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Věřím, pomoz mé nedověře.

Leden
2020
Marek 9, 24b

Věřím, pomoz mé nedověře!  (Mk 9,24)
To je zvolání otce nemocného syna, který prosí Ježíše o pomoc … V tom zvolání je zvláštní
rozpor a napětí. Věřím, a přece či právě proto potřebuji pomoc … Mluví se tu o víře. Ale co
je víra?
Jiří Mrázek ve svém novém komentáři
k Markovu evangeliu píše, že: „Věřit znamená vidět věci nově. Kdo věří, zjišťuje, že
to, co se zdálo jako slepá ulička, nemusí
nutně ve slepé uličce skončit. Jsou i jiné
cesty a jiné možnosti, než jsme čekali.
Taková víra (důvěra) je tady podmínkou,
aby se dalo nějak pokračovat.“ Jedním dechem ale dodává, že víra tu není automat
na plnění přání… Víra je tu spíš něco jako
podmínka, aby se něco dalo do pohybu…
Začnu od důvěry…To je srozumitelnější
než víra. Důvěra je klíčem k životu. Zkuste
vždycky za každých okolností nedůvěřovat
(lidem, sobě nebo že se věc, o kterou se
pokoušíte, nepodaří)… to je šílený předpoklad života. Nedovedu si představit, kam
by se takový život dostal. V jakých úzkostech a bolestech by se člověk pohyboval.
Myslím, že schopnost důvěry je pro život
klíčová a s každým dalším zklamáním se
důvěře máme opět učit.
Ježíš nabízí klíč k důvěře a má na mysli
víru. Ukazuje a předává ji i nám… Učí nás
tím klíčem otevírat svět, vztahy i Boží království… A ukazuje to na příbězích, podobenstvích, nebo také polemikách…
Příběh otce a jeho nemocného syna nás
také zavádí do sporu. Do sporu, který ale
nevede Ježíš, je mezi jeho učedníky a zákoníky. Ježíšovi učedníci nejsou schopní
nemocného syna uzdravit, místo toho jsou
ale schopní se dobře pohádat se zákoníky.
Marek nám neřekne, jak se to stalo, že se
pohádali, jako by ho to nezajímalo… Jeho
zajímá, jak se k situaci postaví Ježíš. Je-
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žíš tam totiž od začátku není a nejsou tam
ani všichni jeho učedníci. Ježíš a tři jeho
učedníci byli v době hádky na cestě z hory,
kde s Ježíšem prožili něco jako vidění. Teď
se takto nabiti vracejí domů a přicházejí
rovnou do situace zmaru a zoufalství otce.
Ten místo pomoci našel hádající se učedníky s hádajícími se zákoníky.
Připomíná-li vám to situaci církví, či
vztahu mezi náboženstvími, tak bingo,
Marek si i z nás přes ta staletí dělá srandu.
Místo, abyste věřili a snažili se být pomocní, tak se mezi sebou hádáte. Jste
dobří v tom, jak sebe vymezit a definovat,
ale už horší, když se máte stát zvěstovateli Božího pokoje, Boží naděje a celkově
jeho vůle. Jako by nám bylo bezpečněji,
když se vymezíme, spíše než když tvoříme
prostor, kde je možné nově začít, nabrat
posilu, tvořit servisní tým pro ty, kteří
potřebují duchovní podporu. To asi měli
udělat učedníci. Možná stačilo právě jen
věřit, nebo říct počkejte, náš učitel a Mistr
za chvíli přijde a s ním to zvládneme. Ale
byli toho schopní? A co my dnes?
Příběh o tom, jak jeden otec věřil a právě
proto potřeboval pomoci v nedověře, ukazuje, že se máme na koho spolehnout a
komu důvěřovat. Že nás v těch chvílích,
kdy je třeba, podpoří. Chce to ale odvahu
důvěry a spolehnutí se. Přečtěte si příběh
celý. Je moc nadějný a je vánoční. Narodil
se tam syn, který byl mrtev, ale Ježíš ho
vzal za ruku. Napsal ho Marek a je v 9. kapitole ve verších 14–29.
Matěj Opočenský

