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Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.
Jób 19,25

Nemůžu prohrát, poslední je totiž Bůh…

Pár myšlenek nad knihou Job a její 19. kapitolou, ze které bylo vybráno listopadové heslo JB…
Při četbě knihy Job mi naskakují
všechny ty umučené (nejen lidské) životy. Myslím na hrdiny, kterým byla odměnou persekuce… ale obecně na
všechny, kteří padají do spárů tyranů
a vlastně ničím jiným než svou existencí
si to „nevysloužili“. Při četbě této knihy
tak myslím na Kurdy, kteří se provinili
jen tím, že chtějí svůj stát, jako Čechoslováci v roce 1918… My jsme měli
štěstí, republika vznikla. Ať už díky legionářům, nebo celkově exilovou politikou, která zajistila klíčové zastání. Jak
se ale dívat na dnešní situaci? Jak to že
ti, kteří bojovali statečně a chtějí jen to,
co mají jiní, takové zastání nezískali?
Kniha Job je také o těch, kteří přicházejí
k trpícím. V knize Job jsou to „kamarádi“.
Dívají se. Jim nic nehrozí. Ve své spravedlnosti sedí před Jobem a dávají mu
„přátelské rady“. Jobova reakce je mírná.
Já bych asi řval! Ale Job ne. Velmi mírně
ale zřetelně se od nich distancuje. „Buď
mi dokažte hříchy, a nebo uznejte, že Bůh
mě trápí bez příčiny [19,1-5]; Bůh sám mě
zbavil všeho: cti [19,6-9], štěstí [19,1012], přátel [19,13-14]. Mí domácí mnou
pohrdají [19, 15-16], ba i své ženě se protivím [19,17-20]; proto mějte se mnou soucit [19,21-22]. Přeju si, aby mé nářky byly
sepsány pro věčnou paměť [19,23-24].“
Tak představuje 19. kapitolu Adolf Novotný, bezvadný český biblista a teolog
v Biblickém slovníku… Job je opuštěn
lidmi i Bohem. Jeho nejbližší mu ještě přidávají: „Jistě jsi něco udělal, jinak by se ti
tohle nestalo.“
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Kniha Job je nářkem všech nespravedlivě mučených, všech nemocných,
všech těch, kteří propadli až na dno
a ptají se proč… Kniha Job je zápisem takového zápasu. Není ale dogmatickou
výpovědí o tom, kdo a co je Bůh. A už
vůbec není knihou, která by dávala odpověď na otázku, k čemu je utrpení.
Kniha Job zachycuje člověka propadlého až na dno. Bojujícího proti rádoby
dobře míněným radám svých přátel. Radám zastírajících náš vlastní stud
z vlastní nahoty v takových situacích.
Naši neschopnost být s tím, kdo se tak
hluboko dostane… Job bojuje za zastání,
kterého se mu zoufale nedostává…
Hledá, jak z toho dna ven a jestli tam
náhodou není ještě dost místa pro toho,
kdo by ho na něm nenechal…
Job je bojovník, ale v očích druhých je
cizozemec, vyděděnec, hnusný na pohled,
bezbožník, chlap plný boláků bloudící po
Hlavním nádraží, který nemá, kde by
hlavu složil… A právě takoví mají právo
nakonec vyřknout za všechny ty umučené, zbídačené, nemocné (a snad i za nás
„zdravé“) ono: „Já vím, že můj Vykupitel
je živ a jako poslední se postaví nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven
masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne
tu bude, mé oči ho uvidí… Poznáte soud
Všemocného.“ Job nám tím říká: Ne ne,
nemůžu prohrát, poslední je totiž Bůh,
jeho soud… Ten mě nemůže nechat prohrát.
Matěj Opočenský

Anketa staršovstva
Milí přátelé, bratři a sestry, rok 2020 bude posledním
rokem staršovstva v aktuálním složení. Za rok na
podzim budeme volit nové. Chtěli bychom v každém
čísle zveřejnit malou anketu na toto téma. Odpovídat
budou současní/é starší sboru na tyto otázky.
• Jak dlouho jsi ve staršovstvu?
• Co to pro tebe znamená?
• Na co rád/a z toho co jsi zažil/a ve staršovstvu
vzpomínáš?
• Koho by sis přál/a ve staršovstvu?
• Jakou otázku bys chtěl/a položit někomu ze staršovstva?
Několik informací, kdo a co je vlastně staršovstvo:
„V každém farním sboru s výjimkou sboru, v němž
bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, musí být zřízeno staršovstvo… Nejmenší
přípustný počet starších je šest a největší dvacet čtyři.
Starší jsou voleni na šest let… Staršovstvo ze svých
členů nejprve zvolí kurátora.”
A co dělá staršovstvo? To by právě mohla zodpovědět naše anketa. Uvidíme. Technicky to vyjadřuje
Církevní zřízení, Řád o správě církve
https://www.evangnet.cz/cce/czr/.
MO

