katakomby
Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Parabible od Bílého Potoka
O velikosti (2) • Modlitebna se představuje (3) • Houroušánky OPEN 7. 6. 2019
(3) • Noc kostelů 24. 5. 2019 (3) • Parabible od Bílého Potoka (4) • Zkrácený
zápis staršovstva 25. 4. 2019 (5) • Nakresli mi Bibli… (5) • Prohlášení synodní
rady ke Dni Země (6) • Ekologické okénko: Chvála zemi (7) • Společné vyjádření
ERC, ČBK a FŽO ke zdanění finančních náhrad (8) • TJAK v Bělči nad Orlicí
slaví 90 let (8) • Vzpomínky A. Cuce na Pražské povstání (9) • Chvála lidské
důstojnosti (11) • Recept: Vajíčka v housce se šunkou a zakysanou smetanou
(12)

Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe.

Květen
2019
2. Samuelova 7,22

O
velikosti
Aneb vyznání Davida, krále, který sebe omezil, aby se stal velkým
„Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle
toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. Kdo je jako tvůj lid, jako Izrael, jediný pronárod na
zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a tak si učinil jméno! Vykonal jsi pro něj veliké
a hrozné věci, pro svou zemi, před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta, z pronárodů, z
jeho bohů. Pevně jsi podepřel svůj izraelský lid, je tvým lidem navěky. A sám ses jim stal,
Hospodine, Bohem.“ (2S 7,22-24).
To je vyznání Hospodinova jména, Davidova modlitba k Bohu…
Co znamená, když tohle někdo vyzná?
Napříč tomu, co se děje ve světě, v mezilidských vztazích, tváří v tvář destrukci Země
a změně toho, co známe a co bychom rádi
zachovali?
Co to znamená, když někdo vyzná „vždyť
veliký jsi, Hospodine, Bože…“
To vůbec není samozřejmé, zřejmé a jednoduché. Těžké je přijmout, že něco/někdo
takový je, těžko přijmout, že něco/někdo
takový působí, je těžké přijmout, že někdo/
něco narušuje mou suverenitu.
Pro Izrael, Davida, to bylo vyznání staré,
jeho rodiny, rodu, kam až paměť sahala, až
do egyptského otroctví, přesto ale, aby to
David mohl žít, musel tomu věřit, musel
si říct, ano, i mě veliký Hospodine, Bože,
jsi podepřel. Nenechal jsi mě upadnout do
nových otroctví. I mně jsi dal šanci na život
ve Tvém jménu a já jsem shledal, že svou
suverenitu Ti dávám dobrovolně a rád,
neboť Ty jsi veliký a toužíš, abych byl s Tebou. V důvěrném vztahu s Tebou jsem šel
prachem této země a hledal Tvé stopy a stal
jsem se panovníkem.
Asi řešíme velikosti jiného druhu než
je zrovna kralování. Mám na mysli třeba
velikost naší úspěšnosti, vzdělání, vlivu či
moci, oblíbenosti, vlastního ega a představy, co všechno můžu a kde vlastně nekončí má suverenita. Souhlasím s tím, že
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starší generace, než jsem já, mají zkušenosti s nárazy na mantinely daleko intenzivnější a častější, generace mladší a moje
svůj životní prostor cítí daleko širší, větší,
mnohonásobně zvětšený skrze virtuální
svět a představy toho, že za pár let budou
reálné věci známé ze sci-fi literatury…
Jenže ono ani tohle dělení na generace
s mantinely kluziště a mantinely takřka
neznatelnými vlastně neplatí… Ukazuje
se totiž, že dneska mantinely povstávají
a narážíme na ně všichni a společně. Stavějí se a nárazy bolí…Ať už je to zjištění,
že opravdu vše nemůžeme, že je klidně
možné, že cesta civilizace nemusí jít jen
cestou růstu, že lidské vztahy jsou nakonec limitovány opět zase jen lidskými možnostmi, emocemi, vědomostmi a geny.
A že si, ať už jsme z jakékoliv generace, zas
a znovu položíme otázku, jak moc jsem veliký a jak moc je to důležité…
V určitém věku si myslím, že touha být
veliký je nutná, umožňuje totiž sebevědomí, ale pak je třeba si sednout a podívat
se, kde jsem. To udělal i král David. Sedí
na trůnu a je na vrcholu svého mládí i síly.
Před ním je těžký boj o zem, o všechno, co
mu je a bylo kdy svaté. Tam teď na trůnu
sedí a svou nezajištěnost, zdánlivou velikost předává vyznáním, „vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako Ty,
není Boha kromě Tebe, podle toho všeho, co
jsme na vlastní uši slyšeli. Amen
MO