Prosincová reflexe

/ Editorial

„Máš rád Vánoce?“ Položíte-li tuhle otázku faráři,
dostanete ho bezpečně do úzkých… Nemůže vám říct
„ne“, to by vlastně pohřbil vše, čemu věří a co dělá.
Na druhou stranu je to období náročnější nad jiné…

Čeká nás rok 2020. Jára Cimrman by asi řekl: to je výborné datum na nějakou slavnou
událost, to by se dobře pamatovalo. Uvidíme. Vždycky mě
překvapí, jak ten začátek roku
působí. Jak se mi chce začít
něco dělat vskutku pořádně,
vzít si předsevzetí. Ptali se mě
v Českém bratru „v čem se snažím zdokonalit“ a já jim napsal:
Co zdokonalit! V lecčems už
dokonalý jsem. Lenost třeba.
To já se umím vyřádit jako
málokdo. Jinak se zdokonalováním moc nebavím. Bylo by to
třeba. Potrénovat na kytárku,
rétorika atd., to by se šiklo,
ale v oblastech „nežádoucích
kvalit“ se snažím o přístup jiný.
Sžít se, nechat žít. Přijmout, že
jsem nedokonalej. Různé malé
či velké zlozvyky jsou stejně jen
ozvěny něčeho hlubšího, a to
zbavovat moci! Tam podle mě
pomáhá jen spolehnutí, že na to
nejsem sám. Jak zpívá Karásek,
když Ježíš na tvý straně je, boj
s tebou drak prohraje. Tak já se
do toho neurotického zdokonalování moc nenutím. Uvidíme.
Přeji nám všem trpělivost,
odhodlání, vůli a také naději a
lásku, když se nám hned nedaří.
PS: Letos nás čeká výročí bit
vy na Bílé hoře, přeji nám lepší
morálku a pravdivý konfesijní
smír. Prostě aby ti lidi v církvích
byli co k čemu. Společně Pánu
Bohu k ruce.
MO

Obecně je vánoční čas náročný. Je vlastně neuvěřitelné, jak si ho umíme učinit náročným, naplnit ho
vším možným a ještě se u toho stihnout vystresovat.
Mně se to letos podařilo náramně a ještě přidat naštvání několika příbuzných … Byl to vskutku napínavý čas. A ani nevím, jak se to stalo, ale advent byl
báječným časem shonu a překvapivých nápadů a
vánoční zpráva mi letos vskutku sedla. Prostě mě
jako faráře bavilo víc a víc nad tím vším přemýšlet
a dostávat to do svého života, sboru a vlastně tak
nějak obecně do svého okolí. Snad se to dostalo i
k vám.
Místo písmenek přijměte obrázky z adventně-vánočního dění s krátkými popisky.

O Diakonii ČCE, středisku HRS. Navštívila nás
Kristina Ambrožová a povídala, co všechno jejich
diakonické středisko dělá.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Vánoční hra v Maně. Bára Masopustová
a její velmi široký tým secvičily s dětmi vánoční hru Yukonští andělé! Dopadlo to
nádherně. Fotil Danek Ort. Moc všem
děkujeme, dětem i dospělým a těšíme se
na záznam hry, který připravuje Michael
Otřísal.
Štědrovečerní a vánoční bohoslužby se
odehrávaly u nás doma. Tradičně i netradičně. Kolem stromečku i v běžném uspořádání, ale hlavně jsme slavili večeří Páně
a radovali se z narození Spasitele tam

Tomáš Jelínek oslavil 60 a takhle ho
zvěčnil Ondra na jeho novou zástěru.
někde na periferii v bezdomoví ve městě
Betlémě, s kterým se i my rodíme do nové
a živé naděje. Sláva na výsostech Bohu a
na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lukáš
2,14 podle Bible kralické.

