
SBOROVÝ DOPIS
z Uhrínevsi a z Rícan

ADVENTNÍ

Kdo chodí v temnotách,
kde není žádná záře,

ten ať doufá
v Hospodinovo jméno

a opře se
o svého Boha. Izaiáš 50,10



Adventní a vánoční poselství,
stejně jako to velikonoční, nemá
šanci se omrzet. Protože jeho
základ – ujištění, že Pán Bůh
přichází do lidských životů 
zůstává aktuální. Naprosto vý
stižně to popsal evangelista
Matouš, když spojil Ježíšovo
narození se zaslíbením z proroka
Izajáše: „Proto vám dá znamení
sám Panovník: Hle, dívka počne
a porodí syna a dá mu jméno
Immanuel (to je S námi Bůh).“
Bůh s námi. To je tvrzení, které
vstupuje do naší nejistoty, do
našeho hledání, do našich
pochybností o sobě samých i o
světě kolem nás. Bůh je s námi.
A my poselstvím adventu o Je
ho příchodu otevíráme zásadní
otázku, základní strach lidského
života. Že zůstaneme sami. Že
od nás ostatní dají ruce pryč. Že
už pro ně nebudeme přínosem
a náš život tak ztratí smysl.
Lidský život, který má smysl
pouze tehdy, když naplňuje
představy svého okolí, lidský
život, jehož hodnota je určována
poměřováním s normou. S nor
mou, kterou určují představy
našeho okolí, ale i představy
naše. To je obrovská tíha, kterou
pak musíme nést. Smysl života
naplňovaný dokonalostí.
Je smutné, že až příliš často je
zvěst církve pouze dalším
závažím do již tak dost těžkého
nákladu. Protože přece nemůže

me dopustit, aby Boží milost
byla laciná.
Nezastírám, že to je problém.
Nezastírám, že zvěst o Boží mi
losti neznamená poplácávání po
ramenou, ujišťování, že je
všechno jedno a s ničím si
nemusíme dělat hlavu. Nezastí
rám, že je to věčný souboj
oddělit své představy od nároku
evangelia. Ano, budeme se i
v našem sborovém společenství
neustále dohadovat o tom, jak
v konkrétních situacích naplnit
zvěst o Boží milosti.
Ale to nic nemění na faktu, že
Pán Bůh je s námi. Se všemi,
napříč všem rozdílům. Zcela
nezaslouženě. V tom jsme na
tom všichni stejně. A tuto
„adventněvánoční“ informaci
dlužíme svému okolí. Ani ne tak
slovy, jako přijetím druhého
člověka. Toho, který je hledající
a chybující, naplněný radostí
i bolestí, milující a odpouštějící,
vystavený tlaku světa kolem
nás. Prostě stejného člověka,
jako jsme my sami.

Pro všechny platí to, co roz
poznal evangelista Matouš: „To
všechno se stalo, aby se splnilo,
co řekl Hospodin ústy proroka:
'Hle, panna počne a porodí syna
a dají mu jméno Immanuel', to
jest přeloženo 'Bůh s námi'.“

Jiří Ort

Ve středu 4.12. v 18:30 vás zveme na večer s hostem 
Petrem Veberem, věnovaný hudbě britského skladatele
Benjamina Brittena



Uhříněves  Husovo nám.

neděle 22.12. v 9.00  bohoslužby s vánoční hrou

úterý 24.12. v 22.00  štědrovečerní bohoslužby

středa 25.12. v 9.00  bohoslužby s vysluhováním VP

Říčany  Komenského nám., dům Senior

čtvrtek 26.12. v 11.00  bohoslužby s vysluhováním VP

I letos proběhne v našem úžasně znějícím kostele několik koncertů
pěveckých sborů. tentokrát se jedná téměř o fetival  všechny se
sešly v jediném týdnu. A my vás na ně srdečně zveme:

středa 11.12. v 19:00  Hafotet
Tradiční předvánoční koncert pražského
ženského sboru, zaměřujícího se na populární
a muzikálovou hudbu.

neděle 15.12. v 19:00  Akordum
Také letos uvede uhříněveský smíšený sbor
Českou mši Vánoční J.J.Ryby za doprovodu
pražských konzervatoristů

pondělí 16.12. v 19:00  Houftet
Jako každý rok s radostí uvítáme energický

pěvecký sbor z Uhříněvsi, který zpívá především
různé úpravy lidových písní, spirituály či písně
J. Ježka, ale také klasickou hudbu.

úterý 17.12. v 19:00  Collegium MUSA PRAGENSIS
Vánoční koncert komorního sboru 3. lékařské
fakulty UK.



Už to tedy víme jistě. V skrytu duše chovaná naděje, že
někde, nějak … se rozplynula. My, co jsme ho znali
v rozličných polohách jeho života, jsme se tedy mohli sejít
a jeho vlastně postupné vytrácení z našeho společenství –
rodinného, křesťanského, trampského, přátelského,
muzikantského, skautského, církevního, pracovního –
uzavřít. Slyšeli jsme množství velmi osobních vzpomínek,
prohlédli jsme si fotografickou galerii. Bylo to setkání
vlastně … milé, nechť se na mě nikdo pro to slovo
nehněvá, nechci nikoho pohoršit. Jsem vděčný rodině, že
toto setkání připravila.

Vše, co člověk při takové příležitosti vyslechne a uvidí, je
jaksi na povrchu. Chápu, že to jinak nejde. Z toho
a z osobních vzpomínek si přitom asi jako každý přítomný
pokouším sestavit, kdo to byl, jaký byl uvnitř, co ho
trápilo, z čeho se radoval, čeho se obával, co miloval.
Jaký byl ve skutečnosti. Neobávejte se, prosím, nechci
vám to teď sdělit, to neumí nikdo z lidí, jen Bůh. Zkusím
pouze přispět svým dílkem.

