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Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.
Přísloví 16,24

Vlídná řeč
Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. (Přísloví 16,24)
„Když někdo mluví hezky, je to jako
dobrá čokoláda, život to naplní chutí, člověku to dodá sílu.” Toť pokus o jakousi
parafrázi do dneška, zda méně nebo více
povedenou, nechám na vás, ale je vždycky
vlídná řeč tím, co potřebujeme slyšet?
Vždyť hned v dalším verši čteme: „Někdy
se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec
přivede k smrti.”
Potřebujeme slyšet vlídnou řeč. Potřebujeme vědět, že to s námi někdo myslí dobře.
Je to přirozené. Vlídná řeč je pro nás slovy
ujištění, slovy lásky. „Záleží mi na Tobě,
není mi jedno, co je s Tebou, chci pro Tebe to
nejlepší, kéž je Ti brzo lépe, modlím se za
Tebe…” Ale třeba i „Nechceš někam zajít,
podíváme se na ﬁlm? Co si dáš dneska
k obědu?”
Někteří lidé potřebují podpořit, povzbudit nebo se ujistit o tom, že to, co dělají, má
smysl, více než jiní. Někteří zase umí lépe
povzbuzovat než jiní lidé. Nicméně, pokud
je druhému vlídné slovo sladké jako med,
nebo čokoláda, chutné jako pizza, nebo
prostě jako jídlo, které máte nejradši, bylo
by skvělé, kdybychom jím nešetřili.
V 1. listě Petrově se píše: „neodplácejte zlým
za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste
se stali dědici požehnání.” A tak i toto žehnání můžeme v jednom ze svých projevů
uskutečnit tím, že budeme s druhými mluvit vlídně. V tom, že budeme lidem přát to
dobré a že tu budeme pro ně.
Taková hezká řeč se však tak dobře poslouchá, že jsme někdy vůči hezkým řečem
ostražití. Když se zdá, že to s námi někdo
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myslí dobře, vidíme za tím hned nějaký jiný
záměr. A zkušenost nás učí, že je třeba
zkoumat a hledat, proč ten či ona říkají to
nebo ono. Nicméně pokud jde o lidi v našem okolí. Proč jim nedat novou šanci, proč
neodplatit dobrem místo zla? Proč neprojevit vlídnost, i když se nemusí setkat s vlídností? Na setkání střední generace jsme
posledních pár měsíců probírali Kázání na
hoře. Jeho součástí je i těžko pochopitelná
část. „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za
oko a zub za zub.‘ Já však vám pravím,
abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale
kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou.” Tehdy bylo oko za oko poměrně
milosrdným trestem lepším, než, kdyby se
rody navzájem vraždily.
Ježíš však ukazuje ještě o kousek dál.
Kam bychom se dostali, kdybychom se navzájem sekali a fackovali? Ač je to obtížná
cesta, zlo dalším zlem člověk nepřemůže,
akorát ho bude víc. Přemáhat zlo dobrem,
to je jiná liga. Není to snadné, ale stojí to za
to. Vždyť pokud je vlídné slovo, které vede
k dobrému a ne k postranním úmyslům,
sladké jak med, nebo chutné jak dobré
jídlo. Má cenu se takto prát. Má smysl
vlídně mluvit, odpustit a to špatné opustit.
Přesto však nezapírám, že v krajní situaci
dobré slovo nestačí. Někdy je třeba se aktivně vůči tomu zlému vymezit. Nikdy však
nepřistupovat na jeho hru.
Přeji vám tedy, abychom měli pro druhé
vždy slovo vlídné a povzbuzující. Abychom
měli tu moudrost, co a kdy říci a naopak
kdy raději neříkat vůbec nic. Krásný červen a prázdninový čas.
Aleš