Noc
kostelů 24. 5. 2019 Modlitebna
ve vršovických katakombách
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje se představuje
aneb sborový nedělní oběd
svátek.“ Iz 30,29

12. 5. 2019

Část programu proběhne venku pod stromy
u multifunkčního hřiště v Tulské ulici. Grilování,
fotbálek, deskové hry, ale hlavně posedět a popovídat si. Pro děti krátká zážitková hra? Uvidíme,
co nám v tu chvíli počasí dovolí a co všechno zvládneme.
Ještě venku se představí La škola. La škola zve
děti i rodiče do malého hudebního obrazu a následujícího krátkého koncertu, venku před kostelem.
Nástroje s sebou. / La škola, hudební škola autorské
tvorby a improvizace; škola hudebních obrazů.
V osm už ve sboru zahraje a zazpívá český hudebník a výtvarník Jaromír František Palme řečený
Fumas. (Původní Bureš).
Dále pak bude číst své básně Jan Škrob. Janovi
vyšla v roce 2018 už druhá básnická sbírka Reál.
Zabývá se v ní napětím mezi skutečností a fikcí,
rozbíjí stěny mezi různými světy skutečnými a neskutečnými až tam, kde toto rozdělení přestává dávat smysl...Reál je v první řadě pokus o generační
zpověď a osobní (duchovní i politický) manifest.
Boj proti katastrofě, vzpoura proti dystopii, ve které
svým způsobem už dnes žijeme, nespoutaná básnická imaginace jako nabitá zbraň a cesta k osvobození člověka. (Kosmas)
Janova sbírka je nominována na cenu Jiřího Ortena 9. května v 17.00 se uvidí, jak dopadne. Jan je
členem našeho sboru.
Na závěr se možná dáme do zpěvu, určitě však do
čtení Parabible a nakonec i do večerní modlitby.
Těšíme se na vás.

Po čase chystáme sborový
oběd. Rádi bychom pozvali
všechny, kteří do sboru chodí
pravidelně, nepravidelně, zcela
náhodně nebo na jisto.
A protože naše modlitba
skýtá řadu uměleckých předmětů, obrazů, plastik, fotomontáží poprosil jsem Ondřeje a Vojtu Radovi, aby nám
představili, co kolem nás při
bohoslužbách a jiných setkáních vlastně je.
Oběd začne cca v 11.00, tedy
po bohoslužbách.
Srdečně vás zveme

Houroušánky
OPEN
7. 6. 2019
páteční sborové odpoledne
za Prahou

Na závěr školního roku jsme
pozvaní Jelínkovými do Horoušánek. Skvělá akce nejen
pro rodiče s dětmi. Plavky,
sportovní oblečení a kousek
koláče s sebou. Jelínkům moc
děkujeme za pozvání a veškerou přípravu s občerstvením a grilováním. Posíláme
pozdravy na jejich cesty. Ve
zdraví se nám navraťte.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Parabible
od Bílého Potoka
aneb dětské ohlédnutí za Velikonocemi
Na Velikonoce jela skupinka našeho sboru do Bílého potoka. A hle! jak děti parafrázovaly
dění vzkříšení. Tenhle příběh rozhodně není mrtvý.
Kapitánka Marie a kapitánka
Mariemta se dnes rozhodly, že
navštíví galaxii a svou kosmickou lodí přistanou na planetě
Pohřebiště, kde přebýval jejich
přítel Jedy Ježíš. Když vystoupily
z lodě, začala se nepříjemně
třást zem a kapitánky se domnívaly, že jde o srážku planet
a že je za chvíli po nich. Najednou na zemi přistála loď, která
byla dvakrát větší než loď obou
kapitánek. Z lodě vystoupil poněkud obtloustlý muž v brnění
a z hlavy mu trčela vrtule. Muž
s vrtulí popoletěl k nim a řekl
jim: „Za mnou stojí, tedy spíše
leží, hrob, ze kterého odešel váš
přítel Jedy Ježíš. Pošlete smsku
jeho sekuritě, že se s ním potkají
na planetě spravedlnosti. Když
dorazily zpět na planetu Zemi,
potkaly Jedy Ježíše a se slzami
v očích mu poslaly jemný elektrický šok pro radost. „Doručily
jsme zprávu tvé sekuritě, jak
nám nakázal muž s vrtulí,“ řekly
mu kapitánky.
Jedy Ježíš jim odpověděl: „Děkuji, ale promiňte, spěchám na
mezigalaktickou schůzku. Tak
čau kočky :).“
Autoři:
Klárka a Apolenka Černošovi,
Táňa a Soňa Šlerkovi,
Matouš a Madla Vokatí
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Nakresli mi Bibli…

