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Ježíš řekl:

"Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev -

a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“

(Zj 1,17-18)



MMiilléé sseessttrryy,, mmiillíí bbrraattřřii,, mmiillíí ppřřáátteelléé,,
zdravím vás jako nový farář našeho sboru a jsem moc rád, že smíme
naši společnou cestu, na které se budeme smět učit rozpoznávat Boží
přítomnost v našich životech, začít právě o Velikonocích. Začít při jetím
toho nejstaršího křesťanského vyznání, které přejal už apoštol Pavel.
„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal , že Kristus ze-
mřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího
dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal
více než pěti stům bratří najednou.“ (1 Kor 1 5,3-6)
Toto chtěl apoštol předat především. Slyšíme tedy, jak je to důležité,
dobře si to uvědomujeme, a přece právě tato zvěst nám dělá problémy.
Vždyť si to poslechněme – kdybychom to takto formulovali pro někoho
z našeho okolí, těžko porozumí tomu, proč jsme těmito slovy tak
nadšeni. Jakoby tu mezi námi a naším okolím zela hluboká propast.
Propast, se kterou si někdy prostě nevíme rady. Přesně o tom jsme po-
slouchali po čtyři setkání s tématem „Perspektivy misie“.
Trochu to působí dojmem, že právě o Velikonocích je to nejsmutnější,
protože právě tehdy působí ona propast nepřekonatelně. Jako bychom
mluvil i každý jiným jazykem a z toho pak plynula různá neporozumění a
konfl ikty. Nebylo by lepší z toho utéct, přestat se pokoušet o pochopení
velikonoční zvěsti a řešit vše z pohledu pouze horizontálního? Prostě to
zvláštní a nepochopitelné vynechat?
A přece je naší nadějí právě tato zvěst. Právě to, že Ježíš zemřel
za naše hříchy a třetího dne byl vzkříšen. To, co z tohoto vyznání
můžeme jasně při jmout, je, že Pán Bůh nad námi neláme hůl.
Nemusíme si přesně uvědomovat, co všechno se skrývá za onou
obětí za naše hříchy, ale smíme a máme si uvědomit, že nejsme
ve věcech, na které nestačíme, rozhodně sami. Pán Bůh je i v
těch největších trápeních s námi. O tom nám svědčí kříž. A oteví-
rá pro nás život. O tom svědčí vzkříšení.
Ano, má smysl evangelium promýšlet. Je to náš společný úkol v našem
sborovém společenství. Ale my se z toho smíme těšit. Protože smíme
ve víře vědět, že naše snažení na společné cestě má budoucnost.
Z Boží milosti . JJiiřříí OOrrtt



Program velikonočních bohoslužeb
28.3.201 3 1 8.30 Zelený čtvrtek, VP v Uhříněvsi
29.3.201 3 1 7.30 Velký pátek, VP v Uhříněvsi
pozor změna času na letní
31 .3.201 3 9.00 Boží hod velikonoční, VP v Uhříněvsi
1 .4.201 3 1 0.45 Velikonoční ponděli , VP v Říčanech

Pozvánka na pravidelná setkávání
Rád bych připomněl možnost setkávání v našem sboru.
Každé úterý od 1 8.30 se scházíme v kostele na kruchtě k biblické
hodině, na které se zamýšlíme nad cestou zvěsti evangelia podle
knihy Skutků apoštolských.
Každou středu od 1 7.00 je setkání dětí. Věkové rozpětí našich dětí
je od 5 do 7 let. Kdyby byli zájemci i mezi staršími dětmi, určitě se
dohodneme na jiném termínu setkávání.
Nově zvu zájemce z řad starší mládeže a třicátníků ke schůzkám
nad Biblí. Setkání se budou konat jedenkrát za měsíc vždy druhé
pondělí v měsíci od 20.00. Zatím na kruchtě v kostele.

Rád bych vás pozval i na výjimečnou akci. Náš sbor se bude letos 24.5.
účastnit akce Noc kostelů. Není to pouze o našem sboru, můžete
navštívit i j iné kostely nejen v Uhříněvsi, Říčanech a okolí. U nás budete
moci shlédnout představení divadelní skupiny Verva a povídání o
církvích v Keni bratra Apolla, který nás naučí i několik písní.

Připomínám i možnost osobního setkání v rámci kancelářských
hodin - ve středu od 1 8 do 1 9 hodin a ve čtvrtek od 9 do 1 2
hodin . Samozřejmě se můžeme domluvit telefonicky na jiném
termínu. Telefony jsou 211 2221 98 a mobil 607886447.
Informace k dění ve sboru najdete na internetových stránkách
http: //uhrineves.evangnet.cz/.
Moc se těším na setkání s vámi. Jiří Ort

Slavnostní bohoslužby s instalací br. Jiřího Orta za faráře našeho
sboru se budou konat 28.4.201 3 ve 1 4.30 v kostele ČCE v Uhříněvsi.