Jaký byl můj říjen?
Říjen utekl jako voda. Jestli se v září naplnila roční vikářská praxe Aleše, která bude korunována ordinací
3.12. v 15.00 u Martina ve Zdi a přesně o týden později instalací ve sboru v Teplé, tak v říjnu se naplnila
křty a konﬁrmací dvouletá křestně konﬁrmační příprava. Ema, Sam a Matyáš na staršovstvu představili
svoji dvouletou cestu a pak se každý za sebe, ale přes
to společně vydali na další životní etapu. Byla to
krásná slavnost a děkuji všem, kdo se jí účastnili.
Říjen byl ale i jinak zajímavý. V Jablíčkově se velmi
zdárně rozjela dětská skupina, která putuje za svobodou. Hledáme 10 prstů, které ukáží k pravé svobodě.

/ Editorial
Za 30 let se toho stane hodně. Povedeného i nepovedeného. Důvod k radosti je, ale měli
bychom si i přiznat, že za mnohé po listopadu 89 si už může
svobodná společnost sama. Reﬂexe každého z nás by mohla
být dobrým odrazem k reformám obecným. Využít by snad
šla i parafráze reformačního
hesla „společnost má být vždy
reformována. Je ale složité nalézt „jak.“ Část společnosti se evidentně necítí dobře a je třeba se
ptát „proč.“ Druhá sice vývoj
nezpochybňuje, ale také není
spokojená… Možná je problém
v důvěře. Nedostatečně důvěřujeme tomu, jakou společnost
vytváříme a jak v ní instituce
fungují. Měli bychom se také
ptát, dává-li společnost skutečně příležitost všem. Nebo zdali
jsem skutečně ochoten/na připustit jiný názor… Přál bych si,
abychom našli dostatek sil k obnově. Na čem stavět je.
Dále najdete anketu staršovstva, informace k vánoční hře,
zveme vás k přednášce ve sboru o pomoci v Jordánsku a Libanonu syrským uprchlíkům…
Ve sboru bude Fairtrade skříň!
Emil, náš nezdolný pokladník, po
roce připomíná salár – příspěvek
na provoz sboru. Prosíme o zvážení vašich možností. Rozpočet
je opět velké dobrodružství.
A mnoho dalšího. Přejeme inspirativní čtení.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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vzpomínky na povodně 2002 a naše snažení v Českých Kopistech, kde jsem byl
v triku Diakonie.
Výhled na listopad je příjemně pracovní.
Proběhne konvent pražského seniorátu.
Začne se nacvičovat vánoční hra. 17. 11. od
14.00 budou u husitů ekumenické bohoslužby. Výlet o den dříve ale nakonec nebude. Snad se nám podaří najít jiný termín.
Přesto toho ale bude v listopadu dost. Je
na co se těšit.
A na závěr přijměte radostnou novinu:
v minulém týdnu se Jankovi a Anežce Šilarovým narodila Sára. Pánu Bohu díky.
MO

Já jsem poprvé vyjel do Zruče nad Sázavou. Bylo to pěkné setkání ve spolkovém
domě, ze kterého jsou krásně vidět baťovské
domky. Kdyby nepřišla válka, ze Zruče by se
nejspíše stal posázavský Zlín. Já jsem tam
ale v prvé řadě musel vysvětlovat, že i jako
„ten z Prahy” můžu pochopit situaci „maloměsta”. Ono mýtické rozdělení na Prahu
a všechno ostatní jsem nečekaně pocítil na
vlastní kůži. Ale ukázalo se, že rozdělení je
opravdu jen mentální záležitostí a že po základním představení se debatovalo jako na
běžných našich biblických hodinách. Témata biblická střídala témata společenská.
A naopak. Bylo to fajn, až na tu D1…
Pokud byste někdy chtěli vyjet se mnou,
pojeďte. Pojedu tam zas 21. 11. odpoledne.
Byl jsem na kurzu, který pořádalo středisko Diakonie HRS a týkalo se vedení humanitárních základen, které by vznikly při
povodních. Úplně se mi vybavily všechny
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Yukon, country
a Vánoce?

Víte, co má společného Yukon, country a Vánoce? Pokud to chcete zjistit, přihlašte své
děti do vánoční hry. A určitě přijďte na premiéru, která proběhne 22. 12. 2019 o 4. adventní neděli v 11.00. v divadle Mana.

Kdy se začne zkoušet?
Zkoušet budeme každou neděli během
bohoslužeb od 17. 11. kdy proběhne první
čtená zkouška do soboty 21. 12., kdy budeme ve sboru zkoušet a poprvé hru sehrajeme celou jako generálku. V neděli těsně
před uvedením pak ještě hru zkusíme na
jevišti divadla Mana. Děti tedy budou mít
nástup v divadle už v 9.00.

