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Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe,
je výrok Hospodinův.
Zachariáš 2,14

Adventní zamyšlení

Adventem začíná nový církevní rok. V tomto roce ho otevírá poselství z knihy Zachariáš:
„Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachránce“ (Zach 9, 9).
Prorok ujišťuje, že král – vládce přichází
a že je to král spravedlivý (cedek) ִַּצ ד קי
a nesoucí spásu ָׁ֖ונְושֹע. Výraz spravedlivý
je ve Starém zákoně mnohokrát přeříkáván. Označuje toho, kdo jedná správně
a ve shodě s právem a pravdou. Slovo
spravedlivý má ovšem i hlubší význam,
má co do činění s milosrdenstvím (Ž 103,
6-8). Hospodinovo počínání je spravedlivé právě tím, že je soucitné, odpouštějící, nekonečně dobrotivé. Na straně lidské je spravedlivý také ten, kdo projevuje
správný poměr k Bohu, kdo obdobně jako
Abrahám „chodí s Bohem“.
Čteme‑li text proroka Zachariáše dál, dozvídáme se, že spravedlivý a spásu nesoucí
král přijíždí na oslu, na osličím mláděti. Je
to zvláštní obraz krále‑vládce a nápadně
připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Obraz krále na oslu může vzbuzovat posměch a opovržení. Osla si málokdo spojuje s důstojností, mocí a přepychem. Osel
ovšem není hloupé zvíře. Je to zvíře nadmíru důstojné a nesnášející vynucování si
poslušnosti silou a nátlakem. Je prý velmi
společenský. Svého pána musí respektovat jako partnera a musí k němu mít plnou
důvěru. V opačném případě s oslem nic nepohne a stojí jako přikovaný na místě. Ten,
kdo přijíždí na oslátku, ukazuje, že ho osel
poslouchá a má k němu plnou důvěru. Takový „jezdec“, tedy král‑vládce, nevládne
násilnou silou, ale silou lásky a respektu.
V případě krále přijíždějícím na oslátku
nejde tedy o demonstrování vlády strachu,
manipulace a zastrašování. Jeho vláda je
vládou krále, který se pokořuje z lásky.
Jeho moc se děje v pokorné síle, lásce, od-
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vaze, ale i úctě k člověku a Bohu. A právě
takového krále očekáváme, každý rok si
připomínáme, že je blízko.
Advent znamená příchod. V adventu
máme naději, že se setkáme s tím, který přichází jako spravedlivý král a nositel spásy,
který náš život drží už teď až na věky. V adventu je méně světla a více tmy. Stmívá
se už po čtvrté hodině odpolední a slunečního svitu je celkově pomálu. Do této temnoty zaznívá ujištění proroka Zachariáše:
„Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už
přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je
výrok Hospodinův.“ (Zach, 2, 14).
Sijón je metaforou Jeruzaléma a vlastně
celého vyvoleného národa. Prorok Zachariáš ovšem ujišťuje, že přijde doba, kdy
Bůh bude bydlet se svým lidem. S lidem
od moře k moři (9,10). A hle, už přichází,
už se blíží sedě na oslátku.
Nechme se inspirovat tímto obrazem
vládce‑krále, jehož vláda jako kdyby ani
nebyla z tohoto světa, a přece není nereálná. Pojďme ji společně vnášet do našeho světa. Pojďme to činit láskou, odvážně i s respektem vůči sobě i druhým
a potažmo i vůči všemu živému. V tomto
společném činění je síla a moc, kterou nás
Bůh uschopňuje a jak s konejšivou radostí
prohlašuje Zacharijáš: „Nebojte se! Ko‑
nejte toto: Mluvte každý svému bližnímu
pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu
a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém
srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si
v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je
výrok Hospodinův“. (Zach 8, 15-17). Byť
jsme v této adventní době obklopeni příšeřím a tmou, máme naději, že v konání

dobrého je mnoho světla. V této adventní době, kdy
slunečního světla ubývá, konejme skutky milosrdenství, nenechme se zaplést do zlých úmyslů, slov
a skutků. Máme naději a vzor v tom, jehož vláda je
vládou milosrdenství a spásy. Je to ten, kdo nechává
svítit své slunce na dobré i zlé. Jeho přítomnost je
jasnější a zřejmější v momentech, kdy i my prokazujeme dobro ve smyslu soucitu, úcty a pomoci sobě
navzájem.
Kristýna Malíšková Pilecká

