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Pobožnost z Farářského kurzu 2014
téma kurzu: Quo vadis ČCE? Co na to Jan 2, 1-11? Svatba v Káni

Ženich je asi propocený až na košili. Svatba má trvat na sedm dní. A nejsme ani v polovi-
ně a víno už dochází. Tady někdo nerozvážně rozprostřel své finanční možnosti. No nic, toh-
le je nějaký status quo. Nastala chyba v plánu – co teď s tím?

Quo vadis svatbo?
Na svatbě je Ježíš s učedníky. Dobrá záchrana, kdyby o jeho moci ženich věděl, šel by

za ním. On neví. Má ale kliku – je tam Ježíšova matka a ta tuší, takže za ním jde. Ježíš ji
docela stroze odbyde, Ježíš ale nakonec něco udělá. Učiní znamení.

Znamení je v mnoha ohledech zvláštní. Tohle je nebývale skryté a podílí se na něm hned ně-
kolik lidí – Ježíš jim udílí pokyny a ti je plní. Tak, jak je u Jana zvykem, nevíme, kdy se přesně zna-
mení stane. Někde na cestě ke správci se voda promění ve víno a svatba je zachráněna.

a) Skrytost znamení je tak dokonalá, že až na několik služebníků a učedníků nikdo ne-
tuší, že se něco zvláštního událo a přece na konci slyšíme: „Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské
počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.“ Kontrast mezi
hektolitry vína a těmi, kteří v něho uvěřili, je prostě zarážející. Ježíš se tam nenechá-
vá na ramenou nosit, naopak tiše a skromně – neveřejně – učiní, co je třeba, a ti, kteří to
vidí, v něj uvěří.

b) Ti, co se aktivně účastní. Není jich mnoho, ale jsou tu. Práce to není lehká. Naplnit ty
nádoby vodou chtělo námahu a určitě i víru, že to má smysl. Z textu se o nich moc nedoví-
me. Jsou nazváni jako diakoni – služebníci. U Jana se vyskytuje toto označení jen třikrát. Zde
a pak ve 12. kap., kde Ježíš říká: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam
bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“

Tihle cti došli, ne přímo u lidí, ale u Pána. Pomohli zachránit situaci, aniž by si toho ně-
kdo všiml. Podobně jako Ježíš zůstali v anonymitě. Beze slávy. Oceněn je ženich, který se
podle správce zachoval jinak, než je zvykem. Inu, zvyk je třeba porušit, aby se ukázalo něco
podstatného. Svatba ale jede dál. Svatba byla zachráněna! Ježíš odchází a s ním i jeho
učedníci. Takhle zjevil svou slávu.

Quo vadis ČCE? Myslím, že motivy z tohoto příběhu jsou nosné i pro naši situaci.
1) Nečekat v naší službě nějakou velkou slávu (navíc teď, kdy veřejnost nechápe, proč

dostáváme „tolik peněz“, a my teď promýšlíme, jak s nimi naložit). O to víc je to pro nás
v tomto stavu quo impuls, jak s naší službou naložit, tak abychom dokázali (třeba i skry-
tě), že si to zasloužíme a že z toho bude mít užitek velké množství lidí, nejen my, kteří o slá-
vě Boží něco málo čtou a věří v ní.

2) Aktivně se spolehnout, že když se nám nebude dostávat moudrosti, víry, lásky a na-
děje, budou tyto dary rozmnoženy.

3) Důvěřovat Bohu, že do tohoto světa zasahuje – neokázale a ve skrytu, ale tak, že mů-
žeme dál jako jeho lidé být a plně brát z jeho nabízených darů. Jsme v jeho moci.

Neodpovídám tedy na otázku „kam“ ale spíš „jak“ kráčet – tedy ve víře v Pána, který
svou slávu zjevuje, jak se jemu líbí a ne jak by se někdy líbilo nám. Respektujme to a služ-
me mu s radostnou vírou. Amen Matěj Opočenský



Milí čtenáři,
únorové číslo SD Katakomby je rozděleno na čtyři části. Budeme se snažit dodržovat
tento formát i nadále. 

V první části naleznete pobožnost, která byla pronesena na letošním farářském kurzu vaším
farářem. V budoucnu bychom chtěli „nahradit“ tuto rubriku tématem, které by se dalo nazvat
„Duchovní růst“. Je to ostatně jeden z mnoha nápadů, který zazněl ve sborové diskusi. 

