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Ordinace nových kazatelů ČCE (foto: Robert Mekiš)

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém,
krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
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Nový Jeruzalém jako místo setkání s Bohem

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,2

Jaké to zvláštní přirovnání města k nevěstě.
Již od 19. kapitoly se však ve Zjevení popisuje
svatba Beránkova, který zde označuje Ježíše
Krista.Zdepřicházínascénunevěsta.Neníto
výtvor lidských rukou, oproti třeba stavbě
města Babylonu, nebo jiným dnešním velkoměstům. Nový Jeruzalém sestupuje z nebe,
od Boha. Když čteme dále, zjistíme, že
v tomto městě žijí spolu Bůh se svým lidem.
Nic jim již nebrání se setkávat. Ve městě nenajdeme ani chrám nebo kostel. Bůh sám
a jeho Beránek jsou jeho chrámem.
Když čtu tyto řádky Zjevení, pociťuji
zvláštní pokoj. Vyzařuje z nich na mě Boží
láska ke svému lidu. To, že to s námi zamýšlí dobře, že pro nás chce to nejlepší.
Obraz nového města jako místa, kde nás od
Boha již nic neodděluje. Bolest, hřích nebo
sama smrt, to vše zde již nemá místo. Je to
však jenom jakýsi obraz nebeského ráje,
nebo můžeme něco z toho zažívat již dnes?
A pak, není to jen mámení, které nás odvádí
od reality všedního života?
Věřím tomu, že setkávat se s Bohem můžeme již dnes, je tu pro nás, kdykoliv si na něj
uděláme čas. Toto plné setkání, které popi-
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suje kniha Zjevení, je však něco v lidskýchdějinách těžko představitelné. Můžeme k Bohu
přistupovat skrze modlitbu, písně, bohoslužbu,četbupísmaneboivpřemýšleníojeho
stvoření. Dokonce s ním nemusíme mluvit
pouze slovy, i pocit nebo pláč může být modlitbou, které náš Otec rozumí. Zároveň však,
spolu s Pavlem musíme říci, že „naše poznání
je jen částečné … až přijde plnost, tehdy to, co
je částečné, bude překonáno.”
A pak naděje, že jednou budeme cele
s Bohem, nemusí být přece žádným mámením. Ano, někdo se na ni může upnout až
příliš, že zapomene na problémy tohoto
světa. Ježíš nás ale posílá nejprve do světa.
Nechci ale, aby to vyznělo tak, že království
nebeské ve své ﬁnální podobě je jakousi odměnou. Je to především dar. Dar nabízený
Beránkem – samotným Kristem. On porazil na kříži vše, co již nemá v novém Jeruzalémě místo, a to včetně samotné smrti.
„A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši.“ (Fil 3,7)
To nám buď posilou do následujícího měsíce.
Aleš Rosický

/ Editorial

Koš díkůvzdání

Od neděle díkůvzdání 21. 10. 2018 je při bohoslužbách přítomen koš. Je to koš zatím spíše prázdný, ale
já doufám, že během listopadu se naplní trvanlivými
potravinami a my jej odvezeme do potravinové
banky a i tím si tak trochu připomeneme vděčnost za
dary nám darované a některé z nich předáme těm,
kteří je potřebují.
MO

Vánoční
hra …
kolik rolí budeme potřebovat?
Už to doufám víte, vánoční hra bude uvedena
23. 12. 2018 v divadle Mana. Mám za to, že to zase
bude radostná slavnost a že se společně před Vánoci
sejdeme v netradičním prostředí. Hru zatím vybíráme. Víme už ale, od kdy začneme nacvičovat. Bude
to od neděle 11. 11. 2018. Také poslední sobotní nacvičování upřesňujeme. Bude to 15. 12 nebo
22. 12.? Řekněte nám. A nezapomeňte přihlásit děti.
Ať víme, kolik rolí bude třeba.
MO

Setkání nad historií!

Petr Nesvadba je zdroj nevyčerpatelný. Přišel s krásným nápadem. Co se opět a pravidelněji toulat historií? Jednou za dva měsíce si po bohoslužbách sednout a hledat to, co se v dějinách odehrálo a jakou to
má souvislost s dneškem? Petr přislíbil, že by si na