Obrázky Zdeňka Šorma, toho času vinohradského faráře, i náš sbor provázejí bohoslužbami
s dětmi. Děti se častou ptají, a kde mají druhé oko? A proč jsou tak oblečení, atd., ale už na nich
vyrostly generace a nezdá se, že by trpěly, ba naopak! Zdeněk kreslí dál a vypadá to, že by mohla
vyjít kniha ilustrací k biblickým příběhům. Vydání knihy je možné podpořit. Info o tom zde.
Milí přátelé, sestry a bratři!
můj muž Zdeněk Šorm oslaví letos
1. října svoje 60. narozeniny a já vás chci
poprosit, abyste při té příležitosti přispěli
na vydání jeho „malé biblické dějepravy“,
výtvarně krásné knížky, pro kterou jsme
vybrali název Nakresli mi bibli…
Zdeněk na ilustracích pracuje už čtyři
roky a obrázků utěšeně přibývá, pro knížku
je vybráno 111 z nich. Jsou barevné, inspirované dětskou kresbou, doprovázejí
je krátké ručně psané texty a odkazy na
příslušný biblický oddíl. Myslím, že z nich
budou mít radost děti i dospělí.
Od 26. dubna do 10. června můžete
vydání knížky podpořit prostřednictvím
crowdfundingového projektu na internetovém portálu HitHit: https://www.hithit.
com/cs/project/6100/nakresli-mi-bibli,
který jsem za tím účelem vytvořila a spustila. Cílová částka je nastavena na 150
tisíc Kč, tuto sumu potřebujeme vybrat,
abychom mohli vydat alespoň minimální
počet 300 kusů (náklady na grafickou
přípravu, tisk a propagaci); pokud se podaří shromáždit víc, umožní nám to vydat

knížku ve větším nákladu. Na stránce projektu (viz odkaz) si můžete vybrat některou z nabízených odměn jako poděkování
za příspěvek. :-)
Moc nám pomůže nejen jakýkoli váš dar,
ale také když o knížce a o Zdeňkově narozeninovém dárku a projektu na HitHitu
povíte dalším – sdílejte, prosím, informaci
osobně, e-mailem, na Facebooku, můžete
uspořádat třeba i malou narozeninovou
sbírku v okruhu svých blízkých, ve sboru…
K projektu budu postupně přidávat
aktuality a fotky a dovolím si občas se
připomenout.
S díky, Ruth Šormová

Zkrácený zápis staršovstva 25. 4. 2019
Vizitace: Zdena Skuhrová
a Lenka Ridzoňová
Vzájemné představení zúčastněných.
Práce s vyplněnými dotazníky. Diskuse
o sborovém životě: vánoční hra, biblické
hodiny různých generací, víkendovky,

tábory, rodinné dovolené, dětské bohoslužby, Večeře Páně – přítomnost dětí,
kalich, kalíšky a džus, nedělní škola, pastorační pracovnice, využívání sborových
prostor, sborový byt, vztahy se sousedy, vršovický Zámeček a Fokus, služby placené
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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a dobrovolné, sňatky, ekumenické akce,
sborový dopis Katakomby, pastorace, sborový web a facebook.
Zdena Skuhrová: „Je něco, co byste chtěli
od seniorátního výboru?“ – Odpověď:
„Aby byl příště obdobný dotazník v přátelštějším formátu.“
Hubáčkovi – vrátili se ze Žatce, ale chodí
do sboru CB v Michli; je třeba zjistit, jestli
chtějí zůstat členy sboru. I na základě tohoto připravujeme revizi kartotéky.

Tomáš Vokatý – vše bylo loni dobré, ale je
třeba to trochu „vytunit“, a to tak, že seženeme gril plynový nebo na dřevěné uhlí
s ventilátorem (možná bude nutné vyjednat zábor veřejného prostranství).
a. La škola – ano – informuje Matěj Opočenský – potvrzeno
b. Program uvnitř – Fumas – informuje
Richard Šípek – je třeba dotáhnout domluvu, bude hrát buď sám, nebo s manželkou Danou
c. Básně – Jan Škrob – informuje Matěj
Opočenský – Jan Škrob s tím počítá

Co bude:

Celocírkevní sbírky a platby:

12. 5. 2019 – sborový oběd – představuje
se sborový prostor a případně i „my”
19. 5. 2019 – bohoslužby se křtem Vojty
Šetky (syn Hanky Hrubé), křtí Jiří Ort
Literární večer OR: O. a R. Radovi – post-narozeninový literární (schváleno všemi
hlasy) – zatím není nic jasné.
24. 5. 2019 Noc kostelů – dát program
do květnových Katakomb a na web – grilování (plynový gril) a fotbal – informuje

Odvést: sbírka na tisk a jinou publikační činnost; sbírka HDL JJ; 1. ½ personálního fondu.
Archové: JJ a na Diakonii ČCE.
Provést: Sbírka pro Diakonii – svatodušní
svátky; 12. května další účelová sbírka.
9. června další účelová sbírka být nemůže,
na Svatodušní neděli je totiž vypsána celocírkevní sbírka na Diakonii.