V druhé části, která by se dala nazvat „Ze života sboru“ naleznete dlouhý článek
o sborové diskusi, zdravici od paní farářové a zápis ze schůze staršovstva. V dalších
číslech nebude chybět „farářův střípek“. Tentokrát na něj nezbyl prostor. Tato část do-
pisu by měla být vždy nejobsáhlejší a měla by být místem i pro vaše náměty a postřehy ke
sborovému dění. Ostatně jeden z výstupů z diskuze byl, aby Katakomby měly co nejvíce
přispěvatelů. Jen tak budou čtivé a zajímavé.

Ve třetí části se dozvíte něco ze seniorátně-církevních událostí a zajímavostí. Po-
kusíme se hledat takové příspěvky, které mají souvislost s naším sborem. V tomto čísle
si budete moci přečíst o našem spřáteleném středisku Diakonie SZP, představení
práce Mikuláše Vymětala jako faráře pro menšiny a o potravinových bankách.

Ve čtvrté části nazvané zatím pracovně jako Různé naleznete dokončení článku
manželů Tuškových Evangelion. V této části se zmiňují i o našem sboru. Dále pak
skvělý recept od Renáty Radové.

V příloze naleznete samozřejmě také program na únor a březen. Na druhé straně in-
formace o projektech potravinová banka a vaření polévek.  

Přejeme Vám radost ze čtení Vašeho Sborového dopisu. 

Diskuse o budoucnosti sboru
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18. 1. 2014 proběhla ve sboru velká diskuse. Ba-
vili jsme se o přítomnosti a budoucnosti sboru.
Kde má sbor silné aslabé stránky. Vyšli jsme zma-
nuálu (viz lednové katakomby), který poskytla
církevní komise, jež měla za úkol připravit sbo-
ry na otázky týkající se budoucnosti konkrétních
sborů, potažmo celé církve v období odluky
církve od státu. Náš sbor se rozhodl, že na tuto
diskuse pozve zkušeného odborníka – Petra
Klápštěho, který by diskusi řídil avnášel do ní ur-
čitý řád, aby se diskuse nerozmělnila aměla kon-
krétní výstupy. Diskuse se za celý den zúčastni-
lo zhruba 50 členů i sympatizantů sboru.

1.1 Atmosféra
Atmosféra při sobotní diskusi byla pro vět-

šinu velmi příjemná, i když se diskuse

 nakonec protáhla na celý den. Byla dělná,
probíhala v otevřenosti, ale s respektem k ná-
zoru druhého. Často bylo i veselo. Mohli
jsme se vzájemně víc poznat, jak kdo uvažuje
nad tím či oním problémem, sami jsme si
mohli utřídit, v čem je pro nás sborové
společenství důležité a kde má své limity. Kde
bychom se mohli zapojit více, kde naopak
investovat čas a síly nechceme.

1.2 Positiva sboru
Pracovali jsme nejprve v pěti skupinách

cca po šesti lidech. Prvním tématem byla po-
sitiva sboru. Každá skupina pak představi-
la svůj pohled na sbor a společně jsme
o nich diskutovali a následně jsme ohodnotili
zelenými samolepkami, co se komu líbí.



Z vyřčených positiv vychází, že ve sboru je
dobrá atmosféra. Každá generace si může
najít své místo a je vítána. Nově příchozí jsou
vítáni, a pokud chtějí, mohou se přirozeně
zapojit do dění sboru. Sbor si uvědomuje
i přesah k těm, kteří do sboru nemohou fy-
sicky přijít. Své místo mají bohoslužby, bib-
lické svědectví a mnoho aktivit, které sbor
pravidelně i nepravidelně koná.

1.3 Negativa sboru
Z negativ výrazně plyne, že sbor tíží mi-

nimálně dvě věci týkající se prostor. Nejistý
pronájem a celková utajenost sboru. Při
probírání dalších negativ se také ukázalo, že
sbor má chuť sepsat si své zvyklosti – „pra-
vidla sboru“ (pro nově příchozí i pro ty, kte-
ří jsou ve sboru dlouho) – Smysl pravidel by
měl být informativní nikoliv závazný a dog-
matický. Ve svobodě přijímaný, spíše uka-
zující, co cítí sbor jako důležité. Měla by slou-
žit jako první informace, co a jak se ve sbo-
ru děje. Práce na pravidlech by měla být tý-
mová. Účastníci se také shodli na tom, že
můžeme trochu upravit i sborový život při bo-
hoslužbách. Důvodem je, aby bylo možné
lépe vstřebat konkrétní liturgické prvky,
k tomu by mohly sloužit chvíle ticha, nebo
varhanního preludia. Nezanedbatelný hlas
zazněl také k nabádání aktivního zapojením
lidí do sborového života.