Maraton dopisů. Amnesty International
uspořádal akci na podporu nespravedlivě
stíhaných. Psali jsme vládám a bojovníkům a bojovnicím za spravedlnost.

P.S.: Na sborové stránky od první adventní neděle věšíme – skoro jako ozdoby
na vánoční stromeček – záznamy celých
bohoslužeb. První nahrané vedl Petr Pokorný. Můžete si poslechnout nejen kázání, ale třeba i zazpívat. http://vrsovice.
evangnet.cz/kazani-a-ohlasky/
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Farář pro mládež
Poděkování
Karel Müller 26. 1. 2020 za salár
V neděli 26. 1. 2020 bude u nás ve Vršovicích
kázat seniorátní farář pro pražskou mládež Karel Müller. Je to také jeden ze dvou tvůrců you
tube kanálu Pastoral brothers (více níže). Jeho
hlavní pracovní náplní je ale vytvářet prostředí
pro mládež z různých pražských sborů. Pozvěte
i své děti nebo vnoučata ve věku od 14 dál. Je to
přesně ten věk, kdy by je program připravovenej tímhle týpkem mohl zaujmout. A když ne,
tak se třeba dobře pobavíte nad bohoslužbami,
které chtějí více vyjít vstříc mladším generacím
(vhodné od 14. do 101 let).

Báječnej bál 17. 1. 2020

Zveme vás na tradiční (nejen) evangelický ples Báječnej bál!

Milí přátelé, podle účetních záznamů se nám letos v té příjmové
stránce podařilo naplnit rozpočet
a dokonce v kolonce salár jej
i překonat. Bylo to více než milé
překvapení. Konečné vyúčtování
bude k dispozici během února
a s ním také potvrzení o darech.
Peníze, které takto mezi sebou vybereme, jdou na chod
sboru, ale také na personální
fond, ze kterého je odměňován
farář, a na celocírkevní účely,
ze kterých je hrazena různá
celocírkevní agenda.
Můžeme si tedy vzájemně
pogratulovat. Tuto oblast jsme
v roce 2019 zvládli a jedeme dál
i v roce 2020. Díky nám všem.
-red-

Někdy se
zajiskří
„O církevním tisku“
Název 29. ročníku benefičního plesu je „Na vlnách“ – vžijeme se tedy do námořnické atmosféry.
Představivosti se meze nekladou!
Těšit se můžete na osvědčené moderátory Elišku
Zvolánkovou a Matta Halaše, na kapelu Caktus Showband, krásná předtančení, fotokoutek
a mnoho dalšího!
Samozřejmě dojde i na s losování o ceny.Výtěžek
z něj bude letos věnován opět na jeden z projektů
Diakonie ČCE. Tentokrát vybraná částka poputuje

V našem sboru se můžete
s etk at s několika periodiky.
Jedním z nich je to, které držíte v rukách. Říkáme jim Katakomby a vycházejí k první
neděli v měsíci (vyjma července
a srpna). Z ekumeny vydávají
podobné dopisy Čechoslováci – Vršovický hlasatel a ŘKC
u Sv. Václava – Svatováclavská
vinice. Vřele doporučujeme.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Vršovický
Hlasatel

2/2013

Sborový časopis Náboženské obce Církve
československé husitské v Praze Vršovicích