Adventní a vánoční
program

Sborový adventní a vánoční program vás zve k du‑
chovnímu nabytí. Obnově sil, nadechnutí se ještě
trochu jiného vzduchu pro trochu jiné věci, než před‑
vánoční kolotoč otáčení se. To jsem vám psal v roce
2019. Letošní podobně jako loňský advent je opět v ur‑
čitém napětí. I přes to nás tohle období zve k nabytí
nových sil a očekávání věcí budoucích.
Advent je o překvapivosti, nečekanosti. Právě
v tom očekávaném období mluvíme o nečekaném
příchodu. Aj král tvůj přijde tobě… a ty nemusíš
uklízet, prát a mýt se. Ale připravit bychom se měli.
Srovnat antény, vyladit příjem, nechat se ofouknout
novým duchem. Zbourat za rok zbytečně nastavěné
mezilidské zdi, zaplnit nově vyhloubené příkopy.
To nám připomíná advent. Směle do něj. Možná
víc tlumeně ale bez obav. To dobré se prosadí. Celý
náš adventní nedělní program budeme také vysílat
online přes youtube.

„Hosté“ třetí adventní neděle
12. 12. 2021 nás navštíví synodní senior Pavel
Pokorný. Po bohoslužbách s ním chystáme besedu.
Beseda bude přenášena také online.
Pavel Pokorný, syn Joela a Hany Pokorných a bývalý člen sboru, nás přijde navštívit v již ve své nové
funkci synodního seniora.
Zároveň si bude možné zakoupit hezké Fair trade
dárky z Obchůdku jednoho světa. Děkujeme Je-

/ Editorial

Milí přátelé, čtenáři našeho
Sborového dopisu. Vstupujeme do
nového církevního roku. Pusťme,
co nás tíží a trápí a adventně se
nadechněme. Nový nouzový stav
respektujme, ale nenechme se jím
zdeptat. Na staršovstvu jsme roz
hodli, že v nacvičování vánoční hry
budeme pokračovat. Omezení nás
v tomto neomezují. Bohoslužby
nadále budou probíhat v režimu z
posledních měsíců. Vánoční hra se
uskuteční pouze v divadle Mana za
v té době platných opatření.
Prožíváme sevření, zřejmě také
obavy a naštvání, ale přemoci se
tím nenechme. Hledejme, co je
dobré a toho se držme.
Na staršovstvu jsme rozhodli,
že pošleme drobnou částku na
pomoc uprchlíkům na polsko-bě
loruské hranici a Marika Vojtíšková
nám v úvodu připomněla tyto
verše apoštola Pavla. Platí i dnes.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým
za zlé, ale vždycky usilujte o dobré
mezi sebou a vůči všem. Stále se
radujte, v modlitbách neustávejte.
Za všech okolností děkujte, neboť
to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro
vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko
zkoumejte, dobrého se držte, zlého
se chraňte v každé podobě. Sám
Bůh pokoje, nechť vás cele posvětí
a zachová vašeho ducha, duši i tělo
bez úrazu a poskvrny do příchodu
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný
je ten, který vás povolal; on to také
učiní. (1. Tesalonickým 5, 15-24)
Matěj Opočenský

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Jak prožít čas?

Naše církev každoročně vy
dává několik zajímavých pub
likací. Tři z nich se týkají času.
V prvních dvou naleznete, ved
le užitečných informací o círk
vi, také mnoho různorodých za
myšlení, nejen od farářů. Loň
ské publikace měly poměrně
velký úspěch, letošní se snaží
laťku ještě trochu posunout.
Ve třetí naleznete mnoho foto
grafií našich církevních staveb,
nejen kostelů.
Evangelický
kalendář
Tématem kalendáře je kaplanství – v nemocnici, ve vězení
a v armádě.
Cena: 145 Kč
Na každý den
2022
Dušková Havlíčková, Drahomíra, Mrázková,
Olga ed.
Cena: 145 Kč
Nástěnný
kalendář
Neváhejte
a zasílejte objednávky na nástěnný kalendář
na vozenilkova@e‑cirkev.cz,
zásoby se tenčí.
Objednávat můžete též na tel.
č. 224 999 272.
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línkových, že k nám zavítají. A připomínáme, že každou neděli je možné zakoupit si něco na zub z naší
fairtradeové skříně.
Ostatní adventní neděle (krom 19.12.) bude kázat Matěj Opočenský a bude vysluhována večeře
Páně.

