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Podivuhodné království (foto: Daniel Ort)

Kdo není proti nám, je pro nás.

Leden
2019
Marek 9,40

Kdo není proti nám…

Vytáhl jsem si na Nový rok biblické heslo: „Kdo není proti nám, je pro nás.“ Mk 9,40. To heslo
mi rozkřuplo vlastní ulitu. Ježíš totiž v tomto verši překračuje identitu vlastního společenství.
Učedník Jan za ním přijde a žaluje mu (nebo žárlí?): „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém
jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Mk
9, 38. Janova reakce je logická. V Ježíšově blízkosti se cítí výjimečně. Byl vybrán, aby Ježíše
následoval. A teď tu nějaký hejhula bez Ježíšovi blízkosti dělá dobro. To je k naštvání…
Přistihl jsem se při podobném jednání.
Asi bych to nazval závistí. Někomu, kdo
s námi nechodí, se něco povedlo a já si říkal, safra, proč právě jemu? Proč ne někomu mně milému nebo rovnou mně?
A v tom to právě je. Ježíše zas až tak nezajímá, kdo nám je či není milý, kdo má
nebo nemá stejné triko, Ježíš si v tomhle
případě všímá, co kdo dělá a jak kdo přemýšlí. Podle toho reaguje. A právě to radí
i nám. Podívejte se, kolik dobrého se toho
ve světě (v tvém okolí) děje. Podívejte se
a mrkejte přátelsky na ty, kteří mají jiný
dres, ale jde jim o stejnou věc. O dobro tohoto světa. V našem křesťanském jazyce
o růst království nebeského. Podívejte na ty
skvělé lidi v neziskovkách, ve státním aparátu, ve ﬁrmách, spolcích, sportovních klubech, v sociálních službách, aktivistických
skupinách, v běžných profesích, bez kterých by naše společnost zkolabovala, jednoduše každý, kdo neztratil smysl pro
pravdu, spravedlnost a lásku. Podívejte se,
jak oni vyhání zlé duchy tohoto světa.
Tohle se mi v tom hesle ozývá. Pohled za
vlastní víru, za sbor, za církev. Pohled ven,
který nalézá spřízněnce. A zpátky se vrací
jako ten, kdo ví: pro nás je toho ve světě
dost. Cítím v tom osvěžení a čerstvý vzduch
pro vlastní víru, sbor i církev. Tohle heslo
mě osedlalo a osvobodilo od žárlivosti
a skepse.
Přeji vám dostatek dobrých dní a hesel od
našeho nebeského Otce. Amen
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Dovětek
Při novoročních bohoslužbách jsme také
vybírali pro sbor heslo na rok 2019. Zní:
„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Mt 11,28
Pokusím se na toto heslo 13.1. kázat. Po
bohoslužbách jsme pak v dostatečně velkém počtu seděli kolem stolu a spontánně
se bavili o tom, co hezkého jsme v uplynulém roce zažili a co nás ve světě povzbudilo, měl jsem radost na kolik takových věcí
jsme si vzpomněli.
MO

Sborový zpěv?

Milí přátelé, každý rok přináší nové nápady.
Jeden jsme si přinesli z roku starého. Totiž
pokus o sborový zpěv. A 6.1. jsme se poprvé
skutečně po bohoslužbách sešli a pod vedením několika z nás (Zuzana Freitas, Michaela Otterová, Michal Richter) jsme cvičili
dvě písně z nového evangelického zpěvníku,

jehož písničky jsou již teď volně přístupné: http://evangelickyzpevnik.cz/
Písně to byly tyto. Jedna z Taize Před tebou Pane
temno ztrácí sílu svou, kterou jsme nacvičovali ve vícehlase, a druhá Lutherova Bohu chvála buď i čest
(viz s. 4), kterou vám zde otiskujeme. Obě písně se
pokusíme zazpívat při bohoslužbách 13. 1. 2019.
A jaké bude pokračování? Uvidíme. Rád bych,
abychom se scházeli k nacvičování dál a to každou
první neděli v měsíci. Náš repertoár bych postupně
dával na naše sborové stránky a bylo tak možné si
noty stáhnout a podívat se na ně i během měsíce.
A také bych vás chtěl zbavit strachu ze zpěvu. Pro
tento náš zpěv není třeba školených hlasů. Zpívat
může každý, školený i neškolený. Všechny generace,
od dětí až po seniory, jsou vitané.
MO

Květinová výzdoba

Ještě jedna novinka se první neděli v roce ve sboru objevila. Drobná krásná květinová výzdoba. Vyráběla ji
skupina žen pod vedením Romany Davidové z Církve
bratrské.