Můj dědeček rozděloval lidi na dvě skupiny: „Přece“
a „Kupodivu“. Člověk „Přece“ všechno ví, co neví, to
rychle rozhodne, nic si nekomplikuje. Svět je pro něj
srozumitelný, přehledný. Člověk „Kupodivu“ o věcech pře
mýšlí, nebere nic jako daný fakt, umí se přitom radovat
ze všech rovin života, i z jejich neuzavřenosti, nedefino
vanosti, nedefinovatelnosti. Je obvykle schopen širokého
vpravdě renesančního záběru. Co na tom, že někdy
hloubá nad věcmi už vymyšlenými, co na tom, že někdy
zkoumá i nesmysly. Jaksi ho těší potěžkávání věcí, dějů,
pocitů, vztahů.

Mám radost z lidí „Kupodivu“. Sem patřil myslím i náš
kamarád Jára Kočí.

Pavel Zoubek



Milé sestry, milí bratři, v říjnu byl
do našeho sboru pozván br. Roman
Mazur, senior našeho – pražského –
seniorátu. Mluvil o výhledu práce
naší církve. Na povídání jsem nebyl,
protože jsem onemocněl, ale vše mi
vyprávěla má žena. Zaujalo mě víc
věcí, ale u jedné jsem si uvědomil,
že o ní nejsem schopný moc mluvit.
A tou věcí jsou peníze.

Naše církev dostala od bratří
katolíků část jim navrácených
peněz. Budu citovat ze zprávy na
stránkách naší církve: „V souvis
losti s nabytím účinnosti zákona
o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi přija
tého v roce 2012 nastává postupné
finanční osamostatnění církví a ná
boženských společností od státu.
Stát bude vyplácet příspěvek na
činnost církví pouze do roku 2030,
přičemž se bude tento příspěvek
každoročně snižovat o 5 procent.
V roce 2015 se v případě ČCE
jednalo o částku 83 milionů korun.
V roce 2030 bude vyplacena
poslední část příspěvku na činnost
ve výši 21 milionů korun. Tento
příspěvek byl dlouhodobě hlavním
zdrojem financování platů farářů
a z tohoto důvodu bude nutné jeho
každoroční snížení nahradit z ji
ných zdrojů.“

Závěrečná věta předchozího odstav
ce v sobě skrývá nárok – nárok na
odpověď na základní otázku. Je pro

nás sbor a potažmo konkrétní
společenství církve, důležité? Od
odpovědi se odvíjejí rozhodnutí
další. Jestliže bude znít odpověď
„ne“, pak je jasné, že nebudu do
tohoto společenství investovat – ani
finančně, ani časově ani jinak.
Jestliže bude odpověď znít „ano“,
pak se před námi otevře mnohý
nárok.

Ale než k tomu přejdeme, je
zapotřebí si uvědomit, proč „ano“.
Jestliže ty důvody budou pádné,
jestli sbor a církev skutečně vní
máme jako místo, kde je možné
zaslechnout svědectví o Božím
jednání s člověkem, jestli je to
místo, které je v mém životě pevným
bodem a rád bych, abych tento
pevný bod mohl nabídnout druhé
mu člověku, pak tu skutečně nárok
vzniká. Časový, myšlenkový – a ve
finále i finanční.

Bratr Roman Mazur kladl na srdce,
že máme o penězích mluvit. Kladl
na srdce, abychom mluvili o tom,
kolik provoz sboru bude vyžadovat,
až skončí podpora od státu. Mluvil
o 24% z čistého příjmu salárníka (=
rodiny). Mnozí z nás to promýšlejí
a reagují. Mnozí z nás prostě
nemohou tolik přispívat, protože
např. podporují své rodiče. Toto
není plošná výzva. Pouze prosba,
abychom se zamysleli.

Jiří Ort



Kdo jste byli na kruchtě našeho kostela, určitě jste si všimli
krásných hliněných figurek, které čekají na vypálení. Před
letošními vánočními svátky jsme zkusili, zda by byl zájem
o společné vytvoření vlastního betléma. Oslovil mě na toto téma
pan Tamele, který takto zorganizoval i vyrábění betléma ve škole
bratří Jandusů.

Svou roztržitostí jsem to trochu zamotal, ale nakonec se vše
podařilo a ve spolupráci s Domem UM v Uhříněněvsi se
uskutečnilo vyrábění po bohoslužbách s dětmi 10.11. Organizace
se ujali Šulákovi a pod Klárčiným vedením vznikly již zmíněné
figurky.

Mám z nich velikou radost. A těším se, jak se náš betlém bude
každý rok rozrůstat o další postavy a postavičky.

Jiří Ort

Srdečně zveme na Živý
betlém, který se letos
bude konat před naším
kostelem v podvečer
4. adventní neděle od
17:00.

Připojujeme také dvě
pozvánky na akce pro
rodiny s dětmi konané
naší církví v Janských
Lázních (tradiční
lednový kurz, tentokrát
na téma odpuštění)
a v Herlíkovicích
(březnový pobyt, který
vede Lenka Ridzoňová).





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

Milo je v slámě a na seně.

Ve vůni zimy a jeseně
sny vracejí se ztracené,
rozhlížejí se zmateně.

Slunce se v mlhách mihotá,
jehňátko vyšedší života,
blahoslavená mrákota.

Adventu posvátná krajina
barvu má chleba a vína,
trpěti přestává, těšit se začíná.

Slunce jí na zdi a na střechy
jablka kreslí a ořechy,
zátiší útěchy.

Maluje dary, jež chudí donesli,
dva dýchající u jeslí,

a komu pozorně kreslí
tu černou loďku i s vesly?