Katakomby začínají fotografií z ordinace (uvedení do služby) farářů a farářek ČCE, která
proběhla 21. 10. 2018 v ústeckém kostele. Ordinační slib
složil i Tomáš Jun, který u nás
absolvoval třítýdenní praxi,
a který v říjnu nastoupil do sboru v Ústí nad Labem. Přejeme
jemu i ostatním ordinovaným
hodně sil, trpělivosti, lásky…
prostě všechny dary Ducha
Svatého. Hospodin, ať žehná jejich práci.
Úvodní úvahu dopisu připravil vikář Aleš Rosický. Trvanlivými potravinami plníme „koš
díkůvzdání“. Vánoční hra klepe
na dveře. Rádi bychom se pravidelně setkávali nad historií.
A jaké jsou mládežnické akce?
Chtěli byste zpěvník? Stáhněte si aplikaci do vašich chytrých
krabiček. Joel Pokorný se ohlíží za životem synodního seniora Pavla Smetany. Na krásný čas v Horoušánkách vzpomínají Emil Veber a Jiřinka
Adamcová. Připomínáme finanční příspěvek sboru (salár),
který je základem sborového
hospodaření. Děkujeme všem
dárcům a dárkyním. Dále pak
zkrácený zápis staršovstva,
vzpomínky A. Cuce na Pražské
povstání, úvahu Petra Nesvadby a skvělý recept.
Přejeme krásné
podzimní čtení.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Aplikace
Svítá a EZ
V dnešní době už máme mobilní aplikace téměř na všechno.
Kromě kalendáře, e-mailu, nebo
Bible si můžete pro telefony
s operačním systémem Android
stáhnout i Evangelický zpěvník,
nebo zpěvník Svítá. Aplikace
jsou to povedené, opatřené vyhledáváním ať už podle názvu,
nebo čísla písně. EZ obsahuje
i dodatek, ale nejsou v něm
noty. Svíták pak vypadá stejně
jako v papírové podobě a podporuje přibližování.

Svítá

Evangelický zpěvník

prosinec připravil povídání k bouřlivému roku 1968.
Forma přednášky by ale byla malinko jiná než jaká
byla o prezidentu Benešovi. Již ne jen výklad, ale
více společné hledání. Úvodní Petrovo slovo a poté
společná debata. Pojďte brouzdat v historii. A napište, jaká období byste rádi prošli.
MO

Ze světa evangelické
mládeže v Praze

Připravované akce mládeže v listopadu a prosinci:

Evangelický Pub kvíz
• Středa 14. listopadu 2018 v 19.00 až 21.00 Café
Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha
• Kolik má naše církev seniorátů? Kolik synů měl
Abraham? V jakém roce se konal první Báječnej
bál? Pokud rádi soutěžíte, můžete se do 9.11. přihlásit buď jako čtyřčlenný tým, nebo i jako jednotlivec. (Pokud bude dost přihlášených jednotlivců.
vytvoří se nový tým.)
• Hlavní cenou je desková hra Christivity

Divadelní festival Svatí blázni
• Sobota 8. prosince 2018, ČCE Nusle, Žateckých
1169/11, 140 00 Praha 4 – Nusle. Čas bude
upřesněn.
• Několik amatérských divadelních představení,
které zdaleka nemusí zaujmout pouze mládež. Na
jednom z minulých ročníků jsem viděl jak vystoupení k zamyšlení, tak k pobavení.

Aktuální dění sledujte na: http://prazska-mladez.evangnet.cz/category/aktuality/, na
facebooku /PrazskaEvangelickaMladez, nebo na instagramu /somzprahy.

4

Katakomby • listopad 2018

Cesta
života s Ježíšem Kristem
K úmrtí Pavla Smetany, emeritního synodního seniora ČCE
V něčem bylo moje mládí podobné tomu u Pavla Smetany. Byli jsme oba farské děti a žili na
vesnici. Pokud se pamatuji, nikdy jsme v debatě u tohoto tématu nezůstali, ale přešli vždy
k aktuálním otázkám naší církve.
Pavel se narodil v Klokočově, malé dědince nedaleko jihovýchodního konce Sečské přehrady. Jeho otec byl farářem sboru
ve Vilémově. A když bylo Pavlovi 10 let, začal otec farářskou práci v Praze ve sboru
Spořilov. Jeho syn zde pak vystudoval
strojní průmyslovou školu.
V r. 1956 začal Pavel s vysokoškolským
studiem teologie a výsledků studia a své
píle a zájmu o církev náležitě využil na různých místech:
1961–1963: výpomocný kazatel v Lounech
(přerušení vojenskou službou)
1964–1979: sbor v Hošťálkové na Valašsku (do Brna nedostal státní souhlas k farářské práci)
1979–1991: farář v Praze – Libni
1987–1991: náměstek synodního seniora
1991–2003: synodní senior ČCE
Důležitou oporou pro Pavla Smetanu byla
jeho rodina. Svou skvělou manželku Zdenku
roz. Adámkovou z Přerova poznal na táboře
v Bělči. Měli tři dcery: nejstarší Ester, která
zemřela ve věku 48 let, jejíž manžel, občan

z Madagaskaru, se stará o děti s nevšední
péčí. Druhá dcera Magdalena je farářkou
v Německu a nejmladší dcera Pavla je činná
jako spisovatelka v Řecku.
Pavel měl dobrý vztah ke sboru v polském Zelowě, kde byl farářem br. Jelinek,
nyní působící u nás na Valašsku. Bratr farář
Jelinek, otec Wiery Jelinkové, byl bratranec Pavla Smetany.
Kdo jste Pavla Smetanu znali, víte, že byl
pozorný, srdečný a uměl vytvářet dobré
pracovní týmy. Celou svou osobností sloužil, šel ve stopách Ježíše Krista a pracoval
pro Boží království.
Joel Pokorný