Několik informací o projektu
od sestry Davidové:
Myšlenka tohoto projektu vznikala na základě
mého nadšení, když jsem si uvědomila, že bych
mohla propojit dva v něčem až paradoxně odlišné
obory, které jsou mi blízké a ve kterých mám od Pána
Boha obdarování – květiny a práci s lidmi v nouzi. Na
úplném začátku byla hlavně touha zprostředkovat
dál radost, kterou jsem sama prožívala při práci
s květinami. Jsem povoláním sociální pracovnice
a před rodičovskou dovolenou jsem byla zaměstnaná
ve dvou azylových domech a jako terénní sociální
pracovník s lidmi bez přístřeší. Každý den jsem měla
v tomto zaměstnání možnost přinášet lidem bez domova naději do jejich praktických problémů i skrytých vnitřních bojů. Stále za to prožívám velkou
vděčnost. Vedle pomoci lidem bylo mým snem pracovat s květinami. Ten jsem si na „dovolené

/ Editorial
Milí čtenáři a milé čtenářky,lednové Katakomby vycházejí se
zpožděním, ale jsou tu. Najdete
v nich ohlédnutí za vánoční hrou
i přemýšlením nad heslem, které jsem si vytáhl při novoročních
bohoslužbách. Nebo třeba zprávu o nově vznikajícím sborovém
zpěvu a květinové výzdobě.
Letos v lednu končí po roce
úvazek naší pastorační pracovnice
Kristině Camidge. A zde je příležitost ji poděkovat.Bez jejího pracovního nasazení by ten uplynulý rok byl pro mě obzvláště těžký. Kristino, díky za vše! Byla to
dobrá spolupráce a ledacos by se
bez tvé práce nepovedlo.
Poděkování patří i vám všem,
kteří jste přispěli salárem, či jinými dary na provoz sboru. Podle neoﬁciální informace našeho pokladníka se nám podařilo
naplnit rozpočtovanou částku
360 tisíc a možná ji i malinko
překročit. Je to po této stránce
naprostá fantazie. Můžeme tedy
pokračovat ve sborové práci
dál. Díky! Daňová potvrzení budou připravena ke konci ledna,
či začátkem února.
Michael Otřísal také připravil
záznam vánočního dětského
představení. Odkaz, kde si budete moci hru stáhnout, najdete na sborovém webu. Také je
připravena mimořádná příloha
Katakomb, která obsahuje fotograﬁe ze hry. Přejeme příjemné
čtení i prohlížení.
MO
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s Kryšpínem” splnila tím, že jsem absolvovala několik květinových workshopů a také
začala vypomáhat jako ﬂoristka v květinách na Jiřáku. A někde tady se zrodil nápad na projekt květinových workshopů pro
ženy bez domova, který bych Vám ráda
představila a k jehož realizaci bych Vás moc
ráda přizvala.
Na workshopech vedených mnou a profesionální ﬂoristkou by se ženy bez domova
naučily, jak připravit a aranžovat živé řezané květiny. Získaly by díky tomu především nové kompetence a posílenou sebedůvěru, což by následně mohly uplatnit při
hledání zaměstnání. Stejně tak by prožily
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příjemný čas u krásné práce a zrelaxovaly
a odpočinuly by si od svých každodenních
starostí. Společnásetkáníbybylatakédobrou
příležitostí k podpůrným rozhovorům.
Workshopy by probíhaly podle zájmu
jednou či dvakrát měsíčně v Azylovém
domě po ženy NADĚJE ve Vršovicích.
Prvními účastnicemi by byly klientky tohoto domu. Postupně bych workshopy
ráda nabídla i ženám, které využívají jiných
služeb, nebo spí venku. Každá žena by na
setkání vytvořila jedno květinové
aranžmá a malou kytičku pro sebe do
vázy. Aranžmá by mohlo další den zdobit
sál Vaší modlitebny nebo jakéhokoliv ji-

ného prostoru. Bylo by možné jej dle domluvy dopravit na místo v sobotu večer
nebo v neděli ráno před bohoslužbou. Mým
záměrem také je, aby byly účastnice u rozvozu květin přítomny a mohly přinášet své
výtvory do prostorů modliteben samy. Vidím v tom příležitost k setkání žen s evangeliem a k jejich zapojení do společenství, do kterých by se možná samy
nevydaly. Byla bych ráda, aby konkrétní
společenství křesťanů mohlo podporovat
(ﬁnančně, modlitebně, při osobním setkání) vždy konkrétní ženu bez domova,
která by pro ně aranžmá vytvářela.

