštěvníkůjemimosbor.Nebojeho„fandové“.
• Mladší děti – chuť je, ale účast značně
kolísá…
• Starší děti + konﬁrmandi – ve sboru je
jich dost, ale skupina je pouze čtyřčlenná. Zato se ale schází pravidelně. Má
to perspektivu.
• Zájem je docela o rodinné víkendové
výjezdy, kde je program pro děti.
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• Je možné vodit děti na setkání ve větším
množství?
b)Dospělí: Biblické hodiny jako prostor pro
otázky víry, seznámení se s biblickými příběhy. Společenství. Možnost pozvat další,
kdo se chtějí v těchto tématech vzdělávat.
• Cíl: témata odpovídající tomu, co je ve
společnosti i v osobní rovině řešeno.
• Teď: několik skupin, většinou podle
věku. Není to ale podmínka. Témata
hlavně vycházející z biblických příběhů.
• Mladší a střední generace (pracující,
pracovně „třicátníci“) – večerní setkání, 4–10 účastníků.
• Nejstarší generace – středa a jednou za
měsíc čtvrtek – účast stabilní 4–8, ve
čtvrtek přes deset.
• Filmový klub – prostor pro lidi
z venku i uvnitř, vícegenerační setkání. Zachováme? Transformujeme? Může to být „prostor pro dialog“, kam zvát hosty, nebo se pokusit
o nějaký způsob přiznané misijní aktivity. Problém náročnosti na přípravu – lidské síly.
Matěj Opočenský

Zápis ze staršovstva 7. 6. 2018
1. Zpráva z provozu sboru
• nedělní škola – kritická a velmi relevantní odpověď k návrhu nedelky. Jak
dál? Od noveho šk. roku jsme bez nových katechetek. Vytvoříme cyklus ze starých? Diskuse o nedělní škole a námitkách – není třeba vytvářet nové
materiály? Katechetky dávají prostor
k výkladu, je potřeba vytvořit fond aktivit
(Jan Škrob, Kristina Camidge), při použití starých materiálů katecheze.evangnet – Matěj Opočenský by na jejich základě vytvořil novou linku. –
jednomyslně schváleno.
• varhaníci ve sboru – přes prázdniny
bude velmi často hrát Irena Benešová
(studentka ETF UK), od září ale jede na
rok na Erasmus, pak by zase mohla hrát.
• křestní příprava – Tomáš K., Helena Š.
(kmotra) – jednomyslně schváleno.
• svatební přípravy – svatby i necírkevní
• Hasiči – účast farářů v týmu záchranářů
(trauma tým, aktivační centrum) – Matěj
Opočenský sechcezapojit,půjdenakurz..?
• Zemřela Helga Šilarová, pohřeb v pondělí 11.6. v 17.00 na Vinohradech.
• Jídlo pro lidi v sociální nouzi středa
22.8.: příprava + odvoz MO + KC (pokud
by to bylo 29.8., může pomoci Bára M
odvézt Tomáš V)

2. Reﬂexe uplynulých akcí
• Křest Vavřince Míky – 13. 5. 2018
• Noc kostelů 2018 – zúčastnili jsme se všech
ročníků,dostanemepamátečníhrníčky;akce
byla úspěšná, komutního rázu. Pro příště
budepotřebavícegrilů,vícegrilujících.Vernisáž byla komornější, ale také pěkná.
• Narozeniny: 25.5. Tomáš Vokatý (40),
7.6. Věra Adamcová (80)

• Synod ČCE – zpráva MO (konference ke
strategickému plánu příští rok, tvorba
nové agendy, termín vydání nového zpěvníku, navýšení personálního fondu, podpora církevního školství, prohlášení
k akci Slušných lidí).