Horoušánky
Hledal jsem ve starých Katakombách, kdy
začaly schůzky seniorů u Jelínků v Horoušánkách. Zjistil „Senioři všech rodin, spojte
se“, který popisuje schůzky seniorů během
roku 2006. „Ten rok, který je za námi, byl
přece docela pěkný. Začali jsme setkáním
v Horoušánkách u Jelínků, které jsme
ukončili kolem praskajícího ohně mile pro-

hřívajícího naše křehké kosti.“ „Příští ročník začneme jak jinak než ve čtvrtek
20.9.2007 díky opětovné velkorysé nabídce
naší sestry Magdy Jelínkové zase v Horoušánkách.“ Tak to je v minulosti.
A nyní něco k současnosti. Ve čtvrtek
11.10. jsme se několika auty opět dostali do
Horoušánek. Bylo nás asi 17. Tomáš JelíSborový dopis vršovického sboru ČCE
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nek nám nasliboval vyprávění o jeho letošní třítýdenní cestě po Japonsku spojené
řadou promítaných fotek. Dozvěděli jsme
se hodně o japonské přírodě, o životě, bydlení a náboženství obyvatel, o japonské
technice (kupř. železnice) a jiné zajímavosti. Tomu všemu ale předcházela svačina
z dobrých výrobků našich sester a po vyprávění pak další občerstvení, které zařizoval Tomáš na grilu (klobásky a podobné
dobroty). Několik účastníků sejití se také
šlo koupat do krytého vyhřívaného bazénu.
Musím ovšem ještě připomenout, že sejití
bylo zahájeno úvahou br. faráře Opočenského a dvěma písněmi při kytaře.
A tak někteří z nás pamatují ty začátky
v Horoušánkách a naše přání je, abychom
se opět mohli zde sejít za rok. Magdě a Tomášovi Jelínkovým patří veliké díky za tato
setkání. Byli s námi i bratři Tomáš Růžička
a Joel Pokorný, kteří jsou nyní členy jiných
pražských sborů, ale Horoušánky jsou jediné a tak jsou pro ně stálou vzpomínkou
na Vršovice.
Emil Veber
Chtěla bych zde vyjádřit svou vděčnost
a díky Magdě a Tomášovi Jelínkovým, kteří
pro nás každoročně připravují setkání na
své chalupě, na které se vždy velmi těším,
stejně jako i všichni ostatní účastníci. Předem už pečlivě sledujeme počasí a radu-

jeme se, že zase bude hezky a odpolední posezení v zahradě se vydaří. A to nejen pro
úžasnou hostinu, ale i pro to srdečné a přátelské přijetí a celou tu zvláštní atmosféru
tam a pohodu, která si každého podmaní.
S jakou láskou, ochotou a péčí se nám Jelínkovi vždy věnují, obětavě již tolik let!
Ráda si vzpomínám i na úplné začátky
a příhody z minulosti, kdy se ještě nejdříve
šlo do lesa pro dříví a pak se opékaly buřtíky
na ohništi někde v místech za dnešním bazénem. Připomenu si také ty bratry a sestry, kteří již přijít nemohou, neboť nás už
předešly do Božího království. Mnohé se
změnilo, chalupa i zahrada dostaly novou
podobu, opéká se na grilu a bazén i vířivka
přitahuje mnohé zájemce.
Co zůstává a nemění se, je stálá přítažlivost Horoušánek, pocit radosti a potěšení
z milého společenství v krásném prostředí.
Neúnavná energie Jelínkových vše připravit, nakoupit a pak obsluhovat a bohatě pohostit všechny přítomné. To nejsou jen
běžné schůzky, ale právem se řadí k něčemu zcela výjimečnému. V jedné nedávno
vydané knížce svých básní říká Joel Pokorný: „Zázraky se obyčejně objevují v kouzelných událostech dne.“ Setkání u Jelínků
je jedním z nich. Díky i všem ostatním, kteří
se na něm svou částečkou podílejí.
Jiřina Adamcová