1.4 Příležitosti a hrozby
Po první fázi a dobrém obědě jsme zača-

li pracovat na tom, jaké sbor vidí příležitosti
a hrozby ve svém okolí.

Příležitosti jsme spatřili v těchto bodech: Vy-
užívání grantů, Koupě prostor při privatizaci
(možnost využít peněz, které dostaneme jako cír-
kev od státu), Otevření dětských skupin. Velkou
pozornost přitáhly akce, kterých se sbor účast-
ní – Noc kostelů, Zažít město jinak a Možnost
presentace v regionálních mediích.

Hrozby ukázaly opět na problém prostor
(nečekaná výpověď, zvýšení nájmu a energií,
privatizace – zájem třetí strany), na nutnost
okamžitého financování, pokud by se církev
takto rozhodla, změnu přístupu radnice
MČ Praha 10 k církvím (celková nepřátelská
atmosféra ve společnosti), zhoršení finanční
situace členů sboru (ale také obecně).

1.5 Nápady
Když pak byly všechny body sepsané na

plachty: positiva, negativa, příležitosti
a hrozby, vymýšleli jsme, jak předejít nega-
tivům a hrozbám a naopak využít positiva
a příležitosti sboru.

Sborové prostory
připravenost ke koupi prostor a lobbing
na MČ Praha 10
• současných i jiných a sledovat privatizaci

na MČ Praha 10, zajištění financování
(banka, úvěr, celocírkevní sbírka, část
z restitučních peněz, grant, členové sboru)

• zajistit dlouhodobou a stabilní smlouvu
a zahájit projektovou přípravu bezbarié-
rového vstupu (tak aby vstup vyhovoval po-
třebám sboru). Nutná kombinace obou
bodů – bez dobré smlouvy velké riziko
ztráty prostor.

Web, Regionální tisk, Akce pro veřejnost:
vernisáže a výlety, Noc kostelů, Zažít měs-
to jinak

Vnitřní sborová pravidla
Vypracování vnitřních sb. pravidel „sboro-
vé zvyklosti“ – pro nově příchozí i pro stá-
vající členy – plachty, co se ve sboru děje a co
se chystá

Nejen mediální zviditelnění sboru (a jeho aktivit)
V tomto bodu se sešlo několik nápadů, kte-
ré směřují ke zviditelnění sboru navenek
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a lepší propagaci některých akcí, které sbor
pořádá.

Posilování vazeb uvnitř sboru
a) setkání konfirmandů po letech a nefor-

mální mezigenerační setkávání
- nutnost dohledat v archivu kontakty
- může se propojit s oblíbenými sboro-
vými nedělními obědy. Jako nápad za-
znělo, že to může být i formou nějaké
společenské hry. Cílem by mohla být
znalost o členech sboru, o historii sbo-
ru, celkově o Vršovicích.

b) výlety a víkendová setkávání
- důraz v diskusi na jednoduchost. Na-
příklad jen v rámci Prahy, aby odpadla
leckdy zdlouhavá organizace (potvrzo-
vání účasti, objednávání autobusu atd.)
- konkrétní nápad vyjet do nějakého cír-
kevního střediska – Chotěboř

Spolupráce ven (jen některé nápady)
Udržet a prohloubit vztahy s Diakonií SZP
a vlastní projekt v sociální oblasti
• týká se zejména spolupráce se zdravotnickými

středisky v okolí sboru (nemocnice, LDN
atd.), dětská vánoční hra ivtěchto prostorách.

• služba veřejnosti: dvakrát za rok návštěva
LDN, nemocnice, Zvonková – divadelní
představení, jiná forma aktivit

• zavést pravidelné návštěvy formou služeb čle-
nů sboru, cílem by byl: rozhovor, četba litera-

tury, společný čas s pacienty (vytržení ze ste-
reotypu) – vysoká priorita 9, aktivní účast 5

Fysické zviditelnění sboru
• revitalizace vnitrobloku a zviditelnění sbo-

ru formou šipek a infotabule, nástěnka ve
vnitrobloku a na ulici Ruská

Finanční pomoc druhým uvnitř sboru
• vytvoření fondu sociální pomoci – již exi-

stuje
• mluvit o situaci samofinancování: zdů-

razňovat potřebu obětavosti, informovat se
u jiných sborů, jak se připravují na odluku
státu od církve, zkusit využít granty