Divadlo v Maně – dětská vánoční hra
19. 12. 2021, pokud to bude možné, zahrají
vánoční hru děti v Divadle Mana. Myslete na ně
i režisérky, ať se vše vydaří. Děkujeme rodičům
za pomoc.

Vánoční bohoslužby
24. 12. 2021 v 15.00 bychom se sešli jako loni
u vánočního stromečku na Kubánském náměstí.
Rozhodně jsou zvány děti, pro které bude program
uzpůsoben.
25. 12. 2021 v 9.30 bohoslužby s večeří Páně jako
oslava narození Páně. Při těchto bohoslužbách budeme losovat heslo pro sbor i pro nás samotné.
26.12. 2021 v 9.30 se sejdeme společně s vinohradskými ve sboru FS ČCE na Vinohradech.

Novoroční bohoslužby
Letos se sejdeme poprvé v novém roce
až 2. 1. 2022. Budeme slavit bohoslužby s večeří
Páně.
Přeji Vám požehnaný adventní i vánoční čas. Pán
Bůh se všemi námi.
Matěj Opočenský

Maraton psaní
dopisů
již potřetí!
Neděle 5. a 12.12.
Letos už potřetí se během prosince ve sboru připojíme
k Maratonu psaní dopisů, který koordinuje meziná‑
rodní lidskoprávní organizace Amnesty Internatio‑
nal. Cílem této akce je pomoci nespravedlivě proná‑
sledovaným či vězněným lidem, a to prostřednictvím
ručně psaných dopisů, které mají i v dnešní „digi‑
tální“ době velkou sílu.

Pro psaní dopisů v České republice je
každoročně vybráno šest případů z různých koutů světa a různého charakteru.
Letos bude možné postavit se např. za sedmnáctiletého Mikitu Zalatarou z Běloruska, který byl mučen a odsouzen k pěti
letům vězení jen kvůli tomu, že se připletl
do davu lidí odcházejících z demonstrace
proti sporným výsledkům prezidentských
voleb, které se však on sám ani nezúčastnil. Dále je možné psát také např. na podporu novinářky a bývalé právničky Čang
Čan, která se již dlouhou dobu věnuje tématům cenzury médií a porušování lidských práv v Číně. V únoru 2020 se vydala
přímo do uzavřeného Wu‑chanu, odkud
veřejnosti předávala zprávy o tom, jak
čínské složky zadržují nezávislé reportéry a pronásledují rodiny nakažených
covidem. Kvůli své práci byla brzy zadržena a následně odsouzena k čtyřletému
trestu vězení. Mezi případy však ani letos
nechybí tematika potlačování práv domorodých obránců životního prostředí z Jižní
Ameriky či obrana ženských práv a práv
LGBT+ lidí. Bližší informace o těchto
i dalších pronásledovaných lidech naleznete na letáku vloženém do Katakomb
a zejména na webové stránce maraton.
amnesty.cz

Termín konání dopisového maratonu
je spojen s 10. prosincem, Dnem lidských
práv. Rozhodli jsme se hlavní termín psaní
stanovit již na neděli 5. 12., kdy bude
možné dopisy napsat/podepsat přímo
ve sboru (pokud nepřijdou další omezení
vzhledem k epidemiologické situaci), ale
můžete je v tento den přinést i hotové.
Ráda bych vás povzbudila k vlastnímu
psaní rukou, stačí alespoň jeden dopis,
protože takové dopisy mají větší váhu
a odlišují Maraton od běžných petic. Adresáty dopisů bývají zpravidla vlády či úřady
zemí, ve kterých je nespravedlivě vězněn
či jinak pronásledován někdo z vybraných
obránců lidských práv. Další, sice časově
náročnější, ale zajímavou možností je také
napsat přímo pronásledovanému člověku,
vyjádřit solidaritu a povzbudit jej. Krabice
na dopisy bude k dispozici i v neděli 12.
12., poté je hromadně odešleme. Budeme
rádi za váš příspěvek na poštovné. Dopisy je samozřejmě možné napsat i doma
a sami je poslat. Jen nám dejte vědět,
že jste tak učinili, abychom mohli uvést,
kolik zhruba dopisů se poslalo.
Všechny důležité informace naleznete
na našem webu: vrsovice.evangnet.cz/
maratondopisu/ nebo přímo na maraton.
amnesty.cz
Hana Pernicová a Matěj Opočenský