Povídání o penězích a časopisech
Tak se nám zase blíží konec roku. Co to pro
náš sbor znamená? Zvýšená účast při nedělních shromážděních, protože budou pravidelněji přicházet rodiče s dětmi. To už se
budeme těšit na vánoční hru a vůbec na
dobu adventní. K tomu končícímu roku patří ve sboru také připomenutí placení saláru. Řada z vás již salár hotově nebo ban-
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kou předala, ale každý rok je řada těch, kteří
svůj dar sboru předávají až koncem roku.
V letošním rozpočtu sboru máme
částku 360.000 Kč. Je to značná suma, ale
zatím nám rozpočtované saláry vycházely.
Věřím, že to bude i letos. Pamatujte na to
a dle vašich ﬁnančních možností salár zvyšujte. Víte jistě, že od státu církve postupně

příspěvky přestanou dostávat. Církve budou odkázány na dary od svých členů. Poznamenávám ještě, že v roce 2017 dostal
sbor salár od 65 plátců, z toho 22 jsou důchodci. Ti mají v řadě případů problémy
s výší důchodu, i když se jim postupně důchody zvyšují. Uvádím, že 13 z těchto důchodců zvýšilo salár od r. 2011 o Kč 11.850.
Mám ještě jednu připomínku. Je to otázka
odběru církevních časopisů. Někteří řeknete „máme své Katakomby a to nám
stačí“. Máme je určitě všichni rádi, protože
jsou obsahově bohaté a dobře se čtou. Nemohou ale obsahovat informace o životě jiných sborů, různé úvahy církevních představitelů atd. Pochopitelně, že mnozí si pro
rodinu kupují různé necírkevní časopisy
a noviny, ale o církevní časopisy se u nás

zájem nezvyšuje. Předplatitelé jsou většinou starší členové sboru a tak se odběr postupně zmenšuje. Kostnické jiskry odebírají již jen 2 důchodci. Křesťanskou revue
a časopis pro mládež nikdo. Měsíčník Protestant odebírá 5 členů, z toho 2 důchodci.
Měsíčník Český bratr má 12 předplatitelů,
z toho je 9 důchodců. Znamená to postupné
zmenšování odběru. Máme za poslední
roky řadu nových členů, některých i s dětmi.
Bylo by dobře, kdyby si někteří časopisy
prohlédli a rozhodli se pro odběr. Časopisy
jsou ve sboru k disposici. Nejpestřejší obsah
i s řadou fotek má Český bratr. Mnohdy zajímavé články má Protestant. Informujte se
a objednávejte u sestry Věry Adamcové. Věřím, že se situace v odběru církevních časopisů u nás zlepší.
Emil Veber

Zkrácený zápis staršovstva 25. 10. 2018
Zpráva z provozu sboru
Bohoslužby: Hudební doprovod při bohoslužbách: pokus o domluvu se žačkami Zuzany V. Je Odměna 300,-. biblická
s dětmi/náboženství: biblické hodiny v Jablíčkově, jako otevřená celoroční aktivita
pro veřejnost– zajímavě se rozebíhající pokus. Chodí děti ze sboru i z veřejnosti. Půl na
půl. Průměr 6 děti. Velmi pravidelné scházení. Není obava, že by nikdo nedorazil.
Velmi dobrý pocit, i když to má své trhliny.

Vikář Aleš Rosický – nastoupil
1. 10.2018 (respektive 2. 10.)
Představení a rozhovor. Zařadit do korespondence staršovstva. Plně se účastní sborového provozu.

Finanční zpráva – Jana Kocnová
Celkové náklady: 307,883.15 Kč ; výnosy:
308,617.79 Kč; hospodářský zisk:

734.64 Kč– nejsou ale započteny zálohy na
energie od začátku roku. Sbor náklady:
287,096.15 Kč; výnosy: 277,087.31 Kč ;
hosp. zisk: -10,008.84 Kč; z toho sbírky:
51,125.00 Kč, dary členů sboru:
5,400.00 Kč; salár: 183,510.00 Kč a ostatní
dary 26,700.00 Kč. Byt náklady: 20,787.00
Kč; výnosy: 31,530.48 Kč; hosp. zisk:
10,743.48 Kč. Na účtech (k 30. 9. 2018):
ČS 33,033.92 Kč; Era 30,759.31 Kč (běžný
účet) a 247,885.24 Kč (spořící). Zaplacena
celková částka PF 138,031.00 Kč.