Propůjčení prostor, má práce, práce ﬂoristky i žen z azylového domu by byly bezplatné. V podstatě jediné ﬁnance, které
bych na aktivitu potřebovala získat, jsou
ﬁnance na materiál (květiny, aranžovací
hmota a báze) a nástroje (nože a nůžky).
Pokud byste tento projekt chtěli podpořit ﬁnančně a zároveň vyzdobit prostory modlitebny květinami s přidanou hodnotou, na
jedno aranžmá do Vaší modlitebny a tedy
účast jedné ženy na workshopu bych potřebovala přibližně 500 Kč. Pokud byste
chtěli tento záměr podpořit jakkoliv jinak,
budu ráda za každý nápad a nabídku. MO

Vánoční hra 2018

V uplynulém měsíci žil sbor z velké části přípravou vánoční hry. Tento rok nesla název Podivuhodné království. Děti ji nacvičovaly každou neděli a generální zkouška proběhla v sobotu 22. 12. V neděli se pak hra stala hlavní částí bohoslužeb, které proběhly v divadle
Mana. Děkujeme Davidu Frýdlovi a husitskému sboru za zapůjčení těchto prostor za přátelskou cenu a za velmi dobrou spolupráci.
První dějství hry nás uvedlo do situace,
kdy se herecká společnost Kat a bomby,
kterou představovaly všechny mladší děti,
ztratila v lese. Z této beznaděje ji však nevytrhli vlci, jejichž vytí společnost slyšela,
ale podivní strážcové, kteří ji zavedli do
Království noci. Některým se však toto
zvláštní pozvání nezdálo a chtěli raději odejít někam jinam.
Nakonec však společnost pozvání přijala
a zahrála v Království noci své tři hry, které
měla připravené, jednalo se o příběh Salome
s Janem Křtitelem, Davida v jámě lvové
a o třech králích, kteří přišli hledat malého
krále do Betléma. Místo hradu nebo zámku
však byli tesařem odkázáni k jesličkám.
A tahle třetí hra celé Království noci zničila!
Hra byla celá veršovaná a mezi jednotlivými scénami zpívaly děti několik písniček

a také se promítala předem natočená videa,
ve kterých hráli starší děti a konﬁrmandi.
Na tomto videu vystupoval kancléř a jeho
rada, správcové Království noci, kteří chtěli
udělat svět šedivým a beze vší radosti. Postavili proto speciální přístroj – deformátor,
který dobré zakončení těchto her společnosti Kat a Bomby vždy překrucoval.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zkrácený zápis
staršovstva
13. 12. 2018

Omluveni: Tomáš Hrubý, Jan Škrob, Zuzana Freitas a pobožnost: Ondřej Rada

Zpráva z provozu sboru
S poslední písní o narozeném králi se
však deformátor nějak pokazil. Zprávu
o nově narozeném králi nedokázal zpracovat. Rada Království noci se spolu s kancléřem rozplynula a diváci mohli vidět, že herecká společnost uviděla cestu domů. Noc jí
prozářilo Ježíšovo narození v Betlémě.
Z mého pohledu se hra velice povedla,
přišla se na ni podívat spousta lidí a děti se
opravdu snažily. Navíc ze scénky vznikly
i skvělé fotky. Některé z nich vidíte
v tomto článku.
Rádi bychom poděkovali všem účinkujícím, rodičům, kteří s dětmi hru poctivě
nacvičili a režisérskému a technickému
týmu za skvělou práci, zvláště pak děkujeme Báře Masopustové a Michaelu
Otřisalovi.
Na závěr přijměte sloku a refrén závěrečné písně:
Konečně se věci jiné
dějou to je báječné
Jakpak vás to jejdamine
může nechat netečné
Narodil se vážně tady
přišel kvůli nám aby
urovnal nedobré vztahy
A nezmařil dobré snahy
nýbrž skutky ďáblovy
Aleš Rosický
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Bohoslužby: liturgie, varhaníci: žačky
Z. Venclů nebudou moct doprovázet. Hledáme další varhaníky/ce – trvá. Debata nad
výběrem písní a jejich složitost a případná nezpívatelnost. Zdůraznit snesitelný poměr známých a neznámých písní. Jednou za měsíc po
bohoslužbách by se mohla sejít skupinka a nacvičit dvě tři písně. 6. ledna první setkání.
Nedělní škola – nacvičuje se vánoční hra.
Konﬁrmandi – data v roce 2019: 25.1.,
8.2., 1.3., 15.3., (návrh na víkendovku a zapojení konﬁrmandů 29.-31.3./5.-7.4.),
12.4. a 26.4. 2019. dospělí/senioři: Třicátníci – každé druhé úterý v měsíci: 8.1. a 5.2.
(změna) Místa setkávání? Rozšířit? Téma –
blahoslavenství, forma – na úvod setkání „s
čím přicházíme a modlitba” pak čtení textu
a modlitba Páně, čas pro ztišení. Dospělí/senioři: ﬁlm a debata.
Zámeček, fokus, spek, seniorátní výbor (náhradník): farářský kurz 2019 – 28.
1. – 1. 2. 2019. Účast MO a AR, popřípadě
KC? – Staršovstvo jednomyslně schválilo.
Pastorace: Věra Kosová v nemocnici. Navštívili jsme. Mira Cucová – je doma, byla
na velké kontrole. Půjdeme na návštěvu.
Věra Hotovcová.
Občerstvení po bohoslužbách (advent
a dál?) – zkoušíme, jak se to ujme. Na příštím obědě ve sboru začínat najednou, počkat na ostatní.
Vánoční přání: připravil Slávek Heřman
– děkujeme!