Z dalšího tisku u nás můžete
najít měsíčník Český bratr. Je
to oficiální periodikum evangelické církve a najdete v něm
to podstatné z evangelického
církevního dění. Dále Nezávislý evangelický měsíčník Protestant, který je často tiskem
kousavým, ale vždy inspirujícím. Nejde mnohdy po srsti, ale
vždycky k věci. Z daleké Kanady
nám chodí Satellite, který vydává náš bratr Aleš Březina. Je to
časopis, který reflektuje a informuje o životě krajanů v Kanadě.
Evangelické církve v takzvané
Kostnické jednotě spojuje nejstarší
evangelické periodikum Evangelický týdeník, také zvaný Kostnické
jiskry (leckdo jim neřekne jinak než
„kostry“). Toto periodikum bojuje
o život … Bojuje a snaží se udržet. Články tam nejsou špatné.
Mnohdy skutečně v dobrém slova
smyslu zajiskří a potěší.
Roční předplatné Českého
bratra je 350 Kč, Protestanta
220 Kč a Ev. týdeníku 481 Kč.
Všechna tato periodika si můžete objednat i u nás ve sboru.
Ostatní jsou k dispozici ve sboru k nahlédnutí.
-redVěstník farnosti u kostelů
s v. M i k u l á š e a s v. V á c l a v a
28. říjen Léta Páně 2018
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ROZHODNÉ „NE“ VŠEM PODOBÁM KLERIKALISMU
S jistým zahanbením přiznávám, že
jsem se až během října dostal k přečtení
Listu papeže Františka Božímu lidu, publikovanému ve Vatikánu 20. srpna 2018.
V tomto listu papež opakovaně apeluje

… Nelze si ovšem představit proměnu
našeho jednání v církvi bez aktivní účasti
všech, kdo tvoří Boží lid. A co víc, kdykoli
se snažíme Boží lid potlačit, umlčet, igno-

na podporu azylového domu pro staré lidi bez domova v Kyjevě.
Lístky je možné koupit v předprodeji za 200 Kč
u členů SOMu, na místě pak za 250 Kč.
Rezervovat si je můžete také zde:
https://forms.gle/9ky1R6Ktow1PptnUA
Těšíme se na vás!

Dva
praštění faráři –
Pastoral brothers

Jsme evangeličtí faráři. Nápad točit videa jsme dostali v
hospodě u piva. Jsme mladí a víra v Boha pro nás hodně
znamená. Chceme ukázat, že církev v dnešní době nemusí být zakonzervovaná do minulosti. Chceme mluvit
dnešními způsobem o křesťanských tématech, která mají
nadčasovou platnost. Věříme, že se u nás lidi pobaví a
poznají, že církev je i pro mladé!

Vyhlášení mimořádné sbírky
na pomoc uprchlíkům v Řecku

Vážené sestry, vážení bratři, již delší dobu sledujeme s obavami a znepokojením situaci
v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Například na ostrově Lesbos je v současné
době více než třicet tisíc lidí, což je téměř trojnásobně víc, než je kapacita tamějšího uprchlického tábora. Kritická a často bezvýchodná situace vede k projevům šikany, sebepoškozování i sebevraždám. Synodní rada rozhodla o uvolnění částky 200 tis. Kč z fondu Sociální
a charitativní pomoc ve prospěch české pobočky organizace Lékaři bez hranic, která v této
lokalitě působí a poskytuje potřebné formy materiální či odborné psychologické pomoci. Na
pomoc uprchlíkům v Řecku zároveň vyhlašujeme mimořádnou sbírku a ve spolupráci s naší
Diakonií hledáme další cesty, jak nejlépe a nejúčinněji pomoci.
Přispívat na vyhlášenou sbírku můžete
do konce ledna 2020 na sbírkový účet
číslo 7171717171/2700 s var. symbolem:
9117000127.
Veškeré vybrané prostředky budou následně poukázány partnerským evangelickým sborům v Řecku nebo dalším orga-

nizacím, které se podílejí na humanitární
pomoci na místě.
Synodní rada ČCE
Vršovický sbor věnuje této sbírce nedělní
sbírku při bohoslužbách 12. ledna 2020.

-staršovstvo-

Anketa staršovstva
Pavel Staroba
1. Jak dlouho jsi, Pavle, ve staršovstvu?
10 let
2. Co to pro tebe znamená?
Chci se v rozumné míře podílet na práci
nutné k fungováni sboru.
3. Na co rád z toho, co jsi zažil, vzpomínáš?
Žádnou izolovanou významnou vzpomínku nemam. Průběžně mě těší vědomí,
že se nám daří udržet fungující sbor.
4. Budeš pokračovat? A koho by sis přál
ve staršovstvu?
Ještě nevím, věk se hlásí. Pokud bych začal další období, končil bych v šedesáti devíti
letech. To bych možná ještě probral osobně.