Kdo bude nacvičovat?
Bára Masopustová, Jitka Černošová a na
ně nabalená parta.Další zprávy se dozvíte
v prosincových Katakombách. Třeba uvidíte i fotky z nacvičování :-)

Jak se pomáhá syrským uprchlíkům
v Jordánsku a Libanonu?

Pokud to nevíte a chcete, přijďte 1. 12. 2019 první adventní neděli na bohoslužby. Po nich
totiž proběhne na toto téma přednáška nám dobře známé Kristiny Ambrožové, ředitelky
Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.
Diakonie ČCE s finanční podporou
české vlády už od roku 2012 pomáhá syrským uprchlíkům v Jordánsku a Libanonu, v sousedních zemích nejvíce zasažených už osmiletou válkou. Ta si
vyžádala kolem 400 tisíc obětí a vyhnala
z domovů přes 11 milionu lidí. Jaká je jejich současná humanitární situace, jak
vypadá konkrétní česká pomoc a má vůbec smysl? Jaké jsou příběhy lidí, kterým
pomáháme v Libanonu a Jordánsku. Tyto
i jakékoliv další Vaše dotazy se pokusí
zodpovědět Kristina Ambrožová, ředi-

Jeden svět ve sboru
ve Vršovicích

Vánoce se blíží, a tak jak se stalo milou tradicí, se za Vámi vypraví Obchůdek Jednoho
světa s výrobky a potravinami z rozvojových
zemí se známkou FAIRTRADE.
Jeden svět, obecně prospěšná společnost si
letos připomíná již 25 let od svého vzniku ajeho
„matka zakladatelka“ sestra Věra Lukášová
slaví 30.10.2019 životní jubileum 90 let a„otec
zakladatel“ ináš bývalý bratr farář Jaromír Dus
oslavil vlétě 85 let. Spravedlivý obchod Vám určitě není třeba představovat, neboť ho za ta léta
již znáte, ale přeci jen, kdo by nevěděl či chtěl vědět více, může navštívit webové stránky
www.jedensvet.org, kde se dozví více jak o Jednom světě, tak o FT či mu ráda povyprávím
sama o tomto „faitradovém dobrodružství“.

telka Střediska humanitární a rozvojové
spolupráce Diakonie ČCE.
Prodej se uskuteční v neděli 17. listopadu
2019 po bohoslužbách – těším se na Vás.
Magda

Fairtradová
skříň
resp. skříňka u nás ve sboru
Při jednom z rozhovorů s naším bratrem
farářem Matějem jsem na jeho otázku „Jak
se daří Obchůdku JS?“ vyprávěla, že díky
sborům, resp. podpoře jejich členů se daří
celkem dobře a že některé sbory mají
kromě pořádání různých trhů i tzv. stálý
prodej, což znamená, že mají faitradovou
skříň, kde nabízejí vždy v neděli po bohoslužbách kávu, čaje, kakao, čokoládky atd.
Matěj pravil: „ Jé, to je moc prima, to by
bylo fajn ji mít i u nás,“ a tak se to chystá,
neboť naše staršovstvo s tím vyslovilo souhlas. Já děkuji za vyjádření souhlasu a podpory.
Magdalena Jelínková
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Salár
Josef
Batelka
příspěvek na provoz sboru
ve vzpomínce J. Adamcové
Přijměte zprávu našeho pokladníka
Emila Vebera, který po celý svůj dospělý život s pečlivostí sobě vlastní vede, upozorňuje a rozšiřuje povědomí o ekonomické stránce našeho sboru. Ani sbor se neobejde
bez ﬁnančního zázemí. Děkujeme, že
na sbor myslíte i v této rovině.
Blíží se konec roku, a tak je třeba se podívat, co jsme ještě letos
měli vyřídit. Řada členů a členek
našeho sboru si jistě uvědomuje,
že také má ještě zaplatit sboru salár (příspěvek na provoz sboru). Má
ho platit každý/á výdělečně činný člen/ka sboru i senioři a seniorky. Do konce měsíce září zaplatilo, a nebo měsíčně přichází
40 plateb. Celková suma, která se
zatím vybrala, je jen 202 000 Kč.
Rozpočtovaných máme 390 tisíc.
Salár zatím zvýšilo 11 salárníků.
V loňském roce bylo evidováno
61 salárních plateb. Prosíme
i nově příchozí, aby zvážili své
možnosti, a pokud by mohli, aby
přispěli na sborový provoz i touto cestou. Účet u ČS máme vedený
pod číslem: 0280963329/0800.