Krabice od bot

Společně s Rodinným a komunitním centrem Jablíčkov nabízíme možnost zapojení do sbírky
Diakonie ČCE Krabice od bot.
Sbírka má za cíl potěšit děti z chudších
rodin v České republice a proběhne v roce
2021 již po jedenácté. Radost těmto dětem
udělají zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich dárkovou krabici od bot.
Tu společně naplní dětskými dárky k Vá-

nocům a odnesou na některé ze sběrných
míst, které ho předá potřebným. Vloni tak
mělo hezčí Vánoce více než 50 000 dětí
z chudých rodin, nízkoprahových zařízení
a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Jak se můžete do sbírky zapojit?
1. R
 ezervujte si dárek na sběrném
místě Rodinné a komunitní centrum
Jablíčkov. (Odkaz zde: https://www.
krabiceodbot.cz/sberne‑ misto/59/
r o d i n n e‑ a - ko m u n i t n i‑ c e n t r u m 
‑jablickov‑z-s‑praha‑10/)
2. Zabalte do krabice od bot pěkné dárky,
které by i vám udělaly radost, a napište na
ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená.

3. D
 o krabice se hodí hračky, školní a výtvarné potřeby, kosmetika a doplňky,
vše v bezvadném stavu. Tipy na dárky
najdete tady a můžete se s námi také
poradit na Messengeru.
4. Dárek odneste nejpozději v neděli 5.
prosince do sboru a my zajistíme jeho
předání.
Tomáš a Lenka Vokatí

Zkrácený zápis staršovstva 25. 11. 2021
Prezenčně/on-line setkání; Omluveni:
Michael Otřísal, Pavel Staroba, Hana
Seho, Ondřej Rada. Úvodní pobožnost:
Marika Vojtíšková. Zapisovatelka: Michaela Otterová. Schválení minulého zápisu:
schváleno

Reflexe sborového
života + pastorace
Konfirmace 14. 11. povedla se; Výjezd
s dětmi 17. 11. nepovedl se – byl odvolán
kvůli podezření na covid; odkládá se na
jaro 26.-27.2. Bude určen jen pro novou
předkonfirmační skupinu (10-14 let)! Poprvé se sešly starší děti (10-14 let) a mladší
děti; mládež se také schází; třicátníci se
také scházejí; informace o nemocných;
MOp si bere dovolenou 6.-10.12.

Zpráva o revizi sborového
hospodaření
Zpráva seniorátních revizorů: naše varhany u Martina ve Zdi a obraz M. Rady
v Kobylisích jsou v majetku sboru, ale
nejsme si jistí, jestli jsou pojištěny – je to
třeba zjistit (vyřídí TJ)

Konvent
Zpráva o průběhu konventu a přijatých
usneseních: neschváleno přejmenování
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hvozdnického sboru po S. Karáskovi, bylo
schváleno založení nového sboru v Roztokách u Prahy (na půl úvazku tam bude působit Anička Pokorná, instalaci bude mít
5. 12.), spolupracují s místním sdružením
Roztoč (včetně sdílení prostor), sbor ve
Zruči bude naopak zrušen – modlitebna
a kostel přejdou na pr. seniorát, schválena
úprava parametrů personálního fondu
(zvýšení poměrné části na 32 %).
Blahopřejeme Matějovi ke zvolení pražským seniorem! + info o zvolení TV 2.
náhradníkem sen. výboru – také blahopřejeme!
Nebude obsazena funkce seniorátního
faráře, ale bude pastorační pracovnice
Kristýna Malíšková Pilecká (má vystudovanou fakultu i doktorát, ale není ordinovaná, tj. nemůže vysluhovat VP. Bylo by
dobré ji navrhnout seniorátnímu výboru
k ordinaci na výpomocnou kazatelku,
totéž musí udělat i strašnický sbor, kam
patří). Schváleno navržení K. Pilecké na
ordinaci 7-0-0

