SBOROVÝ DOPIS
ˇ ´ˇ
ˇ´ ˇ
z Uhrínevsi
a z Rícan

Bů h všech n o u čin il krás n ě
a v p ravý čas ,
lidem dal do s rdce i to u h u p o věčn o s ti,
jen že člověk n evys tih n e začátek
an i ko n ec
díla,
jež Bů h ko n á.
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Sborový dopis FS ČCE v Uhříněvsi a v Říčanech

Milé sestry, milí bratři...
Začátek tohoto školního roku a také
nového roku sborového života je plný
novinek. A zároveň ohlížení. Máme totiž
hodně prvňáčků. Nejen já myslím na
Marušku, Sárku, Sofinku, Hynka
a Vašíka. Nejen já se ohlížím. Marušku
jsem křtil ještě ve Vršovicích, Sofinka
byla první miminko, které jsem v našem
sboru křtil ještě dřív, než jsme sem
s Marií přišli. Sárka byla prvním mi
minkem, které jsem tu křtil jako místní
farář. Rozárka, Vašík a Hynek přišli
s rodinami, z jejichž příchodu jsme měli
a stále máme všichni velikou radost.
Všechny jsme viděli růst a dost nám
vyráží dech, že už jdou do školy. Že už
jsou na prahu obrovského dobrodruž
ství naplněného hledáním, poznáváním
a setkáváním. Dobrodružství, které
nikdy nekončí.
Nejen tento předěl plný vzpomínání
a otevřenosti do budoucna máme na
začátku roku před sebou. Náš kostel
dostal (dostává) nový kabát. Na fasádu
jsme z velké části dostali dar od Městké
části Uhříněves, ale také jsme začali
vybírat příspěvky, protože se celá
rekonstrukce prodražila. Ono se řekne –
podstata sborové práce je v něčem
jiném, proč mluvit o předělu. Víte, ona
je to pravda. A zároveň není. Protože za
vším jsou lidské příběhy. Jen se
podívejte na úryvek z 1. Královské:
„Král Šalomoun poslal pro Chírama
z Týru. Byl to syn jedné vdovy z poko
lení Neftalíova; jeho otec byl Týřan,
řemeslník obrábějící měď. Byl naplněn
moudrostí, rozumností a poznáním,
takže se vyznal v každé práci s mědí.
Přišel ke králi Šalomounovi a konal
všechnu svěřenou práci.“ (1Kr 7,1314)
Biblický svědek se při popisu stavby
chrámu velice obšírně věnuje tomu, kdo
jej reálně stavěl. Byl obdařen moudros
tí, rozumností a poznáním a proto mohl
stavět chrám. Tak jako Sofinka, Sárka

a Hynek i ostatní děti se budou učit,
aby byly takto naplněni a mohli stavět
své životní dílo.
Sedím v kanceláři a poslouchám ty,
kteří opravují náš kostel. Nerozumím
tomu, co promýšlejí, a obdivuji, jak to
promýšlejí. Obdivuji a jsem nesmírně
vděčný Danu Schönfelderovi a Pavlu
Zoubkovi, kteří vidí každý detail a sta
rají se o to, aby fasáda nebyla jen pro
chvilkovou radost. Ono skutečně není
jedno, že se jedná právě o kostel. Máme
radost, že jsme zastavili postupné chá
trání, máme radost, že bude potěšení se
na něj dívat, že pamětníci ještě uvidí
kostelík svého dětství v plné kráse. Ale
především máme radost, že kostel bude
moci lépe sloužit. Stačí se podívat do
biblických knih Ezdráš a Nehemjáš, jak
se obnova Jeruzaléma a chrámu stala
příležitostí k vymezení vůči „těm
druhým“. Stačí se ohlédnout za historií
naší církve, která letos slaví 100. výročí
od svého založení, stačí se ohlédnout za
obdobím, kdy byl náš kostel postaven.
Laciné vymezování vůči katolíkům bylo
na pořadu dne. V Nazaretě byl koncem
50. let 20. století postaven obrovský
kostel. Ovšem bez ohledu na ty, kdo
nesdílí víru stavitelů. Dominantnost
tohoto kostela vůči okolí vedla k nepo
kojům. Toto riziko vymezování si prostě
s sebou neseme. Proto jsem nesmírně
rád, že kostel bude otevřený i pro
potřeby města.
Mám velikou radost z opravy našeho
kostela. Jsem nesmírně vděčný všem,
kdo se na této opravě podíleli – ať už
velkým
osobním
nasazením
nebo
finanční podporou. A moc nám všem
přeji, abychom se spolu s našimi
prvňáčky učili tomu, čím byl naplněn
Chíram z Týru: moudrostí, rozumností
a poznáním.
Jiří Ort
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Slavnost otevření nově opravené
Husovy kaple
Srdečně zveme na slavnost, při které poděkujeme Bohu i lidem
za nový kabát Husovy kaple v Uhříněvsi.
Bude se konat v neděli 23.9. ve 14.30.
Po slavnostních bohoslužbách,
při kterých poslouží kázáním pražský senior br. Roman Mazur,
bude slavnost pokračovat na farní zahradě.
Jste srdečně zváni!