Možná je i platba hotově po
bohoslužbách. Nesmíme zapomínat na to, že za několik let nedostaneme již žádný příspěvek od
státu a bude záležet na obětavosti členů a členek sboru, jak budou jednotlivé sbory i celá církev
existovat.
Emil Veber, pokladník
doplnil MO
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V letošním roce jsme si připomínali dvě významná výročí básníka a evangelického faráře Josefa Batelky:
100 let od jeho narození a 20 let od jeho odchodu na
věčnost (* 29. 7. 1919 ✝ 30. 5. 1999). Původně studoval architekturu, ale po zavření našich vysokých škol
Němci za protektorátu v roce 1942 a víc jak ročním pobytu v koncentračním táboře Sachsenhausen, začal
po válce studovat theologii na Husově fakultě v Praze.
Působil pak ve sborech v Čáslavi, Opatovicích a víc jak
20 let v Novém Městě na Moravě, kdy byl po jedno období i seniorem horáckého seniorátu. Bratr Batelka
také zbásnil i všech 150 žalmů. S řadou z nich se můžeme setkat v našem evangelickém zpěvníku. Zde uvedená báseň je z jeho sbírky … Jen ozvěna Tvého Slova.

Vážení slov
Na vážkách krásy vážil jsem slova,
něžná jak vůně, křehká jak vzdech.
Zůstaly lístky růží ze hřbitova,
rozváté po hrobech.
Na vážkách moudrosti vážil jsem slova,
pro život světlo, pro duši chléb.
Zjevila se mi číše Sokratova,
marnost a popel, střepy a škleb.
Na vážkách pravdy vážil jsem slova,
v srdcích i na rtech ztratil se smích.
V zrcadle na dně slova prorokova
svítila bolest, bída a hřích.
Nechci už, nechci vážit slova
krásou a moudrostí, pravdou světa.
Chceš-li mi dovolit začít znova,
dej, Pane, z milosti,
ať je mé slovo
ta nádoba hliněná,
vždy už jen ozvěna
Tvého Slova.

Zápis staršovstva 17. 10. 2019
Hosté konﬁrmandi: Sam a Ema Freitas, Matyáš Rada; Zapisovatel: Richard
Šípek; Omluveni: Michael Otřísal, Pavel
Staroba; Jan Škrob Pobožnost: V režii konﬁrmandů, Schválení zápisu z poslední
schůze: Jednomyslně schváleno
Život (provoz) sboru: Rozhovor s konﬁrmandy: Konf. – představení sebe a svých
křestních/konﬁrmačních veršů, co jsme si
zapamatovali z konﬁrmační přípravy; co
se nám ve sboru líbí/nelíbí. Starší: co je pro
nás ve víře a na sborovém životě důležité
(co bychom jim chtěli předat). Organizace: Při konﬁrmaci budou starší pozváni
dopředu k požehnání. Konﬁrmandi dostanou Bible a Parabible. – Pomoct s občerstvením – nejlépe sladké.
Sborová setkání: Biblická pro děti
v Jabl. – chodí devět někdy deset dětí, konﬁrmandi, třicátníci, biblická pro dospělé,
senioři, Fokus, zámeček… křestní příprava.
Co s mládeží? Nabízí se propojit se strašnickou. Velmi kvalitní je rovněž seniorátní
mládež – bohatý program a dobrý farář.
Rozptyl od sportovních po duchovní akce.
Reﬂexe: Vyslání Rosických do Teplé –
Bylo to pěkné.
Co bude? Ordinace u Martina ve Zdi 3.
11., 15:00, Instalace v Teplé 10. 11., 15:00.
AR prosí o drobnou pomoc s občerstvením na ordinaci a abychom nahlásili, kolik nás cca pojede do Teplé. Na Alešovu instalaci by bylo možné objednat menší
autobus pro seniory, ale sbor v Teplé není
velký – je třeba se nahlásit dopředu. OR
neví, jestli bude jeho auto k dispozici. Auto
může půjčit ZF (sedmimístné). 5. 11. křest:
dcery Dana Žůrka – křest by proběhl ve
Vlčkovicích, jednomyslně schváleno.
„Ping-pongový turnaj“; 16. 11. výlet – vy-