Katakomby – Poslední dvě čísla byla
opravdu dobře připravená, včetně korektur.
Dovolená Matěj O. v lednu 14. – 20.
2019. – Jednomyslně schváleno.
Na bohoslužbách se objevují neznámí
lidé, což je velmi pozitivní a jsme rádi.

Reﬂexe uplynulých akcí
Adventní neděle: bohoslužby, oběd,
přednáška Petra Nesvadby – zhodnocení.
Skvělé a děkujeme Petrovi. S obědem začínat vždy společně!

Vikář Aleš Rosický
účastní se většiny shromáždění, měl bohoslužby s VP, biblickou hodinu, konﬁrmandy. Podílel se na psaní Katakomb. Navštívil Věru Adamcovou. V následujícím
týdnu se bude podílet na aktivitách sboru,
povede setkání dětí. Líbil se mu sborový
oběd a následná přednáška. Nabídka setkání k rozhovorům stále trvá. Od 7. do
18. 1. bude Aleš na katechetickém soustředění.

Nedělní služby
13.1. – bohoslužby s VP- Matěj Opočenský
– služba Pavel Staroba
20.1. – bohoslužby – Tomáš Bísek – služba
Richard Šípek
27.1. – bohoslužby – Aleš Rosický

Co nás čeká
10.2. o Josefu Luklovi Hromádkovi (Jiří
Piškula)

Finanční zpráva (Jana Kocnová)
Celkové náklady: 457.364,19 Kč; výnosy:
421.002,05 Kč; hospodářský zisk: 36.362,14 Kč (nejsou započteny všechny
energie).
Sbor náklady: 433.067,19 Kč; výnosy:
382.464,76 Kč; hosp. zisk: -50.602,43 Kč;

z toho sbírky: 60.585,00 Kč, dary členů
sboru: 5.400,00 Kč; salár: 237.160,- Kč
a ostatní dary 48.800,- Kč Byt náklady:
24.297,- Kč; výnosy: 38.537,29 Kč; hosp.
Zisk: 14.240,29 Kč. Na účtech (k 31. 10.
2018): ČS 53.374,40 Kč (k 13. 12. 2018
ČS 114.764,94 Kč); Era 30.759,73 Kč
(běžný účet) a 247.892,05 Kč (spořící). Zaplacena celková částka PF 138.031,00 Kč
a repartic 30.536,- Kč.

Oslovit mládež a granty
Z minula: bod oslovit mládež: „Principiálně nejsme proti, bude záležet na konkrétním nápadu. Vyzveme Elišku k předložení návrhu i s rozpočtem.” Sešli jsme se
s Eliškou a promýšleli možné varianty. Sejdeme se ještě jednou v lednu před staršovstvem. Budeme dále informovat.
Granty: seniorátní mikrogranty. Uzavřít
grantnarok2018azkusitnapsatgrantnaEliščinu práci? – Matěj připraví na příští staršovstvožádostograntnaEliškuHavelkovou.ZuzanaFreitassezeptánamožnostvyužitíprostor
komunitního centra u vršovického nádraží.”

Celocírkevní agenda
Strategický plán: Srdečně zveme kazatele, presbytery i zájemce z řad členů a přátel ČCE na konferenci věnovanou připravovanému dokumentu „Reformanda 2030:
Strategický plán Českobratrské církve
evangelické“, která proběhne v pátek 1.
února 2019 od 15 do 19 hod. Půjde někdo
také ze staršovstva?
Nabídka na Sborová partnerství od
- Skotská presbyterní církev (Church of
Scotland) – Kontakty navázala Zuzana
Freitas. Přes Zuzku se spojíme a zkusíme,
co z toho vzejde. – Úkol trvá.
- Hledat sbor ve Východním Německu???
Lednový kurz s přednáškami a sportem (kurz pro starší mládež a střední geSborový dopis vršovického sboru ČCE

7

neraci) Janské Lázně – Sola ﬁde, 12.–19.
ledna 2019

gické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4,
Praha 1).