Duchovní život
a) bohoslužby a rozvoj osobní spirituality

- vzešlo několik návrhů k současné podo-
bě bohoslužeb: včasný začátek – domluvit
s varhaníky, aby začali s preludiem přesně
v 9:30, zařadit do bohoslužby tiché chvil-
ky nebo varhanní preludium pro soustře-
dění – například po kázání a po modlitbě,
mezi přímluvy a ohlášky preludium, větší
důraz na společné přímluvy———
- předem informovat o textech, na které
se bude kázat

• Duchovní růst v SD Katakombách, pří-
padně vytvoření skupinek a modlitební sku-
pinky i v ekumenickém formátu, nebo po vzo-
ru skupinek, které jsou v ŘKC u Václava
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Oslovování veřejnosti v duchovní oblasti
• jednou za půl roku přednášky s navazo-

vacími tématy: manželství, „smysl života“,
kurzy alfa

1.6 Souhrnem
Největší diskusi a prioritu vzbudily dva

body: Sborové prostory a nejen mediální
zviditelnění.

Jsou to body, které sbor dlouhodobě trá-
pí a ukazují, že sbor chce zaujmout okolí, ve
kterém působí.

Sbor si ale také uvědomuje, že je důležité
nezapomínat na budování vztahů mezi čle-
ny sboru. Nevrhnout se za každou cenu
„ven“, ale zachovat si své unikum a na něm
stavět. Sbor v tomto smyslu vyjádřil chuť se-
psat svá vlastní sborová pravidla pro nově
příchozí i pro vlastní povědomí. V otázce li-
turgické, zvyklostí, finančních potřeb atd.…

Tohle vše a mnoho jiného vzešlo ze sobo-
ty. Všechny nápady spojují dvě věci: chuť je
uskutečnit a najít na ně prostředky. To bylo
tématem středeční večerní debaty.

2. Středeční večerní diskuse

2.1 Uskutečnit nápady a najít na
ně prostředky

Ve středu se nás sešlo již méně, okolo
15 lidí. Hlavním tématem bylo hledání fi-
nančních možností a výběr modelů sboro-
vého i církevního uspořádání.

2.1.1 Kolik by stály nápady

Sborové prostory
cca 10 milionů
Je jasné, že koupě sborových prostor

(současných nebo jiných) je nad současné
možnosti sboru. Je nutné vymyslet strategii,
oslovit církev a radnici. Je ale také možné
v tomto projektu hledat možnosti i v eku-

méně, ve spolkovém životě v okolí. Při kou-
pi nových prostor sbor nemusí do takové in-
vestice jít sám, ale využít další subjekty.
Tento bod musí mít vlastní komisi, která
bude hledat řešení. V oblasti energií jsme se
dotkli vytápění a možnosti rekuperační jed-
notky. Investice by byla uskutečnitelná
z vlastních zdrojů – cca 100 tisíc.

Další nápady
Ostatní body jsou velice reálně uskuteč-

nitelné v brzké době. Noc kostelů, infota-
bule, fysické i mediální zviditelnění je
v možnostech sboru. Vše závisí na počtu lidí,
kteří se do toho zapojí.

Spolupráce s diakonií po finanční strán-
ce běží. Vlastní sociální projekt sbor fi-
nančně příliš nezatíží, naopak může půso-
bit kladně ve veřejnosti.

2.2 Modely sborového uspořádání
Velká a očekávatelná debata proběhla na

téma, jaký model by sbor upřednostňoval. Již
při sobotní diskusi jsme označovali, jaké sbo-
rové uspořádání bychom chtěli. Nejvíce
bodů dostal model M1: farář na plný úva-
zek. Dále pak M3: Samostatný sbor s ka-
zatelem povolaným na částečný úvazek,
část programu bude plně v kompetenci
presbyterů a M6: Sousboří – personální
unie, užší spolupráce staršovstev dvou
a více sborů v geografické blízkosti, kazatel
je povolán k práci na základě dohod obou
staršovstev. Tento model jsme ještě rozvedli
nápadem: dva sbory na jednom místě (še-
trnost nákladů na prostory) dva faráři – úzká
spolupráce sborů a farářů.

