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Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí!
Kde je tvé horlení a bohatýrská síla? Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi
uzavřeny? Jsi přece náš Otec! Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví.
Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.
Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce,
aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého
dědictví! Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili, tvou svatyni pošlapali naši protivníci.
My jsme tvoji odedávna. Jim jsi nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem.
Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely.
Izajáš 63, 15-19

Z
Z kázání
kázání
Sestry a bratři, text na titulní stránce Terasy se
sice nachází v Izajášově proroctví, ale je to
modlitba. Velice otevřená, snad dokonce opovážlivá. Její upřímnost nás zaráží. Čekali
bychom, že člověk, který se ocitl v nouzi
zjevně vlastním zaviněním, bude Boha prosit
o pomoc o poznání skromněji a pokorněji.
Místo toho slyšíme samé stížnosti a obvinění.
Neznámý modlitebník se Boží pomoci přímo
dožaduje. Připomíná Bohu, jak by se měl chovat. Takto přece nemá hovořit člověk k Bohu,
ale spíš Bůh k člověku: Bůh má právo si na
nás činit nárok, cosi po nás vymáhat a napomínat nás, když nesplňujeme jeho očekávání.
V této modlitbě je vše jaksi obráceno naruby.
A přece i takové modlitby v bibli najdeme
a není jich málo. Některé žalmy znějí velmi
podobně. Jsou snad pro Boha urážející? Nevypadá to tak. Nevím o jediném místě v bibli,
kde by byl Bůh uražen a zneuctěn naší modlitbou – pokud tato modlitba skutečně vychází ze
srdce, v tomto případě z bolavého srdce.
Naopak se zdá, že Bůh se nechává přemlouvat
a přesvědčovat. Proste a bude vám dáno,
tlučte a bude vám otevřeno, vyzývá nás Ježíš.
Neodbytnost a snad i drzost či neomalenost
našich proseb se tu dokonce předpokládá.
Nejen Bůh nám připomíná, co máme dělat a co
mu dlužíme, ale také člověk smí Boha upomínat na jeho zaslíbení.
Jistě můžeme namítnout, že Boží spása se
přece nedá vynutit, protože je nezaslouženým,
svobodným darem. Bůh se nenechá manipulovat. Je ale možné a správné před Bohem otevřít své vlastní nitro – se vším, co se v něm
skrývá. Bohu máme svěřit nejen své zbožné
pocity, svou vděčnost, radost a naději, ale také
to ostatní. Bolest, beznaděj, malou víru.
A třeba i rozčarování z Boha, nespokojenost
nad tím, jak pečuje o tento svět i o můj život.
Nemá smysl se před Bohem tvářit, že tyto
pocity a myšlenky v nás někdy nejsou. On je
beztak dobře vidí, i když je zakrýváme před
ním, před druhými i přes sebou samými.
Již samotný začátek modlitby je takovou
nepřímou žalobou – podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí! Jako by Bůh seděl
jen kdesi v nebeských výšinách, kde je mu
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dobře, a o bídný svět dole se moc nezajímal.
Jistě nás napadne, že takový Bůh přece není,
vždyť vždycky věrně doprovázel svůj lid
a zachraňoval ho od různých nepřátel. Ale
v tuto chvíli se tak Bůh modlitebníkovi prostě
jeví – jako Bůh vzdálený a netečný. Stejně tak
se onomu ztrápenému člověku zdá, že Bůh
před ním a před celým izraelským národem
skrývá svou sílu a moc, svůj soucit a milosrdenství. A trvá to příliš dlouho, vždyť už jsme
si trest odpykali dostatečně, tak proč ho ještě
dál protahovat?
Vzápětí přichází další důrazné připomenutí
něčeho, na co jako by Bůh zapomínal. Jsi
přece náš Otec! To není jen výtka, to je skutečný nářek. Podobně se cítí děti, od kterých
odejde některý z rodičů. Když jsi můj otec –
jak mě můžeš jen tak nechat a nestarat se
o mě? Těžko může být pro dítě větší ztráta,
než když odejde jeho rodič. Co asi musel prožívat Boží lid, když něco takového vyslovil?
Je zajímavé, že hned poté je tu Bůh osloven
jako vykupitel. Tímto výrazem se původně
označoval blízký příbuzný, který se zastává
a ujímá práv svého jiného příbuzného, například se pomstí za křivdu na něm spáchanou.
Tedy: když už se k nám, Bože, neznáš jako
otec, zastaň se nás alespoň jako blízký
příbuzný!
Trochu záhadně zní následující stížnost:
Abraham nás nezná, Izrael, ten o nás neví.
Nejde o to, že by snad zmínění praotcové měli
vstát z hrobu a ujmout se svých potomků. Je to
spíš obraz vykořeněnosti: všechny tradice jsou
zpřetrhány, nemůžeme se spolehnout na to, že
jsme synové a dcery velkých postav z minulosti, že tu kdysi byl slavný izraelský národ.
Z minulosti se žít nedá. To je situace, kterou
i my dobře známe. Jsme vděčni za to, co vybudovali naši předkové ve víře, stojíme takříkajíc
na jejich ramenou. Ale to nestačí, svou víru
musíme žít teď a tady, odpovídat na otázky,
které nám klade dnešní doba. Probojovat si ty
svoje zápasy.
Asi největší potíže nám ale činí tato výtka:
Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze
svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě
nebálo. Zde sice už konečně zazní přiznání,