Provoz sboru

Datum příštího staršovstva – 30. 5. 2019

Prohlášení synodní rady ke Dni Země

Na 22. dubna připadá celosvětový Den Země. Při této příležitosti zveřejňujeme aktuální
prohlášení synodní rady s výzvou k péči o to, co nám bylo svěřeno jako vzácný dar.
Voláme SOS a neznamená to, že nám jde „pouze“ o spásu našich duší („Save-Our-Souls“). Jsme přesvědčeni, že starost o bližní se nevyčerpává jenom péčí o duši a tělo,
ale také o prostředí, ve kterém společně žijeme. Příroda zde není pouze pro člověka, aby
sloužila aktuálním potřebám současné generace, ale je vzácným darem pro všechny tvory.
Naše civilizace svým konáním usiluje ovládnout veškeré zdroje a podmanit si planetu ke
svému pohodlí.
Nechceme zapomínat, že naším úkolem je pečovat o planetu, na které žijeme a kterou
potřebujeme pro vlastní přežití. Jsme vděčni, že si naléhavost této výzvy v poslední době
stále více uvědomují mladí lidé.
Neotáčejme se k této výzvě zády a změňme své konání jako jednotlivci i jako společnost,
dokud je čas.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
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Ekologické okénko: Chvála zemi

Mám bratra. Oba jsme odkojeni dobrou (možná spíše hojnou) literaturou. V knihách jsme
doslova leželi – dědeček tomu říkával „flákat se a nic nedělat“. Marná byla i výchovná
snaha maminky ve smyslu „při jídle se nečte“. Řeč nás prostě baví. Snažíme se např. dávat
přednost českým výrazům před cizími, hrajeme spolu dokonce takovou hru. Některé pojmy
nám dají docela zabrat, např. „fanatik“. Schválně, zkuste si najít odpovídající české slovo.
Anebo „ekologie“.
Jako malý kluk na chatě Martin celé dny
chodil po potoce s prutem a kbelíkem.
Maminka nám pak na kamnech smažila
pstruhy a úhoře, mňam. Lesnické učiliště
bylo jasná volba a potom práce v lese s motorovou pilou. Po revoluci mě šokovalo
jeho vyprávění, že v některých místech
se kůrovec nasazuje záměrně, aby byl důvod k těžbě. V závěrečném období tohoto
zaměstnání se bratr nechával posílat nejraději na probírky (prořezávání mladých
porostů). Až po letech se mi svěřil, že už
nedokázal přenést přes srdce, že během
několika minut skácí nádherný dvě stě let
starý vysokohorský smrk. Asi se styděl, že
to není dost chlapské, v mých očích však
právě tímto stoupnul. (Dobrým příkladem
tzv. výběrné těžby je Říčanský les okolo
pramenů Rokytky. Na rozdíl od holosečí
je les v proměnách stále krásný, zdravý,
rozmanitý druhově i věkem a dokonce
i ekonomicky výnosnější.)
Bratr je muž činu. Vznešené představy
o tom, jak by co mělo být, které nelze ukotvit tady a teď, jsou mu cizí. S tím, co má po
ruce (z přebytků sousedů, skládek apod.),
však dokáže dělat divy. V obchodech je za
vyhlášeného podivína, který si přeje sýr
balit do papíru a rohlíky sypat přímo do
batohu. V posledních letech se zabývá vodou. Na zahrádce totiž bez vody nic nevyroste. Ve vesnici, kde bydlí, se letos stalo,
co nikdo nepamatuje: potok vyschnul,
nic v něm neteklo. Ve vyprahlé krajině se