Nemám žádné požadavky na ostatní
členy staršovstva, současní členové mi
přijdou výborní, ale na nikom netrvám, ve
sboru je dost vhodných kandidátů.
4. Komu bys chtěl položit otázku ze staršovstva a jakou?
Otázku nechci položit žádnou.
Zdraví Pavel a jako dalšího jmenuji
Michaela Otřísala.

Richard Šípek
1. Jak dlouho jsi, Richarde, ve staršovstvu?
No, už je to opravdu nějaký pátek, když
jsem to teď zkusmo počítal. Šest let? Na
druhou stranu mám pocit, jako by první
setkání bylo včera.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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2. Co to pro tebe znamená?
Možnost podílet se jaksi blíže na životě
sboru a na všem, co s tím souvisí. A taky
klapání do počítače, jsem totiž většinou sekretář pořizující zápisy. Ale hlavně setkání
s milými lidmi a taky spousta legrace, nezřídka pramenící z nezvladatelné večerní
únavy. A v neposlední řadě koláčky, bábovky, ovoce, cukroví atp., které hladovému
staršovstvu laskavě zanechali velkorysí senioři. To je také zajímavý fenomén, tohle to
„občerstvení”. Nejprve všichni zaujmeme
strategické pozice co nejblíže k co nejvrchovatějším talířům a střídmě a zdrženlivě uzobáváme. A když hodina pokročí, ztrácíme
zábrany i skrupule a obíhajíce divoce kol
stolu, rveme se o zbytky.

Upřímně řečeno, bych si dal na příští
období pauzu. Budu toho mít teď víc.
A koho bych si přál ve staršovstvu? Nejsem v tomto ohledu vyhraněný. Myslím
si, že je to pro každého zajímavá zkušenost, na jejímž základě začne mnohem víc
a upřímněji litovat jak faráře, tak kurátora.

3. Na co rád, z toho co jsi zažil, vzpomínáš?
Každé setkání přinese něco nového
(nový druh koláčků například). Obecně
rád vzpomínám na každý okamžik, kdy
se povedlo z agendy odškrtnout něco nejen jako vyřešené, ale jako dobře vyřešené.
Současně jsem se poučil, že „jednohlasné“
schválení něčeho není totéž co „jednomyslné”! To druhé je lepší než to první.

Bára Masopustová: Matěji, těšíš se na
schůze staršovstva?
Jo, Báro! Díky! Já se na staršovstvo
těším vždycky! Mě to vlastně baví. Něco
je sice otrava, ale je skvělé cítit, že jsme
na jedné lodi. Pro mě jsou schůze staršovstva konkrétním ujištěním, že na chod
sboru nejsem sám. I když to samozřejmě
vím i jinak, tak ten jeden večer je to prostě konkrétní a je u toho ještě dost často
sranda a spoustu nového se dozvím. Však
zastupujete spoustu skvělých oborů.

4. Budeš pokračovat? A koho by sis přál ve
staršovstvu?

5. Komu bys chtěl položit otázku ze staršovstva a jakou?
Báře Masopustové: Dala ses ke starším
proto, že celý den pracuješ s mladšími?
Ondřej Rada: Kde by podle tebe bylo
ideální místo pro sborový kostel? Předpokládejme, že nejsi spoután ani finančními
prostředky, ani již zastavěnou plochou.