2.2.1 M1: farář na plný úvazek
Farář, který zastává většinu sborové prá-

ce. Netříští ji. Plně se jí věnuje. Na stávají-
cí stav je sbor zvyklý a vyhovuje mu. Chce fa-
ráře na plný úvazek – je to také znak sebe-
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vědomí a identity sboru. Zachovat tento
stav i v době samofinancování chceme a vní-
máme to jako „výzvu k víře.“ �Chceme to,
protože takový sbor máme rádi a je náš!

Nebudeme mít na něj finance, odejdou vel-
cí plátci saláru, zvýšení provozních nákladů,
případná stagnace sboru ohrozí schopnost
zaplatit.

Návrhy řešení
potřeba pomoci z církve – navrhnout vyš-

ším instancím, jestli by církev neuvažovala
investovat peníze do nemovitosti. Například
do činžovního domu. Nebo jiného objektu,
který by skýtal finanční možnosti a zázemí
pro sbor. Církev by z toho mohla profitovat
jako majitel.

2.2.2 M3: Samostatný sbor s kazatelem
povolaným na částečný úvazek
Zůstává svébytnost sboru – „vůně sboru“,

menší finanční náklady (na plat faráře),
motivace k činnosti „nefarářů“ ve sboru –
v zájmu zachování sboru nutnost rozdělení
práce, v krátkodobém horizontu může sbor
posílit, v dlouhodobém vést ke stagnaci.

Z diskuse: nechceme, jen jako ústupová
a dočasná varianta.

Shrnutí Matěje Opočenského: V sou-
časnosti složitě představitelné, sbor má na
to, aby aktivitami i finančně pokryl náklady
na celý úvazek. Na druhou stranu, v přípa-
dě že by poloviční farářský úvazek zname-
nal zvýšenou aktivitu členů sboru v podíle-
ní se na sborové práci, je možné v ní vidět
i velká positiva.

2.2.3 M6: Sousboří – personální unie + dva
sbory v jednom místě se dvěma faráři
Není trvale udržitelné, znamenalo by to

v dlouhodobé perspektivě ztrátu „vůně na-
šeho sboru“ – sloučení s jiným. Může se ale
stát zároveň obohacením. Je to také svým

způsobem návrat k začátkům sboru jako ka-
zatelské stanici pod sborem na Vinohradech.

Shrnutí Matěje Opočenského: Negativ-
ní ve smyslu ztráty „rodinného sboru“, farář
pastoračně nezvládne dva sbory naráz. Pod-
vědomě je slučuje. V rámci svého uvažová-
ní a farářské praxe si to nedovedu představit.
Jako lepší varianta se mi jeví jeden sborový
objekt se dvěma faráři. Kombinace M2 a M6
pak možná proveditelná. Možnost obohacení.
V úvahu přichází jednání s Vinohrady.

2.3 Celocírkevní modely
Stávající situace církve: cca 250 sborů

a 203 kazatelů. Platy farářů cca 80 milionů
ročně. 75 mil dostáváme každoročně od
státu – v samofinancování se musí tato
částka nahradit. Personální fond disponu-
je reservou cca 130 mil.

Majetkové vyrovnání: po dobu 15 let sni-
žující se dotace od státu o 5 %. Paralelně s do-
tací poběží finanční vyrovnání cca 75 mil.
ročně po dobu 30 let.

Kolik peněz by potřeboval náš sbor,
kdyby byl v situaci samofinancování – tedy

v nejpřísnější variantě zhruba za 15 let.
Když sečteme všechny náklady běžného

provozu a uskutečnitelných nápadů z dis-
kuse, tak sbor potřebuje celkově vybrat na
plný úvazek faráře 826 tisíc za rok. Na půl
úvazek 606 tisíc.

Dnes vybereme cca 400 tisíc na salá-
rech a sbírkách a cca 150 tisíc z výnosu bytu.
Sbor také disponuje finanční reservou.

Jaký poměr zvolit – kolik na provoz a ko-
lik na ostatní projekty
Otázka, před kterou jsou sbory postave-

ny je, kolik z těchto peněz vložit do dia-
konických projektů i jinak veřejných pro-
jektů mající „vyšší smysl“ a kolik jich
vložit do provozu církve.
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Modely viz lednové číslo katakomb. V dis-
kusi jsme vyškrtly modely A a B, jako nevy-
hovující. Říkáme tím: Jako sbor nechce-
me, aby se všechny peníze z majetkového vy-
rovnání utratily v provozu církve, a zároveň
nechceme všechny tyto peníze věnovat na
projekty diakonické i jiné.