Martinova zahrádka zelenala. Už dříve
totiž přešel na biologicky rozložitelné čisticí prostředky (jar na nádobí, prášek na
praní), do žumpy nasadil bakterie a propracoval důmyslný způsob zachycování
a přečerpávání dešťové vody. Přidanou
hodnotou je, že když se lidé dozvědí, že
zaléváme žumpovou vodou, ztrácejí tak
nějak zájem o naše výpěstky.
Bratr je evangelík. Dříve jsme vedli plamenné rozhovory, teď už se máme hlavně
rádi. Hodně jsem se od něj naučila, např.
mlčet. (Doporučuji všem dominantním ženám. Příliš poddajným ovšem doporučuji
se narovnat. No, jelikož v sobě většinou
máme směs obojího, tak se zkrátka narovnat a v pravou chvíli mlčet.)
A jak se vám líbí tohle: fanatik – urputník, ekologický – přírodě přátelský.
Hanka Řehořová

Angola
Realita a sen očima rodáků
Leonardo Teca,
evangelický farář
3. května 2019 od 18.00
Husovo náměstí 43/30 - Beroun

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Společné vyjádření ERC,
ČBK a FŽO ke zdanění
finančních náhrad

TJAK v Bělči nad
Orlicí slaví 90 let

Poslanecká sněmovna dne 23. dubna
2019 schválila zdanění peněžitých náhrad,
které církve dostávají od státu za majetek
nevydaný v restitucích, i přes předchozí
zamítnutí této novely Senátem.
Změna zákona nejen že způsobí církvím vážné finanční obtíže, ale pro některé
menší církve může být dokonce likvidační.
Tato novela se nám jeví jako nemravná a je
ve své podstatě protiústavní.
Skupiny poslanců i senátorů jsou již
připraveny obrátit se na Ústavní soud,
protože považují takové zdanění náhrad
za protiústavní i s ohledem na smlouvy,
které stát uzavřel s církvemi v souvislosti
s majetkovým vypořádáním.
Tímto krokem se relativizují jistoty právního státu a na Ústavní soud se spoléhá nikoli jako na pojistku demokracie, ale jako
na prostředek řešení důsledků nezodpovědných politických rozhodnutí. Bohužel
se jedná o vítězství populismu nad zdravým rozumem a principy právního státu.
Hovořit v tomto kontextu o „poptávce společnosti“ je cynické.
Ani tento krok politické reprezentace
však nemůže zabránit připravenosti církví
a náboženských společností naplňovat své
poslání ve prospěch člověka a společnosti
a v úctě k Bohu.

Tábor Jana Amose Komenského v Bělči
zve na 5. května 2019 na setkání u příležitosti 90 let od svého založení.

Praha, 24. dubna 2019
Kardinál Dominik Duka, předseda
České biskupské konference
Daniel Ženatý, předseda Ekumenické
rady církví
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí
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Téma „Minulost, přítomnost, budoucnost“ se prolne celým dnem vzpomínkového setkání. Začíná se v 11 hodin příjezdem účastníků. Na poledne připravují
organizátoři společný oběd a od 13.30 se
sejdeme při bohoslužbě. Káže synodní senior Daniel Ženatý.
Od 15 hodin pokračuje program zdravicemi a vzpomínkami, které doplní bohatá
výstava a projekce fotografií a od 16 hodin
také tzv. „Bělečský duatlon“ aneb vzpomínka
na Tomáše Matušku (výtěžek pro Diakonii
ČCE). Všichni jsou srdečně zváni.

Vzpomínky A. Cuce na Pražské povstání
Pokračování z minulých čísel | Dozvěděli jsme
se o mnohých zvěrstvech německých lotrů
na Pankráci, na Pražačce. Byla několikrát
opakována výzva Mezinárodního červeného kříže, aby byla zastavena palba na
prostor nemocnice Bulovka. Plynárna byla
bombardována. Následuje naléhavá výzva
nepoužívat plyn, neboť tento musí být dodáván do nemocnic, které nemůže plynárna
odpojit. „Potřebujeme dárce krve, dostavte
se do Všeobecné nemocnice.“
Odpoledne nařídil Hauptamann, že
musí odejít ženy domů, musí být označeny
trikolórou a v ruce musí mít bílý praporek.
Obé bylo v krátké chvíli lidmi zaměstnanými v knihárně obstaráno. Ženy budou
převedeny a odevzdány čs. jednotkám.
Nevěříme. Nevíme, co se stane s námi či
s nimi. Kromě pochopitelných vzkazů našim domů nabádáme některé dívky, aby
v případě potřeby intervenovaly u Mezinárodního červeného kříže. Jak dojdete
domů, telefonujte. Zbývá totiž ještě jedna
tajná linka v Tiskárně bankovek.
Londýn hlásí: Dnes všeobecná kapitulace německých vojsk podepsaná v Remeši.
Česká národní rada vyzvala Němce, aby do
18 hod. složili zbraně. Německé vrchní velení v Praze pokračuje v boji.
Několik dívek se postupně ohlásilo, že
došly domů, jiné přišly až 9. května.
Je noc a zas ráno míjí den plný napětí.
Střelba dosahuje vrcholu. Odpoledne
nám žena vrchního ředitele prozrazuje, že
se Němci připravují k odchodu. Asi v 18
hodin odešli.
Velitel našich policistů s námi zavřených
z venku odkudsi přinesl 2 pušky a 10 ná-