Biblické hodiny v novém školním roce
Tak začíná nový školní rok a já chci shrnout možnosti setkávání při
biblických hodinách. Připomínám také, že bohoslužby s večeří Páně jsou
vždy 1. neděli v měsíci a bohoslužby pro rodiny s dětmi (samozřejmě ne
pouze) každou 2. neděli v měsíci.
Takže má nabídka je:
Děti:
každý čtvrtek v 15.00 (s hodinou je možné ještě hýbat)
– biblická hodina pro starší děti školního věku
2. a 4. pátek v měsíci v 17.30
– biblická hodina pro děti předškolního a mladšího školního věku
(na podzim zkusíme frekvenci 1x za dva týdny – uvidíme, jak se to osvědčí)
Dospělí:
1. úterý v měsíci v 18:30 – biblická v Říčanech u Boháčů (tady se jedná o
přesun biblické hodiny na kruchtě v Uhříněvsi
2. a 4. úterý v měsíci ve 20:00 – biblické hodiny po rodinách – případným
zájemcům jsem již rozesílal mail, kdo by chtěl, aby u něj byla biblická
nebo ještě není zahrnutý v mailovém adresáři, ať mi, prosím, pošle mail
3. úterý v měsíci ve 20:00 – biblická v Říčanech u Trkovských
Těším se na setkání!

Jirka Ort
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Přispějme
samoživitelkám!

Administrování
sboru v Benešově

Chtěla bych Vás informovat o novinkách
ohledně Michel. Musím připustit, že
spolupráce s Michel neprobíhala tak,
jak jsem si představovala. Před několika
měsíci úplně přestala reagovat na
zprávy jak mně, tak paní Hánové, která
je její "opatrovnicí". Podle posledních
zpráv stále nemá práci a mých návrhů
a nabídek zaměstnání podle všeho
nevyužila.

Od 1. září 2018 jsem byl jmenován
administrátorem FS ČCE v Benešově.
Mělo by to být na jeden rok. Pro náš
sbor to znamená, že tam budu 1x v mě
síci kázat a také tam jeden den v týdnu
budu dojíždět na biblické hodiny pro
dospělé, pro děti a případně mládež.
Přesně to všechno ještě nevím, ale
v každém případě to přinese mírné
omezení mé přítomnosti u nás ve sboru.
Pokusím se domluvit středy, případně
pondělky, protože ostatní dny v týdnu
máme v našem sboru setkání. To by
znamenalo přesun kancelářských hodin
v Uhříněvsi. Jak vše dopadne se dozvíte
z informací na sborových stránkách
(http://uhrineves.evangnet.cz/)
nebo na sborových FB stránkách
(SborČCEPraha10Uhříněves).
Děkuji za pochopení.
Jiří Ort

Vzhledem k neodbytnému pocitu, že
peníze tedy zřejmě posíláme "do nikam",
jsem se po poradě s Jiřím Ortem
rozhodla přestat Michel finančně podpo
rovat (tj. přestat ji platit internet). Bylo
by to nezodpovědné vůči těm z Vás,
kteří jí každý měsíc přispívají.
Byla bych ráda, kdybychom tuto charitu
nerušili, ale pomoc směřovali jinam.
Ráda bych v Uhříněvsi nebo okolí našla
s pomocí místní radnice maminku
samoživitelku, které bychom tímto
příspěvkem mohli pomoci platit obědy
dětem, učební pomůcky, kroužky atd.
Na podrobnostech stále pracuji a dám
Vám opět brzo vědět.
Tímto bychom ráda vyzvala další
dobrovolníky, kteří by se chtěli k této
potřebné činnosti připojit. Jedná se
o skutečně skromný příspěvek, většina
z nás posílá měsíčně 100 Kč.
Katka Štraubová