3. Finanční zpráva k 30. 4. 2018
• Celkově náklady: 228,768.60 Kč; výnosy:
114,561.37 Kč; hospodářský zisk: 114,207.23 Kč (již jsou účetně započteny povinné odvody za Personální fond
a repartice)
• Sbor náklady: 216,756.60 Kč; výnosy:
100,547.97 Kč; hosp. zisk: -116,208.63
Kč; z toho sbírky: 25,055.00 Kč, dary
členů sboru: 2,900.00 Kč; salár:
69,090.00 Kč a ostatní dary 1,200.00 Kč
• Byt náklady: 12,012.00 Kč; výnosy:
14,013.40 Kč; hosp. zisk: 2,001.40 Kč
• Na účtech (k 30. 4. 2018): ČS 186 210
Kč; Era 473,60 Kč (běžný účet) a 247
868,16 Kč (spořící)
• Zaplacena první polovina PF za faráře
(54 150 Kč) a PP (14 866 Kč)

4. Co nás čeká
• Jarní úklidová brigáda – 8. – 9. 6. 2018 –
v pátek od 15:00, v sobotu od 13:00 (pavučiny, sklo, prostor pod schody, kuchyňka)
• 15. 6. 2018 – Horoušánky Open
• Den otců – neděle 17.6.2018 – Návrh jet
do Senohrab vlakem k Sázavě, do Pikovic – ještě k diskusi
• dovolená MO 24.6. – 4.7.2018 – jednomyslně schváleno
• GDPR – info ve sboru/web; analýza stavu,
archivace a manuál archivace, využití
místnosti u únikového východu (musí se
zvážit, zda je vhodná, pozvat odborníka),
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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případně prostoru nad knihovnou (nákup
plechových skříněk – O. Rada se podívá).
3 kroky zavedení: 1. Vyvěšení na web,
2. Analýza, 3. Samotná implementace
(MO, KC, TV) – poslat ještě emailem
• Katakomby–zpožděníčervnovéhočísla.MO
• „Radujme se vždy společně“ oslavy
100 let ČCE v Pardubicích
– Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích
společně se Sjezdem mládeže. Lidé se
mohou těšit na tři dny programu
v Ideonu i dalších menších prostorách,
v sobotu navíc přibude i program na
Pernštýnském náměstí. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, ﬁlmové promítání, bojovka po městě i program pro děti.
– Na 16. prosince 2018 je v Obecním
domě v Praze naplánován slavnostní
večer. Kromě toho připravujeme řadu
dalších drobných překvapení.
– Sbírka celocírkevní – od 10.6. června
do druhé neděle v září (archová) – jednomyslně schváleno
– Pojedeme hromadně do Pardubic jako
sbor – jednomyslně schváleno

5. Bielefeld (přijedou letos?)
+ Zurzach (příští rok výročí
výletu do Zurzachu)
• V první řadě bielefeldští letos nepřijedou.
•Do budoucna by byli rádi, kdybychom
vystupovali jednotně s klimentskými.
Navrhovali tři možná témata, o nichž
bychom mohli do budoucna společně
hovořit a sdělovat si své zkušenosti:
Církev a hudba (to je ale spíš pro klimentské), Církev a město a Kulturní
církev.
• MO navrhuje oslovit klimentského faráře D. Balcara a pokusit se oživit vztahy
s Bielefeldem přes něj – schváleno
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6. Pastorační pracovnice
Duben a květen (od 26. 4.)
• Pastorace: Br. Veber x 3, Zámeček x 1
(+ 1x účast na bohoslužbách, v pátek
8. 6. jsou další)
• Katakomby: Podílení se na tvorbě, vyzvednutí a rozeslání
• Administrativa: Kontrola el. pošty, tisk
pozvánek a plakátů, nástěnka, časopisy
apod. Pošta, příchozí, odchozí. Komunikace s účetní
• Pomoc s přípravou výstavy
• Pomoc s přípravou jídla pro lidi bez domova
• Noc kostelů (plánování, nákup a příprava občerstvení, propagace)
• NŠ – materiály: Co učitelé NŠ očekávají od
materiálů:Jakpřevésttémadozábavnéaktivity, aktivit, shromáždění zdrojů, odkazů,
ideálněpodletémat,věkovýchskupin.Upozornění na úskalí příběhu, možnosti rozebrání – návrh písně i aktivit. Odkaz na katecheze.evangnetmidocelavyhovuje.Jsem
ráda, že mám nějaký návod, jak má hodina
vypadat. Ale je pro mě důležité, že se nemusím otrocky držet návodu a můžu si vymyslet i nějaké vlastní aktivity.
• Kuchyňka: Nábytek nakoupen online
IKEA, ve čtvrtek dovoz do sboru. Předpokládaná montáž v pátek a v sobotu 8. – 9.6.
Elektrika:bratrMagdyJ.rozfázovalobvody,
takže by mělo jít zapnout více věcí najednou. Varnou desku zapojí někdo po neděli.
• GDPR: ÚCK konečně poslalo materiály,
stejně tak Jirra software, jsou zde:
https://drive.google.com/drive/fold e r s / 1 Q r Fo W b C E 0 u m D Z U L I u rubzqdvbp-tp1Jm
– Jedná se o návod, jak zacházet s osobními údaji: za jakými účely je možno je
získávat a uchovávat; jak a kde je uchovávat; jak je zabezpečit; jak získat souhlas k jejich uchovávání