bojů a potom s jedním mužem šli likvidovat Hitler Jugend. Bylo tam čtrnáct lidí.
Přecházejí hloučky Němců v uniformách i v občanském obleku. Mají ruce
vzhůru a jsou internováni ve škole v ulici
U půjčovny.
Vedle školy ve dvoře hoří dům. Nastupuje hasičské družstvo tiskárny bankovek.
Jdu s nimi, nesu kotouč hadic. Později vynáším různé zásoby a věci.
Detonace! Ti lotři zapálili dům ve
kterém nechali střelivo a granáty ve
dřevěných bedničkách, také pancéřové pěsti. Oheň zachvacuje bedničky
s náboji, střely různě poletují, chvílemi
se roztrhne pohozený granát. Nikdo
se nebojí. Každý pomáhá ze všech sil.
Mužstvo nějakého jiného závodu již
také natáhlo svoje hadice. Muž, který
je u proudnice, je již umdlen. Střídám
ho. Bojujeme se živlem, můžeme zachránit dům.
Potom přijeli hasiči z povolání. Natáhli
tři prameny hadic, zmotali je. Ten, co měl
provést útok, na mne zle křičí. Říkám mu,
že mu udělám pomyšlení, aby se ale nehoršil, že jsem prvně u ohně a nemohu za to,
že má zmotané a přiskřípnuté hadice. Přichází velitel a chce, aby muž u proudnice
opakoval rozkaz. Ten je zmatený. Velitel
tedy mluví sám. Měls provést útok do třetího patra. Muž s proudnicí byl v prvním
či druhém poschodí. S velitelem hasičů
jsem rozmotal hadice a mohl být dán povel
„Spustit tok!“
Druhé a třetí patro zmohla dvě hasičská družstva podniků, tedy my. Čtvrté
patro hasiči z povolání. Zachráněno bylo
úplně nejvyšší poschodí a přízemek s prvním patrem.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Nadýchal jsem se kouře, je mi špatně,
snad pomohou Hoffmanské kapky. Vidím,
že s nimi zdravotnice příliš šetří, šel jsem
proto dvakrát.
V Praze se střílí. Z relací rozhlasu vyrozumíváme, že včera podepsaná kapitulace
má málo společného se zastavením nepřátelství. To bude zastaveno až 8. května ve
24,01 hod.
Poslouchali jsme rozhlasový projev
premiéra anglické vlády. Ten oslavil již vítězství a pozdravil mír. Zde u nás se ještě
bojuje. Dodatečně zjišťujeme, že generál
Toussaint sjednal s Národní radou počátek odchodu jednotek na 18. hodinu. Neuposlechnou-li některé jednotky, zavázal se
svými silami je donutit. Vojsko uposlechlo.
Mnohé německé jednotky jiných částí ne.
To znamená, že do 24 hod mohou Němci
ve svém odporném díle pokračovat a teprve potom, budou-li ještě bojovat, bude
s nimi naloženo jako s vrahy a bandity.
Ve středu 9. května 1945 ráno v 7 hodin
jdu domů do Vršovic s panem Martínkem.
Téměř u každé barikády se musíme legitimovat, skoro všichni věděli, že v Národní
bance byli zavřeni zaměstnanci, a projevují
nelíčenou radost nad tím, že nás vidí živé
a zdravé.
Na Václavské náměstí přijíždí dvě malá
auta, jsou zastavena hlídkou, ale tu již letí
radostná zvěst, neboť to jsou sovětská auta.
Všichni se na sebe usmívají.
Tuto zprávu jsem přinesl do Vršovic
první. Snadno jistě každý uvěří, že jsem
s ní způsobil velkou radost. Kolem kasáren
28. pěšího pluku ve Vršovicích se chodilo
ještě velmi opatrně. Vojáci byli v nástupu
připraveni k odchodu, ale nebylo radno
jim věřit.
Rusové rychle zneškodnili poslední
zbytky odporu a nenáviděné gestapo se
vzdalo českému poručíkovi.