bratři a sestry,
letošní ročník akce
DO KOSTELA NA KOLE
se uskuteční 16. 9. 2018
dáme to?
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O sborové dovolené
O letošní sborové dovolené, páté v po
řadí během našeho působení ve sboru,
jsme se vrátili na osvědčené místo
dovolené v pořadí první. Do penzionu
Na devítce ve Světnově u Žďáru nad
Sázavou. Tentokrát v komornější se
stavě deseti dospělých a šesti dětí, ale
s programem stejně intenzivním a zají
mavým jako v letech minulých.
Osvědčil se společný nedělní program
 letos návštěva bohoslužeb v Proseči
s „kontrolou“ nově postavené Noemovy
archy ve farním parku, oběd v restau
raci U Toulovce, návštěva Toulovcovy
rozhledny u Budislavi a nakonec
slavnost na Růžovém paloučku, který
je příjemným prostorem pro děti
i dospělé. Ve čtvrtek jsme ještě
zorganizovali společný výlet na Devět
skal a Žákovu horu, v ostatních dnech
si každá rodina připravovala program
sama – výlety pěšky, na kole i autem,
koupání.
Spolu jsme ale stihli ještě povídat,
vařit, grilovat (mimo jiné také ryby
Maruškou a Danem vlastnoručně
nachytané v klášterních sádkách), při
pravovat program pro děti a znovu
povídat, koštovat víno nebo pivo, i jiné
radovánky (také slavit narozeniny).
V neposlední řadě jsme pak každý den
společně četli z Bible. Tentokrát jsme
se zamýšleli nad texty, které nám Jirka
vybíral z Lukášova evangelia, každý
přispěl svým pohledem, s každým
dnem byly diskuse zajímavější.
Děti měly partu, stavěly si domečky,
skákaly na trampolíně, taky vyráběly,
malovaly, četly a zpívaly, nadšeně se
účastnily bojovky a večer se jim
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nechtělo do postele. I ony četly z Bible
 vyprávěly si příběh o Josefovi a jeho
bratrech.
Počasí bylo tak akorát, majitelé
penzionu příjemní – co víc si přát.
Prostě jsme se měli hezky.
Termín sborové dovolené v létě 2019 je
už naplánovaný  pojedeme v týdnu od
6. do 13. července.
Proseč, Budislav, Růžový palouček
jsou místa okolo naší chalupy, místa,
která máme rádi a tak jsme se o ně
také rádi podělili. Dohodli jsme se, že
je to vlastně fajn vzájemně si
představovat „naše“ místa. A tak je
domluveno, že nám Duškovi za rok
představí okolí Jihlavy. Pak se třeba
vydáme do Krušných hor nebo až na
Slovensko. I okolo Proseče je ještě
hodně krásných míst.
A tak je na co se těšit díky všem, kteří
spolu byli letos, v minulých letech a
budou i v letech příštích. Zváni jste
všichni.
Marie Ortová
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Vzpomínka na Pavla Davídka
V posledních měsících se v celé naší
společnosti vzpomíná na události roku
1968. Otevírá se mnoho lidských pří
běhů, které často skončily tragicky.
S ostychem otevřu jeden z nich i já.
10. 9. 1968, na silnici z Říčan do
Uhříněvsi, kousek od uhříněveského
hřbitova, zahynul pod koly ruského
tanku Pavel Davídek, jehož manželka je
členkou našeho evangelického sboru v
Uhříněvsi. Bylo mu necelých 29 let a tři
dny před smrtí se stal otcem svého
druhého syna. K Michalovi přibyl Pavel.
Nechci psát víc, protože mám pocit, že
mi to nepřísluší. Jen chci poprosit,
abyste si v těchto dnech vzpomněli
vedle těch, o kterých se píše a mluví,
nejen na Pavla Davídka, ale i na jeho
blízké.
Zde si můžete přečíst zprávu o smrti
Pavla Davídka, jak ji vydala Generální
prokuratura:
„Narodil se v Praze 19. prosince 1939,
bydlel v Uhříněvsi (dnes městská část
Praha 22) na dnešní adrese Přátelství
606/39. Jen několik set metrů od
svého bytu pracoval v uhříněveském

Výzkumném ústavu živočišné výroby,
kde zastával funkci samostatného
vědeckého pracovníka. Dne 10. září
1968 jel v katastru Uhříněvsi ve svém
osobním automobilu Trabant po státní
silnici PrahaŘíčany. Ve 20.30 projížděl
kolem objektu experimentálních jatek,
nacházejícího se před vjezdem do obce,
kde míjel kolonu protijedoucích so
větských obrněných vozidel. Jeden z
tanků, s taktickým číslem 106/016,
náhle z kolony vybočil do protisměru
a svými pásy lehký osobní vůz i s ři
dičem doslova rozdrtil. Inženýr Davídek
byl na místě mrtev.“
NA, f. Generální prokuratura, k. 1032,
sig. III/1 Gn 26/68, Zpráva o smrti
Pavla Davídka.
(čerpáno z http://okupace.evangnet.cz/)

Kdo by chtěl přijít uctít památku Ing.
Pavla Davídka, může se 10. 9. 2018
v 16.30 hodin zúčastnit piety s odhale
ním pamětní desky na budově muzea
v Uhříněvsi.
Jiří Ort

Petr Křička: Jedna lomená jednou
Ač na horách valašských jsem se zrodil,
v Německém Brodě jsem do školy chodil.
Má dušička byla předjarní lán,
a hlava – prázdná krabička...
Náš učitel byl stařičký pán
jménem,  nu třeba Štěpnička.
Patočka nešlo mi do rýmu. Proto
změnil jsem příjmení toto.
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Ten stařeček, Pán Bůh dej mu nebe,
nás jistě měl raději než sebe.
Byl anděl, nás kluky miloval
a takto klasifikoval:
mha nade mnou, přede mnou, za mnou a vůkol,
dvě jedničky sázel mi na každý úkol.
Tu první z pravopisu
a druhou z úpravy spisu.
Jednou můj úkol se hemžil chybami
jak Indický oceán rybami.
Příčinou omylů těch, tak četných,
bylo pár souhlásek obojetných:
be, fe, me, le, pes se veze,
co to na nás kluci leze?
Jednou po b měkké i,
podruhé zas tvrdé y.
Vísledek bil podle toho...
Říkat, chyb že bylo mnoho?
Červených křížků a háků, ó žáku,
kam spočinout popřeješ zraku, jak máku...
Ale pan učitel nedal se zmást.
Pod mého ducha a potu dcerou bědnou,
hle, ohromná jednička lomená jednou.
„Nic nevykonal, kdo vykoná část!“
si dědoušek řekl, „Petrus, pax tibi! ... !
A jenom na konci úlohy pod známku,
třaslavou rukou přičinil poznámku:
Až na ty pravopisné chyby!
A teď, když už i mně vlasy šednou,
vzpomínám: jedna lomená jednou...
Náš učitel srdce velké a čisté
měl na pravém místě, to je jisté.
Můj pravopis nebyl zamák hezký,
a vida, je ze mne básník český.
Ale tohle to hlavní není.
On byl též moudrý a zkušený pán.
A tento příběh byl vypravován
pro toto ...
mravné naučení:
Svět by byl, lidičky, překrásný, kdyby
z nás každý o bližním s panem Štěpničkou
smýšlel: jsi jednička lomená jedničkou...
až na ty pravopisné chyby! ...
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Malí indiáni plni loveckého nadšení bez bázně
a hany chystají zbraně na lov bizona...

... a o několik hodin později již porcují svou
kořist.

Opatření k ochraně osobních údajů
Před 3 měsíci začalo platit nařízení GDPR. Obecně vzato je to snaha ochránit
občana před zneužitím jeho osobních dat. Pro nás jako FS ČCE to znamená, že
budou vaše vaše osobní data, která jsou v kartotéce, v bezpečí a že nemohou být
zneužitá. To není problém, protože to platilo i před tímto nařízením. Dalším
dopadem je ale také to, že bez vašeho souhlasu vám nemůžeme zasílat sborové
dopisy. Pro ty, kdo už je dostávat nechtějí, je postup jednoduchý – prostě neodpoví
a my je vyškrtneme z adresáře sborového dopisu. Pro ty, kdo naopak sborové
dopisy chtějí dostávat i nadále, je to komplikovanější. Ti, kteří dostávají tyto
dopisy poštou, v obálce našli vedle tohoto čísla sborového dopisu korespondenční
lístek, na kterém je napsáno „Souhlasím se zasíláním sborového dopisu FS ČCE
v Praze 10 – Uhříněvsi“. Pod tento text se podepíší a korespondenční lístek vhodí
do nejbližší poštovní schránky. Kdo si sborový dopis bere v kostele, podepisovat
nic nemusí, protože si sborový dopis vzal zřetelně z vlastní vůle.
Děkuji za pochopení a za pomoc.
Jiří Ort

Farní sbor ČCE v Uhříněvsi a v Říčanech
telefon: 211 222 198
http://uhrineves.evangnet.cz/
mobil: 607 886 447
redakční email: mirasul789@gmail.com