Sborový nedělní oběd 12. 5. / Editorial

Modlitebna se
představuje
Ti, kdo přišli jenom na guláš, určitě koukali, co
všechno se při letošním sborovém obědě dělo! K jídlu
– masitému i vegetariánskému – jsme se sice odebrali hned po bohoslužbách, záhy jsme se však dobře
nasyceni pustili do rozhovorů (i zákusků). Nejvýraznější bod programu byl přitom stále před námi: po potřebných přípravách nás totiž bratři Radovi ve ztemnělém sále provedli historií sboru. Jejich slova
i promítaný obrazový doprovod se věnoval především
umělecké stránce – malbám, fotograﬁím, plastikám
a jejich tématům či architektonickému řešení sklepních prostor – nadto jsme se také dotkli například
toho, co se stalo s varhanami z dřívější modlitebny,
z jakého roku patrně pochází konﬁrmační fotograﬁe
a tak podobně. Výklad potom doplnili vzpomínkami
na sbor i své místo v něm starší členové – ti mladší měli
zase příležitost se ostatním představit. I díky tomu
jsme odcházeli nejen s plnými žaludky, ale také s intenzivním dojmem pospolitosti, jež byla ostatně v průběhu dne několikrát vyzdvihována.
O. V.

Jak dopadla Noc kostelů
v našich katakombách?
Moje osobní očekávání bylo zažít příjemné odpoledne.
A to se mi splnilo. Podařilo se podobně jako loni pozvat
k venkovnímu programu několik sousedů. Dětí i dospělých. Přišli lidé, kteří pravidelně k nám na Noc
kostelů chodí, a bylo příjemné je po roce vidět.
Měl jsem radost z La školy. Tomáš FIngerland, skvělý
hudebník aimprovizátor strhnul děti do hry aobčas inás
dospělé. Tomáš Vokatý griloval jednu klobásu za druhou
a kluci Freitas s Matyášem Radou nás hecovali do fotbálku, který jsme nakonec fakt sehráli. Aleš Rosický se

Před vámi je červnové číslo
sborového dopisu. Na začátku
jsem se zamyslel nad mocí vlídné řeči, dále pak následuje
shrnutí dvou velkých akcí, které se ve sboru udály. Nejprve
sborového oběda a představení
sboru, jehož průběh nám nastíní Ondřej Vojtíšek, a poté Noci
kostelů, jejíž průběh nám okomentuje Matěj O. Následuje
celá řada pozvání, od oslav
30. výročí Diakonie, přes výlet
otců a mužů s dětmi, až po
modlitební setkání Pane, nauč
nás modlit se a pozvání na celocírkevní akce pro děti a mládež. V minulém měsíci také
proběhlo 1. zasedání 35. synodu. V tomto čísle naleznete jedno z jeho prohlášení týkající se
změn klimatu a také stručné
shrnutí, k čemu se vlastně na synodu došlo. Závěr čísla pak
bude náležet vzpomínkám, jednak na výročí sborového výletu
do Zurzachu, které sepsal Emil
Veber, a také doslovu, k pravidelně vydávaným vzpomínkám
Antonína Cuce. Po vzpomínání
se pak s Petrem Nesvadbou zamyslíme nad tím, k čemu nám je
vlastně dějepis. Na konci čísla se
můžete těšit na recept Josefa
Košťála, bude se jednat o výborné jídlo, kterým nás pohostili se svou ženou na setkání
střední generace.
Přeji vám příjemné čtení.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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ujal báječné hry pro děti, kterou připravila Marika Vojtíšková. Imodlitebna se nakrátko proměnila v herní prostor a mladí badatelé a hledači nacházeli střípky dobré zprávy.
Když jsme všechno snědli, hudební fantazii dostatečně potrápili, míč řádně okopali, šifry rozluštili, spustili jsme se naším
únikovým (tentokrát) vchodem do galerie,
kde následovala další část programu. Jaromír František Palme zvaný Fumas nádherně zpíval a komentoval své obrazy, které
u nás budou až do září ke shlédnutí. Můžete
tak sledovat pásmo kreseb Jaro, léto, podzim a zima v naší galerii U Veberů.
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Po Fumasovi se chopil slova Jan Škrob
– básník a básnil. Ostře a z hloubky vytahoval ze své sbírky Real obrazy dnešního světa.
Děkujeme všem vystupujícím. Všem
organizátorům. Všem, kdo přišli. Bylo
to příjemné, nenucené, příjemně poklidné a pro mě opravdu hezké odpoledne i večer.
Děkuji také studentskému klubu 3. lékařské fakulty Malý Eden, který pro nás
nechal otevřeno až do osmi a po celou tuto
dobu nás občerstvoval.
Matěj Opočenský

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.