Různé

Cílem je poskytnout zájemcům o vznikající strategický plán ČCE prostor pro jejich
náměty a dotazy. „Proč se církev zmenšuje?“ „Jak otevřít ČCE dnešnímu světu
a přiblížit evangelium srozumitelně lidem
mimo církev?“ „Jak získávat nové faráře?“
„Jaké formy zbožnosti bychom chtěli v ČCE
rozvíjet?“. Přijďte se o těchto a jiných otázkách bavit a hledat na ně odpovědi.
Strategický plán se po projednání
a schválení synodem stane podkladem pro
řadu důležitých rozhodnutí církve v nadcházejícím období. Koncept první části
strategického plánu je k dispozici na webu
ústředí církve:
https://www.ustredicce.cz/rubrika/842Ustredni-cirkevni-kancelar-DokumentyStrategicke-planovani/index.htm.
Zde budou postupně zveřejněny i další
dokumenty, které budou podkladem pro
jednání konference.
Prosíme o potvrzení účasti na konferenci
nejpozději do pondělí 21. ledna na e-mailové adrese sekretariat@e-cirkev.cz.

- 16.12.
–
Zuzana Venclů bude mít vánoční koncert.
Prošlo emailem.
- Jiří Bednář – 90 let – oslava ve sboru 13. 1.
- Michael Otřísal moderuje cyklus debat se
zajímavými lidmi u Václava: 17., 31.
ledna, 14., 28. února, 14., 28. března –
vždy od 18:00.
- Inventarizace – pověřit inventarizační komisi, aby provedla inventarizaci. Schváleno.
Termín příštího staršovstva: 24. 1. 2018

Strategický plán:
„Reformanda 2030“

Srdečně zveme kazatele, presbytery i zájemce z řad členů a přátel ČCE na konferenci věnovanou připravovanému dokumentu „Reformanda 2030: Strategický
plán Českobratrské církve evangelické“,
1. 2. 2019 od 15 do 19 hod. aula Pedago-

Zemřel prof. Milan Balabán

narozen 3. září 1929, Boratín, Polsko, dnes Ukrajina – 4. ledna 2019, Libice nad Cidlinou,
Česko) byl český evangelický teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické, religionista a vysokoškolský pedagog.
Po absolutoriu Komenského evangelické bohoslovecké fakulty (KEBF) byl duchovním Českobratrské církve evangelické
v Šenově u Ostravy (1 .12. 1952–
27. 2. 1953), ve Strmilově (1. 5. 1955–
15. 11. 1966), Semtěši (od 16. 11. 1966)
a Praze-Radotíně.
Od 50. let patřil ke sdružení Nová orientace, které kritizovalo poměry nejen v cír-
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kvi, ale obecně ve společnosti. V roce 1975 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti a posléze i podepsal Chartu 77. Od roku 1990
působil jako religionista na Evangelické teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ETF UK). V roce
1995 byl jmenován profesorem. V říjnu 2002 obdržel státní vyznamenání za zásluhy o Českou republiku. (Zdroj: česká wikipedie, heslo Milan Balabán).
Z velkého množství článků o něm, vybíráme kousek od Magdaleny Šipky a Adama Borziče:
„A co myslíš ty?“ šedivý stařík s živýma očima se
otočí na jednoho ze studentů sedících v kruhu posluchárny. Od profesora ho dělí lavice, ale před přímou
otázkou se za ni nejde schovat. Ani za naučené odpovědi, obecné pravdy nebo nezúčastněné „nevím“.
Nejde tu o jednu správnou odezvu, probíhá tu dialog,
který má být především živý a upřímný. Řeč o Bohu se
mění v řeč o základu života, řeč o utrpení a lásce, řeč
vycházející z lidské zkušenosti a v ni ústící.
Balabánův Bůh se umí nechat svým stvořením
a zvláště člověkem překvapit, dojmout a místy i pohnout k činu.

Upozornění na tři
zajímavé knihy

Milí přátelé, v nedávné době vyšlo
několik opravdu zajímavých knih.
Rád bych vám je představil jejich
fotograﬁemi.
Koupí takové knihy získáte jeden
nový pohled na život. Vřele doporučuji. (Oscar Wilde)
Parabible Alexandra Fleka

To že byl život?: z „podzemní
církve“ do labyrintu svobody
Tomáše Halíka

Celý článek zde:
http://a2larm.cz/2019/01/zemrel-teolog-ziveho-boha-milan-balaban/