– Prvním krokem bude analýza současné
situace, ze které pak vyplynou úkoly,
především pro faráře, kurátora a pp,
případně další členy staršovstva. Budeme vás dále informovat.
– „Závěrem nutno uvést, že ochrana osobních údajů není v naší církvi žádnou novinkou. Již staří bratři věnovali této
problematice pozornost: „Potřebí jest
soudcům [tj. Starším] i tajnosti a mlčelivosti v těch věcech, kteréž se kdy od
nich spolu s zprávcem neb mluví, neb
konají při některých osobách. Nebo
který soudce vynáší před ženou, dítkami,
čeládkou a jinými to, co se v soudu Božím [tj. ve staršovstvu] mluvilo a zpravovalo, hoden jest přísného trestání
i z soudu vyvržení, poněvadž skrze svou
žvavost příčinu dává k nevolem, různicím, nelibosti jedněch k druhým, k nedověrnému obcování dílu Božímu i zlehčení toho ouřadu a k mnohým
pohoršením,“ píše se ve Zprávě potřebné o bratřích soudcích z roku 1609
v kap. IV, čl. II. Přijměte proto, prosím,
tuto zprávu určenou pro 21. století.

8. Technické záležitosti
• Schválení hospodaření 2017 a rozpočtu
2018 – jednomyslně

Co synod ČCE dal?

dokončení ze str. 4

ztvárnění) představitelem obrazu křesťanství, které jsme nechali stvořit nebo
na jakém jsme se sami jako křesťané podíleli nebo stále ještě podílíme. Autor
hry se může mýlit, může nevkusným
a drzým vyjádřením jenom lacině provokovat, ale také může zcela jasně otevřít oči, kde to vlastně jako křesťané stojíme. Prohlášení vede k tomu, že
nestojíme na stejné straně jako ultrapravicová scéna.
Hru nijak jinak hájit nemíním, ale až
zcela opadne tohle napětí, chtěl bych ji
vidět a udělat si vlastní názor. Možná
záznam vypnu po pár minutách, možná
ale zvládnu pohled do tváře křesťanství,
kterou vidí Oliver Frljič. Najdu tam
stíny, které si sám nosím, a zbaví mě
jich. Vzkříšený Kristus přežije vše. Apoštol Pavel píše do Kolos: „ve všem
a všechno je Kristus“. Modlím se, aby
byl i v nás, kteří se jej snažíme následovat. Bude-li to tak, bude zcela jasné, že
„kristus“ hry Olivera Frjliče nepředstavuje křesťanství ani omylem.
Matěj Opočenský