Vysílací stůl
HS připravila návrh (prezentovala ho
na zářijovém mimořádném staršovstvu):
návrh z rozpočtu je v pořádku. Máme
rozpočet od Petra Bíci (truhlář). Staršov-

úkol pro TV a OR spíš to odsuneme na
Velikonoce

• 23. 12. zkrácená repríza na Čechově náměstí – zrušeno
• 24.12. Štědrovečerní bohoslužby na Kubánském nám. v 15.00 hod.
• 25.12. Boží hod – Tulská 9.30 hod.
• 26.12. Štěpán – společné na Vinohradech (M.Op. domluví se Z.Šormem)

Dopis sborovým dárcům (10 m)

Hospodaření

stvo schvaluje, aby P. Bíca vyrobil vysílací
stůl a aby MOp zažádal o změnu využití
grantu. HS bude práci dozorovat,

Sborová trička

úkol pro MOp, TJ, TV

Epidemiologická opatření
Hru nacvičujeme a zatím vyčkáváme
jaká opatření budou platit 19.12.

Advent + vánoce
• Adventní věnec od žen bez domova
• Vánoční stromek (koupí TV, aby už byl
na generálku a děti ho mohly ozdobit)
• Nový evangelický zpěvník – nejsou kvůli
nedostatku papíru, je možné, že budou do
konce roku. TV zajistí vyzvednutí z Nuslí.
• 28. 11. vzpomínka na plk. S. Rejthara
• 28. 11. rozsvícení stromu na Čechově náměstí – zrušeno
• 12. 12. s VP káže Pavel Pokorný (+ diskuse) + Fair Trade. TJ: Uděláme z návštěvy
Pavla Pokorného tradici? Všeobecný konsenzus: Bude-li souhlasit, tak ano.
• Vánoční hra: • už se nacvičuje BM byla
překvapená, že hlavní postavy uměly velkou část zpaměti; nerušme hru, dokud
nám ji nezruší befehlem, bude nahrávka
písniček od Honzy Orta. Na příští rok najít vhodný námět, MOtt dotvoříme spolu
s dětmi. 18. 12. generálka ve sboru (zajistit
párky a stromeček). 19. 12. slavná premiéra (divadlo Mana) MOtř zapůjčí techniku; požádat Luboše Venclů o natáčení;
Janek Š. by hrál místo Kuby O.; Kuba R.
o tom ví; houslistka?; světla: Dan Hrubý;
ozvučení Zdeněk Altynski; filmová prezentace Ondřej Rada

• Průběžná zpráva o hospodaření: TJ: salár
už je 400.000 Kč, do konce prosince bude
rozpočtovaná částka 500.000 Kč patrně
překonána, zatím si stojíme dobře
• Založení bezplatného účtu u Fio Banky
a postupný přechod na něj. (úkol pro TV
a Magdalenu Jelínkovou)
• Sbírky
• Proběhlé: Sbírka JTD – do konce října
(31. 10. – den reformace) – 905 Kč
• Probíhající: Na Nový evangelický zpěvník (archová), od 24. 5. je vybráno přes
20.000 Kč
• Provést:
• Seniorátní adventní sbírka (12.12.) půjde
do Libčic
• Sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu
začínajících kazatelů a další vzdělávání
kazatelů (25. 12., 2. 1.)

Různé
• oslovit pana Pešatu kvůli revizi elektrospotřebičů ve sboru (MOp)
• TJ pošle návrh na čokoládky s vánočním
motivem
• TV: Zdeno Beyer posílá odkaz na polskou
Diakonii, která pomáhá uprchlíkům. TJ:
Nedělat sbírku, ale vyčlenit částku 5.000
Kč a dovybrat ji. Odsouhlaseno.