Vzpomínka
Antonína Cuce
na události související

s Povstáním pražského lidu v roce 1945

Dokončení z minulých čísel | Další relace. „Německé
tanky jedou od Benešova ku Praze. Stavte v cestě
překážky, stavte barikády! Žádáme podporu hloubkových letců!“
Chvíle napjatého očekávání. Zprávy jsou české, anglické, ruské. V noci posloucháme Londýn. Opakuje
zprávu z našeho rozhlasu z posledních hodin. Neoﬁciálně se rozšířila zpráva, že ohlášené tanky byly v Krči

Vždyť se mnou jsi ty, kniha
modliteb, kterou uspořádali Iva
Květonová, Ondřej Macek
a Lenka Ridzoňová

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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a na Pankráci zastaveny pancéřovými
pěstmi.
Nové dispozice z rádia: „Stavte barikády!
Stavte další barikády, vytrvejte, pomoc se
blíží.“
Je neděle 6. 5. 1945, asi 3 hodiny ráno.
Němci se dostali do banky. Marně si delší
dobu o ni otloukali pažby svých pušek. Granát vyrazil malou branku ve vratech a potom už se ptal Hauptmann, proč jsme neotevřeli, proč jsme zabarikádovaní.
Dr. Chmelíř prý mu řekl, že byla obava před
vyloupením banky lůzou.
Důstojník se tvářil, že mu to stačí.
Každédružstvomělosvévlastnístanoviště.
To moje bylo ve spisovně, odtamtud nás vyšťouraliažráno.Dalijsmerucevzhůru.Zeptali
se, zdali máme nějaké zbraně. Když jsme dali
„Ehrenwort“ že ne, tak nás zavřeli do krytu.
Nedělali jsme si iluze o našem příštím.
Tou dobou překvapili vojáci někde u střechy
vedoucího kanceláře Řežábka z ústřední účtárny někde v blízkosti jeho kanceláře. Protože
sestřílelo,lezlpočtyřech.Vojácisedomnívali,že
jdeošpeha,kterýpřelezlpostřechách.Nejprve
se ptali, jestli je tam ještě někdo. Řekl, že není.
Pakmupohrozili,žejestlijetamněkdo,budezastřelen. Radši řekl, že neví. Vojáci nad ním prý
vynesli tento soud. Spravedlnost vykoná náhoda. Bude stát pět hodin v průjezdu banky.
MístobylovelmiostřelovánozHlavnípošty.Po
třechhodináchpřistřídánímužstvamubylzbytektrestuprominut.Kdybyzdenebylijenvojáci,
bylbyzastřelen.
Nejsou žádné výstupy.
Hltáme zprávy rozhlasu.
Rádio žádá leteckou pěchotu vysadit západně Prahy na místo označené ohněm.
Pomoc nepřichází ani nám, ani – pokud
víme – těm na barikádách. Jsou to trapné
okamžiky. Přiznáváme si nepokrytě, že
kdyby nás měli v drápech SSmani, že už
nežijeme.
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Dozvídáme se z našeho i z cizího rozhlasu, že Němci porušili sjednaný klid
zbraní pro noc.
Z cizího rozhlasu ještě zjišťujeme, že se
v noci bojovalo o Národní banku. Jak ten boj
vypadal, jsem už popsal. Jen ještě připomínám, že jsme zvečera zabarikádovali vchody
bednami a prázdnými sudy od piva a od benzinu. Také okna přízemních místností byla
bednamizajištěna.Dozvěděljsemse,žesedm
pistolí bylo na různých místech odloženo
a čtyři chlapci z mládeže, kteří měli na sobě
nějaké neznámé uniformy, byli k dispozici
předem jmenovanému štábu. Byli oblečeni
do modrýchkombinéz, aby se nelišili,protože
valná část osazenstva tiskárny bankovek byla
v modrém pracovním obleku.
Velitel pak během dne nařídil, aby zaměstnanci tiskárny bankovek byli společně ubytováni v protileteckém krytu pod Šebkovým
palácem a pod přilehlým devizovým odborem. A tak na těsném prostoru bylo ubytováno 270 lidí – mužů a žen zaměstnanců
a několik indiferentních lidí z pošty, policejního ředitelství atd. i 20 mužů uniformované protektorátní policie.
Podle sdělení několika policistů pisateli
uvádím: Když byla banka obsazena vojskem,
přišel policejní důstojník a dožadoval se
vstupu do budovy. Řekl vedoucímu Němců,
že má rozkaz obsadit banku. Němec řekl: „Já
také, pojďte dál.“ Vedoucí policistů namítl, že
tu má dvacet lidí. Německý důstojník odpověděl, že to nevadí, ať jdou dál. Tedy šli. A tak
byli ve vestibulu banky společně policie i vojsko
a čekali, jak se věci vyvinou. Tento stav trval
déle tří hodin. Potom přišel důstojník od SS.
Po počátečním údivu, že police má zbraně,
zavolal si stranou jejího velitele, bleskurychle
strhl automat ze zad, totéž učinil i Hauptmann, takže policista stál mezi dvěma ústími
hlavní. Nyní přišel rozkaz vydat zbraně a od
té chvíle byli policisté také zajatci.