myslet jiný termín; 17.11. ve 14.00 ekumenické bohoslužby u CČSH; 4.12. (večer)
pověření pracovníků Diakonie ČCE HRS –
zajistí Matěj a ostatní jsou zváni – Diakonie
nabídla přednášku o Jordánsku – hledáme
termín na prosinec; 8.12. oslava 60. Tomáše Jelínka
Vánoční hra: od 17. 11. -> 22. 12. premiera: Jaká hra? Yukonští andělé? – Už se
sice u nás hrálo, ale dávno. Předběžně vybráno a předběžně schváleno. Ostrov
štěstí? – Je třeba začít vybírat děti a dělit
role. – Starší děti zajistí technickou podporu představení. – Otázka rekvizit – částečně zajistí Ondřej Rada. – Zkoušky začnou 17. listopadu – první čtená zkouška. –
Zamluvit zvukaře a zajistit natáčení (Michael Otřísal?). Dárečky pro děti z OJS? –
Nebude asi možné dát stejnou věc všem,
budou různé dárky pro děti a každý dostane
čokoládu.
Katakomby: rubrika otázky na starší
(návrh): 1. jak dlouho jsi ve staršovstvu?
2. co to pro tebe znamená? 3. na co rád/a
z toho, co jsi zažil/a vzpomínáš? 4. budeš
pokračovat a koho by sis přál/a ve staršovstvu? 5. komu ze staršovstva bys chtěl/a
položit otázku a jakou?
Služby: 3.11. s dětmi; 10.11. – Tomáš
Vokatý; 17.11. – s VP; 24.11. – první
zkouška VH – Zuzka Freitas; 1.12. – nebudou dětské bohoslužby ale s VP- Ondřej
Rada
Finanční situace k 30. 9. 2019, podklady Jana Kocnová
sbor: Náklady celkem: 332 326,- Rozp:
641 314,- Odvody: Seniorátní repartice 14
299,-; Celocírkevní repartice 24 988,-; PF
133 656,- Náklady: Spotřeba materiálu
9 023,-; Služby 113 418,-; dary 9 410,Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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sbor výnosy celkem: 361 250,Rozp: 563 000,Sbírky: 53 130,- -> Rozp: 80 000,-; Dary
členů sboru: 6 950,- -> Nerozpočtováno;
Ostatní dary tuzemské: 57 000,- -> Rozp
dary celk.: 40 000,-; Salár: 202 310,- ->
Rozp: 390 000,byt náklady: 20 787-; byt výnosy:
31 522,-; celkem 10 735,-; Rozp: 10 000,Seniorátní agenda: Konvent 9. 11.
2019: TV: Chystá se volba seniorátního kurátora a projednávání strategického plánu.
Jednání je veřejné a koná se ve strašnickém sboru ČCE.
Diakonie ČCE: prosincová přednáška
(24. 11. nebo prosinec) + podpora SZP (viz
Katakomby) – Ano, ano – Přednáška
ideálně 1. 12.
Fairtrade: obchůdek JS 17. 11. – ano.
FT skříň – Fairtrade slaví 30 let v ČR – Zavedeme ve sboru tzv. „Fairtrade skříň”

s fairtrade zbožím. – Udělat skleněná
dvířka pro levou skříňku v knihovně, kde
bude situována.
Celocírkevní sbírky a platby: Provést –
Sbírka pro sociální a charitativní pomoc –
20.10. 2019 (půlka zůstane ve sboru, půlka
půjde na soc. a char. pomoc – odsouhlaseno); Seniorátní adventní sbírka – v adventu – První neděle adventní – 1. 12.;
Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu
začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – 25. 12. 2019
Odvedeno: 2/2 PF (59 844 Kč) a Sbírka
JTD (2560 Kč)
Odvést: 2/2 repartic (do konce listopadu)
Různé: OČ se ptá, zda by byla možnost
zapůjčit prostory pro jejich pěvecký sbor
v úterý večer. – Jednomyslně schváleno.

Datum příštího staršovstva 28. 11. 2019

EkuEko
– EO11
Rovnováha mezi dáváním a braním
Zdvořilost a schopnost „spolu mluvit“ jsou v dnešní době znovuobjevovány jako velmi podstatné
pro vzájemné vztahy. V dobré rodině si ráno říkáme „dobré ráno“, večer dáme pusu na dobrou noc, u společného jídla si přejeme „dobrou chuť“, používáme slova „prosím“, „dovolíš“, „děkuji“. Nezbytné jsou ovšem i činy. K hladkému chodu domácnosti přispívá každý svým dílem,
vzájemně si pomáháme, přemýšlíme, jaký dárek by druhému člověku udělal radost. Není ale
naše „rodina“ širší? Papež František nazývá společným domovem celou planetu.
Před lety mě zaujal příběh o svatém Františkovi z Assisi. Vyprávělo se v něm, jak František jednou zastavil spolubratra, který chtěl
sfouknout svíčku, se slovy: „Počkej, poděkuj
nejdříve bratříčku ohni.“ A tak jsem začala
svojí rodinu postupně rozšiřovat. V létě, když
v noci odcházím od uhlíků táborového ohně,
poděkuji. V Praze, když otáčím kohoutkem
s pitnou vodou, poděkuji sestřičce vodě. Když
na večerní obloze uvidím první hvězdy, řeknu:
„Dobrý večer, sestřičky hvězdičky.“
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Když jsem řešila modlitbu před jídlem,
řekla jsem si: „Nemohu tady meldovat celé
litanie, vždyť mi to vystydne.“ A tak jsem
„zadala trvalý příkaz“. Kdykoli prosím
o požehnání pokrmu, ať se to požehnání
vztahuje i na místa, odkud potrava pochází
– pole, vinice, chovy zvířat atd.
Když jedu na výlet, tak než vstoupím do
krajiny, pozdravím, prohlásím své dobré
úmysly a touhu pomáhat a o pomoc také
poprosím. Na závěr výletu se s přírodou