Co nás čeká
Víkendovka: po stopách Č. Bří a sester.
Pane nauč nás modlit se: 31. 10. 2018
(Aleš R.) Začátek v 19:30, koná se u nás ve
sboru. Hovory nad historií: garant Petr Nesvadba, přibližně jednou za 2 měsíce. První
setkání už před Vánoci, nabídneme datum
2. 12. Advent a vánoce (vánoční bohosSborový dopis vršovického sboru ČCE
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lužby 23.12., 24.12.?, 25.12.(Aleš
R.)a 30.1.a 1.1. 2019) Pokusíme se požádat
prof. Pokorného, aby kázal 9.12. u nás ve
sboru.
Vánoční hra: premiéra 23.12.2018–
11.11.první nacvičování. Hru stále ještě
hledáme, ale v první části listopadu bude..
Pokud se nikdo neobjeví, nacvičovat budou dva triumviráty (bývalí konﬁrmandi
a Kristina, Aleš, Matěj)– Matěj O. pozve
k účasti děti z Jablíčkova. Bára Masopustová a Richard Šípek mají na starosti
technické zabezpečení. Zeptat se zvukaře na porty. 22. 12. Generální zkouška
(Nemáme zatím jasného režiséra – Matěj?). Balíčky pro děti: kolik a kolik si na
ně vyhradíme peněz Jitka Černošová a Ondřej Rada si berou na starost. (35-40 kusů?,
á 70,-kč/balíček). 24. 12. 15:00 Nešpory

Oslovit mládež? A granty
Na oslavách 100 let ČCE jsem se potkal
s Eliškou Havelkovou doktorandkou ETF
UK a aspirantkou na vikariát 2019/2020.
Mluvili jsme o práci s mládeží a o její chuti
rozjet nějaký projekt s mládeží. Napadlo
nás, že by mohla ve Vršovicích. Otázka je
dvojí. Má smysl rozjet něco na cca půl
roku? Byli bychom ochotni za to něco
Elišce dát?(MO) Debata: Principiálně nejsme proti, bude záležet na konkrétním nápadu. Vyzveme Elišku k předložení návrhu
i s rozpočtem.
Granty: chodí grantový monitoring od
ÚCK– pravidelně to procházím a tu tam
mě něco zaujme. Rád bych poprosil staršovstvo, jestli by mi dalo souhlas k případné rychlé reakci a přípravě grantové žádosti. Témata: letní tábor, centrum
„otevřená farská kancelář“. (MO)
Debata: Pokud se něco objeví, Matěj bude
komunikovat emailem se staršovstvem. Tomáš V. se zeptá na možnost místa pro letní
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tábor. Zjistíme možnost využití prostor komunitního centra u Vršovického nádraží.

Celocírkevní agenda
Debata nad CZ– TV: Souhlasíme se změnou ve znění Usnesení č. 8 a Usnesení č. 9.
Jednomyslně schváleno. Nová agenda–
formuláře A E (s VP a bez)– Matěj:
Agendu jsme probrali a v celku s ní souhlasíme. Podrobnou debatu necháme na
příště, až bude více času.
Setkání učitelů nedělní školy, 3. 11. 2018,
Brno, Pobýt spolu, 16.–17. 11. 2018,
Praha, Komunikace – přednáška a workshop, 9.–10. 11. 2018, Praha

Pastorační pracovnice
Pastorace: 5×. Katakomby: Podílení se na
tvorbě. Administrativa: Kontrola el. pošty, tisk pozvánek a plakátů, nástěnka, časopisy apod, pošta, příchozí, odchozí, komunikace s účetní. Kuchyňka: Radiátor
zakoupen GDPR: Nový metodický pokyn
a dokument týkající se sborových dopisů–
změkčení směrnice. Různé: Organizace
pohoštění a přípravy prostor pro pastorální
konferenci. NŠ – organizace, vedení. Víkendovka: participace na přípravě, plánovaná účast.

Technické záležitosti
Zakoupili jsme sborový počítač cena
15 000,-, dvě lampy do kanceláře, ledžárovky do modlitebny. Dohnat instalatéra:
výpustní hadice myčky, nainstalovat šuplík
do skříně v kuchyni, vyčistit VZT, přišroubovat skříně v herně, uschopnit skříně pro
archiv k zamykatelnosti…, uspořádat googledisk podle GDPR. Katakomby– návrh
na opětovné zvýšení nákladu na původních
100 kusů. Zakoupit a nainstalovat krycí
lištu na kabel od mikrofonu a vyměnit kliku
od kanceláře.

Celocírkevní sbírky a platby
Sbírka na charitativní a sociální pomoc
21. 10. 2018. Sbírka na pomoc postiženým
zemětřesením v Indonésii– otevřeme nyní
a povedeme do konce roku. Sbírka JTD–
vykonáme 4. 11. 2018. Koš díkůvzdání ve-

dle stolu Páně. Můžeme nosit trvanlivé potraviny do potravinové banky.

Termíny pro následující
staršovstva:
22. 11. 2018 a 13. 12. 2018.

Zapsala Jitka Čerrnošová, zkrátil Matěj Opočenský. Celá verze přístupná ve sboru.