Perspektívy misie: prednáškový cyklus v zbore ČCE
Praha – Uhříněves

Po štyri štvrtkové večery sa vo februári 201 3 konal v uhříněveskom
zbore ČCE cyklus prednášok venovaný otázkam spojeným s misiou
kresťanskej cirkvi. Prvé tri prednášky si pripravil člen domáceho
zboru Pavol Bargár; celú minisériu potom zakončil Pavel Hošek,
docent ETF UK.
Východiskom pre usporiadanie tohto cyklu bolo presvedčenie, že
misia kresťanskej cirkvi a jej konkrétne podoby bývajú nezriedka
chápané nielen príl iš úzko, ale aj nepresne, a to aj medzi samotnými
kresťanmi. Misia nie je – alebo aspoň nemá byť – počinom pár
nadšených špecial istov – „dobrodruhov“ ochotných ísť do exotických
krajín, aby tam zvestovali evanjel ium „úbohým divochom“, ktorí nielen
že ešte nepočuli evanjel ium, ale nie sú ani na zodpovedajúcej
civi l izačnej úrovni.
Misia, ku ktorej sú kresťania volaní, sa zakladá na Božej láske
k svetu. Boh je tým prvým misionárom posielajúcim svojho Syna,
ktorý zase v moci Ducha vysiela cirkev. Cirkev má preto legitímny
dôvod na svoju existenciu len vtedy, ak je ochotná sa tejto Božej
misie vo svete a so svetom zúčastňovať. Z toho samozrejme vyplýva,
že každý kresťan je volaný k tomu, aby bol misionárom slúžiacim
Božiemu dielu zmierenia, uzdravenia a premeny celého sveta. Misia
preto nie je len o spáse jednotl ivých „duší“ a o zakladaní cirkví, ale
mala by sa v rovnakej miere venovať otázkam služby, sociálnej
spravodlivosti , oslobodenia, vyrovnávania sa s odlišnosťami,
vzdelávania, starostl ivosti o Božie stvorenie, inkulturácie
či kontextual izácie (t. j . zrozumiteľnému vyjadrovaniu evanjel ia na
nových miestach) a mnohému ďalšiemu. Skrátka, misia kresťanskej
cirkvi má byť celostná (holistická, integrálna). Má byť evanjel iom
v dialógu so spoločnosťou, kultúrou, náboženstvami či pol itickými
a ekonomickými aspektmi ľudského života.
Prvá prednáška sa podrobnejšie venovala práve vyššie naznačeným
otázkam definície a pochopenia misie kresťanskej cirkvi. Navrhla tiež



čítať Bibl iu ako v zásade misi jný text – text, ktorý nevznikal na
katedrách teologických fakúlt, ale v konkrétnych situáciách šírenia
dobrej zvesti slovom i skutkom v helénskej kultúre prvých storočí
nášho letopočtu.
Druhá prednáška sa pokúsila zvýrazniť niektoré z rozmerov misie, ku
ktorej sú kresťania volaní, a to na príklade dnes najrozšírenejších
misi jných modelov. Hovori lo sa o misi i ako o účasti na Božom diele
spásy a premeny ľudstva i stvorenia; o misi i ako o oslobodení
a spravodlivosti pre chudobných, utláčaných a prenasledovaných;
a o misi i ako o zvestovaní evanjel ia Ježiša Krista a volaní k pokániu
a zmene ľudských životov.
Tretia prednáška bola určitým defi lé aktuálnych tém, prekážok
i výziev relevantných pre kresťanskú misiu v kontexte
postkomunistických krajín strednej a východnej Európy, konkrétne
Českej a Slovenskej republiky. Bl ižšie boli špecifikované témy ako
inakosť, zmierenie, individual izmus verzus kolektivizmus, identita,
etnicita/nacionalizmus, teologické vzdelávanie ordinovaných
i laických členov cirkvi, misia a peniaze, apod. , ktorým sa na to, akú
dôležitú úlohu zohrávajú v službe kresťanov a cirkví, venuje,
bohužiaľ, príl iš často príl iš malá pozornosť.
Štvrtá, posledná prednáška sa zamýšľala nad špecifikami
zvestovania a žitia evanjel ia v dnešnej dobe, ktorá býva označovaná
ako postmoderná. Boli naznačené niektoré jej zvláštnosti , konkrétne
strata bezmedznej dôvery v rozum, ideológie, človeka ako
indivíduum, tradíciu či optimistický pohľad na svet. Nová realita však
nebola prezentovaná ako dôvod pre zúfalstvo či stiahnutie sa zo
sveta, ale ako možnosť, na ktorú môžu kresťania veľmi dobre
reagovať svojím žitím princípov evanjel ia – žitím viery, nádeje a lásky,
ježišovským žitím a bytím pre druhých.
A práve takýmto povzbudením a výzvou k životu pre druhých
a s druhými, k účasti na misi i Troj jediného Boha mal byť i celý
prednáškový cyklus. Dúfame, že splni l svoj účel.