Uvažovali jsme nad modely C, D a E.
V každém z těchto modelů se počítá s urči-
tým poměrem mezi modely A a B.

2.4 Souhrnem
Diskuse v podstatě ukázala, že pokud se cír-

kev rozhodne pro modely C, D a E, sbor si-
tuaci zvládne – a přizpůsobí se tomu a bude
volit mezi modely M1, M3, M6. M1 zvládne
nejlépe při výběru modelu C, ale také D.

Model D se zdá být velice dobrou varian-
tou ze dvou důvodů. Zaprvé určitou část pe-
něz od státu bychom jako církev odpověd-
ná za veřejnost měli určitě zhodnotit v rám-
ci „diakonických“ i jiných projektů. Zadru-
hé by to pro nás (jako sbor) mohlo zname-
nat možnost usilovat o část těchto peněz pro
sborové účely – koupě domu � investice
pro církev, rozjet sociální projekt, který
jsme při sborové diskusi naplánovali. Je
to velká možnost, jak do budoucna získat
vlastní sborové prostory a účinně i pro-
spěšně působit na veřejnosti.

Podle mého názoru by měl sbor podpo-
rovat tuto variantu, aktivně ji promýšlet

a iniciovat projekt, který by řešil více našich
vlastních, potažmo i církevních problémů na-
jednou. To samozřejmě s sebou nese dobré
naplánování a týmovou práci. Zde se nabí-
zí vyzkoušet si situaci, kdy sbor bude v modu
samofinancování a bude muset více rozlo-
žit práci mezi své členy.

Z diskuse vzešlo také několik otázek
na seniorátní a celocírkevní úroveň:
1. Proč církev v modelech neuvažuje o sana-

ci budov ve vlastnictví sborů ČCE?
2. Jak se budou vyvíjet repartice?
3. Jakým způsobem budou peníze investová-

ny, aby se co nejvíce eliminovala rizika
a zároveň bylo umožněno jejich co nejlep-
ší zhodnocení?

4. Byl by seniorát/církev ochoten/a pomoco
sboru při koupi sborových prostor?

Matěj Opočenský

8 Katakomby: únor 2013



Milí členové sboru, 
moc vám děkuju za všechny vaše pozdravy a povzbuzení, které mi Matěj poctivě vyřizuje.
Ptáte se, jak se mám; je to tak, že musím pořád ležet, ale jsem ráda, že můžu být doma a ne
v nemocnici. A v každém volném čase se o mě Matěj pěkně stará.  Běží to rychle a už jsem
v 7. měsíci a i přes zdravotní komplikace věřím, že to již s dcerou zvládneme. Neklesám na
duchu i díky vašim modlitbám a Martinině kuchařské péči.  Moc vám děkuju za podporu.

Těším se na setkání s vámi. S velkým pozdravem sestra Eva

Zápis ze schůze staršovstva dne 9. 1. 2014
ZPRÁVA Z PROVOZU A ŽIVOTA SBORU

• Matěj Opočenský navrhl v nejbližších deseti nedělích kázat na Desatero – staršovstvo
mu v tom nechalo volné ruce.

• Schůzky mládeže – nápady na revitalizaci vnitrobloku: galerie (cca 5 desek mezi ok-
ny), Noc kostelů venku, oslovit sousedy, omalovat garáž, vysadit růže…

• Maminky s dětmi – Martina Míková se nabídla, že bude připravovat „druhé progra-
my“ pro děti.

• Biblické hodiny – začíná se probírat List Jakubův, schází se tak 7 – 10 účastníků.
• Zemřel br. Pospíšil, pohřeb byl 17. 1. (Opočenský)
• Polévka pro bezdomovce: akce šířící se ze sboru Praha – Radotín. Existuje rozpis slu-

žeb, služba by na nás vyšla 1-2x za zimu. Polévku je třeba v úterý uvařit a ve středu do-
vézt (zřejmě k Naději u Hlavního nádraží) a asistovat při rozdávání. Má se vyrobit 30 l
polévky, je třeba opatřit si plastové nádobí. Je nutné zjistit řadu detailů. Vezmeme si
termín  5. 3.

• Potravinová banka (pro trvanlivé potraviny s minimálně týdnem do uplynutí doby tr-
vanlivosti). Návrh Tomáše Vokatého: uspořádat sbírku na potravinovou banku od prv-
ní postní neděle do Velikonoc a pak ji vyhodnotit. Odsouhlaseno 8-0-0.