rozloučím a poděkuji. Chystám-li se na pobyt ve vzdálenějším místě, „ohlásím a dovolím se předem“. Krajina poskytuje
mnoho divokých plodů, např. ovoce,
houby, oříšky – dovolím se dříve, než si
vezmu. V našem turistickém oddíle bylo
jedno ze základních pravidel, že mám-li
něco k jídlu, nabídnu nejdříve ostatním
(kteří na oplátku dbají na to, aby neujedli
moc). Takže i s přírodou se rozdělím. Za
nejcennější, co mohu dávat, však považuji
požehnání. Tu podivuhodnou moc, kterou
Bůh člověku svěřuje, aby s ní dobře nakládal. A tak s ní nešetřím.
Hanka Řehořová

Dějiny a pseudodějiny
„Co se to v ´dějinách´ vlastně ´děje´“? ptá se Jan Sokol v jednom ze svých textů. Odpověď na
otázku po smyslu toho, co se odehrálo v minulosti naší společnosti, národa, země apod., hledáme již celá tisíciletí. Z množství rozličných odpovědí lze vysledovat základní tendenci, jíž
je touha po nalezení jakési dějinné teleologie (tj. směřování k předem danému dějinnému
účelu, ba poslání). Pro většinu myslitelů byla její existence nespornou skutečností, ale chápali ji různě: Spinoza a Kant jako pokrok, vzmach lidského rozumu, Hegel jako vzestup ideje
svobody a emancipace. Pokud jde o české národní dějiny, Palacký v nich jako „červenou nit“
viděl odvěký zápas Čechů s Němci, Masaryk realizaci „ideje humanitní“…
Marxistický dějinný konstrukt byl rovněž vědomě teleologický: Marx svůj „historický materialismus“ prezentoval jako
prodloužení osvícensko-modernistické linie evropského myšlení – ovšem na „vyšší“
úrovni! Jeho teorie i revoluční úsilí až příliš lákavě nabízely optimistický étos nekonečného pokroku a zdály se přinášet odpovědi tam, kde dosavadní ﬁlosoﬁcké
teorie i pokusy o sociální inženýrství zoufale selhávaly. Nespokojeným a utiskovaným sociálním vrstvám – zdálo se -svitla
naděje v „lepší zítřky“. Marx se ostatně netajil tím, že jeho cestou je nikoli reforma,
nýbrž radikální revoluce – že ﬁlosofové konečně nebudou svět jen vykládat, ale měnit!

Jak ovšem připomíná Jan Sokol, lineární
vymezování pokroku předpokládá tezi, že
„kdo nejde s námi, jde proti nám“ – a je to
tedy „zpátečník, později reakce“! Dušan
Třeštík konstatuje: „To bylo také svůdné na
marxismu, nabízel totiž totální vidění dějin
jakožto nutného, zákonitého a hlavně celostního vývoje.“
Tím, že se Marx programově přihlásil
k osvícenské linii, se mu ovšem „podařilo“
lineární a osvícenskou verzi dějin takřka
diskreditovat. V dramaticky upravené Leninově bolševické verzi byl jeho koncept,
dávající „tvar“ dějinám, „odhalující“ jejich
zákonitosti a nabízející klíč k budoucímu
„království nebeskému na Zemi“, prezenSborový dopis vršovického sboru ČCE
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Užitečná
informace
jaká čísla nebrat?