Výlet otců
16. 6. 2019
V neděli 16. června se po bohoslužbách vydáme na tradiční výlet otce (a dědečky)
s dětmi. Cíl výletu ještě upřesníme, ale bude
v dosahu veřejné dopravy z Vršovic. Výlet bude organizovat Tomáš Vokatý
(603 528 626, tomas.vokaty@evangnet.cz).

jako již tradičně bude prostor pro debatu
a nějaké to občerstvení. Budu rád, když
přijdete:) Jakékoliv otázky ohledně události směřujte na mě. Stránka události:
http://bit.do/eTeAK
Aleš R.

Pozvání k setkání
u třicátých
narozenin Diakonie
Přijmětě pozvání na slavnostní setkání
k třicetinám Diakonie, ve čtvrtek 20. června
2019 od 15 hodin v kostele U Salvátora
(Salvátorská 1, Praha 1). Více informací
o pestrém programu naleznete na zadní
straně sborového programu.

30 let #společně
Slavnostní setkání k třicetinám Diakonie

Pozvání na setkání
Pane, nauč nás
modlit se
Milí vršovičtí, původně jsem si myslel,
že se mi spolu s dalšími organizátory
podaří tento rok těchto setkání uskutečnit více, ale nakonec jsem se zmohl
pouze na dvě. Kdo byste tedy chtěli, jste
srdečně zváni na toto, již poslední modlitební setkání s názvem Pane, nauč nás
modlit se. Místo ještě upřesním, ale setkání proběhne 18.6. večer, pravděpodobně od 18:30. Zazpíváme několik
písní ze zpěvníku Svítá, budeme se společně modlit nejen za církev a na závěr

onie
30 let Diak

Pozvání na letní
pobyty mládeže
Naše církev pořádá celou řadu zajímavých
prádzninových akcí nejen pro děti a mládež.
Doporučil bych například mezigenerační
letní setkání „Církev živě”, tábory pro děti
v Bělči, nebo možnost ve stejném objektu
pomáhat na táboře pro děti s postižením.
Celou paletu akcí a především přihlášky na
ně naleznete na: http://bit.do/eTeFf
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Synod Českobratrské církve evangelické
V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti,
otázkách víry i o ekonomických záležitostech.

Strategický plán
Byl přijat Strategický plán církve do roku
2030. Dokument určuje sedm oblastí, které
pro další desetiletí života a práce ČCE identiﬁkovala strategická komise jako nejdůležitější a ke každé přináší sadu navržených
konkrétních opatření. Věnuje se živému
a otevřenému sboru, řeší zbožnost jako
péči o víru, srozumitelnost a misijní otevřenost, klíčové lidi, přechod na samoﬁnancování, diakonii, kaplany a Evangelickou akademii a efektivní řízení
a hospodaření. S plánem bude nyní seznámena církevní veřejnost a postupně bude
dílčími úkoly naplňován.

Průvodce kazatelskou službou
První kroky navržené ve strategickém
plánu začal synod realizovat už letos. Zřídil
místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, tedy jakéhosi průvodce kazatelskou službou od jejího prvopočátku, kdy
mladí lidé zvažují studium „na faráře“ až po
její ukončení v důchodovém věku. V posledních letech se totiž stávalo, že mladí faráři odcházeli z činné služby, protože neměli
potřebnou oporu, nedařilo se jim sladit pracovní a rodinný život nebo měli očekávání,
která se nenaplňovala – pro všechny tyto
případy bude k dispozici nový duchovní,
který bude o službu farářů pečovat. Na tuto
pozici byl zvolen Zvonimír Šorm.

Kazatelské úvazky
Synodálové dále upřesnili pravidla pro
stanovování kazatelských úvazků v různých konstelacích (jeden farář se stará o je-
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den farní sbor; jeden farář pracuje na dvou
menších farních sborech; kombinace farářské a kaplanské práce; vytváření farářských týmů, kdy se skupina farářů stará
o skupinu sborů a mohou si práci dělit dle
svých obdarování…). V souvislosti s farářským povoláním řešilo zasedání i otázku
platu. Postupně by se měl dostat až na 1,2
násobek mediánu mezd v ČR v roce 2030.