Pavol Bargár



Sbor v roce 201 2

V roce 201 2 byl farářem našeho sboru br. Vladimír Pír, který vedl
tento sbor do konce srpna 201 2. Od l.9.201 2 j iž nastoupil do nového
působiště – sboru ČCE v Suchdolu n.Odrou. Vladimír působil v na-
šem sboru bez mála 1 0 let. Patří mu poděkování za mnoho dobrého,
co ve prospěch sboru vykonal. Zvláště za obětavou práci na zvele-
bení farního bytu, zahrady i prostoru kolem kostela. Ať jej i jeho ro-
dinu provází Boží požehnání v novém působišti .
1 2.2.201 2 se konalo sborové volební shromáždění a zvoli lo do úřadu
staršovstva tyto starší : bratry – Pavola Bargára, Vlastislava Janíka,
Vladimíra Trejbala, Jonáše Doležela a sestry - Vlastu Boháčovou
a Helenu Károvou. Jako náhradníci byl i zvoleni bratři – Jan Postrán-
ský, Pavel Zoubek a Jiří Marvan. Na první schůzi nového staršovstva
pak jeho členové zvoli l i za kurátora sboru br. Vlastislava Janíka.
Před novým staršovstvem stála otázka volby nového faráře na
uvolněné místo duchovního. Staršovstvo se nakonec rozhodlo pro
jediného kandidáta a svolané sborové shromáždění dne 11 .1 1 .201 2
zvoli lo za svého nového kazatele br.far. J iřího Orta, s nástupem od
1 .2.201 3. Administrátorem našeho sboru se po dobu od 1 .9. až do
konce roku 201 2 stal farář FS ČCE Praha Jižní Město - Michal Šou-
rek.

Příležitostné akce
- V únoru se uskutečnil v našem kostele opět koncert dětského pě-
veckého sboru Jiskřička.
- Koncem června se na farní zahradě konalo pěkné společné pose-
zení s gri lováním a rozloučení s br. farářem Vladimírem Pírem a jeho
rodinou.
- V dubnu bylo uskutečněno společné shromáždění u příležitosti
sl ibu nových starších a bohoslužbu vedl bratr farář Petr Firbas.
- V květnu se konal sborový výlet našeho a Počernického sboru do
Škvorce. Toto setkání už se pomalu stává pěknou tradicí. Bohoslužby
vedli bratři faráři Vladimír Pír a Petr Firbas. Zpěv doprovázeli mlá-



dežníci obou sborů společně. Potom následoval společný výlet do
Ondřejovské hvězdárny.

Stavební práce
Na jaře proběhla sborová brigáda, zaměřená na dokončení položení
dlažby kolem kostela. Dlaždice daroval ze své firmy br. Tomáš Tr-
kovský, takže značně tím sníži l fin. náklady na dokončení dláždění.
Děkujeme.
Byla provedena zatím částečná výsadba zeleně před kostelem.
O květiny pečovala především s. Sanderová a br. Augusta.
Hlavním úkolem v podzimních měsících byla rekonstrukce a příprava
farního bytu pro nového faráře za pomoci stavební firmy. Vznikly tak
finanční náklady, které se staršovstvo rozhodlo řešit vypsáním doda-
tečné sbírky v r. 201 3.
Po dokončení prací byla staršovstvem svolána sborová brigáda, na
které se dokončily potřebné práce, aby mohl být byt k dispozici nové-
mu faráři.

Finance
Závěrem je třeba říct, že problém financí v našem sboru je stále ak-
tuální. Mimo provozní výdaje se každým rokem také zvyšuje odvod
do personálního fondu. Zároveň bychom rádi, aby se činnost sboru
rozvíjela, což také přinese určité finanční nároky. Proto nás trápí, že
se počet salárníků neustále snižuje.
Ale vzhledem k tomu, že do sboru přicházejí i noví l idé, chováme
naději , že se spolu se zájmem o život sboru postupně navýší i obě-
tavost. Moc prosíme, abyste na to myslel i .

Zároveň chci vyjádřit díky předchozímu staršovstvu za jeho práci, na
kterou můžeme nyní navazovat a také vyjádřit díky všem, kdo se
v podzimních měsících aktivně podílel i na životě sboru v době admi-
nistrace a všem, kteří se v předvánočním čase zúčastňovali brigád
na úpravě farního bytu.

Vlastislav Janík, kurátor



Agape
Alois Volkman

Lásko – v mixážních aparaturách ušlehaná

na sladkokramářkou vatu

vyvolávanou textaři

a cpanou nám do uší

i se špejlemi přenosek.

Lásko – prověřená v sebelásce básníků.

Vzdychat nad čímkoliv jiným

by se mohlo nevyplatit

v honorářích.

Lásko – viněto sexuálních drinků

každým aktem strhávaná

jak punčochy se stehenních obřích číší

pozvedaných. . .

V prachu je stud

a ze studu je prach

a na prach je tvůj platonický piedestal.

A přesto potkáváme ty

kteří se prodírají dějinami svých i našich sobectví

s pochybnou ba podezřelou touhou

milovat jedni druhé

jako sebe samé.

Lásko!