Termín příštího staršovstva
16. 12. 2021

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Prohlášení Ekumenické rady církví
k situaci na bělorusko‑unijní hranici

Na svém řádném zasedání v úterý 16. listopadu 2021 se synodní rada Českobratrské církve
evangelické připojila k prohlášení Ekumenické rady církví v ČR. Apeluje na dodržování
lidských práv a vystupuje proti zneužívání lidí ve prospěch politických cílů.
Se znepokojením sledujeme situaci
na bělorusko‑unijní hranici, kde se velké skupiny běženců dostávají do mimořádně tíživé
situace, která ohrožuje jejich zdraví i životy,
a která je mnohdy zbavuje lidské důstojnosti.
Se vší rozhodností odmítáme zneužívání
lidí v těžké životní situaci k dosahování politických cílů. Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby dbaly lidských práv

a důstojnosti a nepřispívaly k prodlužování nejistoty a utrpení těch, kteří jsou
uvězněni v bezvýchodné situaci.
V modlitbách jsme se všemi trpícími
i s těmi, kdo se jim podle svých sil a možností snaží pomáhat.
Daniel Ženatý, předseda ERC
Petr Raus, 1. místopředseda ERC
Marián Čop, 2. místopředseda ERC

Slavnost uvedení nového
zpěvníku se odkládá

Synodní rada se rozhodla ZRUŠIT dříve avizovanou slavnost vděčnosti při uvedení nového
evangelického zpěvníku, kterou jsme plánovali na první adventní neděli 28. listopadu 2021
(Praha) a následně na 22. (Brno) a 23. ledna 2022 (Zlín).

Důvodem je značně zhoršená epidemická situace. Chceme respektovat výzvu
Ministerstva zdravotnictví ČR a omezit
v tomto čase pořádání hromadných akcí.
Zejména ale toužíme nový zpěvník uvést
s radostí a zpěvem naplno. Za současných
podmínek by byl zpěv možný jen v respirátorech, s rozestupy, a navíc by bylo odpovědné
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zařadit jen několik málo písní a z nich vždy
jen po jedné sloce… To nechceme.
Rádi bychom pozvali co nejširší společenství církve, zpívali radostně, s vděkem
a bez omezení. Prozatím uvažujeme o letním termínu setkání, případně jak situace
dovolí. Budeme vás včas informovat.
Na ohlášené distribuci zpěvníku to ale
nic nemění. Nadále platí, že v adventním
čase jej na dvě etapy doručíme do seniorátů ČCE. Detailnější informace rozešleme v následujících dnech, pro tuto
chvíli pouze prosíme o maximální součinnost tak, aby se informace o odložení výše
uvedených akcí dostala ke všem členům
i přátelům církve. Děkujeme za pomoc
a pochopení.

Ve znamení
stých výročí

V tomto měsíci na mě vykoukla dvě výročí a já bych
se o ně chtěla se čtenářkami a čtenáři podělit. Dvě vý‑
ročí – dvě osobnosti ze zcela odlišných geografických
i kulturních okruhů. Obě zde zmíněné postavy spojuje
problematický vztah s tamějším režimem, v němž obě
postavy žily a zároveň i hloubka a humanistický roz‑
měr jejich díla.
Tou první je Vladimír Sommer, český hudební skladatel, vysokoškolský pedagog, autor orchestrální,
komorní i filmové hudby, nar. 28. 2. 1921. V tomto
roce uplynulo sto let od jeho narození a k této příležitosti zazněl 22. listopadu v prostorách Sukovy
síně v Rudolfinu výjimečný koncert. Na programu
byla sonáta pro dvoje housle (1948), Sedm písní pro
mezzosoprán a klavír (1983), Smyčcový kvartet č. 2
(1987) a Komorní hudba pro smyčce (1967). Hudba
Vladimíra Sommera zrcadlí hloubku lidského bytí
s jeho existencialitou a problematičností. Při poslechu jeho hudby dostává posluchač příležitost zakusit
celou škálu emocí od těch radostných až po ty temnější a tíživé. Sommerovo dílo není rozsáhle, o to více
ovšem zaujme vrstevnatostí a nekonečným rozměrem toho „lidského“, ale i toho, co ono „lidské“ přesahuje. Na závažnosti jeho hudby přidává i skutečnost,
že vztah s tehdejším komunistickým režimem byl
napjatý, protože jeho tvorba nevyhovovala předepsaným parametrům a idejím.
Druhou postavou je Abbás Effendi, který se narodil v roce 1844 v Persii a tento rok si bahá’í věřící
připomínají jeho odchod. K této příležitosti uspořádalo Bahá’í centrum v Praze akci, při které se promítal krátký film o životě a díle ´Abdu’l‑Baháa nazvaný ‘Abdu’l‑Bahá a České země. Film je dostupný
na webových stránkách www.youtube.com.
Abbás Effendi nazývaný též ´Abdu’l‑Bahá (Služebník Slávy) mluvil o rovnosti žen a mužů, o jednotě ras, o sociální spravedlnosti či potřebě celosvětového míru.

Nová synodní
rada zahájila
funkční období

Milé sestry, milí bratři,
3. zasedání 35. synodu ČCE
zvolilo dne 21. května 2021
novou synodní radu ČCE, jejíž
šestileté funkční období začalo
dnem 22. listopadu 2021.
Složení synodní rady je
následující:
synodní senior: Pavel Pokorný
synodní kurátor: Jiří Schneider
1. náměstek synodního
seniora: Ondřej Titěra
2. náměstek synodního
seniora: Roman Mazur
1. náměstkyně synodního
kurátora: Simona Kopecká
2. náměstkyně synodního
kurátora: Jana Šarounová
Náhradníky byli zvoleni:
1. náhradník z řad kazatelů:
Jakub Keller
2. náhradnice z řad kazatelů:
Magdaléna Trgalová
3. náhradník z řad kazatelů:
Jiří Tengler
1. náhradních z řad
presbyterů: Petr Štulc
2. náhradních z řad
presbyterů: Daniel Fojtů
3. náhradních z řad
presbyterů: Jakub Pavlis
Poděkování patří též minulé
synodní radě.
Pamatujme na bývalé i nové
členy synodní rady ve svých
modlitbách.
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Byl to například Karel Havlíček Borovský nebo Jan Neruda, kteří seznamovali
české čtenářstvo s novým náboženstvím

vzniklým na Východě a s persekucemi
bábí a bahá’í věřících ze strany absolutistického režimu perského šáha a šíitského duchovenstva. Byla to americká
esperantistka a novinářka Martha Root,
která s bahá’í vírou seznámila prezidenta
T. G. Masaryka a tehdejšího ministra

zahraničí Edvarda Beneše. Pod záštitou T. G. Masaryka přednesla M. Rooth
v roce 1927 v Praze na národní konferenci
„Školou k míru“ příspěvek o bahá’í principech jednoty lidstva a celosvětovém
míru. T. G. Masaryk na otázku Marty
Roothové, co považuje za nejlepší cestu
k uskutečnění světového míru, odpověděl: „Dělejte dále, co děláte. Rozšiřujte
toto učení humanity a nečekejte na diplomaty. Diplomaté sami nemohou přinést
mír. Ale je to velká věc, že oficiální lidé začínají mluvit o těchto zásadách obecného
míru. Opakujte je diplomatům, mírovým
společnostem, na universitách, na školách, v církvích a také o nich pište. Tam
všude jsou lidé, kteří přivodí obecný mír.“
´Abdu’l‑Bahá podnil v letech 1911-13
několik cest do Egypta, Evropy a USA.
Za svoji činnost na poli prosazování tolerance mezi náboženstvími, národy a lidmi
obecně obdržel v r. 1920 jedno z nevyšších
britských vyznamenání, a sice Řád britského impéria. Krátce poté ´Abdu’l‑Bahá
v Haifě v r. 1921 zemřel.
Kristýna Malíšková Pilecká

„Jsi tam, dědečku?“

Žijeme v mediálním světě. Toto (a podobná) konstatování slyšíme denně. Odkud? Inu,
hlavně z médií. Nezpevňují si tím média své privilegované postavení, které si sama udělila?
Nedochází k tomu, co sociologové nazývají „sebenaplňujícím proroctvím“? Otázek se vyno‑
řuje víc a víc.
Již z logiky svého vlastního označení jsou
média zprostředkovatelem. Něčím „uprostřed“. Něčím, co má jen přenést „signál“
od něčeho (někoho) k něčemu (někomu).
Cesta, most. Služba. Prostředek, nikoli
cíl. Bohužel se stalo, že zprostředkovatel si
začal uzurpovat větší úlohu, než zbývající
dva „články řetězu“! Vybírá si z faktů, co
se mu hodí, zesiluje nebo zeslabuje důrazy
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podle libosti, dodává kontexty, obrací naši
pozornost tam či onam. A někdy se už ani
nezdržuje manipulací s fakty a „vyrobí“ si
je rovnou sám!
V časech mojí babičky, když se řeklo
„médium“, lidé si většinou vybavili spiritistickou seanci, při níž nějaká osoba slouží
jako prostředník kontaktu mezi tímto slzavým údolím a světem, v němž přebývají

