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ADVENT

Když sp atřili h vězdu,
zaradovali se velikou radostí.
M atouš 2 , 1 0
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Milé sestry, milí bratři...
Znovu jsme na začátku adventu
a já jsem si znovu uvědomil, jak
zásadní pro mě toto období je.
Myslím na příběh o Zacheovi z Lu
kášova evangelia (Lk 19,110) – jak
Zacheus toužil poznat, kdo je
vlastně Ježíš, který prochází jeho,
Zacheovým, městem. Myslím na to,
jak zásadní pro mě je oprostit se od
nánosu moralistního křesťanství,
které ve mně zůstalo z dětství.
Myslím na to, jak můj katolický
kolega František Převrátil, vězeňský
kaplan, vyprávěl o odsouzeném ve
vazební věznici, který prostě nebyl
schopen přijmout, že by se za něco
nemuselo platit. Že bychom mohli
také něco získat nezaslouženě.
Myslím na mladou ženu, která pro
chází zásadní životní krizí a začala
hodně číst Bibli a má první reakce
bylo leknutí, že jí to spíš ublíží než
pomůže. Myslím na to, kolik kolem
sebe vidím lidí, kteří potřebují po
vzbudit, kteří potřebují dodat odva
hu k životu. Kteří potřebují ujistit o
tom, že jejich život má hodnotu.

S tím vším vstupuji do letošního
adventu a těším se z toho, že Pán
Bůh převrací vzhůru nohama naše,
mé, představy. Z toho, že Ježíš
z Nazareta nás oslovuje právě proto,
že jsme všelijak chybující a ustraše
ní a také plní zloby na druhé, že
nám kazí uskutečnění naší předsta
vy života. Těším se z toho, že Pán
Bůh posílá Ježíše z Nazareta do
životů nejen všech těch, na které
myslím, ale skutečně všech, kteří
mají trápení i těch, kteří se domní
vají, že si ve svém životě vystačí
sami.
A tak mi na začátku letošního
adventu zní v uších slovo toho,
který přichází: „Zachee, pojď rychle
dolů, neboť dnes musím zůstat
v tvém domě. (Lk 19,5) Slovo, které
je nabídkou pro každého z nás.
Jiří Ort

Program vánočních bohoslužeb
23.12.2018 Uhříněves

9.00

Bohoslužby s vánočním
pásmem s dětmi

24.12.2018 Uhříněves

22.00 Štědrý večer

25.12.2018 Uhříněves

9.00

26.12.2018 Říčany

11.00 2. svátek vánoční vysluhování
večeře Páně

Boží hod vánoční vysluhování
večeře Páně
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Kulturní akce v Husově kapli
5. 12. 2018 19:30

Večer s hostem  PhDr. Petr Veber:
"Rok 1918 a hudba Leoše Janáčka"

9. 12. 2018 16:00

Houslový koncert rodiny Pěruškových

9. 12. 2018 18:30

Koncert pěveckého sboru Hafotet

10. 12. 2018 19:30

Koncert pěveckého sboru Houftet

16. 12. 2018 19:00

Pěvecký sbor Akordum
– benefiční provedení České mše vánoční
J. J. Ryby

9. 1. 2019

Večer s hostem  Jan Mašek:
"Modlitebna v Truhlářské ulici  první
evangelická modlitebna v Praze"