Odpovědi z minula:

Zápis staršovstva 12. 12. 2019
Pobožnost: MOp: Parabible, A. Flek 10
fanynek
Schválení zápisu z poslední schůze: jednomyslně schválen

Život (provoz) sboru
Sborová setkání – Biblická pro děti v
Jabl., konfirmandi, třicátníci, biblická pro
dospělé, senioři (budou probírat 1. List
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Petrův), Fokus, Zámeček… křestní příprava (bez debaty)
Témata z minula a nová – Vysluhování
VP: pokud to půjde, zkusíme zůstat u
praxe jednoho kola, ale je třeba zorganizovat pravidelné kolo, aby se všichni lidi
vešli, možným řešením je vyboulení kruhu
do uliček, pomoci s organizací musí dva
lidé nejlépe ze staršovstva, nikoliv Matěj.

Zdravice do Skotska: pracuje na tom
Michael Otřísal – Bude to film pravděpodobně s vloženými groteskovými titulky.
Karel Müller, seniorátní farář pro mládež
bude u nás kázat 26. 1. Něco jako „mládežnické bohoslužby“. Rád bych to nějak
v lednových katakombách tematizoval…
Z debaty o mládeži: ve Strašnicích se
scházejí ve středu od 18.30.
Revize kartotéky: s Magdou a Emilem
jsme prošli kartotéku – seznam předložen
na schůzi – projednáno a částečně rozděleno
mezi členy staršovstva k oslovení, jestli chtějí
nebo nechtějí být členy; oslovit naopak ty,
kteří nejsou členy sboru a do sboru chodí;
příště se k tématu ještě vrátíme
Co bude: 15. 12. psaní dopisů AI
Vánoční hra: 22. 12. premiéra hry Yukonští andělé: Bára, Ivka, Jitka + parta pomocníků. V 10.30 začíná bohoslužba! Ve
13.00 musíme vyklidit divadlo, vedle být
můžeme až do odpoledne… Hru bude natáčet Michael Otřísal, podpora L. Venclů.
Zvučit bude Nikolaj Ivaskiv. vítač/vybírač
dobrovolného vstupného: vítače a výběrčího bude dělat Tomáš Vokatý. Michael
Otřísal shání ještě jednu kameru na natáčení (budou potřeba alespoň tři).
Katakomby: uzávěrka 17. 12. vyjde, ale
až v lednu (uvidíme, jak to bude); rubrika
Otázky na starší: odpovídaly Jitka a Bára,
další jsou Richard a Pavel
Technický provoz: sborové nahrávadlo…
časem chceme streamovat bohoslužby
(zvuk) – Slávek Heřman s Michaelem O.
Zatím záznam na webu. Kvalitní záznam
zvuku. S Lubošem Venclů jsme řešili topení. Vzduchotechnika byla dnes 12. 12.
opravena a všude funguje

básňobláznění
dvě básně Jirky Martínka,
lednového oslavence
Žák odpařuje
Stojí kahan stojí. Žák, ten se nebojí.
Na kahanu baňka malá, jak by tam od věků
stála ...
Pěkně difunduje..
Žák prý odpařuje ...
Pravda, plamen hoří.
Ve sklu se však boří
strukturální mříž ...
Se žákem je kříž ...
…

Poseďte u nás, Před Golgotou,
kříž počká ...
Je něco krátce před Sobotou,
přivřete očka ...
Máme tu pro vás chladný pivo,
Golgota bude horká
Pilát a Jidáš tu čepujou,
-a, krásná Zorka ...
Ježíš to za vás vybojoval,
a již je Pánem ..!
-opona vedví, zem se třese ...
-pudete domů s ránem ...