10

Katakomby • květen 2019

Nyní nastává vítání a bratření se se sovětským vojskem. Slavnostní vítání vlády,
pak presidenta, přehlídka Čs. brigády
z Ruska, přehlídka revolučních a partizánských gard, přehlídka Čs. obrněné brigády
ze Západu.
Roztáčí se kola strojů v továrnách, přijde mobilizace, obsazování pohraničních
území. Přijde lepší éra našeho pomíjivého žití, vybudujeme lepší příští svým
dětem.
P.S.: Byl jsem nabídnout krev v nemocnici.
Poděkovali mně, ale nemají prý nouzi. Na
výzvu rozhlasu, aby se přihlásili dobrovolníci ve Vinohradské nemocnici k přenášení
raněných, spěchal jsem nabídnout svoje
síly, ale nadšenců bylo tolik, že na mne
žádný raněný nezbyl.
Přepsal: Jiří Cuc, 25. září 2010

JESUS
FOR
PRESIDENT

Autorské čtení Saši Fleka
10. května 2019 od 18.00
Evangelický sbor v Berouně
Husovo náměstí 43/30
Jak by mohl vypadat Ježíšův
příběh, kdyby se odehrál dnes?

www.parabible.cz

Chvála lidské důstojnosti

Lidskou důstojností se dnes „zaklíná“ kdekdo; novináři, politici, právníci, podnikatelé…
Rozumíme vlastně, oč jde? „Důstojnost“ je odvozena od „dostát něčemu“ (svému slovu, své
funkci, své pověsti, vzdělání, věku apod.), „dostačovat k něčemu“ (ve smyslu: být k něčemu
kompetentní). Lidskou důstojnost je třeba interpretovat fundamentálně ve dvou rovinách:
1. Jakožto projev něčeho, co má každý člověk už tím, že je („vnitřní důstojnost“, „inherentní“); v této své absolutní rovině je tedy
dána každému lidskému jedinci již od narození („a priori“) a nezávisí ani na kvalitě jeho
osobnosti, ani na kvalitě jeho skutků, ani na
kvalitě společenských poměrů, v nichž žije.
2. Jakožto projev něčeho, co si musí každý
nějak zasloužit („vnější důstojnost“, „atribuovaná“) – a závisí tedy na konkrétních „zásluhách“ každého lidského jedince. Není tedy
dána, nýbrž vzniká, je „a posteriori“; existuje
množství kritérií, podle nichž lze určitým jedincům důstojnost připsat a jiným nikoli.
Pro utváření „budovy“ evropského humanismu se stala „zakládajícím kamenem“
samozřejmě rovina prvá. Ta chápe pojem
lidské důstojnosti jako morální i právní kategorií, která zdůrazňuje svébytnou hodnotu
člověka (byť v posledních letech je veden obšírný diskurs rovněž na téma svébytné hodnoty zvířat, ba i rostlin) a na základě toho
nárokuje i jistá (nezadatelná a nezcizitelná)
lidská práva. Touto hodnotou či významem
(a z nich vyplývajícími právy) disponuje
člověk jak obecně, jako příslušník lidského
rodu, tak individuálně, tedy jako neopakovatelná osobnost, a nabízí ji, předkládá jakožto
legitimizaci nároku „být přijat“. Pojem lidské důstojnosti bývá chápán jako základ pro
to, abychom k člověku měli úctu, a to nejen
abstraktně, nýbrž konkrétně – v osobě druhého člověka i v osobě své (sebeúcta).
Immanuel Kant kdysi tuto rovinu lidské důstojnosti zdůraznil slovy, že člověk nemá hodnotu, nýbrž důstojnost. Hodnotu něčeho lze to-

tiž porovnávat s hodnotou něčeho jiného, může
být předmětem obchodu, kalkulu; důstojností
je nadán každý člověk jakožto jedinec, jakožto
osoba, a v této své kvalitě je neopakovatelný,
nezaměnitelný – a nekalkulovatelný!
I v křesťanské morální teologii, jejíž teze
shrnují nejstarší a nejsystematičtější zdůvodnění lidské důstojnosti, je odlišení zmíněných dvou rovin zcela zjevné: „Nejvyšší
úcta ve hmotném stvoření přísluší člověku,
protože je obrazem Božím“ (Peschke,
Křesťanská etika) – to je jednoznačně prvý
rozměr. Ale zároveň: „Čím lépe je tento obraz v někom uskutečněn a čím více je tato
osoba dítětem Božím, tím větší čest jí náleží“ (tamtéž). Ta „sekundární důstojnost“
je tedy jaksi odstupňovaná: na prvním místě
zdroj vší důstojnosti (Bůh), na druhém
místě svatí (v katolické verzi), pak člověk
jako takový, pak následují „všichni opravdoví věřící a Kristovi učedníci, usilující
o svatý život“ (tamtéž). Teprve pak následují ti, kteří více než jiní rozvinuli své vlast
nosti, schopnosti, dovednosti, podali ten či
onen výkon apod. Ale všechny křesťanské
texty zdůrazňují, že i zločince je třeba vždy
a všude respektovat v onom bazálním lidství, což zakazuje, aby se s nimi zacházelo
nedůstojným a ponižujícím způsobem.
Respekt k lidské důstojnosti není ani v demokratické společnosti samozřejmostí. Je
třeba stále připomínat zmíněné dvě roviny
a burcovat k pojmenovávání a odstraňování
nedůstojných projevů ve veřejném prostoru,
ale i v soukromí. Je jich, žel Bohu, stále nesmírně mnoho…
Petr Nesvadba
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Vajíčka v housce se
šunkou a zakysanou smetanou
Překvapte svou drahou polovičku a připravte snídaní do postele.

Suroviny
4 ks housek
9 ks vajec
200 g šunky
200 ml mléka
100 ml zakysané smetany
pepř, sůl, olej na potření pánve

Postup přípravy
1. Housky překrojíme na polovinu a vydlabeme
vnitřek.
2. V misce utřeme mléko, vajíčko, sůl, pepř a na
krátkou chvíli ponoříme poloviny housek.
3. Připravíme formu, kterou vyložíme pečícím
papírem, a vložíme housky, které jsme vypražili na malém množství oleje na pánvi do
zlata.
4. Na každý kousek položíme na kostičky nakrájenou šunku, vajíčko, posypeme kořením
podle chuti, uložíme trochu zakysané smetany a vložíme do trouby. Pečeme při teplotě
200 stupňů do zlata.
5. Druhá varianta – houska, sýr, slanina, vajíčko, jarní cibulka.
Doporučuje Josef Šlerka

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
Vydává: Sbor Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéž. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; http://www.facebook.com/cce.vrsovice
Č.ú.: Česká spořitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní číslo
Návrh obálky: T. Vokatý; Korektury: T. Hrubý; Odpovědný redaktor: M. Opočenský
Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kč, poštovné 13,80 Kč

Program na květen a červen 2019
5.5.2019

9.30

8.5.2019

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

polévky a chleby

10.5.2019

17.00

setkání konﬁrmandů

12.5.2019

9.30

bohoslužby s VP

12.5.2019

9.30

sborový oběd

14.05.2019

9.30

setkání třicátníků

17. - 19.05. 2019

káže Matěj Opočenský

1. zasedání synodu ČCE

19.5.2019

9.30

bohoslužby s křtem Vojty Š.

21.5.2019

10.00

setkání nejmenších dětí

káže Jiří Ort

22.05.0209

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

24.5.2019

16.30

Noc kostelů

26.5.2019

9.30

bohoslužby

káže Aleš Rosický

30.5.2019

14.00

setkání seniorů

povídání o faráři Batelkovi

30.5.2019

20.00

schůze staršovstva

31.5.2019

10.00

bohoslužby v domově pro seniory Zámeček

31.5.2019

17.00

setkání konﬁrmandů

2.6.2019

9.30

bohoslužby s dětmi

07.06.2019

17.00

Horoušánky OPEN

9.6.2019

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

Svatodušní neděle

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

Program venku | za multifunkčním hřištěm v Tulské ulici
16.30 Sousedské posezení + fotbálek
17.00 Hudební dílna pro děti i dospělé + koncert:
La Škola (Hudební nástroje s sebou!)
Program ve sboruPojízdný
| Tulská 1/14, Praha 10
kostel v Praze
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00
Pojízdný
kostel v Praze
20.00 Vernisáž
obrazů
a ilustrací
vyjíždí ze stanice Brusnice v 18:00
doprovázená zpěvem a hrou na kytaru:
Jaromír František Palme řečený Fumas
21.00 Čtení básní Jana Škroba ze sbírky Reál
21.30 Závěrečné slovo z Parabible
Záštitu nad Nocí kostelů 2019 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK; Daniel Ženatý, předseda ERC;
Radek Vondráček,
; Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu ČR; Antonín Staněk, ministr kultury ČR;
Farníkraje;
sbor
Českobratrské
církve
evangelické
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského
MUDr.
Zdeněk Hřib, primátor
hl. m. Prahy
Tulskáčástí,
1/14,
Praha
a další
pražských městských
měst
i obcí 10
Vstupstarostové
do
modlitebny

Partneři projektu:
Program
venku

Vstup do
modlitebny
Mediální
partneři: je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 213, 913
zastávka Bělocerkevská
6, 7, 17, 22, 24, 95, 97, 99
zastávka Kubánské náměstí