Pozvání do dětského oddílu

Za dobrodružstvím vyráží děti z 35. přední hlídky Royal Rangers do přírody i městských ulic.
Rády si hrají, učí se zálesáckým dovednostem, zpívají, povídají si o Bibli a setkávají se s kamarády z různých křesťanských církví. I proto bychom rádi nabídli účast i vašim dětem!
A jak to u nás vypadá? V tomto roce
máme v našem oddílu sedm věkových skupin (ano, již je nás přes osmdesát). Během
září stihli vyrazit ti nejstarší do krásné chalupy v Dubičné (ano, oblibujeme útulná
místa blíž přírodě). S dalšími jsme pak šli
s batohy putovat na krušnohorská blata
(ano, v září a červnu jezdíme s nadšením
i pod širák). Nejmladší si namísto toho užili
výlet v okolí Hvozdnice a Klínce (ano, pro
každý věk chystáme odpovídající zábavu).
Společně se pak vídají především před týdenními schůzkami v úterý nebo ve středu
(ano, naše skupiny jsou rozděleny do dvou
dnů). A letošní schůzky i akce se nesou
v duchu československého odboje za první
světové války (ano, rádi se necháme provázet během roku různými tématy).
Naším ideálem je pomoci dětem růst ve
všech potřebných oblastech. Proto kombinujeme hry zaměřené na fyzický výkon
s těmi intelektuálnějšími, turistiku s povídáním, duchovní programy s učením se uzlům, šifrám, mapám atd. Nadto nás těší,
když se nám daří vytvářet ekumenické prostředí (i naši vedoucí pochází z různých
protestantských církví). Takto je také zaměřena celá mezinárodní organizace Royal

Rangers, k níž se spolu s několika desítkami dalších tzv. hlídek po České republice hlásíme.
Jeden z výrazných zážitků v průběhu
roku je vždy letní stanový tábor, resp. tábory (jezdíme na Poušť u Bechyně).
V něm je příležitost spojit všechny naše
aktivity v jeden celek a dobře se navzájem poznat. Z témat, které naše tábory
provázely, zmiňme třeba trosečníky, kalifornskou zlatou horečku, vlastní fantasy
i sci-fi světy, husity, stavbu americké železnice a další… Ostatně, lepší obrázek si
můžete udělat třeba na internetové galerii www.zonerama.com/35phrr či na sociální síti /35phrr.
Scházíme se každý týden od pěti hodin
do půl sedmé v komunitním centru Kopec
(Ječná 19, na dvoře před metodistickou
modlitebnou). Uvítáme především děti
v 1.–2. třídě, které by chodily v úterý. Zvažujete-li účast svých dětí na našich schůzkách a akcích, kontaktujte velitele přední
hlídky, Michala Jungmanna na mailu michal@35phrr.cz či telefonicky (602 226
282). Rádi vás uvidíme!
Marika Vojtíšková
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Vzpomínka
Antonína Cuce
na události související s Povstáním pražského lidu v roce 1945
5. května 1945
V předměstích německé nápisy na ﬁrmách i jinde do rána zmizely. Ve vnitřní
Praze asi jedna třetina. Práce začíná normálně. K polednímu je slyšet z ulice střelbu
z ručních zbraní. Ing. Stupka přinesl zprávu,
že rozhlas volá o pomoc. Vládní vojsko, policii, četnictvo. Spěchejte, jsou tam zabíjeni
čeští lidé. Vchod z ulice Balbínovy je volný.
Vzdálená střelba se blíží a zesiluje. Je
možno rozeznat ruční granáty, snad i dělové rány.
V hlavní pokladně se pokračuje v přijímání hotovostí. Přichází stavitel Šimánek
se vzkazem z osobního oddělení, aby se zavřely tresory a klíčníci aby odešli. Těsně po
poledni vysílala Plzeň na vlně Budapest.
Dnes v 8.15 hod projely první americké
tanky Plzní. Voláme Prahu. Hlaste se.
Zdá se, že nastává přestávka v boji. Mám
na mysli jen nejbližší okolí banky. Pan viceguvernér chtěl pronést projev. Nedošlo
k němu. Až prý v pondělí. Inspektor civilní
stráže Potůček říká: „Můžete klidně odejít,
trikolory si ponechte zjevně.“ Nejistý je Žižkov a Vinohrady.
Mnoho lidí odešlo. Někdo dává návrh,
aby se přihlásili dobrovolníci, kteří chtějí
bránit banku, aby se sešli v kanceláři pana
Betušjaka. Stavitel Šimánek říká: „Zajistit
Šmída! Je to dobrý rukojmí.“ Pak odzbrojuje telefonistku Vaisovou. Odcházím na
místo srazu. Cestou potkávám policejní eskortu. Vede několik Němců z banky.
V uvedené kanceláři není dobrovolníků
mnoho. Osazenstvo tiskárny bankovek je
početněji zastoupeno. Zbraně nejsou, jen
několik málo pistolí s malým počtem nábojů. Zbraně jsou však slíbeny.
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Nahoře ve dvou sousedících kancelářích
jsou dva telefony ve stálé činnosti. Bílek, Jarolímek, Krejčík jsou stále voláni k telefonu.
Různá hlášení se střídají s rozkazy. Vyrozumívám, že ti tři tvoří jakýsi štáb, jehož
hlavou je Krejčík. Sedl jsem si k aparátu,
abych eventuální hlášení přejímal. Nikdo
mne tam neposadil, ale byl jsem na vojně
spojařem, snad se uplatním. Málo, skoro
nic. Škoda. Na ulici je střelba. Z okna vidím
autokary. Jedou krokem. Četníci, policie,
civilové, vedou odzbrojené SCHUPO.
Z věže kostela sv. Jindřicha letí série ran.
Jeden muž v uniformě Schutzpolizei zůstal
ležet uprostřed jízdní dráhy, dva se namáhavě vlekou, jsou poraněni. Bohužel, Jindřišskou věž mají obsazenu Němci, kteří
ostřelují celou Jindřišskou ulici. Průvod se
rychle uklidil z dosahu střelby. Hlavní pošta
je obsazena našimi lidmi. Zbraní mají asi
málo, alespoň se tak zdá. Parlamentáři jdou
vyjednávat do Petschkova paláce.
Zbytečně…ČástHlavnípoštyjevrukáchNěmců,jetoDeutscheDienstpost.Nekapitulují…
Blíží se večer. Střelba se mírní, odcházíme
do protileteckého krytu. Rádio hlásí: „Poslouchejte pouze rozhlas na vlně 415 m.“
Později…„Získalijsmeprotiletadlováděla.
Dělostřelci pospěšte ihned na vršovické nádraží. Informace podá přednosta stanice.“
Za nějakou dobu podobné hlášení: „Získali jsme pancéřový vlak.“
Nálada stoupá. Potom je nařízeno, aby
všichni muži vojáci do 45 let utvořili tři
družstva. Zbraně jsou na cestě. Rádio stále
hraje písničky. Také z pouličních amplionů
jsou slyšet tatáž hlášení.