že situace, do které se Izrael dostal, byla
důsledkem jeho svévole, bloudění a zatvrzelosti. Jedním dechem je ale z toho všeho obviněn Bůh. On prý dopustil nebo dokonce způsobil, že jsme šli po vlastních cestách
a nakonec spadli do záhuby. Takové obvinění
Boha je jistě nefér. Ale ani o něm nemůžeme
říct, že by nám bylo úplně cizí. Vždyť tak
často kolem sebe slyšíme, že kdyby Bůh existoval, nemohly by být žádné nespravedlnosti,
žádné války. Tím ale lidé vlastně svalují odpovědnost za své činy na Boha. A možná i nás
někdy napadne: proč jsem takový, jaký jsem;
proč mám různé nedobré vlastnosti a sklony,
anebo proč mě Bůh neobdařil schopnostmi,
které bych tak rád měl. Je snazší to vše svalit
na Boha, než se snažit se sebou něco udělat.
Možná na nás celá modlitba působí příliš
ukřivděně. Ale její závěr je nadějný. Bůh ještě
neřekl své poslední slovo. Cizí národy se
Božího lidu zmocnily jen dočasně, nemohly si
ho vzít do trvalého vlastnictví. Jedině Bohu
samotnému patří Izrael. Jedině Bohu samotnému patří život každého z nás. Bůh je skutečně naším otcem, i když se nám výhled
k němu někdy zatemní – tak jako teď v podzimním čase třeba celé dny vůbec nevidíme
slunce a ono tam kdesi za zataženou oblohou
pořád je. A stejně jako jednou mraky odejdou
a slunce se zase rozzáří, jednou také Bůh protrhne nebesa a sestoupí dolů. Nejen milostivě
shlédne, ale skutečně vstoupí mezi nás.
Co pro starozákonního svědka zůstalo
v horizontu naděje, pro nás je už skutečností.
Bůh protrhl nebesa a sestoupil mezi nás. Jsi
přece náš Otec, můžeme i my volat – ale ne už
s trpkostí, ale s radostí. V Ježíši Kristu nás
Bůh nově ujistil o svém otcovství, o svém horlení pro spravedlnosti, o své síle, která dokáže
křísit z mrtvých, o svém cituplném nitru a velkém slitování. Současně dal všem temným
mocnostem kolem nás i v nás jasně najevo,
komu patříme a z čí ruky nás nikdo nevytrhne.
A přece nemůžeme popřít, že jsou nám ta starozákonní slova plná rozčarování někdy hodně
blízká, že se v nich nacházíme. V pohnutém
roce, který pomalu odchází, jsme si to uvědomili mnohokrát. Adventní doba nám ještě jednou připomíná: Musíme čekat, ještě není
dobojováno. Současně ale víme: máme na
co čekat, máme se na co těšit. Žijeme pod
protrženými nebesy. Amen.

Ondřej Kolář

Rozhovor s vikářkou
Annou Pokornou
Pocházíš z evangelické rodiny, nebo jsi
k víře dospěla později?
Vlastně obojí. Ale začnu od evangelických
kořenů. Ty mám jak z máminy, tak z tátovy
strany. Maminka je Slovenka, její rodiče byli
luteráni. A z tátovy strany jsou oba mí prarodiče evangeličtí faráři v důchodu (Karla
a Jakub Trojanovi). Takže jsem od malička
chodila do kostela, ale – a to se dostávám
k druhé stránce – považuji se zároveň za „konvertitku“. V dětství a dospívání jsem byla spíše
kartotékový člen, a teprve v dospělosti jsem
uvěřila. Ale myslím, že obojí spolu souvisí.
Věřím, že moje víra vyrostla z rodinného evangelického podhoubí, a to, že jsem zároveň přišla k víře sama za sebe, považuji za přidanou
hodnotu.

Poznala jsi v mládí nějaké výrazné osobnosti, které ovlivnily tvou cestu víry?
Poznala a stále poznávám. Vlastně je jich
docela hodně. Jsou mezi nimi jak „celebrity“,
které neznám osobně, ale jejich dílo mě silně
ovlivnilo – jako třeba Tomáš Halík nebo Sváťa
Karásek, nebo i lidé bez teologického vzdělání, kteří mě nadchli svojí vírou – jako třeba
jedna moje bývalá kolegyně z hudebky. Když
tak přemýšlím o těch, kteří mě ovlivňují na
cestě víry, tak jsou to většinou lidé, na kterých
mě upoutá jejich autenticita. Ani třeba o víře
nemluví, ale je to prostě poznat, že žijí v souladu s tím, čemu věří. Jsou přirození.
>>>

O takových lidech si pro sebe říkám, že jsou to
takoví živočichové (v nejlepším slova smyslu).
A znamená to pro mě, že nenosí masky, je
vidět, když jsou nervózní, nebo když se radují.
Dojmou se nad něčím krásným nebo se
upřímně rozčílí nad nespravedlností. V té čitelnosti vidím opravdovost a to mě vždycky
úplně dostane. Vlastně je to spíš pravá lidskost
než nějaká živočišnost, když o tom tak přemýšlím a snažím se to zformulovat pro ostatní
:-) A abych nezapomněla, ovlivnila a ovlivňuje
mě celá řada farářů a farářek – Hana Ducho,
Tomáš Bísek, Josef Bartošek, Petr Turecký,
Mikuláš Vymětal, Honza Keller… No ale těch
je tolik, že si na všechny ani nevzpomenu.
Máš hudební vzdělání, ale nakonec jsi skončila u teologie. Co Tě k tomuto rozhodnutí
přivedlo?
Studovala jsem klasický zpěv na Pražské konzervatoři. Tehdy jsme měli takovou evangelickou partu, se kterou jsem se seznámila na
kurzu v Křížlicích, a většina z nich studovala
na gymnáziu. A hodně jsme řešili společenská
témata a politiku a filosofii a já nevím co ještě
(teda nebyli jsme žádná parta intelektuálních
svatoušků, ale zkrátka jsme byli všichni dost
humanitně zaměření). Na konzervatoři jsem
měla pochopitelně většinu předmětů hudebních, a tak jsem toužila po širším rozhledu.
Chtěla jsem si vzdělání doplnit. Jako většina
hledajících jsem chtěla nejdřív studovat psychologii nebo filosofii, ale pak jsem se rozhodla jít na evangelickou fakultu.

Co Tě při studiu hudby a teologie bavilo
nejvíc?
Na konzervatoři mě hodně bavilo herectví,
jevištní mluva a všechny předměty o historii –
literatura, kulturní dějiny, dějiny hudby. A zpěv
samozřejmě. Ale musím přiznat, že jsem
nebyla zrovna nejpilnější, kdybych šla na konzervatoř teď, tak bych věnovala rozhodně víc
času třeba hře na klavír nebo hudební harmonii
– to by mě bavilo dnes. A na teologii mě bavilo
skoro všechno. Mám ráda staré jazyky, biblistiku, religionistiku, etiku, církevní dějiny…
Největší potíže mi dělala filosofie. Sice mě
také baví, ale potřebovala jsem víc času.
A kromě předmětů mě na teologické fakultě
oslovila atmosféra školy. Vážila jsem si učitelů
a měla jsem dobré vztahy se spolužáky – prostě
idyla. Teď studuje fakultu můj švagr a trochu
mu závidím, šla bych na ni klidně znova.

Máš za sebou více než dva měsíce vikářské
praxe. Co Tě v kobyliském sboru nejvíc
potěšilo?
Potěšilo mě, že sbor funguje i v omezených
podmínkách. I když je leccos omezené, tak
mám pocit, že spolu s ostatními sdílíme sborový život – alespoň na online setkáních a teď
i trochu v kostele. Oceňuji, že se sestry a bratři
zapojují do sborových aktivit. Myslím, že to
máš Ondřeji skvělé, že se farníci v takové míře
podílejí na chodu sboru a nejsi v tom sám.
S úžasem jsem třeba sledovala přípravu bazaru
– to byla neuvěřitelná akce – a vše se skvěle
zvládlo.

Jak tvoje rodina zvládala (a zvládá) tento
náročný rok?
Dobře. Šimon (můj manžel) pracuje z domova
a děti chodí do skvělé školky pro zaměstnance
přírodovědecké fakulty. Školka byla mimo
provoz jen 14 dní, jinak je v provozu, tak
máme oba se Šimonem dost času na práci. Ale
často si je bereme domů už po obědě, protože
jsou ještě malé, tak abychom s nimi mohli trávit co nejvíce času. Největší zátěž pro rodinu
jsou asi vikářské kurzy – jsou tři desetidenní
a jeden týdenní. Zatím mám za sebou ten nejkratší – úvodní – a tam se mi hodně stýskalo.
Jinak tedy já jsem vždycky trochu něco k rodičovské dělala, takže to není zas taková změna.
Dopisovala jsem diplomku, dělala státnice,
jezdila jsem na pěvecké kurzy a poslední rok
jsem dvakrát týdně pomáhala mámě v ordinaci
dětské kardiologie.

Pokud se rozhodneš sloužit jako farářka, na
co chceš ve své práci klást největší důraz?
Na společenství sboru. Nedovedu si představit,
že bych byla na sboru, kde by se jenom chodilo v neděli do kostela. Jsou pro mě důležité
celotýdenní aktivity. Nevnímám sbor jen jako
volnočasovou aktivitu, ale jako pevné zázemí.
Ideálem je pro mě sbor, ve kterém se schází
v týdnu různé generace, kde se pořádají
občasné společné víkendové akce (jede se
třeba i na sborovou dovolenou), laici se zapojují do přípravy bohoslužeb apod. A v neposlední řadě také sbor, který je otevřený na
venek – přátelí se se sousedy a nabízí prostory
rozličným setkáním a kulturním akcím. Tak
abych se vrátila k otázce – kladla bych důraz
na to, aby to ve sboru žilo – na sborovou každodennost (nebo aspoň obdennost:-))

Rozhovor připravil Ondřej Kolář

Adventní dopis sboru

Milé sestry, milí bratři,
letošní Vánoce budou hodně smutné – tuhle
větu jsem v poslední době v různých obměnách
slyšel mnohokrát. Budeme se muset obejít bez
mnohého, co k těmto svátkům vždy neodmyslitelně patřilo. My křesťané především bez „běžných“ bohoslužeb, tedy slavených v neomezeném počtu účastníků a za společného zpěvu;
bez pozdravu pokoje či vzájemného objetí; bez
bezstarostného povídání u kávy a čaje, dříve
než se rozejdeme domů. Těžko se úplně zbavíme podvědomé obavy, že můžeme někoho
nakazit, anebo sami budeme nakaženi. Vláda
nám sice dovolila, abychom si alespoň na pár
týdnů užili tradiční předvánoční shon a tak trochu jeden před druhým předstírali, že se nic
mimořádného neděje. Všichni ale tušíme,
že tentokrát bude vše jiné – nejen o Vánocích,
ale ještě i dlouho poté.
Nedávno jsem na internetu náhodně narazil
na jednu skladbu, kterou v roce 1984 společně
nazpívalo několik tehdy slavných muzikantů.
Nese název „Do They Know it´s Christmas?“
– tedy: „Vědí (vůbec), že jsou Vánoce?“ Výtěžek z prodeje této nahrávky byl určen na
pomoc obyvatelům Etiopie, trpícím hladomorem. V písni se mimo jiné zpívá: za vaším
oknem je svět / ale je to svět hrůzy a strachu /
a vánoční zvonky, které tam znějí / jsou zvony
ohlašující zkázu / největší dar, který oni dostanou / je život. Tato slova možná působí pateticky, ale ani po letech nic neztratila na své
aktuálnosti. O holý život se přece stále ještě
bojuje na mnoha místech naší planety.

Když tuto píseň slyšíme, uvědomíme si relativitu všeho, co právě prožíváme. Není pochyb
o tom, že my, lidé žijící v bohatší části světa,
jsme v uplynulém roce skutečně o mnohé přišli. O své zaběhané zvyklosti, dovolenkové
plány, o kontakty s rodinou a přáteli. V tom
horším případě pak o zdroj obživy, životní
úspory, o zdraví a žel někdy také o životy
svých blízkých. Oproti těm skutečně chudým,
pro které je tím největším vánočním dárkem
šance přežít další den, jsme ale pořád ještě
docela bohatí.
Do letošních Vánoc vstupujeme ochuzení.
Leccos (a leckdo) nám bude chybět. Ve skutečnosti však většinu toho, co nyní budeme
postrádat, do vánočních svátků obvykle vnášíme my sami – abychom si je udělali hezké
a slavnostní, abychom si je pořádně vychutnali. O svátcích narození našeho Spasitele jde
ale předně o něco opačného: o překvapivou
radost z toho, co si sami opatřit ani koupit
nemůžeme, co je nám dáno zdarma. To, co činí
Vánoce Vánocemi, tento veliký dar od Boha,
nám zcela jistě chybět nebude. Ten nám žádná
karanténa ani žádné vládní nařízení vzít
nemůže. A tak si cestu k betlémským jeslím
nenechme zatarasit ani vlastním smutkem
a podrážděností, že nebude všechno tak, jak
jsme si představovali. Možná nám naopak naše
vlastní chudoba – nepříjemná, ale pořád ještě
nějak snesitelná – umožní více se soustředit na
to podstatné: na veliké bohatství, o které se
Bůh s námi v Ježíši Kristu velkoryse rozdělil.
Vždyť: „z jeho plnosti jsme byli obdarováni
my všichni milostí za milostí“ (Jan 1,16).
Sestry a bratři, přeji vám pokojné Vánoce
a požehnaný nový rok.

Ondřej Kolář

Třicátníci

Distanční kostel
Státní opatření proti šíření nákazy covid-19
nám uzavřela kostel. Skoro pro všechny, na
několik týdnů, opakovaně. Farář i staršovstvo
se proto snaží bohoslužby i další sborová set¨
kání zprostředkovat do našich domovů. Zatím
jedinou cestou je internet (videopřenosy,
záznamy, telekonference či zasílání e-mailem).
Bohoslužby vysíláme v přímém přenosu
v neděli ráno a zároveň je možné si je pustit
i ze záznamu později. V prvních týdnech šlo
jen o kratší pobožnost, ale později přešly
bohoslužby do plné liturgie včetně zpěvu
s hudebním doprovodem. Když jsme se koncem jara zase začali k bohoslužbám scházet
v kostele, zvažovalo staršovstvo, zda tyto
videopřenosy ukončit. Nakonec se rozhodlo je
zachovat, protože mohou přinést evangelium
i lidem, kteří by na bohoslužbu nepřišli
(ať už z obavy z nákazy či z jiných důvodů).
V období zcela uzavřeného kostela zhlédlo
celou internetovou bohoslužbu cca 20–25
účastníků, v období letního uvolnění cca 5–10
účastníků. Za jedním účastníkem se může skrývat jeden člověk, ale i celá domácnost u jednoho počítače. Většina lidí sleduje bohoslužbu
v přímém přenosu, menšina pak v průběhu
neděle a ojediněle i v následujících dnech.
COVIDová omezení silně zasáhla i kontakt
české části sboru s Korejci a Japonci. Zejména
korejská komunita přistupuje k protiepidemickým opatřením vážněji a důsledněji. Takže ke
společným bohoslužbám jsme se nesešli ani
v době letního uvolnění. Touha po společenství
však nevymizela, a tak se (kromě úspěšného

internetového bazaru jídel) konaly i dvě mezinárodní bohoslužby přenášené po internetu.
Díky tomu jsme mohli zkusit experiment:
kázání zazní jen v jednom jazyce, v ostatních
jazycích jsou na obrazovce titulky. V prosinci
bylo korejskými a japonskými titulky opatřeno
české kázání, v lednu vyzkoušíme pravděpodobně české a korejské titulky nad japonským
kázním. Jsme si vědomi, že některým sestrám
a bratrům nemusí titulky vyhovovat. Proto
bude staršovstvo po lednové bohoslužbě
vděčné za vaše připomínky a názory.
Staršovstvo si také uvědomuje, že sestry
a bratři, kteří internet nemohou používat, jsou
od sborového života takřka odříznuti. Proto
zve na bohoslužby (dokud je počet účastníků
v kostele omezen) přednostně právě ty, kteří
bohoslužby po internetu nemohou sledovat.
Pokud nemáte přístup ani k e-mailu a rádi
byste si nedělní kázání alespoň přečetli, ozvěte
se faráři nebo staršovstvu (kontakty viz na
konci Terasy) a můžeme vám kázání zasílat
běžnou poštou (dopisem).
Internet je rozsáhlý, a tak se sborová on-line
setkávání uskutečňují pomocí různých počítačových programů a platforem. Zde je přehled
jejich adres:
• Bohoslužby: www.facebook.com/ujakobovazebriku/videos/ (přímý přenos i záznamy)
• Nedělní škola: www.facebook.com/ujakobovazebriku/videos/ (záznamy)
- Biblická pro dospělé: Skype skupina
„Kobyliská biblická“ (videokonference)
• Konfirmační příprava: soukromá skupina
na Zoomu (videokonference)
• Třicátníci: https://meet.google.com/powspcr-wkm (videokonference)

• Snídaně s hostem:
https://meet.google.com/gnh-yxeb-kgu
(videokonference)
• Schůze staršovstva: soukromá
Skype skupina (videokonference)
Většinu těchto informací (vč. záznamů
kázání z každé neděle) najdete na sborovém
webu www.kosteljakob.cz
Sborové ohlášky zasíláme každou neděli emailem spolu s textem kázání a odkazem na
videozáznam kázání. Pokud chcete ohlášky
dostávat do svého mailu, ozvěte se faráři či
staršovstvu (kontakt viz na konci Terasy).
Pár tipů nakonec:
• Videopřenos bohoslužeb běží na Facebooku,
ale pro jeho sledování nemusíte být na Facebooku přihlášeni.
• Pro záznamy bohoslužeb nemusíte chodit na
Facebook vůbec. Najdete je na webových
stránkách sboru.
• Pokud přijdete na Facebookovou stránku
s videi v neděli příliš brzo, přímý přenos se
vám neukáže. Je potřeba stránku znovu načíst
přesně v 9:30, to už přenos zaručeně běží.
• Ani k účasti na biblické nemusíte mít účet na
Skype. Pokud se chcete biblické zúčastnit,
ozvěte se faráři a dozvíte se vše potřebné.
• Videokonferencí se můžete účastnit, i když
nemáte v počítači kameru či ji ne používáte.
I kdybychom se jen slyšeli, bude to dobré.

Jan Šotola

Bazar on-line
Tradiční kobyliský „bazar jídel“ se letos uskutečnil v jiné podobě, než na jakou jsme bývali
po léta zvyklí. Vládní protipandemická nařízení
nám totiž nedovolila uspořádat takové setkání,
při kterém bychom v Kobylisích společně
hodovali a ochutnávali česká, korejská a japonská jídla přímo ve sborovém domě. Bazar jsme
tedy v první fázi přemístili do virtuálního prostředí internetu. Nabídka byla vystavena na
facebookové stránce, kam se hlásili dobrovolníci se svými produkty a zájemci o ně se zapisovali do komentářů ke každému zveřejněnému jídlu, nebo výrobku. Současně byla
nabídka rozesílána v souboru PDF jako příloha
pravidelného mailu s ohláškami. Uzávěrka
objednávek byla v neděli 22. listopadu a následující týden byl vymezený na vaření a přípravu. Na Facebooku se vedle jídel, cukroví

a ořechů objevily i paličkované krajky, obrázky
ze sušených květin, papírové vánoční hvězdy,
svíčky a mýdla, oblečení i potřeby do domácnosti. Největší zájem ale byl o populární české
řízky s bramborovým salátem, korejské nudle
čapče a smažené japonské taštičky inarizushi.
V sobotu 28. listopadu dopoledne jsme
v hale kostela připravili na stoly lístky s jednotlivými objednávkami a s napětím vyhlíželi
jedenáctou hodinu, na kterou byl domluvený
příjem. Dorazí včas všichni, kdo nám do
bazaru slíbili dodat zboží? Bude všeho dost
a bude nám stačit prostor, který jsem v hale
vymezili? Na rozmýšlení ale nebyl čas, když
dorazili první dodavatelé, nasadili jsme si roušky, navlékli rukavice a dali se do díla.
Postupně jsme na stoly skládali objednaná jídla
a výrobky a s napětím vyhlíželi dvanáctou
hodinu, na kterou byl ohlášen výdej. Všichni
dorazili včas a všeho bylo dost, hygienické
předpisy jsme dodrželi a příliš se neshlukovali.
Příjem i distribuci jsme zvládli v šesti
lidech, s Matějem jsme rozdělovali objednávky, bratr Ryu s manželkou přebírali a třídili
korejská a japonská jídla, bratři Kolář a Polák
prodávali med a medovinu a koordinovali příchozí. Po jedné hodině už bylo vše rozebráno,
ale ještě týden se na sborovém účtu scházely
peníze z objednávek. Celkový výnos byl překvapivých 33 140 Kč a jako již tradičně posloužil k nákupu vánočních dárků pro pacienty
Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
Děkujeme všem, kdo se bazaru zúčastnili
tím, že nabídli své výrobky a samozřejmě
i těm, kdo si pro ně do Kobylisích přišli.
Nezbývá než doufat, že příští rok zahájíme
Advent ve větším klidu a o „bazarové“ dobroty se podělíme společně u jednoho stolu.