• Příspěvek na nájem kanceláře pro faráře pro sociálně vyloučené (vinohradský sbor –
Mikuláš Vymětal). Proběhla diskuse s tímto výstupem: požádáme Mikuláše Vymětala,
aby napsal do únorových Katakomb článeček o své práci, pod který dáme jeho ban-
kovní spojení pro eventuální přispěvatele

FINANČNÍ ZPRÁVA
• Do konce roku 2013 byly vybrány tyto částky: saláry – 289 220 Kč, sbírky – 62 180 Kč,

dary členů – 10 650 Kč, ostatní – 5 193 Kč
• Věra Adamcová provedla s Matějem Opočenským inventuru majetku – vše sedí –

a s Lucií Kutovou kontrolu pokladny – rovněž vše sedí.

SBÍRKY
• Proběhla sbírky na bohoslovce a vikariát, která přinesla 2040 Kč.
• Sbírka na Diakonii SZP vynesla 7768 Kč, sbor přidává dalších 16 000 Kč.
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REFLEXE AKCÍ, KTERÉ PROBĚHLY
Vánoční dětská hra – téměř žádné děti nebyly nemocné, akce se vydařila

BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA WC
• WC u kanceláře už je částečně bezbariérové. Mísa stála 3000 Kč, madla budou stát cca

2000 Kč. Výslednou cenu odhlasujeme, až ji budeme znát. 

RŮZNÉ
• Daniela Vizinová zjistí možnosti výměny podlahové krytiny. Necháváme zatím otevře-

né obě verze – buď výměnu krytiny v malé i velké modlitebně, nebo jenom v malé mod-
litebně s nějakým propojením na velkou modlitebnu. 

• Tento rok chceme věnovat více času a pozornosti (lepší propagaci) sbírce na Diakonii.
• 27. – 31. 1. 2014 bude Matěj Opočenský na farářském kurzu (a nebude oproti plánu na

dovolené).
• Bylo by vhodné si na dětské hry (a jiné příležitosti) pořídit vlastní praktikábly – tím by

ale nastal problém se skladováním. Tomáš Vokatý se zeptá, jestli by nebylo možné pou-
žívat sklep v Srbínské.

Ohlédnutí
Každý začátek nového roku nás vede k ohlédnutí a určitému hodnocení toho, co jsme
v poslední době prožili či udělali.

Na začátku loňského roku (2013) jsme si bez větších oslav připomněli 20 let oficiální
existence střediska. Již tedy více než 20 let nabízí a poskytuje svoje služby všem lidem se
zrakovým postižením, kteří o ně projeví zájem. A to je jistě důvodem k zamyšlení a pře-
devším k vděčnosti.

K vděčnosti za to, že vůbec tato práce mohla vzniknout. Že někdo přišel s nápadem,
který se mohl začít realizovat. Že se našla řada ochotných a obětavých, nadšených i vy-
trvalých lidí, kteří se na oné realizaci podíleli či stále ještě podílejí. Nejrůznějšími způso-
by. A mezi ně vlastně patří i vršovický sbor…

Historii střediska jsme během roku věnovali několik příspěvků v našem zvukovém ča-
sopise Slyšíš – slyším (a pokud se povede, rádi bychom alespoň dodatečně připravili ma-
lý sborník).

Teď ovšem žijeme v přítomnosti. A je pravdou, že ne vždy jsou věci tak ideální, jak by-
chom si přáli. Celkově byl rok 2013 pro celé Středisko celostátních programů a služeb
(SCPS), ke kterému od r. 2011 patříme, ne docela snadný. Tentokrát ani ne tak z důvo-
dů finančních, ale personálních.

Ke konci ledna totiž odešla – především ze zdravotních důvodů – paní ředitelka
Ing. Eva Grollová, která vedla středisko 2 roky. Výběrové řízení na nového ředitele či ře-
ditelku nebylo úspěšné a tak po zbytek roku bylo středisko zajišťováno řediteli proza-
tímními. Jsme však přesvědčení, že ani tato nestandartní situace neměla na žádnou z po-
skytovaných služeb negativní vliv.
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Nás osobně potěšil zvýšený zájem o letní pobyty na Šumavě. Ty se konají pravidelně od
r. 1994 a loňský srpnový týden byl v pořadí již 30. Několik účastníků, kteří byli na pobytu
poprvé, ani nepatřilo k pravidelným uživatelům našich služeb. Přijeli na základě osobní-
ho pozvání přátel, kteří akci znají a jsou s ní spokojeni. A tak již máme termíny na letošní
léto a doufáme, že i tentokrát budeme moci prožít pěkný a užitečný společný čas.