Zkušenost ve věku absence
přechodových rituálů

V tradičních lidských společenstvích byly všechny kritické momenty v životě jedince „ošetřeny“
přesně vymezenými sekvencemi posvátných kroků, jež ve svém souhrnu tvořily tzv. přechodové rituály. Tyto rituály úzce propojovaly jedince i celé společenství; dávaly najevo, že ať se
jedná o narození dítěte, dospívání, sňatek, smrt či jinou zásadní událost, nemají tyto životní
zlomy výlučně význam individuální (čili: jejich úspěšné zvládnutí „posune“ daného jedince
kamsi „dál“), nýbrž mají i (a možná především) nezpochybnitelný význam kolektivní: na jejich zdárném absolvování závisí v mnohém i přítomnost a budoucnost společenství jako celku.
Život člověka tradičního společenství byl s naprostou samozřejmostí vždy zakotven, a to jak
horizontálně (ve společenství samém, v rodu, kmeni, příp. širší komunitě), tak vertikálně (ve
smyslu přesažnosti k božskému základu světa).
Jak však vypadá zkušenost světa, tak jak
se dává nám, moderním (postmoderním?)
obyvatelům Západu? Oproti zkušenosti,
kterou se světem sdílel člověk tradičních
společenství, je silně redukovaná – což je
paradox, ba skandál, uvědomíme-li si, že
hybnou silou budování novověké západní
racionality bylo právě oproštění, ba osvobození od vší zakotvenosti, a tedy rozevření
všeobjímajícího prostoru svobody (ekonomické, politické, sociální atd.)!
Fragmentárnost naší moderní zkušenosti vyvstane nejlépe, představíme-li si
(aspoň tezovitě) charakteristické rysy tradičního přechodového rituálu:
1. Je srozumitelný pro obě strany – jedince
i společenství, neboť se opakuje a tím
umožňuje společné prožívání, chápání
i sdílení jednotlivých fází rituálu.
2. Jednoznačně ukazuje diskontinuitu
času: jedinec i společenství si při něm
uvědomují, že život neprobíhá stále stejným tempem, nýbrž existují chvíle,
v nichž je třeba se zastavit a zamyslet
nad smyslem toho, co a proč se děje.
3. Současně však je i nástrojem chápání
a uskutečňování kontinuity, neboť díky
němu se jedinec i společenství stále „po-

sunují“ kupředu, žijí a vyrovnávají s novými výzvami.
4. Disponuje vyšší (vertikální) legitimitou, neboť je posvěcen božstvem
(božstvy). Není tedy jen věcí horizontálního vztahování se jedince či společenství k sobě samým, nýbrž zakotvuje jejich počínání ve vyšším „Smyslu“.
5. Tvoří „most“ v několikerém smyslu:
mezi jedincem a společenstvím (rodinou, rodem, kmenem či společenstvím
jiného typu), mezi obojím a božstvem,
a v neposlední řadě i mezi předchozí
a budoucí podobou vlastního Já (tvoří
jakýsi mezník v sebepojetí).
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 rozumí své zakotvenosti, své svobodě, ale i své zodpovědnosti vůči druhým a na bázi toho svět rozvažuje a kriticky reﬂektuje! „Nedospělost
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Západu“ je logickým důsledkem vývoje, v němž společnost neumožňuje svým členům
získat vskutku plnohodnotnou zkušenost se světem – a tedy dospět. Oproti sociálním
kontextům neúprosných, ale spravedlivých tradičních společnosti žijeme dnes v éře všeobecné infantilizace, projevující se ve všech sférách, počínaje politikou a konče reklamou.
Žijeme v éře exploatace přítomného okamžiku na úkor porozumění předchozímu a odpovědnosti vůči budoucímu. Jenže kultura, jež ztrácí představu o tom, odkud přichází, nemůže mít ani tušení o tom, kam míří…
Petr Nesvadba