9. Celocírkevní sbírky a platby
• Provést: Sbírka pro Diakonii ČCE
(20. 5. 2018) – proběhlo
• Archové sbírky – ukončeny
– Postní sbírka Diakonie ČCE
– Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty
• 2. 9. 2018 – celocírkevní sbírka na organizaci Evangelické akademie
Zapsala Kristina Camidge

RADUJME SE
VŽDY SPOLEČNĚ
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

PARDUBICE

27. — 30. 9. 2018

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Informace o zpracování osobních údajů

Milí přátelé, směrnice, pro kterou se vžilo čtyřpísmenné označení GDPR, se dostala i do
vršovického sborového života. Vítáme ji jako možnost kontakty, které ve sboru vedeme
aktualizovat a oslovit vás, zda souhlasíte s jejich uchováváním. Přes prázdniny chceme
dokument GDPR projít a zařídit administrativní chod sboru podle této legislativy.
Farní sbor ČCE v Praze 10 – Vršovicích,
IČO: 48550698, se sídlem Tulská 1/14, 100
00 Praha 10 Vršovice, (dále také jen
„správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
zpracovává osobní údaje subjektů údajů
pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů
Sbor zpracovává osobní údaje zejména
v následujících oblastech:
• agendasouvisejícísesprávouachodemsboru,
• agendasouvisejícíspřijímánímsvátostikřtu,
• personalistická agenda,
• správa majetku a souvisejících smluvních
poměrů,
• pořádání přednášek, školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
• pořádání dobročinných sbírek.
Pro zpracování osobních údajů svědčí
správci tituly plnění zákonné povinnosti,
plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce
nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se
správce řídí zákonem stanovenými lhůtami
a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení
ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo
k porušování práv subjektů údajů.
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V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje
jiné osobě. Sbor se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné
pro splnění povinností sboru ze zákona,
smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve
všech případech, kdy správce předává osobní
údaje jiné osobě, dbá sbor o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Synodní rada Českobratrské církve evangelické jmenovala pověřence pro ochranu
osobních údajů v Českobratrské církvi
evangelické. Naším pověřencem je
JUDr. Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře. V případě jakýchkoli přání
nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou
na adrese Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, P. O. BOX 466,
111 21 Praha 1, telefonicky na čísle 224
999 220 nebo prostřednictvím e-mailu na
adrese pravnik@e-cirkev.cz.
Náš pověřenec pro ochranu osobních
údajů je odborníkem s přehledem o činnosti sboru a zpracování osobních údajů,
ke kterému při něm dochází. Je připraven
reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti
tak, aby bylo na Vaší straně dosaženo co
možná nejvyšší spokojenosti.

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů
údajů rozhodovat v co možná nejširší míře
o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci

údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete
některé ze svých práv uplatnit, obraťte se
buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž
celý proces vyřizování žádosti urychlíte.
Vaším základním právem je požadovat
sdělení, zda správce zpracovává Vaše
osobní údaje. Pokud je zpracováváme,
máte právo požadovat jednu kopii všech
dokumentů s osobními údaji, které o Vás
zpracováváme. V případě, že zjistíte, že
zpracovávané údaje nejsou přesné, máte
právo požadovat opravu osobních údajů.

Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní
údaje nezpracováváme po právu, můžete
uplatnit právo na výmaz osobních údajů.
Pokud budete toho názoru, že jsme Vaši
žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.
Je naším zájmemzpracovávatosobní údaje
zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.
Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří,
budeme rádi, když nás na to upozorníte.
Matěj Opočenský, farář
Tomáš Vokatý, kurátor sboru