19:30

Společný oběd a výlet
Myšlenka zorganizovat společný oběd v
neděli po bohoslužbách mezi námi
kolovala
již
dlouhou
dobu.
Koneckonců v letních měsících jsme si
už několikrát společný oběd užili,
formou grilování na zahradě. Díky
nadšení Dana a Jirky se v neděli 18.
listopadu uskutečnil první společný
oběd na kruchtě. Bylo nás tak akorát
okolo stolu a děti ještě okolo malých
stolečků. Dan uvařil výborný guláš, na
kterém jsme si opravdu pochutnali,
Dane díky. Po obědě bylo naplánováno
pouštění draků na Haldě, ale protože
bylo úplné bezvětří, zvolili jsme záložní
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variantu – procházku k jelenům u
Podlesáku. Ta se povedla, na rozdíl od
větru se sluníčko dostavilo a pěkně
hřálo. Děti se vyběhaly s Liborem a
Danem, ostatní si hlavně povídali. Za
sebe mohu říct, že jsem si za jedno
odpoledne už dlouho tak hezky
nepopovídala s tolika lidmi. Myslím, že
společné obědy se postupně s radostí
stanou tradiční aktivitou v našem
sboru a že se ke stolu vejdeme, i když
nás bude víc.
Marie Ortová
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Večer s hosťom: tentokrát s LGBTQ
kresťanmi
Dňa 10. 10. 2018 sa v našom zbore
uskutočnilo ďalšie zo série večerov
s hosťom. Pozvanými boli tentokrát
zástupcovia organizácie LOGOS,
spolku
združujúceho
kresťanov
s menšinovou sexuálnou identitou,
ich rodiny a známych (LGBTQ =
skratka označujúca lesby, gaye,
bisexuály, transgender a queer
ľudí). Spoločenstvo LOGOS, ktoré
vo svojom názve odkazuje jednak
na Ježiša Krista (grécky výraz logos
znamená „slovo“, titul tradične
pripisovaný Kristovi), ale tiež na
lesby a gayov (písmenká L a G), sa
usiluje vytvárať priestor pre spo
ločné stretnutia, zdieľanie, debaty
a modlitby bez toho, aby chcelo
suplovať
úlohu
cirkvi.
Viac
informácií o združení je možné
nájsť na www.logoscr.cz.
Naše pozvanie prijali Veronika
Dočkalová, predseníčka, a Stani
slav Kostiha, bývalý predseda zdru
ženia. Hlavnou témou stretnutia
bola diskusia nad ich skúsenosťa
mi ako LGBTQ ľudí a zároveň
kresťanov so životom v cirkvi
i spoločnosti. Reč však prišla aj na
právne záležitosti týkajúce sa
predovšetkým
spolužitia
osôb
s menšinovou sexuálnou orientá
ciou, na rozličné psychologické
aspekty celej tematiky, na vývoj
vzťahu
väčšinovej
spoločnosti
k LGBTQ ľuďom i na festival
Prague Pride. A, samozrejme, život
v cirkevnom spoločenstve bol ohni
skom celej debaty. Skúsenosti