Finanční situace k 30. 11. 2019
Sbor: Náklady celkem: 373 100,- Rozp:
641 314,Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Odvody: Seniorátní repartice 14 300,-; Celocírkevní repartice 25 000,-; PF 133 600,Náklady: Spotřeba materiálu 13 500,-;
Služby 141 000,- (opravy 2800,-, cest:
7500,- reprezentace 14 000;
116 000,-), dary 9 400,-, mzdy 30 000,Sbor: výnosy celkem: 476 700,- Rozp: 563000,Sbírky 68 200,- Rozp: 80 000,Dary členů sboru: 14950,- (z toho 6000,kupony, které jdou do sbírky při bohoslužbách). Nerozpočtováno.
Ostatní dary tuzemské: 66 100,- Rozp.
dary celk.: 40 000,Salár: 307 430,- (nezap. pros. 88 000,-)
Rozp: 390 000,Byt náklady: 24 300,-; Byt výnosy: 38 500,celkem 14 200,- Rozp: 10 000,Hospodářský zisk celkem 142 145,Rozp: – 88 000,Nezapočítáno: odpisy 97 000,- a splátka
JJ 80 000,Staršovstvo pověřuje inventarizací majetku a pokladny sboru Věru Adamcovou
a Matěje Opočenského
příspěvek na PF (za administraci) od zručského sboru – cca 8600,-

Seniorátní agenda
Modlitba Páně, vyznání víry…, agenda,
zpěvník – příště

Diakonie
Diakonie ČCE podpora SZP.

Celocírkevní sbírky a platby
Provést: Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další
vzdělávání kazatelů – 25. 12. 2019
Provedeno a odvést: Seniorátní adventní
sbírka, První neděle adventní
Odvedeno: 2/2 repartic (do konce listopadu)

Různé
Matěj Zikmund osloven, aby u nás vystavoval, popřípadě se nějak podílel na
programu galerie… Potřeba odevzdat Fumasovi fotografie. Kontaktoval jsem bez
odpovědi…
Studijní volno 13.–17. 1. 2020 a dovolená
19.–24.1.2020; farářský kurz 27–31.1. jednomyslně schváleno
Datum příštího staršovstva 9. 1. 2020

Čas očekávání

Ach, ta naše očekávání, bez nich by byl náš život pustý, ba zoufalý! Západní civilizace neúnavně cválá kupředu, nesena svými (ekonomickými, politickými, technologickými, kulturními a dalšími) očekáváními, jež jsou motorem trhu, politiky, výchovy, vzdělávání, sportu,
ba i sexuality, a se samozřejmostí velebíme tuto neuhasínající zaměřenost do budoucna,
slibující vymazat hříchy našeho včerejška i dneška.
Ale nejsou to zároveň naše neuspokojená očekávání, co nás každodenně
frustruje? Nejsou zklamané naděje
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motorem i něčeho jiného, totiž rozpadu sociálních vztahů, bezuzdného
konzumu, hypotéčních krizí, válek,

ekologické devastace? Na masových
mítincích, manifestacích, na sociálních sítích, ale i v psychologických poradnách a věznicích zaznívá zoufalství
těch, jejichž očekávání nebyla (z rozličných důvodů) naplněna…
Věru, očekávání jsou naším rájem i peklem, radostí i smutkem. Jsou takovými našimi mosty: slibují, že to, co je (a bylo),
jednou (nejlépe brzy) skončí a otevře se
prostor něčeho nového – samozřejmě
lepšího, rozumnějšího. Tato časovost
lidské mysli je úžasná, ale i nebezpečná;
umožňuje nám vyhledávat (a nacházet)
alibi pro naše selhání, ale i pro případnou
současnou pasivitu, umožňuje nám těšit
se i bát, zdůvodnit si hrdinný vpád na bojiště i bezhlavý úprk, nářek i vítězný ryk,
obětování statečných i vyznamenání nezúčastněných…
Nezapomínáme někdy na to, co je
nejvlastnějším příspěvkem křesťanství k „projektu Západu“? Křesťanství
nabízí totiž něco nesmírně podstatného:
rozlišení dlouhodobého očekávání
(druhého příchodu Kristova) a krátkodobého očekávání (střetů dobra
se zlem dnes, zítra a pozítří). Setkání
věčnosti s časností. Posvátného s profánním. A přesvědčivě ukazuje prioritu
prvého, ale i skutečnost, že prvé se neobejde bez druhého – že křesťan nejen
pokorně vyčkává, ale i bojuje. Když
v modlitbě Páně říkáme: „Přijď království Tvé,“ není to výzva k nečinnosti,
okořeněné lamentací, že „Boží mlýny“
melou přespříliš laxně!
Jaká by tedy naše očekávání měla
být? Předně, neměla by být zaměřena
jen na druhé. Věru, nároční býváme
na svět, přísným metrem měříváme
slova i skutky jiných; započněme však
u sebe sama! „Kdo jsem? Odkud kam