„jako podřadní pracovníci
byli lidé také placeni“

Program několika posledních setkání seniorů ve sboru jsme obstarali vlastními silami.
Mluvili jsme o sobě, o Praze, o tom co nás v životě ovlivnilo a jak jsme se dostali do vršovického sboru. Tu a tam jsme při povídání zjistili, že jsme třeba chodili do stejné školy, nebo nás
obecně překvapila životní cesta toho, koho pravidelně vídáme ve sboru, ale nějak nikdy nepřišla řeč na to, odkud vlastně vyšel a s čím se v životě pral.
Poslední setkání bylo velmi speciální. Program měl na starosti Jiří Cuc a povídal o svém
tatínkovi. Respektive četl jeho „Záznam pohnuté doby”. Psal se rok 1945. Válka se chýlila
ke konci. Manžel a táta od dvou malých dětí se dostal do víru událostí Pražského povstání.
Touto vzpomínkou vzdáváme hold všem, kteří bojovali o svobodu nejen tohoto národa. Všem
těm padlým i přeživším. Žijeme, protože oni to nevzdali. Je v tom vlastně něco kristovského.
Záznam budeme vydávat na pokračování.
Vzpomínka mého tatínka Antonína Cuce
naudálostisouvisejícísPovstánímpražského
liduvroce1945,předkoncem2.světovéválky.
Pracoval v Národní bance československé, Praha II, Bredovská ul. č. 5, nyní Třída
politických vězňů. Události jsou zaznamenány s emocemi a napětím zřejmě brzy po
prožitých událostech.

Záznam pohnuté doby
Perzekuce českého národa trvá již šest
let a to je velmi dlouhá doba ovlivňující životy nejen lidí, žijících v Protektorátu pod

patronací Velkoněmecké říše. Šest let potlačování veškerého českého života, uzavřených vysokých škol. Šest let nesvobody.
Málokdosipředstavovalpřivypuknutídruhé
světové války a Hitlerovy rozpínavosti, že
všechno to trápení bude trvat tak dlouho.
V novinách i z rozhlasu je obyvatelstvo
zavalováno propagandou.
Pracující a prostý lid je chválen za pracovitost, protože prý si jasněji než inteligence uvědomuje, že jeho místo a povinnost je jedině pracovat pro Velkoněmeckou
říši, která nad námi převzala dobrovolně
Sborový dopis vršovického sboru ČCE

13

ochranu a nedopustí, aby kdokoli rušivě
v českomoravském prostoru svévolně narušoval pracovní morálku.
Naše práce však byla prací lidí, kteří byli
dříve svobodní a nyní jsou otroky. A jako
podřadní pracovníci byli lidé také placeni.
Podniky i úřady pracovaly pod německým
dohledem a správou.
Mnoho lidí vyhledávalo každou příležitost
jak dodávky pro německou armádu nedodržet nebo poškodit. V bance jsme se v úzkém
kroužku snažili nějak ulehčit a prosadit zlepšení zlé ﬁnanční situace některých kolegů
z našich řad. Bohužel často marně.
Škoda, že doba byla tak zlá, že nebylo ani
možno proměnit peníze ve spotřební statky.
Myvšichniinašerodinytolikjsmestrádalinedostatkemhodnotnýchpotravinvšehodruhu.
Současněsevšakneblazeprojevilokonzumovánímnohýchnáhražek.Bolákyvšehodruhu,
žaludeční vředy, tělesná slabost a nervová vyčerpanost byly jeho výsledkem.
Lidé protektorátní režim posílali do horoucího pekla i s jeho tvůrcem Hitlerem
v doprovodu všech SS a SAmanů a jak se
všechna ta nacistická banda jmenovala.
Naší stavovskou ctí však zůstane navždycky, že jsme se žádným požadavkem nešli pro podporu k německému vedení banky.
Sami sebe jsme stravovali se špatně tajenou
zlobou sociálně slabých a nezabezpečených
lidí, jejichž rodiny jsou odkázány pouze na
dvěruceajejichžjedinýmkapitálemjezdraví.
Zdraví?? Lépe řečeno pracovní schopnost,
protože jíst se chce. Podpora, kterou vyplácí
ÚSP, nestačí. V případě nemoci a 30 % týdenního příjmu, který náš ústav nám blahovolně po dobu osmi neděl vyplácí, je málo.
Válka trvá. Válka dostupuje vrcholu. Poznáváš to, cítíš to, vidíš to. Přiznává to
i denní tisk a rozhlas, ovšem opatrně.
„Teď je právě největší naděje na vítězství.
Dojde ke konečnému změření sil. Nikdy
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vítězství nebylo tak blízko jako nyní. Je jen
zapotřebí se znovu vypnout k boji a práci
a bude po všem. Český národ bude první,
který bude užívati ovoce míru.“
Tak a podobně to do nás vtloukali ti zaprodanci, které zplodily české matky
a o kterých je stydno mluvit.
Ale celý národ sobě těch různých projevů
a řečí, kam byli posluchači nakomandováni a kde k nám promlouval nacismus,
nedbal, ale vybral si jen to, že je sice konec,
ale německých okupantů a vrahů, jen hodina H není ještě známa.
Mezitím události a doba dostávají velký
spád. Území, které zůstává pod německou
správou, se vůčihledně menší. Lidé, kteří
byli posláni na práci do Německa, prchají
domů. Zákopové práce jsou nyní prováděny nejen na Moravě, ale již i v samém
okolí Prahy.
30. dubna 1945 jako hrom působí
zpráva, že Národní banka nepřijímá říšské
marky. Lidé se shlukovali kolem bankovní
budovy. Před polednem přišlo GESTAPO.
Hrubým způsobem se zbraní v ruce nařídilo marky přijímat. Současně zatkli a odvezli pp. guvernéra Dvořáka, min. Peroutku a ředitele Papouška.
Dále. Vracejí se lidé z koncentračních táborů. Ale jak? Mnozí musí být z vagónů vynášeni. Slabostí nemohou stát. Byl jsem
přítomen, jak občané vynášeli z auta záchranné stanice lidi, kteří se bezprostředně
vrátili z koncentračních táborů. Byli vykoupáni, šaty a prádlo spáleno – proto byli
oblečeni pouze v nemocniční prádlo. Ale
již přicházeli jiní, kteří nesli v balíčku jídlo
a nějaké prádlo a šaty. To bylo ve škole ve
Vršovicích. (pozn. ve Faiglovce)
Obyvatelstvo se hrozivě rotí, na škole
vlaje prapor s hákovým křížem.
pokračování příště
Zpracoval Jiří Cuc

Život jako dialog

Je přirozené, že každý z nás chce něco vlastnit. Tendence ke „zmocňování se“ světa, druhých
lidí i sebe sama je v nás zakořeněna, neboť i my jsme „teritoriálními živočichy“, vymezujícími se vůči čemukoli „cizímu“ a snažícími se důsledně oddělit „mé“ („vlastní“) a „tvé“ („nevlastní“, „cizí“). Speciﬁcky lidské by však mělo být, že my – lidé – dokážeme dohlédnout důsledků, jež toto počínání má, a z této reﬂexe vyvodit závěry! Co mám na mysli?
„Modus vlastnění“, o kterém kdysi tak
půvabně psal Erich Fromm, klade našemu
myšlení dvě závažné pasti. Předpokládá totiž oddělenost „subjektu“ a „objektu“
a spolu s tím předpokládá věcný (předmětný) charakter obojího. Těmito (karteziánskými) předpoklady, které jsme v moderní éře povznesli až na vrchol své
racionality, však zakládáme své pobývání ve
světě na „kořistnickém základě“: pečujeme
nikoli o to, jak a nakolik ve světě „jsme“
(tedy zda se – svým rozuměním i konáním –
účastníme smysluplného dění světa jakožto
jeho vnitřní součást), nýbrž o to, co ze světa
„máme“ (tedy co jsme v něm zvenčí rozpoznali, ovládli a využili)!
Naše doba vše převádí na věci (předměty),
aby se jich mohla zmocnit. Výrazem vlastnictví je však monolog. Je výrazem přesvědčení, že „mám myšlenku“, „mám názor“, „mám pocit“, „mám vztah“. Že „mám
pravdu“, „mám právo“ – dokonce i že
„mám Boha“! Není tomu ale ve skutečnosti
jinak? Že nic z toho, co bylo uvedeno, nelze
vlastnit, nýbrž že to lze jen „stopovat“, hledat, blížit se k tomu, usilovat o to?? Také
máte neodbytný dojem, že žijete v době „hotových odpovědí“, tj. pravd, myšlenek, práv
a bohů, které již někdo „vlastní“ a vnucuje
nám, abychom je přijali? Že žijeme v době
monologů, v éře univerzalizace a převádění
„Jiného“ na „Stejné“ (Lévinas)??
Tuto tendenci nelze ze dne na den obrátit.
Lze ji jen neustále zpochybňovat. Čím? Tím,
že budeme žít a své děti vychovávat v péči

o otázky! Otázka je totiž úžasná právě tím,
že prolamuje uzavřenost monologické výpovědi, míří k něčemu, co ještě nebylo vyřčeno, co vlastně dosud neexistuje – co je
(paradoxně) přítomné ve své nepřítomnosti.
Otázka je výrazem vydání se na cestu, neboť
vybízí k životu na pomezí, k životu v problematičnosti. Je vpádem jinakosti do nehybného stavu věci. B. Waldenfels krásně
píše: „Otázka je událost vyznačující se svébytnou vzdorovitostí. Na rozdíl od výpovědi
nepozvedá žádný nárok na pravdivost a není
spjata s jinými řečovými událostmi tak, že by
se dala dokázat nebo že by se z ní dalo něco
vyvodit. … Tázání dělá trhliny ve velkých
sférách platnosti…“
Otázka je výronem našeho lidství, neboť
celá lidská situovanost ve světě je dialogické povahy – lidské bytí neexistuje jinak,
než že permanentně vstupuje do rozhovoru
se světem, s druhými lidmi i se sebou samým. Karl Jaspers svého času konstatoval, že člověk je jediný tvor na světě, který se
táže. A Martin Buber ve všech svých dílech
neúnavně vysvětloval, že žádná lidská bytost není izolovaným „Já“, nýbrž od počátku existuje vztahově – vždy je součástí
nějaké dvojice „Já – Ty“!
Ano, tázání obohacuje, otvírá nové výzvy. Ale pozor, současně znejisťuje. A v tom
je pro současného člověka problém. Buber
naň upozorňuje slovy, že ten, kdo „je ve
vztahu“, vlastně „nemá nic“! Pomezí nelze
vlastnit! Přesto však tento život má vlastně
nekonečně velkou hodnotu a smysl…
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zakončím povzbuzením. Ano, i skutečná, živá víra je dialogem – protože je též
vydáním se na cestu, hledáním, vztahováním se. Boha nelze vlastnit; ale ani člověk
není Božím „majetkem“. Jsme spolu, ve-

deme dialog, usilujeme o sebe, otvíráme se
navzájem v dění smlouvy. Jak by bylo na
světě krásně, kdyby každý chápal svůj život
jako dialog!!!
Petr Nesvadba

Recept: „někdy nestačí ani 100 let“

Tuto polévku jsem se naučila vařit va statku ve Vlčkovicích, během připrav na Vlčkovicefest1.
Vařila jsem ji dobrovolníkům a naučila se u ní, že když nemáte brambory dovařené a přidáte
k nim kysané zelí, že už se brambory nedovaří, ani když je budete vařit 100 let. Od té doby
si ji doma občas uděláme a někdy i na víkendovce.
1 pytlík bílého kysaného zelí
2 klobásky
2 cibule
4 brambory
sůl

pepř
červená paprika sladká
bobkový list
kmín
smetana (pro zjemnění)

Brambory a cibuli oloupeme. Brambory nakrájíme na kostičky, cibuli nasekáme. Nakrájené brambory dáme samostatně vařit s kmínem. Mezitím si na másle opečeme na kostičky klobásu a přidáme cibulku osmahlou dozlatova. Do té přelijeme celý obsah pytlíku
s bílým kysaným zelím a přidáme uvařené brambory. Dochutíme bobkovým listem, solí,
červenou paprikou a pepřem. Chvilku povaříme a máme hotovo. Zelňačku s klobásou můžeme zjemnit kysanou smetanou.
Martina Míková
—
1 poznámka MO. Vlčkovicefest se koná i tento rok 13. – 15. 7. 2018 a bude tam hrát třeba
Jakub Raška se Severním nástupištěm, nebo Míkovi s divadlem Dam Dam
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Program na prázdniny a září 2018
1. 7. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Eliška Havelková

8. 7. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

15. 7. 2018

neděle

9.30

bohoslužby s VP

káže host

sborová dovolená

Hojsova Stráž

21. 7. – 28. 7. 2018
22. 7. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže host

29. 7. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

5. 8. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

12. 8. 2018

neděle

9.30

bohoslužby s VP

káže Josef Bartošek

19. 8. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Ondřej Rada

22. 8. 2018

středa

15.00 - 18.00

jídlo pro lidi bez domova

26. 8. 2018

neděle

9.30

bohoslužby

káže Benjamin Roll

vršovicko-litoměřický tábor pro děti

Křížlice

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský
Petr Nesvadba

26. 8. 2018 –
1. 9. 2018
2. 9. 2018

neděle

9.30

9. 9. 2018

neděle 11.00

přednáška o Edvardu Benešovi

13. 9. 2018

čtvrtek 14.00

setkání seniorů

13. 9. 2018

čtvrtek 20.00

schůze staršovstva

14 .9. – 15. 9.2018

pá-so

polovíkendový výjezd s dětmi a rodiči do Čími

28. 9. – 30. 9. 2018

pá-ne

sborový výlet do Pardubic

Oslava 100 ČCE

Od 25. 6. do 4.7. dovelená Matěje Opočenského.
Zastupuje Pavel Kalus (mob. 776 022 942).
V průběhu sborové dovolené a tábora Matěj Opočenský bude také mimo Prahu.
Během prázdnin pravidelná setkání neprobíhají

RADUJME SE
VŽDY SPOLEČNĚ
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

PARDUBICE27. — 30. 9. 2018

IDEON

ČTVRTEK 27. 9. — NEDĚLE 30. 9.
přednášky, panelové diskuse,
hudební vystoupení – Tygroo, výstavy, ﬁlmy

PERNŠTÝNSKÉ
NÁMĚSTÍ
SOBOTA 29. 9.

bohoslužby, hudební vystoupení – Consonare,
Let‘s Go!, Noční optika, Svatopluk,
improvizační divadlo, výstavy,
koncert pro děti – kapela Bombarďák,
prezentace Diakonie a malých nakladatelství

BUBENÍKOVY
SADY
SOBOTA 29. 9.

hudební vystoupení – Evangelická konzervatoř
Olomouc, romská kapela,
divadlo pro děti – Hravá logopedie,
prezentace evangelických škol

KRAJSKÁ
KNIHOVNA
SOBOTA 29. 9.

panelové diskuse na téma etnických, náboženských
a sexuálních menšin, výstava – Předsudky

KOSTEL
ČESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE
EVANGELICKÉ
PÁTEK 28. 9. — SOBOTA 29. 9.
hudební vystoupení – pěvecký sbor ECHO,
M. Šlechta – Kázání na hoře,
přednáška, modlitby Taizé

PO CELOU DOBU OSLAV
BOHATÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM
dílny pro děti i dospělé, komentované procházky,
sportovní hry, bojová hra, pub

VSTUP VOLNÝ
WWW.100LETCCE.CZ