našich hostí potvrdzujú, že cirkev je
veličinou dvojznačnou. Predstavuje
totiž mocenskú štruktúru, ktorá
má v súčasnosti moc ako málo
ktorá iná spoločenská jednotka
démonizovať akúkoľvek odlišnosť.
Zároveň
však
má
obrovský
potenciál svedčiť o Božej láske
prostredníctvom
medziľudských
vzťahov. A práve ten dáva členom
združenia LOGOS silu a motiváciu
zostávať naďalej súčasťou cirkvi –
napriek všetkému.
Bolo nesmierne povzbudivé vidieť
vďačnosť našich hostí za svoju
sexualitu, ktorú vnímali ako cenný
Boží dar. Zároveň však dávali jasne
najavo, že sexualita nie je tým
jediným
faktorom,
ktorý
ich
definuje ako ľudí; preto keď sa nám
na začiatok predstavili, nezabudli
zmieniť vzťah ku svojej rodine, vek,
profesiu, záujmy či zvieracích
miláčikov. Asi práve onen dôraz, že
LGBTQ osoby sú plnohodnotnými
ľuďmi a Božími deťmi ako každý
iný
človek,
zostáva
hlavnou
myšlienkou celého večera. Veronike
i Standovi patrí veľká vďaka za ich
úprimnosť a ochotu podeliť sa
o svoje skúsenosti. Im i celému
spoločenstvu
LOGOS
prajeme
všetko dobré.
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S Petrom Pokorným
o Lukášovej teológii
Večer s hosťom, ktorý pripadol na
14. 11. 2018, s nami strávil Prof.
Petr Pokorný, novozmluvný biblista
z našej teologickej fakulty. Vo
svojom výklade sa zameral na
dvojdielo novozmluvného svedka
Lukáša, teda na biblické knihy
Evanjelium podľa Lukáša a na
Skutky
apoštolov.
Po
úvode,
v ktorom nám predstavil postavu
Lukáša a spôsob, akým tento
pisateľ pracoval s prameňmi
a tradíciami o Ježišovi, sa zameral
na tri hlavné teologické body. Po
prvé, Lukáš uviedol nový spôsob
vnímania dejín. Na rozdiel od
apoštola Pavla, ktorý ešte očakával
skorý
Kristov
návrat,
Lukáš
umiestnil udalosť života, smrti
a vzkriesenia Ježiša Nazaretského
do stredu dejín. Po Kristovi potom
ďalej pokračuje Boží príbeh so
svetom – teraz však s výhľadom,
ktorý zahŕňa celé ľudstvo.
Po druhé, Lukáš nanovo vyložil
význam obete, a to aj Kristovej
obete. U tohto pisateľa už nejde
ani tak o zástupnosť a už vôbec nie
o udobrenie si rozhnevaného
božstva. Dôraz spočíva na službe
v prospech blížneho v zmysle, ako
nám o tom hovorí napríklad
podobenstvo o milosrdnom Sama
ritánovi. To je, podľa profesora
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Pokorného, pohľad, ktorý má
schopnosť osloviť aj dnešného, nie
nutne náboženského človeka.
A po tretie, Lukáš nám podáva
obraz cirkvi ako spoločenstva,
ktorého
jedinečnosť
nespočíva
v nejakom privilegovanom prístupe
k poznaniu pravdy. Ako aforisticky
povedal náš hosť, poznanie dobra
a zla máme po zjedení jablka v raji
všetci. Ide o to, že kresťania vedia
o Božej vernosti a majú byť
svedkami o tom, že je možné sa na
ňu spoľahnúť. Úlohou kresťanov je
neprepadnúť beznádeji a skepse,
ale radostne a s nádejou svedčiť o
tom, že ľudský život a dielo tu na
zemi má zmysel a budúcnosť
v Božích očiach.
Prof. Pokorný nás opäť zaujal
svojím
príznačným
pútavým
rozprávačským štýlom, obrovskými
znalosťami podanými zrozumiteľ
ným spôsobom a bádateľskou
pokorou. Sme moc radi, že medzi
nás opäť zavítal, a dúfame, že sa
s ním budeme mať možnosť stretať
v našom zbore i v nasledujúcich
rokoch.
Pavol Bargár
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Zapečené brambory s česnekem
Naše specialistka na vaření, Monika, nám bohužel nedodala svůj recept, jsem tedy
nucen improvizovat a podělit se o svůj oblíbený kuchařský kousek. Adventní půst
je období, kdy si i chlapáčtější povahy odpustí flákotu a dopřejí si nějakou
vegetariánskou dobrotu. Každý si asi sem tam upeče pravé české "francouzské"
brambory. Dovolím si však nabídnout jednu verzi tohoto voňavého pekáče, která je
tak dobrá, že většinou nezbyde k večeři.
Na 4 porce potřebujeme:
0 brambor
• několik stroužků česneku (množství podle toho, jak dobře máte vychované děti)
• 4 lžíce olivového oleje
• sůl a pepř
• 0,5 l smetany ke šlehání (ideálně 40% tuku, ale uznám vám i dietnější)
• petrželová nať
Předehřejeme troubu na 200°C, oloupáme brambory, překrojíme vejpůl a napříč
pokrájíme na tenké plátky (cca 2 mm). Česnek nasekejte (čím jemněji, tím více to
bude vonět a chutnat). připravte si také nasekanou petrželku.
V těžké hlubší pánvi opatrně rozehřejeme olej, vložíme nakrájené brambory a
obracečkou je všechny pěkně v oleji obalíme. Osolíme, opepříme a opatrně
promícháváme a opékáme. Je třeba počítat s tím, že se to občas přichytne, ale to
nic. K orestovaným bramborům přidáme česnek a zarovnáme smetanou. Na
menším ohni pomalu vaříme, až smetana zhoustne. pak odstavíme a dochutíme.
Nakonec vmícháme petrželku a vlijeme do pekáčku nebo zapékací mísy a
zarovnáme brambory doležata. Pečeme cca 25 minut do zlatohněda, až budou
brambory měkké.
Tahle dobrota chutná nejlépe, když se nechá vychladnout. Jenomže vůně linoucí
se celým bytem je tak neodolatelná, že je to skutečné cvičení trpělivosti. To se pak
výborně hodí skočit mezitím se džbánkem přes ulici pro něco oroseného a pěkně
napěněného, ideálně za studena chmeleného.
Přeji vám pokojné prožití Adventu naplněné radostným očekáváním!
Míra Šulák
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Josef Batelka: Už končí den

Už končí den,
už první hvězda vzlétla,
a bílou zem
noc začla kolébat.
Už končí den,
teď rozžehněte světla
a bděte jen,
ať nikdo nejde spát.
Jde večer k nám,
jenž nemá podobného.
Jde jako host
a šťastnou nese zvěst.
Jde večer k nám
a chce do srdce tvého
radost a mír
i lásku vnést.
Nechoďte spát,
už stará hvězda letí
zvěstovat nové lásky zrození.
Nechoďme spát
a prosme jako děti,
ať se nám srdce v jesle promění,
aby se v něm i nám
narodil svatý Ježíš sám.
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Vítr sice drakům nepřál, ale bylo krásně!
Vyrazili jsme k Podlesáku a užívali si
sluníčka..

... někteří pánové ovšem byli doslova k
neroztrhání.

Sestra Votavová přinesla smutnou zprávu, že zemřel pan
Arnošt Schreiber. S tímto přeživším nacistických
koncentračních táborů jsme měli čest se setkat na
loňském pietním aktu u příležitosti výročí transportu BG
12. Čest jeho památce!

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