Také vám často zvoní telefon
s neznámým číslem? Mně tedy
velmi často, ale dostalo se mi
velmi užitečné informace, že
existuje portál, kde lze zjistit, co
to je, resp. kdo to je, co volá,
a zda mám telefon zvednout či
číslo zablokovat či uložit jako
„NEBRAT“. Zde je ona adresa,
kde to zjistíte: www.vyhledatcislo.cz. Šetří mi to čas a starším
lidem i peníze, neboť se nabízejí různé produkty „zadarmo“,
ale jak víme, nic není zadarmo.
Ráda se s vámi dělím o tuto informaci.
Magdalena Jelínková
Pro chytré mobilní telefony
existuje aplikace Nevolejte.cz
(www.nevolejte.cz), která dokáže
upozornit nebo rovnou blokovat
nevyžádané a podvodné telefonní hovory.
TV
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tován po většinu 20. století v části Evropy i světa
jako jediná správná odpověď na základní sociální
otázky, tedy jako uzavřený systém, odmítající jakékoli sebezpochybnění! Jak konstatuje Marxův životopisec, jeho „utopie, obecně prezentovaná jako vědecký komunismus, se stala záhy módou
devatenáctého století“, ale co víc: po určitou dobu se
„ve druhé polovině dvacátého století zdálo, že Marxovo učení bude slavit úspěch. Téměř polovina lidstva se potácela mezi první a druhou fází komunismu!“ Hegelovská dialektika popřela sebe samu,
tvar se „uzamkl“, dějiny se „zastavily“…
Důsledky tohoto „uzavření dějin“ jsou všeobecně
známy. Tzv. socialistické plánování proměnilo sociální skutečnost v karikaturu pokroku, rozhodnutí
politbyra a stranických sjezdů proměnilo sociální
poznání v karikaturu vědecké analýzy. Václav Havel
ve svém skvělém eseji „Moc bezmocných“ píše: „Mezera, kterou po sobě zanechal zneklidňující rozměr
dějinnosti, musí být ovšem zaplněna: a tak je nepořádek skutečných dějin nahrazen pořádkem pseudodějin, jejichž autorem ovšem není život společnosti, ale úřední plánovač…“
Na věčnou otázku po smyslu dějin není však nutno
rezignovat. Jen je dobré se otevřít i jiným odpovědím;
například té, podle níž nehledejme smysl „uvnitř“ dějin samých – vždyť jej neustále tvoříme my sami, a to
tím, že (a jak) žijeme, tvoříme, o něco usilujeme. Ano,
znamená to obrat od běžného přesvědčení, že smysl
dějin je jaksi a priori „dán“; nyní se jeví nikoli jako
něco, co je „nalézáno“, nýbrž jako něco, co bude teprve konstruováno! Tento koncept načrtl kdysi Wilhelm Dilthey, podle jehož názoru dějiny jsou neustále
v pohybu, neboť se nepřetržitě mění perspektiva, z níž
jsou nahlíženy. Dějiny se tedy vlastně „píší“ stále
znovu a znovu, stále znovu a znovu vznikají – a sice
tím, jak my jim rozumíme, co z nich uděláme, jak je
potřebujeme, jak jejich dědictví zakoušíme, k čemu se
hlásíme a co odmítáme. Historická fakta jsou chápána jako neuzavřená výzva, svazek poukazů, daných
jim v době jejich vzniku, ale naplňujících se až tím, že
jsou získávány jako dědictví, které zakládá naše činy
v přítomnosti i budoucnosti.
Petr Nesvadba

Jan Jelínek 1912–2009
Řád Tomáše Garrigua Masaryka i memoriam obdržel evangelický kazatel, podplukovník a
zachránce pronásledovaných za II. světové války Jan Jelínek, od jehož úmrtí uběhlo 10 let.
V roce 1958 byl odsouzen za pobuřování a nesměl pak působit jako farář. Ocenění dostal za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Židy já neznám. Ale já znám lidi!
Jan Jelínek se narodil 19. května 1912
v polském Zelově, v rodině potomků českých evangelických exulantů. Byl vychován v evangelické víře a veden k českému
vlastenectví. Již jako chlapec vedl účetnictví ﬁrmy Jan Sláma, která se zabývala textilním průmyslem, nejprve formou rozptýlených manufaktur, potom továrny. Chtěl
se ale stát kazatelem, proto vystudoval v letech 1931–1935 Misijní školu v Olomouci
a stal se evangelickým pastorem. Potom
působil jako ředitel textilní továrny v rod-

ném Zelově. Roku 1937 přijal kazatelské
místo na Volyni a stal se kazatelem v české
obci Kupičov. Kromě duchovní práce také
pomáhal pronásledovaným lidem bez
ohledu na národnost či náboženství. Skrýval Židy před Němci, Poláky před banderovci, banderovce před Rusy. Roku 1942 se
oženil s paní Annou, která mu byla věrnou
společnicí až do své smrti roku 2009. Spolu
také vstoupili v roce 1944 do československé zahraniční armády.
Převzato z Paměť národa
www.pametnaroda.cz/cs/jelinek-jan-1912

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Uzbecká šurpa
Ingredience:
2–3 polévkové lžíce oleje
0,5 kg hovězího masa
2 cibule
1 mrkev, kořen petržele
0,5 kg brambor

1 paprika
2 rajčata
2 řapíky celere
římský kmín, koriandr, bobkový list
1,5 l vývaru

Postup přípravy
V hrnci se silným a nepřilnavým dnem rozpálíme olej. Přidáme na kousky nakrájené
maso, osmahneme + na kostičky nakrájenou cibuli a koření chvíli podusíme + vývar a necháme „táhnout“ 1,5 hodiny + kořenovou zeleninu a brambory a necháme „táhnout“ další
půlhodiny + řapíkatý celer, papriku a rajčata… Do hotové polévky přidáme zelenou petrželku, kopr.
• Když není potřebný hrnec k dispozici, použijte na začátek receptu pánev s vyšším okrajem.
• Krůtí maso ušetří čas na vaření.
S pozdravem V. Jechová
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Vydává: Sbor ýHVNREUDtUVNp cíUNYH HYDQJHOLFNp, PUDKD 10 - VršovLFH, TXOVNi 1
AGUHVD UHGDNFH tDPtpå. THO.: 272 734 010, Sb.PRELO: 776 123 320, HPDLO: YUVRYLFH#HYDQJQHt.cz,
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Program listopad a prosinec 2019
3.11.2019