Finanční soběstačnost
a investiční kodex
Rozhodovalo se o mnoha ekonomických
opatřeních, které řeší odluku od státu. Jejich společným jmenovatelem bylo postupné přebírání plné ﬁnanční odpovědnosti za fungování církve: rostoucí odvody
do personálního fondu (z jehož výnosů se
hradí platy farářů) i repartice (které sbory
platí na zajištění chodu církve jako instituce) a s tím ruku v ruce jdoucí požadavek
na vyšší ﬁnanční obětavost jejích členů.
Odvod do personálního fondu se bude nově
skládat z paušální části, jejíž výši stanovuje
synod (pro rok 2020 je to 140 tis. Kč) a dále
z poměrné části, která se vypočítá pro
každý sbor zvlášť a zohledňuje jeho aktivity a život za uplynulé období.
S ﬁnancemi souvisí i otázka investování.
Loňské zasedání uložilo zabývat se při operacích na ﬁnančních trzích také otázkami
etiky a životního prostředí. Protože ČCE
investuje nemalé prostředky v investičních
fondech, byl nyní přijat investiční kodex
církve, který vylučuje takové nakládání s investicemi, které by podporovalo například
neetické způsoby podnikání nebo ne-

úměrné využívání neobnovitelných zdrojů
a poškozování životního prostředí.
Při investování bude ČCE dbát také na to,
aby docházelo ke snižování znečišťování
vod, půdy nebo atmosféry, těžby a spotřeby
fosilních paliv, eroze nebo degradace půdy,
výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy. Vítaná je naopak podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor,
obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních
dopadů na životní prostředí a život lidí.
Konkrétním krokem k naplnění péče o životní prostředí bude i nově schválená možnost čerpat církevní prostředky z diakonických a rozvojových projektů také na
energeticky úsporná a jiná environmentálně
prospěšná řešení ve sborech a církevních
budovách. „Připojujeme se k lidem, kteří
chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se
nechceme vzdát naděje,“ uvedli synodálové
ve svém prohlášení. (Jeho celé znění si můžete přečíst pod tímto shrnutím)

Celocírkevní kazatelé
a podporovaná místa
Během dalších jednání byli zvoleni noví
celocírkevní kazatelé: Jan Štefan (studentský farář pro Evangelickou teologickou fakultu), Aleš Wrana (pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci), Mikuláš
Vymětal (pro menšiny a humanitární akti-

vity), Tomáš Jun (pro podporované místo
v Ústí nad Labem) a Marta Židková (pro
Evangelickou akademii v Brně).
Mezi podporovaná místa se zařadil farní
sbor ve Škvorci a v Novém Městě pod
Smrkem. Nově vznikla možnost povolávat
kaplany také pro diakonickou práci (vedle
např. vojenských, nemocničních nebo vězeňských kaplanů).

Další jednání
Synodálové dále rozhodli například o sestavení komise, která se bude zabývat přípravou na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity, a také personálně naplnili oblastní
pastýřské rady, které jsou nově jen tři. V minulosti byla zřízena pastýřská rada v rámci
každého seniorátu, což mělo za následek jejich malé vytížení a z toho pramenící nedostatečnou praxi při rozhodování.

Představení nových pracovníků
a hosté synodu
Mezi jednáními se představil nový ředitel
nakladatelství a knihkupectví Kalich Petr
Schwarz, noví ředitelé evangelických škol
či středisek Diakonie. Delegáty pozdravili
ekumeničtí hosté z Česka i zahraničí.
Vrchní církevní rada Saské evangelické církve Martin Teubner, předseda rady pro
ekumenismus české biskupské konference
Tomáš Holub nebo člen vedení Jednoty
bratrské Raimund Hertzsch.
Přejato z synodcce.cz, autor: Jiří Hofman.

Prohlášení 1. zasedání 35. synodu
Českobratrské církve evangelické
Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety.

Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými
hrozbami nedostatku pitné vody, snižující
se biodiverzity, neobyvatelnosti celých obSborový dopis vršovického sboru ČCE
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lastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří
se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat.
Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace
hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle
svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření
se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této
situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme
vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám
dává naději, že každý člověk může přispět
k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je
třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu
nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali.
Podporujeme rozvoj čistých forem energie,

ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi
evangelické chceme hledat všechny možné
a dostupné prostředky, abychom náš
vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají
nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná
skromnost jednotlivců, ani změny jen
v jedné části světa. Všichni musíme změnit
své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na
všech úrovních, na Parlament a vládu ČR,
občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali
moudře, odpovědně a solidárně, aby se
podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit
ničení životního prostředí.

Nově přijatý investiční kodex ČCE
http://synodcce.cz/nove-prijatyinvesticni-kodex-cce/

Vzpomínka na zájezd do Zurzachu

Psal se rok 1989, sobota 24. června. V západoněmeckém městě Langenbruck se sjíždí
několik aut s československou poznávací
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značkou. Je to výprava asi 30 členů vršovického sboru ČCE do švýcarského lázeňského
města Zurzach. Máme tedy 30. výročí to-

hoto zájezdu. Vedoucím zájezdu byl bratr
Michael Otřísal, jehož přítelem byl farář reformovaného sboru v Zurzachu Gerit de
Haan. V letošních červnových Katakombách
chci tento zájezd jen připomenout. Byli jsme
ubytovaní v rodinách celý týden. Vyjmenuji
alespoň, kde nás hostitelé vozili. Dva dny to
byl Bern, Ženeva, Bossey, průsmyk Pillon,
Interlaken v horách a Lucern. Ve středu je to
možnost koupání v termálních zurzašských

bazénech a potom zájezd do Basileje. Tam
setkání s prof. J. M. Lochmanem. Ve čtvrtek
různě dle volby jednotlivých rodin. V pátek
všichni do Curychu. Odtud jedeme k Rýnu,
kde nastupujeme na pramice, plavbu přerušujeme u německého břehu, kde nám členové hostitelského sboru připravili bohaté
občerstvení. V sobotu je odjezd. Jednotlivě,
různě. Řadu let nám potom sbor posílal vánoční sbírku.
Emil Veber

Doslov ke vzpomínkám
A. Cuce na Pražské povstání
Pokračování z květnového čísla…
Poznámka: Tatínek dost často na tyto své
zážitky vzpomínal a připomínal nám je nikoli pro odplatu, ale pro poučení. V době,
kdy byl tatínek v zajetí, čekala na něho v nejistotách naše maminka, já čtyřletý a bráška
Toníček, tenkrát sedmiměsíční mimino.
Z důvodů bezpečnosti jsme dočasně opustili byt v Pancergasse, nyní Na Míčankách
č.4, kde přímo proti oknu bylo na střeše
umístěno protiletadlové dvouhlavňové
dělo, a bydleli jsme nouzově v kadeřnickém krámě dědečka v ulici 28. pěšího pluku
č. 13. Tam nebyl žádný sklepní kryt, jen
kůlny na dvorku. Proto jsme se v nejhorších
chvílích zpočátku povstání, kdy bylo zastřeleno několik lidí nedaleko krámu a dědeček ani nestačil stáhnout roletu, ukrývali v bytě pana domácího Vokáče a později
přešli do krytu v domě metodistické modlitebny, která byla v sousedství. Tam můj
dědeček Rudolf s tatínkem dopředu instalovali sporák na uhlí. Díky tomu si obyvatelé velkého krytu mohli alespoň trochu
ohřát něco pro miminka a malé děti, kterých bylo v krytu plno. V krytu jsme prožili
několik vzrušujících chvil, protože byl si-

tuačně mezi kasárny, kde byli němečtí vojáci, a barikádou u Tolstého ulice, což bylo
přesně místo, kde probíhal palebný a zranitelný prostor. Někteří bojovníci z barikády si probouranými průchody mezi
domy chodili do krytu trochu odpočinout
a přinášeli zvenku zprávy o situaci. Všichni
dospělí dychtivě poslouchali rádio a zprávy
o probíhajících bojích i dramatické výzvy
z reproduktoru, mezi praskotem a sokolským pochodem „Lví silou vzletem sokolím, kupředu kráčejme…“
Pan farář Matěna v přilbě povzbuzoval
všechny lidi, aby nepropadali panice, uklidnili se, věřili v Boha a neztráceli víru, že
všechno dobře dopadne, že jsou v božích rukách. Zachránil tak jistě mnoho lidí před ušlapáním, to když se roznesla zpráva, že skupina Němců z kasáren jde vrazdit ženy a děti.
Lidé propadli panice a matky hnaly své děti
dál od dveří do vzdálenější části krytu.
Jen zprávu o tatínkovi jsme pořád žádnou
neměli. Ostatně telefonní linky byly záměrně přerušeny, aby je Němci neměli
k dispozici a telefonních aparátů v domácnostech bylo jistě velmi málo. Snad jen
u Vokáčů (to byli domácí) měli telefon.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Žádná uklidňující zpráva pro maminku ale
nepřicházela. Teta Emilka přelézala zdi
dvorků od hotelu Corso, aby přinesla nám do
sklepního krytu škubánky, zlepšila náladu,
když to bylo naše prosté, avšak oblíbené jídlo.
Pekař pan Pauček i další obchodníci dávali
k dispozici svoje zásoby potravin, abychom
přečkali tyto vážné chvíle. Podle maminky
byli většinou v této době na sebe lidé hodní
a k sobě vstřícní. Jen několik sousedů nevědělo, co by jim ve smrti „lépe pasovalo“, jestli
kožich, nebo třeba dva.
Maminka starostí o naše životy přišla najednou o mlíčko pro bratříčka s tak musel
vzít za vděk nudlemi se špenátem. Toníček
se z té dobroty načisto po…
Skoro všichni pohřešovaní se už shledali
a vrátili, jen o tatínkovi nebylo známo nic.
O to větší byla radost, když se konečně vrátil k nám, v pořádku a navíc přinesl zprávu
o autech Rudé armády na Václavském náměstí. Babička Slávinka i dědeček Vojtěch
si konečně mohli trochu oddychnout, protože pečovali o naši rodinku, když tatínek
s námi nemohl být. Všichni příbuzní se postupně ozývali, že díky Bohu tuto obtížnou
a zlou dobu přečkali a mysleli na všechny ty,
kteří takové štěstí neměli a ztratili své milé.
Rád bych ještě doplnil jednu epizodu
související s těmito událostmi, o kterých
tatínek vyprávěl, a pokusím se jí vypsat co
nejvěrněji, jak si pamatuji.

Když po kapitulaci a odchodu Němců
obsadila Prahu Rudá armáda, její vojsko
také patrolovalo v Národní bance. Postavili
vojáka na stráž u trezoru. Mladý unavený
vojáček tam stál a s automatem střežil vrata
přesně podle rozkazu svého komandíra.
Všechno bylo v pohybu a posléze i skupina
sovětských vojáků, která původně hlídala
banku, byla kamsi odvelena a co se nestalo,
na milého vojáčka vartujícího u trezoru
v Národní bance jaksi pozapomněla. Světe
div se, pracovníci banky potřebovali jít do
trezoru, ale z chodby se ozvalo: „Stój!“
a zlovětně zarachotil avtomat. Radši se
všichni stáhli zpět. Museli to ale zkusit
znovu. „Stój!“ zase se ozval bdělý automatčík v chodbě. Pokoušeli se na něho mluvit a přemluvit, aby je pustil k práci, že kamarádi jsou už možná někde doma
u Nataši. Chtěli udělat krok kupředu.
„Stój!“…
Chudák vojáček tam snad na vartě umře
žízní a hlady, ale rozkaz je rozkaz. Znovu
prosili, jednali, vyjednávali. Strážného
může odvolat ze stráže jen velitel a toho je
kdoví kde konec.
Snad museli volat samotnému Stalinovi,
aby vojáčkovi nařídil zrušení varty, nebo se
do trezoru už nikdo z banky nedostane. Nakonec vše přece jen dobře dopadlo a banka
mohla „fungovat“. „Velkej Pepík rozkázal“.
Jiří Cuc

K čemu nám je dějepis?
Na gymnáziu občas s kolegou – matematikem rozverně žertujeme na téma, je-li dějepis vědou či prostým vyprávěním příběhů. Odhlédnu-li od odlehčenosti (a hlavně přátelského charakteru) našich debat, faktem je, že problém není vůbec jednoduchý.
Spor o zvláštní podobu vědeckosti v humanitních oborech se vede již více než sto
let. Je to správné, neboť i když věda historická nepochybně vědou je (tzn. jejím cílem
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je porozumět dějinným událostem nikoli
v jejich jednotlivostech, nýbrž z hlediska
obecných příčin, souvislostí a vztahů),
přesto nelze na její teorie a hypotézy me-

chanicky uplatňovat stejná kritéria jako na
tzv. vědy exaktní či přírodní. Historická
věda usiluje o rekonstrukci dějů, které již
reálně sice neexistují, přesto však jsou
vlastně stále přítomny – jenže „jinak“:
v každém národě, ale i v každém jednotlivci jsou přece vždy obsaženy (a nějak
zpracovány a zhodnoceny) cesty, jimiž
v minulosti prošel!
Dějepis není tedy prostým výčtem
„historických faktů“ (který panovník
kdy vládl, kde se konala která bitva
apod., jak si to často veřejnost představuje), nýbrž nepřetržitou interpretací
smyslu toho, co nám zanechaly minulé
generace, neúnavným kladením otázek
a hledáním odpovědí. Dokonce bychom
to mohli říci až takto troufale: dějepis
není ani tak popisem dějin, jako spíše
jejich tvorbou! Zdá se to být divné? Ani
ne, vezmeme-li v úvahu, jak se stále mění
náš kontext, z něhož nazíráme to, co
„bylo“, jak se mění naše úhly pohledu,
naše postoje, jak se mění otázky, které
dějinám klademe! V tomto smyslu
vskutku platí, že „dějiny se píší stále
znovu a znovu“ (W. Dilthey).
Vědeckost vědy historické je tedy složitějším „oříškem“, než „pouhá“ matematická vypočitatelnost (kolega matematik
jistě odpustí). Proto je v dějepisu místo jak
pro přísnou kritickou analýzu pramenů
a vytváření vědeckých teorií, tak i pro „prosté“ vyprávění příběhů. Základním tématem je tu přece mnohotvárný život konkrétních živých lidí v běhu tisíciletí –
a cožpak ten se dá spoutat do nějaké „škatulky“?
„Nu dobře,“ slyším hlasy odpůrců, „ale
k čemu nám to všechno je? Neměli bychom
se zabývat spíše věcmi současnými?“ Ano,
tu a tam slýchám tento názor i od některých
studentů naší školy.

Zdá se mi, že jde o nedorozumění, spíše
o emotivní postoj než o promyšlený názor.
Ve skutečnosti je totiž minulost vždy až
neuvěřitelně současná! Paradox? „Zakopaný pes“ je možná v běžném chápání pojmu „současnost“. Zkusíme-li současnost
chápat nikoli jako statickou, ohraničenou
„přítomnost“, jako to, co je výlučně „teď“
a „tady“, nýbrž jako proces, který se neustále dynamicky děje, pak zjistíme, že
„minulost“, „přítomnost“ a „budoucnost“
jsou jen relativně izolovaně postižitelnými
stránkami jediného procesu lidského životního usilování, jemuž lze ovšem porozumět právě jen v jeho celistvosti! „Přítomnost“ se tak každou svojí sekundou
otvírá svým vlastním možnostem a je tedy
„minulostí“ své vlastní „budoucnosti“.
Proto se často říká (a nejspíš právem), že
pochopit minulost znamená nalézt klíč
k současnosti. Ano, je tomu tak: zpřítomňování minulého je nesmírně důležitou
součástí sebeidentiﬁkace (sebepotvrzování) jak národa, tak jednotlivce, ať si to
zcela uvědomuje či nikoli. Aby národ (ale
i jednotlivec) věděl, kdo je a kým je, po jakých cestách se ubírá jeho životní usilování, k tomu všemu bytostně potřebuje porozumět svým vlastním kořenům.
A o to se snaží dějepis.
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Baingan bharta – pečený lilek
Baingan bharta je velice chutný pokrm původem z Indie, který by se dal přeložit jako rozmačkaný lilek. Je docela jednoduchý na přípravu, ale vyžaduje některá ne úplně běžná koření, která můžete ale využít i v jiných orientálních pokrmech.

Porce pro dva nebo menší rodinu:
2 střední lilky
olej
2–3 cibule
plechovka loupaných rajčat
nebo 4 rajčata spaříme a oloupeme
římský kmín celý– 1 lžička
rozmačkaný česnek – 1 lžíce
strouhaný zázvor – 1 lžíce

kurkuma – 1 lžička
směs koření garam masala – 1⁄2 lžičky
mletý koriandr – 2 lžičky
chilli – 1 lžička (lze vynechat)
sůl, cukr, pepř
hrášek – malá plechovka
trocha másla

Nejprve lilky důkladně potřeme olejem a dáme na hodinu do trouby vyhřáté na 180 °C.
Poté necháme lilek trochu vychladnout, uřízneme stopku a od tohoto konce oloupeme,
mělo by to jít snadno. Pokud chcete autentičtější chuť, je možné lilek místo v troubě upéct
přímo nad plamenem, třeba plynového sporáku. Slupka se spálí, odskočí a lze ji pak
snadno sloupnout. Lilek si tím získá lehce uzenou chuť. Dáme stranou a připravíme si loupaná rajčata.
Rozpálíme olej, cibuli osmahneme dozlatova, průběžně mícháme a postupně přidáváme
římský kmín, česnek, zázvor, kurkumu, koření garam masala, chilli a koriandr. Vše chvíli
důkladně mícháme. Když se směs začne přichytávat, přidáme oloupaná rajčata i se šťávou a nakonec lilek. Chvíli podusíme, dochutíme solí, cukrem a pepřem. Na závěr vmícháme sterilovaný hrášek, lze přidat i trochu másla na zjemnění. Jako příloha je vhodná
rýže, indické placky, nebo i nakrájená bageta.
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Program na červen, červenec a srpen 2019
2.6.2019

9.30

bohoslužby s dětmi

2.6.2019

19.00

Betsabé a zátiší s citróny; Ondřej a Renáta Radovi "postnarozeninové literární setkání"

7.6.2019

17.00

Horoušánky OPEN

9.6.2019

9.30

bohoslužby s VP

Svatodušní neděle

11.6.2019

20.00

setkání třicátníků

u Heřmanů

14.6.2019

17.00

setkání konﬁrmandů

16.06.2019

9.30

bohoslužby s VP

Trojiční neděle

16.06.2019

11.30

výlet otců s dětmi

„den otců“

19.6.2019

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

20.6.2019

15.00

Diakonie ČCE slaví 30 let od obnovení

21.06.2019

10.00

bohoslužby na „zámečku“ domov pro seniory

23.6.2019

9.30

bohoslužby

30.6.2019

9.30

bohoslužby

20./27.6.

14.00

setkání seniorů

bude upřesněno

19./27.6.

20.00

schůze staršovstva

bude upřesněno

1.9.2019

9.30

bohoslužby s dětmi

27.5.-4.6.2019

vikář Aleš Rosický je na pastoračním semináři

8.7.-21.7.2019

vikář Aleš Rosický je na dovolené

5.8.-11.8.2019

vikář Aleš Rosický je na dovolené

1.7.-14.7.2019

farář Matěj Opočenský na dovolené

4.8.-14.8.2019

farář Matěj Opočenský na dovolené

17.8.-24.8.2019

sborová dovolená na Šumavě

káže Matěj Opočenský

Kostel u Salvatora,
Salvatorská 1, Praha 1

Pravidelná setkání během měsíce– o letních prázdninách tento program neprobíhá
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

30 let #společně
Slavnostní setkání k třicetinám Diakonie

onie
30 let Diak

čtvrtek 20. června 2019 od 15 hodin
kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

Slavnost, hudba, rozhovory, zamyšlení a projekce – to vše věnované nejen minulosti,
ale také přítomnosti a budoucnosti Diakonie ČCE.
Zveme zaměstnance, klienty, dobrovolníky, přátele Diakonie
a všechny, kdo s námi chtějí narozeniny Diakonie oslavit.
Moderuje Jan Sklenář, orchestr Konzervatoře EA Olomouc řídí Ladislav Moravetz,
scénář a režie Hana Mikolášková. Můžete se těšit na občerstvení, pamětní knihu, fotokoutek, výstavu, zkrátka #společenství.

www.diakonie30.cz