Nesnesitelná lehkost slov

Nedávno zesnulý polský sociolog Zygmunt Bauman výstižně označil dnešní (postmoderní)
dobu za „tekutou“. Chtěl tím vyjádřit názor, že společenské procesy naší současnosti stále
více unikají jakémukoli jednoznačnému uchopení, jsou více a více „rozostřené“, takže stávající „normální“ pojmy, hodnoty i normy při jejich interpretaci jaksi selhávají. Žijeme
v době pádu legitimity „metanarací“, v době plurality a s ní spjaté všeobecné relativizace.
Jak konstatoval teoretik „epistemologického anarchismu“ Paul Feyerabend, „vše je dovoleno!“ Jak se ale k takovéto situaci máme postavit my, současníci, kteří ji aktuálně žijeme
(a prožíváme)? Máme být za ni vděčni, nebo podlehnout skepsi, ba děsu?
Zaměřme se na jediný „fragment“ současnosti:nakomunikaciajejíklíčovýnástroj,kterým je bezpochyby slovo. Bauman upozorňuje, že stav, kdy dosavadní velké „Pravdy“,
formulované„těžkými“ slovy,přestávajíplatit a ve vědě, politice, kultuře se „zabydluje“
pluralita malých „pravd“, mnohost „lehce“
formulovaných, ale stejně legitimních příběhů, nemusí vždy znamenat nutně chaos,
vykořenění a následnou rezignaci; může působit i uklidňujícím, ba osvobozujícím dojmem! Obzvláštětomu tak po více než dvacet
let bylo v zemích, které zažily zkušenost dvou
hrůzných totalit; zde se zdálo být přímo znakem nabyté svobody, že lidé mohou eliminovat ubíjející autocenzuru a smějí nechat řeč
pouze „tak nějak plynout“! Ano, nástrojem
všech diktatur vždy byla a je „nesnesitelná
tíha slov“; za vadnéslovo či text je možné(ba
nutné) autora buď „napravit“ (nejraději v nějakémkoncentračnímčijinémzařízení),nebo
raději zcela „eliminovat“.
Je jistě správné, budeme-li si častěji připomínat, že dnešní záplava sloganů, textů,
hesel, prostě módě podléhajících „lehkých
slov“, která mnohdy nepřežijí den či týden, je
vlastně úlevným „sociálním vydechnutím“
po éře křečovité totalitní quasikomunikace.
Jenže: je dobře, když slova znamenají náhle
stále méně a méně, když přestávají oslovovat,
stávají se součástmi hlučně vykřikovaných
monologů? Je dobře, když nesnesitelnou tíži