kráčím? Co smím, co bych měl a co musím?“ Z odpovědí na tyto otázky tvořme
fundament svých očekávání.
Za druhé, naše očekávání musejí
sice začít u nás, ale nesmějí končit ani
námi, ani druhými. J. Vokoun v knize
o Lutherovi připomíná: „Ospravedlnění
není cílem samo o sobě („kroužím dál
kolem sebe, jen s tím, že jsou mi odpuštěny hříchy, aleluja!“), ospravedlnění
je opuštěním oběžné dráhy kolem sebe
a přitažením na oběžnou dráhu kolem
Krista až po sjednocení s ním („Halelu
Jah! Oslavujte Hospodina!“). Tedy:
cílem člověka je oslavovat Stvořitele,
chválit Jeho stvoření a sloužit mu!
Za třetí, dbejme, aby naše očekávání
byla legitimní a přiměřená. Ano, vyžadujme přísně plnění očekávání, která
na sebe přijímají, ba která v nás vyvolávají naši nadřízení, politici, podnikatelé a další, buďme však co nejvíce
spravedliví a rozlišujme, co je možné
a co nikoli, co lze učinit zítra a co již
dnes, co je „zbožným přáním“ a co realitou, co jsou ideály a co pouhé iluze.
Jen tak zabráníme zklamání a následné
agresívní odvetě.
A konečně: posoudit různá očekávání
předpokládá porozumět kontextu. Dokáže se moderní Čech vžít do uvažování našich – chiliasmem opojených
– předků, kteří putovali na hory, očekávajíce konec tohoto světa a příchod
tisíciletého království Božího? Jsme
schopni obsáhnout, co vlastně zamýšlel
Chruščov, když vystupoval na tribunu
XX. sjezdu KSSS? Rozumíme plně
motivaci pachatele trestného činu??
Buďme proto vždy uvážliví; chápat očekávání druhých je těžké, odsoudit je či
se jim vysmívat je snadné…
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Slaný bezlepkový koláč
těsto:

náplň:

1 droždí (42 g)
teplá voda (množství odhadem)
2 vejce
100 g oleje
1 lžička cukru
1 vrchovatá lžička soli
200 g cizrnové mouky
250 g kukuřičné mouky
250 g rýžové mouky
(samozřejmě je možné použít i běžnou
mouku)

500 g mascarpone
250 g měkkého tvarohu
200 ml smetany ke šlehání (cca 30 % tuku)
2 vejce
půl lžičky soli
cca 2 lžíce bramborového škrobu
(sušený) medvědí česnek
250 g strouhaného sýra (gouda)

Nejprve připravíme kynuté těsto. Ingredience postupně přidáváme v pořadí, jak jsou
zapsané pod sebou. Těsto by mělo být vláčné až řidší. Necháme nakynout na teplém místě
cca 2 h (např. horkovzdušná trouba na 50 °C).
Ke konci doby kynutí těsta ušleháme náplň.
Těsto rozprostřeme na vymazaný hluboký plech a rozválíme malým válečkem (určeným k válení přímo na plechu), který často noříme do hromádky s moukou, aby se nelepil.
Vyválet klasický plát se mi nepodařilo. Podle mě to je bezlepkovou moukou, která se
chová dost jinak, než mouka pšeničná.
Na vyválené těsto rozetřeme náplň. Pečeme na 200 °C dozlatova.
Upozornění: těsta je více, než je potřeba na jeden plech. Ze zbytku je možné upéct cca
4 malé housky. Použít méně mouky mi na celou kostku droždí nedává smysl.
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