9.30

bohoslužby s dětmi - sbor podle Jakuba

káže Matěj Opočenský

3.11.2019

15.00

ordinace Aleše Rosického

Martin ve Zdi

8.11.2019

16.00

setkání konﬁrmandů

9.11.2019

9.00

konvent pražského seniorátu

10.11.2019

9.30

bohoslužby - Jakub podruhé

10.11.2019

15.00

instalace Aleše Rosického ve sboru v Teplé

ČCE Strašnice

Teplá

odjezd na instalaci od sboru po bohoslužbách v 11.00.
Dejte vědět na email vrsovice@evangnet.cz do 5.11.2019 zda pojedete.
12.11.2019

20.00

setkání třicátníků

u Černošů, Praha 1

17.11.2019

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

17.11.2019

9.30

první nacvičování vánoční hry

ve sboru Tulská

17.11.2019

14.00

Svobodných 30 ekumenou

ekumenické bohoslužby v CČSH

19.11.2019

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

20.11.2019

do 14.00

uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

21.11.2019

17.00

biblická hodina ve Zruči nad Sázavou

22.11.2019

10.00

bohoslužby na "zámečku" domov pro seniory

22.11.2019

16.00

setkání konﬁrmandů

24.11.2019

9.30

bohoslužby - Jakub potřetí

káže Matěj Opočenský

24.11.2019

14.00

bohoslužby ve Zruči nad Sázavou

administrace

28.11.2019

14.00

setkání seniorů

28.11.2019

20.00

schůze staršovstva

1.12.2019

9.30

bohoslužby s VP

21.12.2019

10.00

velké sobotní nacvičování vánoční hry a generálka

22.12.2019

11.00

bohoslužby s uvedením dětské vánoční hry

administrace

1.adventní neděle

4.adventní neděle

Pravidelná setkání během měsíce (o prázdninách tento program neprobíhá)
podle domluvy 1 × měsíčně

10.00 setkání nejmenších dětí

2. úterý

20.00 setkání třicátníků po bytech

3. úterý

13.30 bilická hodina ve Fokus Praha

středa

15.00 biblická hodina pro dospělé

středa

17.15 biblická hodina pro děti (Jablíčkov)

podle domluvy 1 × měsíčně

14.00 setkání seniorů

podle domluvy 1 × měsíčně

20.00 schůze staršovstva

pátek

10.00 bohoslužby v domově pro seniory "ve vršovickém zámečku"

pátek

setkání konﬁrmandů a starších dětí

podle zájmu

Karlín

Jablíčkov Počernická 524/64,
Praha 10 - Malešice

Vršovické náměstí

–

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Univerzita Karlova

Černá 9, P.O. Box 529
CZ-115 55 Praha 1
+420 221 988 213

15:30–16:00 prof. Dr. Jan Štefan (UK ETF, Praha)
» „Non scholae sed vitae discimus.“ eologické vzdělání pro 21. století

14:00–14:30 Petr Gallus, Ph.D. (UK ETF, Praha)
» Teologie na univerzitě?
14:30–15:00 Martin Vaňáč, Ph.D. (UK ETF, Praha)
» Evangelická teologie na (pražské) univerzitě

web.etf.cuni.cz

11:50–12:20 Ondřej Macek, .D. (UK ETF, Praha)
» „Aby náležitě byli připraveni pro své budoucí povolání duchovenské“. Několik poznámek
k farářské anatomii
12:20–12:50 doc. Tabita Landová, Ph.D. (UK ETF, Praha)
» Teologie a církev. Realita a vize vzájemného vztahu v pluralitní společnosti

10:15–10:45 doc. Ota Halama, .D. (UK ETF, Praha)
» Program teologického vzdělávání pražské Husovy fakulty
10:45–11:15 prof. Martin C. Putna, Dr. (UK FHS, Praha)
» Když se okraj stane centrem: Evangeličtí teologové a T. G. Masaryk
11:15–11:45 Dr. Pieter Morée (UK ETF, Praha)
» Mezi kontinuitou a přetnutím: vyrovnání s minulostí na UK ETF

9:00 Zahájení
9:10–10:10 prof. Dr. Karl Schwarz (ETF, Universität Wien)
» eologie zwischen Kirche und Universität. Die Wiener Evangelisch-eologische
Fakultät nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie

Program sympozia:

12. listopadu 2019, UK ETF, Velká posluchárna

2019

1919

LET
EVANGELICKÉ
TEOLOGIE

zve při příležitosti svého jubilea odbornou i laickou veřejnost
na sympozium

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova

