EVANGELIUM PODLE KAJÍNKA
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný
v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6,23)
Nedávno proběhla v knihkupectví Dobrovský autogramiáda
Jiřího Kajínka, který napsal svoji první knihu. Z nejznámějšího českého vraha se rázem stává celebrita, na kterou se
stojí fronty a mnozí se s ním fotí. Kajínkova sympaticky
koblížkovitá tvář vyluzuje úsměvy nejenom u maminek,
ale i u malých dětí. Je možné, že s Kajínkem se budeme
potkávat a bavit v pořadech typu Show Jana Krause anebo
Šípoviny.
Připomeňme si v této souvislosti i film Kajínek z roku
2010 - který sice vinu nepopírá, ale má pro něho plné
pochopení - neudělal nic jiného, než že během přestřelky
zabil ty správné padouchy (nechutné sadisty, kteří zmrzačili
bezbrannou ženu) a svět je díky němu hned o něco lepší
místo pro život.
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Člověk, který se stane oblíbeným a sympatickým jen
proto, že zabil jiné lidi? Ne, není to správné, není to ani
spravedlivé, není to dobrý příklad dětem, ale… Jiří Kajínek
jen oživil dávný mýtus milosti, který se v kolektivní paměti
lidstva opakuje bezpočtukrát. My, Češi, známe i jiného polepšeného vraha - Václava Babinského, který zbytek života
dožil v klášteře, kde pěstoval květiny. Anebo vzpomeňte na
školní četbu - loupežníka Záhoře, mučitele, nad kterým se
Bůh slitoval. Také v Bibli bychom našli podobné antihrdiny,
např. Barabáše. I on se stal na Velký pátek nečekanou
celebritou, miláčkem národa, namísto pomalého umírání.
A máme tu i Jidáše, který nám nedává spát. Tolik bychom
i jemu přáli milost! Teologové napsali stohy knih na jeho
obhajobu - ačkoliv právě jemu Ježíš říká příkrá slova:
„Běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo
lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!“ (Mt 26,24). Kdo jiný by
si ale zasloužil poznat skutečnou milost?
To je ale špatně položená otázka, protože tajemství milosti
je v tom, že se nedá nikdy „zasloužit“. Není za zásluhy.

Ani Jidáš a ani Kajínek si milost nezasluhují, stejně jako já, ty nebo kdokoliv jiný. Ve starověké
řečtině se slovo milost objevuje jako antonymum ke slovu žold, odměna, mzda. Zatímco mzdu si
zasloužíme (ať už je spravedlivá, anebo jde o pověstných třicet stříbrných), tak naproti tomu milost
přichází mimo jakýkoliv plán. Boží milost přichází vždy jako nezasloužený dar, na který neplatí
žádný nárok.
Kajínkův rodící se mýtus nám jen znovu
připomíná obecný hlad po příběhu plném milosti. Někdy je lidská vina tak velká a šance na
propuštění tak malá, že zbývá jen jedno jediné,
a to amnestie. Proto si troufám tvrdit, že i na
Kajínkově příběhu se zrcadlí nepatrný kousíček
evangelia. Je to sice vrah, ale přece dostal
nezaslouženou, nepravděpodobnou šanci žít na
svobodě - ačkoliv nemá na Božím soudu ještě
vyhráno.

11.10. od 15.30h
Kavárna nejen pro seniory
14.10.2017
Výlet berounské besídky
5.11.2017
Společný oběd a rozhovor berounských

Ale pokud nás jeho autogramiáda přece jen
pohoršuje, položme si několik otázek: je jeho
propuštění nespravedlivé? Ano je. Ale to samé 11.-18.8.2018
by se dalo říci o našem propuštění z otroctví Sborová dovolená 2018
hříchu. Že si uznání a obdiv za své temné činy
nezaslouží? Určitě. Ale nevyprávíme nakonec
i my o tom, co všechno jsme dělali dříve, než
jsme poznali Boží milost? Vždyť i naše hříchy
jsou součástí evangelia, velkého příběhu o odpuštění, které přichází jako Boží odpověď na všechno
zlé, co jsme v životě spáchali. Je proto dobré si skandál naší milosti v Ježíši Kristu občas připomenout, abychom se i my stávali lidmi plnými milosti.
David Kašper

BEROUNSKÉ AKCE

Výlet besídky

V sobotu 14.10. pořádáme výlet s berounskou besídkou. Můžeme prozradit, že malá besídka
(žluté a modré oddělení) půjde s vedoucí Terezou Gorošovou na horu Děd a velká besídka (červené
oddělení) bude mít jiný, náročnější, cíl (zatím ještě čekáme na potvrzení, ale můžete se těšit, bude
to stát za to).

Oběd a rozhovor berounských
V neděli 5.11. proběhne po bohoslužbě a společném obědě „miničlenské“ shromáždění. Společně
si popovídáme o životě a práci na berounské stanici. Zúčastnit se mohou i nečlenové.
David Kašper

ŘÍJNOVÁ KAVÁRNA
NEJEN PRO SENIORY
11.10.2017 od 15.30hod

Na říjnovou Kavárnu přijala pozvání Lída Marešová,
lektorka Etických dílen na základních školách. Náš
host nám představí preventivní programy Etické dílny®
a ukáže nám způsob práce s dnešními dětmi. Vezme
s sebou i „kamaráda Ludvíka“ a ze své perspektivy nám
dá nahlédnout do situace základních škol ve vztahu ke
křesťanské etice. Káva, čaj a občerstvení zajištěno.
Srdečně vás zveme!
Jana Valešová

OLŠINSKÉ STŘEVO 2017

Ještě jednou o sborové dovolené
Letošní zadání pro básně bylo, krom vymezení jejich maximální délky,
použití slov strč, prst, skrz, krk.

Dane, strč prst skrz krk
V roli Lorda Rolfa
Strč prst skrz krk
Na klavír hrála Klára
Strč prst skrz krk
Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty
Strč prst skrz krk
A Julie olejuje koleje
Strč prst skrz krk
Na Olšině bylo krásně
Přečteme si o tom básně
A až to Dan nezvládne
Padne na zem bezvládně

Divný rým a ještě divnější báseň
Strč prst skrz krk
řek’ dřív, než bys okem mrk.
CIWE, XD, LOL
udělám ti bol,
a jestli mi utečeš
smrti hlavu učešeš,
když tu hlavu neučešeš,
tak jí nikdy neutečeš.

Autor: Eda Holeček
Strč prst do vody,
budou velké hody.
Skrz krk projdu hned,
anebo teď?

Autor: JDZ
Chci přihlásit své střevo na Střevo
- ale skrz nic neprochází
tak budu muset prohlásit se za dřevo.
Požadavek strčit jazykolam do rýmů
totiž našel v mých schopnostech vážnou trhlinu.
A tak se potím, mořím, vážně v tom všem plavu
ani psát mi nejde, neb prst mám naražený z volejbalu.
Tak prosím kompetentní osobu, co na krku má tento slet básníků,
aby příště změnil kritéria tohoto podniku.

Strč prst skrz krk
aneb mladické bilancování
Anonymní poeta

Když jsem skákal salto,
kostrč jsem si natlouk,
to mám asi za to,
že jsem atlet samouk.
Skrze sporty nejsem,
já mám jiné klady,
na piano cvičím
denně prstoklady.

Matný lesk rzi
Ó Šumavo, Šumavo
kdysi v tobě vládly ruce bohatýra
mocná síla i v sebe vlastní víra
Ó Šumavo, Šumavo
dnes když v tobě padouch křičí: „Flastr, či
meč?!“
je to jen nevinný žert, za tím hned v tenisu smeč
Ó Šumavo, Šumavo
kdysi na mečích matný lesk rzi tvořil tvou krásu
dnes už je to jen prs trávy a krk konipasů.

Večer cukr k mléku
přidám místo medu,
to potom spím sladce,
to nejlépe svedu.

Noční můra správce objektu
Anonym z 21. století

Strčil prst skrz můj krk,
zaklepal jsem bačkorama dřív, než by si mrk.
Všude spousty krve bylo,
to by se vám nelíbilo...
Takovej svinčík uklidit,
to jednomu vezme klid.

Napiš báseň
Lea Ripplová

Vezmi si brk, očima mrk,
natáhni krk, jen žádný frk,
tak si dej srk, sál tu už zmlk.
Ty taky mlč, do kluka strč,
pejsku, nevrč, ocásek trč
a nejež srst, zvedám svůj prst.
... Někdo tu vrz, brýlemi skrz,
dme se mi prs - - kdo to zas trs?
---Tichá se rozezní písní ranní
modlitba vroucí - pán i paní
pošlou ji do nebes...
Pak zmlkne sál, cvrčci si housličky ladí,
dívej se v dál a najdeš svoje mládí
a ptačí zpěv se přidá...
Leť ptáčku výš a v nebi pozdrav
prosím tu za všechny, mou duši uzdrav.
Leť ptáčku výš a v nebi pozdravuj
a za nás za všechny pokorně oroduj.
Já žiji zde, však duše má se vznáší
a láska, klid a mír se do srdcí nám snáší.

Olšina Open 2017
Už mám po krk lenošení,
v prstech sevřu raketu,
na kurtu pak v okamžení,
se soupeřem zametu.
Do oprátky hlavu strká,
kdo soupeře podcení.
Skrz branku pak z kurtu míří
radostní a zpocení.

Bez názvu
Doufám, že se každý ztiší,
když trochejským veršem píši.
Jde mi totiž v ústrety
úkol hodný poety!
„Pište báseň! Dvanáct veršů!“
tím však úkol nekončí,
„Strč, prst, skrz, krk - musí míti!“
velitel nám poručí...
Tento strašný nelibozvuk
potíže mi učiní...
Luna ví: radš jiná slova (!)
volala bych do síní...

O sborovce

Jonáš Chráska, Šimon Bartošek, Daniel Chráska
Pojedeme na sborovku
u rybníku Olšina.
Už se na to velmi těším
já a moje rodina.

Na sborovce je zábava,
někdy možná námaha,
většinou je z tenisu,
nenapadá mě rým na su.

V autě se zlobíme,
prsty do krku si dáváme
a strkáme se.

Šumava je krásná,
ještě více s Olšinou,
proto se loučíme
a nashledanou.

Autor: Hladový Jelen
Bez výrazu, bez emoce
Hledí jelen na ovoce
Bez citu a bez pohnutí
Strčit prst ho kamsi nutí
Jakás můra z Olšiny
Odolává, odolává vteřiny a hodiny
Nakonec ho skrz krk strčí
Zabeká a zmizí v smrčí

SBOROVÁ DOVOLENÁ 2018
Předběžný termín

Pro sborovou dovolenou v příštím roce je předběžně zarezervovaný termín od 11. do 18. srpna
2018 opět v Rekreačním zařízení Olšina. Termín i místo ale budeme moct finálně potvrdit teprve
až po domluvě na ceně ubytování se správcem areálu.
Tomáš Chráska

ZPRÁVY ZE STARŠOVSTVA
Hovořili jsme o uplynulých letních sborových akcích - dorostovém táboře, sborové dovolené
a mládežnickém pobytu. Všechny tři akce byly hodnoceny pozitivně. Velice děkujeme všem
organizátorům a pomocníkům, kteří se podíleli na uskutečnění těchto akcí.
30. srpna se konalo na Smíchově setkání pedagogických pracovníků ze smíchovské části
našeho sboru.
12. září se konal Den neziskových organizací u Anděla, který byl pořádán MČ Praha 5. Sestra
Marie Veselá a kazatel Jan Valeš na tomto dni představili seniorskou kavárnu a Dluhovou poradnu
Pobočky Diakonie CB v Berouně.
Rámcově bylo dohodnuto, že Jan Valeš bude kázat v Berouně jednou za měsíc a David
Kašper bude kázat jednou měsíčně na Smíchově. 8. října se naši kazatelé vystřídají poprvé.
Večeře Páně bude vysluhována na Smíchově i v Berouně zpravidla 1. neděli v měsíci.
Večerní nedělní modlitebních setkání na Smíchově se budou konat ve stejný den, ve který
bude vysluhována Večeře Páně.
Hostovský pokoj bude jednou měsíčně zdarma využíván k ubytováni dvou členů Rady CB.
Staršovstvo zvolilo novou správní Radu Pobočky Diakonie CB v Berouně na období tří let ve
složení: Marie Veselá (předsedkyně), Pavel Bartošek, Jana Valešová a Petr Kolman.
Sestra Petra Kašperová působí v Nemocnici Na Homolce jako asistent nemocničního kaplana. Souhlasili jsme s poskytováním daru Petře Kašperové ve výši 4000 Kč měsíčně po dobu 12
měsíců na podporu její kaplanské práce.
V Berouně proběhla ve spolupráci s Dluhovou poradnou mimořádná sbírka na podporu Pavla
Kurušty.
K 1. září přestoupili do našeho sboru kazatel Jan Valeš a jeho manželka Jana Valešová
a jejich děti. Své členství ve sboru ukončila sestra Markéta Lánská (roz. Rausová).
Další jednání staršovstva se budou konat 3. října a 17. října 2017.
Během října proběhnou první rozhovory se zájemci o křest: Adamem Pokorným, Františkem
Wolfem a Martinem Hrbkem; do sboru chtějí vstoupit manželé Ruslan a Julie Gricykovi.
Aleš Čejka

Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život.
(2. Kor 4, 10)

PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ
Smíchov

Beroun

Neděle

8:45 modlitební chvíle
9:30 shromáždění
18:00 modlitební chvíle první neděli v měsíci

9:30 shromáždění

Úterý

18:00 mládež

Středa

18:00 biblická hodina

Čtvrtek

18:30 biblická hodina

Pátek

16:15 dorost

16:30 dorost
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