Recept: Adventní jablka

Naposledy jsem pekl v adventu a před tím jen několikrát, když mi bylo asi tak 13-14. To jsme
tehdy neměli troubu, ale měla ji babička. Doma jsem si udělal těsto a pak k ní jel na kole. Těsto
kupodivu vykynulo a po pečení se dalo i jíst. Tentokrát jsem nikam na kole jet nemusel a myslím, že se to nakonec také jíst dalo. Přejezd mi ale chyběl. Recept není nijak speciální. Internetový interes. Oproti receptu jsem jablka rozmixoval, a když jsem šťávu odlil a vypil, hmotu
pak na těsto vyklopil. Týden na to pekl Aleš s Rut a to byla teprve dobrota. Příště jejich recept.
500 g hladká mouka
1 ks vejce
3 lžíce mléko 2-3
200 g moučkový cukr
1 balení vanilkový cukr

cukr krystal
skořice
250 g tuk
1 balení prášek do pečiva
1 kg jablka

Mouku smícháme s práškem do pečiva a cukrem a dobře promícháme s tukem. Do
středu směsi uděláme jamku, vklepneme do ní vejce, přidáme mléko a vymísíme tužší
těsto. Rozdělíme na poloviny. Polovinu těsta vyválíme a položíme na vymazaný plech. Posypeme trochou strouhanky a nastrouháme jablka nakrájená na plátky. Vrstva jablek má
být vysoká asi 1 cm. Posypeme skořicí a krystalovým cukrem a zakryjeme druhou polovinou vyváleného těsta. Koláč několikrát propícháme vidličkou a pečeme v troubě při
střední teplotě asi 40 minut. Horký koláč posypeme přes sítko práškovým cukrem a necháme vychladnout. Krájíme na kostky.
Matěj Opočenský
www.recepty.cz/recept/jablkovy-kolac-od-babicky-16778
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Program na leden a únor 2019
7.-18.1.2019

vikář na katechetickém kurzu

13.1.2019

neděle

9.30

13.1.2019

n e d ě l e 11.00 oslava narozenin

14.–20.2019

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský (Mt 11,28)

farářova dovolená

17.1.2019

čtvrtek 18:00 Zimní večery u Svatého Václava

ŘKC, Náměstí Svatopluka Čecha,
host Marek Orcho Vácha,
moderuje Michael Otřísal

20.1.2019

neděle

9.30

káže Tomáš Bísek

22.1.2019

úterý

10.00 setkání nejmenších dětí

24.1.2019

čtvrtek 14.00 setkání seniorů

24.1.2019

čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

25.1.2019

pátek

10:00 bohoslužby na zámečku

25.1.2019

pátek

17:00 setkání konﬁrmandů a starších dětí

27.1.2019

neděle

9.30

28.–1.2.

bohoslužby

bohoslužby

káže Aleš Rosický

káže Aleš Rosický (Ex 3,1-15)

farářský kurz

31.1.2019

čtvrtek 18:00 Teologie a fantazie v pojetí J. R. R. Tolkiena

ŘKC, Náměstí Svatopluka Čecha,
host Pavel Hošek,
moderuje Michael Otřísal

3.2.2019

neděle

káže Matěj Opočenský (J 4,1-30)

9.30

bohoslužby s dětmi

11.00 sborový zpěv - nácvik dalších písní z nového zpěvníku
5.2.2019

úterý

20.00 setkání nejen třicátníků

8.2.2019

pátek

17:00 setkání konﬁrmandů a starších dětí

10.2.2019

neděle

9.30

bohoslužby

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

10.00

setkání nejmenších dětí

2. 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

ŽŚĚĂŶDŝŬŽůĄƓĞŬ

16.ledna 2019 20h

TICHO
ZA JANA PALACHA

Kostel U Martina ve zdi
Praha 1, Martinská ul.1

,ƵĚĞďŶĢůŝƚƵƌŐŝĐŬǉƉŽƎĂĚ
k ƉĂĚĞƐĄƚĞŵƵǀǉƌŽēŝ:ĂŶĂWĂůĂĐŚĂ
ŽŚĚĂŶDŝŬŽůĄƓĞŬ- kompozice,
ǌƉĢǀ͕ŬǇƚĂƌĂ͘͘:ĂŶĂDŝŬŽůĄƓŬŽǀĄtexty, úvahy .. Prague Singers ʹ
komorní sbor, sbormistr Stanislav
Mistr .. Orchestr ʹ ēůĞŶŽǀĠĞƐŬĠ
ĨŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ͕ĂŶŝĞůDŝŬŽůĄƓĞŬ
ZĞǎŝĞƉŽƎĂĚƵʹ ,ĂŶĂ<ŽǀĂƎşŬŽǀĄ
DŝŬŽůĄƓŬŽǀĄ

Motto: Jan 15,13
ͣEĞŶşǀĢƚƓşůĄƐŬǇ͕
ŶĞǎĚĄƚǎŝǀŽƚƐǀƽũǌĂƉƎĄƚĞůĞ͞

WŽĚǌĄƓƚŝƚŽƵ͕&&h<͕
Menetekel, Nár. Muzeum,
͘ZŽǌŚůĂƐ