naši zemřelí předci. Dnes je pojem „médium“ samozřejmě složitější a procesy medializace jsou sofistikovanější. Ačkoli – co
kdybychom to zkusili porovnat?
• Účastníci seancí viseli na rtech média,
neboť to, co se odehrává na „druhé straně“,
bylo nad jejich chápání. Nemáme my dnes
podobné pocity ve vztahu ke světu globálních ekonomických čachrů a politického
divadla?
• Účastníci seancí měli nejasné tušení, že to, co probíhá na „druhé straně“,
je ve vztahu k jejich životům důležité, ba
dokonce možná určující. Nejsme na tom
vlastně také tak?
• V seancích šlo stále více nikoli o (problematický) výsledek, nýbrž o sám zážitek kontaktu, což učinilo z medializace
výnosný byznys. Bez komentáře.
• Jazyk média je odjakživa jazykem
obrazným, symbolickým, působícím primárně nikoli na náš rozum, nýbrž představivost, takže každý si mediální poselství
může interpretovat po svém.
• Za starověkými médii stály vždy nějaké mocné božské síly (např. ústy Pýthie
údajně promlouval sám Apollón). Za našimi médii stojí síly mnohem prozaičtější…
• Návody k jednání, které poskytují
média, prohlubují přirozenou lidskou pohodlnost a přesvědčení, že nejsou důležitá
fakta, nýbrž to, jak si je vyložíme. Nemá
tedy smysl ztrácet čas a sílu něčím tak
komplikovaným, jako je hledání pravdy
– významové rámce jsou přece již připraveny ke konzumu.
• Účinnost médií nenarušuje ani nárůst
autority vědy. Média ji ostatně účinně oslabují tím, že staví jedny vědecké poznatky
proti jiným, a věda sama se znemožňuje
nesrozumitelností svého diskursu pro běžného člověka.

• Síla médií vždy stála na pociťované
neschopnosti porozumět tomuto světu
a orientovat se v něm – a tedy na silné potřebě získat „definitivní“ rady a recepty,
jak „správně žít“. I my nepozorovaně utváříme naše vzorce chování nikoli na svých
skutečných zájmech a potřebách, nýbrž
na těch vykonstruovaných.
• Rozvoj médií je provázen sílící ritualizací, posilováním zábavných a odlehčujících prvků. Ano, tento aspekt pronikl již
do všeho našeho žití: politiky, obchodu,
školství apod.
Média jsou vskutku „hlídacími psy demokracie“. Ale ne jakákoli. Jen ta vskutku
nezávislá, kriticky reflektující zdroje svých
informací, poctivě usilující o nalezení
pravdy, kultivující veřejný prostor a poskytující oporu ve směřování k péči o věci
veřejné. A to není samozřejmost.
Petr Nesvadba
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Recept: Plněné medovníčky
polité čokoládou
Za práci navíc s plněním a poléváním rozhodně stojí. (40 ks, 1 hodina)

Suroviny

Na dokončení:

125 g medu
110 g cukru
špetka soli
½ lžičky mleté skořice
½ lžičky jedlé sody
300 g hladké mouky
10 g kakaa
1 vejce

povidla
200 g čokolády se 70 % kakaa
1 lžíce másla
strouhaný kokos nebo oříšky na posypání,
není nutné

1. Med, cukr a máslo zahříváme, než se cukr rozpustí.
Pak odstavíme a necháme vychladnout. Sypké suroviny prosejeme do mísy, přidáme k nim medovou směs
a vejce. Vypracujeme hladké těsto, zabalíme ho do potravinářské fólie a necháme alespoň přes noc odležet
v chladu.
2. Těsto vyjmeme, propracujeme a vyválíme
na 2–4 mm. Vykrajujeme srdíčka nebo kolečka. Na polovinu z nich pak dáme trochu povidel, okraje potřeme vodou a přikryjeme druhým perníčkem. Lehce přitlačíme.
Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem na 180 °C
asi 10–15 minut.
3. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, vmícháme lžíci
másla a ve směsi obalujeme vychladlé perníčky. Pokud
chceme, můžeme je ještě posypat strouhaným kokosem nebo oříšky.
		
Hana Stuchlíková
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