Jan Bouček

P.S.: Bazar jsme vzhledem k omezeným možnostem shromažďování spojili letos ještě s jednou dobročinnou akcí. Náš sbor se opět připojil ke sbírce Krabice od bot, kterou organizuje
Diakonie ČCE a které se účastníme již sedm
let. Během bazaru se tak ve farní kanceláři
hromadily balíčky pro děti ze sociálně slabých
rodin, na které by třeba pod vánočním stromečkem žádný dárek nečekal. Do nuselského
sboru, kde bylo letos jedno ze sběrných míst,
jsem 4. prosince odvezl krásných pětadvacet
krabic a všem dárcům tímto děkujeme
za jejich obětavost.

BoHoSlUŽBY

V kostele U Jákobova žebříku v Kobylisích:
v neděli 9.30 hodin česky, v 11.30 hodin korejsky
a ve 14.00 hodin japonsky.
Každou první neděli v měsíci je společná
česko-korejská ekumenická bohoslužba
od 9.30 s vysluhováním sv. večeře Páně.
V ekum. kostele sv. Václava v psychiatrické
léčebně v Bohnicích ve středu v 15.30 hodin.

J i ná s hro má ždě ní če s k á:
Úterý

19.00 – Setkání střední generace
(každé třetí úterý v měsíci)
Středa 19.30 – Setkání mládeže (v sudé týdny)
Čtvrtek 18.30 – Biblická hodina
Pátek 14.30 – Biblická hodina dětí

Každou první neděli v měsíci se v našem kostele
schází od 15.00 LOGOS, občanské sdružení
křesťanů s homosexuální orientací, jejich rodin
a přátel. www.logoscr.cz

Křest se koná o křestních nedělích, nebo
na požádání a po projednání staršovstvem.
Upozorňujeme vás na možnost
konat pohřby v kostele.

Návštěvní hodiny farní kanceláře
dle telefonické domluvy.

Mateřské centrum Benjamin každou středu od 17 hod.:
odpoledne plné her, rozhovorů, zábavy i různých
překvapení. Fantazie a kreativita rodičů zde jistě
najde své uplatnění.
Kavárnička (nejen pro seniory)
1. středa v měsíci 14–16 hodin

Sborový kalendář

22:00

25. prosince
Boží hod vánoční
přenos v České televizi
káže bratr farář Ondřej Kolář

9:30

24. prosince
Štědrovečerní shromáždění
vede bratr farář Ondřej Kolář

26. prosince
9:30
Svátek sv. Štěpána
káže sestra vikářka Anna Pokorná

27. prosince
VP 9:30
káže bratr farář Ondřej Kolář
31. prosince
Silvestrovské shromáždění
vede bratr farář Ondřej Kolář

18:00

3. ledna 2021
Mezinárodní bohoslužba

9:30

Kdo potřebují nakoupit nebo jinak pomoci,
nechť neváhají a ohlásí se bratru faráři,
komukoliv ze staršovstva nebo členům
pastorační skupiny sboru (koordinátorkou
této skupiny je Helena Hromádková,
tel.: 775 133 736), nákup zařídíme.

K O N T A K T Y @ L I N K Y

Kancelář sboru: 737 272 252, e-mail: kosteljakob@volny.cz
Faráři: Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., e-mail: okolar@centrum.cz, mobil: 737 371 857
Mdiv. Kwanghyun Ryu, korejský farář, e-mail: fortruth012@gmail.com
Kurátorka: Ing. Vlasta Rejentová, e-mail: vrejentova@seznam.cz
Místokurátor: Ing. Jan Hon, e-mail: jhon@volny.cz
Správce: Ing. Jan Polák, e-mail: mail@janpolak.cz, mobil: 608 529 495
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