slov střídá jejich nesnesitelná lehkost? Je
docela milé nezávazně si „pohazovat slovy“
a nemuset se bát, že někdo si zase začne „ohněm a mečem“ vynucovat ta „správná“;
jenže slova zase nesmějí být přespříliš lehká,
musejí mít nějakou váhu! Není nám opět
vnucována jistá podoba quasikomunikace,
jen nikoli totalitní, nýbrž roztříštěná, fragmentarizovaná, bez závaznosti?
Slavný etolog Konrad Lorenz kdysi varoval, že západní společnost je v zásadě nedospělá, neboť vše prezentuje v modu „jakoby“; byznys, politika, sport, vzdělávání,
výchova, sex, dokonce i válka - to vše je permanentně vsazováno do kontextu „hry“,
tedy jisté odlehčenosti, variabilnosti, zastupitelnosti, ba nezávaznosti. Ale něčemu čelit a za něco převzít odpovědnost může člověk vždycky jen jakožto jedinec, který svět
rozvažuje a kriticky reﬂektuje! K dospělosti
– podle Sókratova odkazu – náleží především distance vůči prožívanému, a to distance intelektuální (promýšlet hlubší souvislosti a předpoklady toho, co se kolem mne
děje a co sám činím) i morální (srovnat to se
svým svědomím, s určitými hodnotami
a principy). Nečiní západní společnost spíše
opak tím, že vše je napřed mediálně zpracováno a poté „instantně“ předloženo ke „konzumaci“, triviálně, prvoplánově, bez ambicí
na hlubší (intelektuální i morální) ponor?
Petr Nesvadba
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept
Čokoládový dort (ve sboru ochutnaný při křtu Melichara Richtera)
Těsto

Krém

8 velkých vajec
10 dkg másla
40 dkg min. 70% čokolády

200 ml šlehačky
20 dkg 70% čokolády

Rozpustíme čokoládu ve vodní lázni s máslem. Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky
přidáme do vychladlé čokolády. Bílky ušleháme na tuhý „sníh“. Přidáme sníh do čokoládové hmoty cca na třikrát, opatrně!
Dáme do vymazané dortové formy. Pečeme
na 170 °C cca 35–45 min.

Rozpustíme ve vodní lázni a polejeme vychladlý korpus. Ozdobíme ovocem.

Dobrou chuť

Yvona Sekyrová
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Program na listopad a prosinec 2018
4.11.2018

neděle

9.30

9.11.2018

pátek

17.00 setkání konﬁrmandů

bohoslužby s dětmi

„Dvakrát měř, jednou věř“

10.11.2018 sobota

9.00

konvent pražského seniorátu

Libeň

11.11.2018 neděle

9.30

bohoslužby

Aleš Rosický

11.11.2018 nedělě

9.45

1. nacvičování vánoční hry

16.11.2018 pátek

10.00 bohoslužby v domově pro seniory

„zámeček“

18.11.2018 neděle

9.30

Matěj Opočenský

20.11.2018 úterý

10.00 setkání nejmenších dětí

20.11.2018 úterý

20.00 setkání třicátníků

21.11.2018 středa

13.00 biblická hodina ve Fokus Praha

22.11.2018 čtvrtek

14.00 setkání seniorů

22.11.2018 čtvrtek

20.00 schůze staršovstva

23.11.2018 pátek

17.00 setkání konﬁrmandů

„Dvakrát měř, jednou věř“

25.11.2018 neděle

9.30

poslední neděle církevního roku

bohoslužby

bohoslužby s VP

Matěj Opočenský

Skutky 9,1–31

Job 14, 1-6

Zj 2, 8-11

Iz 65, 17-19. 20-25

Čas adventní a vánoční
2.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby s dětmi a VP

1. adventní neděle

9.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby

2. adventní neděle

16.12.2018 nedělě

9.30

bohoslužby

3. adventní neděle

22.12.2018 sobota

9.30

velké nacvičování a generální zkouška Tulská

23.12.2018 neděle

11.00 bohoslužby s dětskou vánoční hrou

4. adventní neděle

24.12.2018 pondělí 15.00 štědrovečerní ztišení

Tulská

25.12.2018 úterý

1. svátek vánoční

9.30

bohoslužby s VP

káže host

divadlo Mana

Pravidelná setkání v týdnu a měsíci (pokud není uvedeno jinak)
podle domluvy 1 × měsíčně

10.00

setkání nejmenších dětí

3. úterý

20.00

„setkání třicátníků po bytech“

středa

15.00

biblická hodina pro dospělé

středa

17.15

biblická hodina pro děti (Jablíčkov)

Jablíčkov Počernická 524/64,
Praha 10 - Malešice

3. středa

13.30

bilická ve Fokus Praha

Karlín

4. čtvrtek

14.00

setkání seniorů

4. čtvrtek

2 0 . 0 0 schůze staršovstva

pátek

1 0 . 0 0 bohoslužby v domově pro seniory „ve vršovickém zámečku“

pátek

1 7 . 0 0 setkání konﬁrmandů a starších dětí

nejčastěji v úterý dopoledne

Vršovické náměstí