Samozřejmě pokračujeme i v ostatních službách střediska; kromě pravidelných, peri-
odických nabídek bychom se v tomto roce chtěli zaměřit především na zvukovou kniho-
vnu – intenzivnější nahrávání nových titulů a digitalizaci starších nahrávek a také rozši-
řování fondu elektronické (digitální) knihovny.

Určitou těžkostí stále zůstává nejistota: co bude dál? Jak dlouho nám ještě budou sta-
čit finanční prostředky? Jak dlouho budeme mít dostatek pracovníků i spolupracovníků,
kterým půjde o práci střediska? Bude třeba něco zásadního v naší práci měnit? Není to
lehké, ale uvědomuji si, že i za tuto nejistotu můžeme být vděčni. Pokud se jí necháme
vést k pokoře. K pokoře, že vše nezáleží jen na nás. Že vše, co se koná, není jen a přede-
vším naše zásluha. Že jsme, jak říká Bible, jenom služebníci, kteří (snad) učinili to, co
byli povinni učinit (malá parafráze na Lk 17,10).

A tak chceme být pro sebe i pro vás vděčni za naději, že také tento rok má Pán Bůh ve
své ruce a režii. Ať nám k naději přidá i víru.

Za Středisko pro zrakově postižené
Jana Červeňáková, vedoucí

P.S.: Dobrou zprávou snad je, že od 1.1.2014 má SCPS svého stálého ředitele, pana Davida
Michala.
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Farář pro menšiny
Milí přátelé z Vršovického sboru, od 11.11. loňského roku jsem z 1/4 úvazku farářem pro
menšiny. O co se jedná, vyjádřil konvent v r. 2011 slovy: 54. konvent Pražského seniorátu
ČCE vyslovuje podporu občanské angažovanosti svého faráře pro mládež Mikuláše Vymě-
tala v záležitostech menšin, sociálně slabých, ekumeny a mezináboženského dialogu v Čes-
ké republice. Právně je to založené ve větě: 1⁄4 svého pracovního času bude farář věnovat
práci s menšinami. Můžu se tedy věnovat aktivitám, které jsem rozvíjel v rámci iniciativy
Společně žít v míru: Snažím se – spolu s řadou přátel a sympatizantů – přispět k sociál-
nímu, náboženskému a obecně lidskému smíru v České republice. Soustředím se přitom
převážně na menšiny, které prožívají různou míru a podobu společenského pohrdání
a diskriminace – na Romy, muslimy, osoby s odlišnou sexuální orientací, cizince. 

Uvědomuji si, že podobných skupin, které jsou často bez své zásluhy vytlačovány na
okraj společnosti, je mnohem více – osamělí staří lidé, mladí lidé odcházející z dětských
domovů a vězňové propuštění po uplynutí výkonu trestu z vězení, matky samoživitelky,
lidé bez domova žijící v ubytovnách či přímo na ulici…

Jaké mám plány pro letošní rok? I nadále se soustředit na podporu příslušníků růz-
ných sociálně vylučovaných menšin nebo těch, kdo se staví na jejich stranu, bez ohledu
na náboženskou nebo stranickou příslušnost, přitom spojovat soustavnou práci „v ma-
lém“ s aktivitami jednorázovými, „farářskou sociální práci“ se vzdělávací, propagační
a organizační. A také hbitě reagovat na konkrétní situaci. O začleňování se snažím hned
dvojím směrem – sociálně vyloučené lidi, kteří o to mají zájem, vhodně začleňovat do
společnosti a evangelické sbory i jednotlivce začleňovat do různých sociálních aktivit.

To zní velmi teoreticky – ale v praxi v současnosti navštěvuji v Berouně a v Praze ně-
kolik velmi chudých romských rodin a snažím se soustavně učit náboženství romské dě-
ti (mám také řadu žádostí o křest), hledám možnosti, jak by chytré romské děti mohly
přestoupit z praktické školy do normální základní, postupně plánuji pořádání dalších
dětských dnů v Ústeckém kraji a návštěvy skupinek romských dětí v Praze.

Počítám s tím, že při různých příležitostech budu spolupořádat společné bohoslužby
s různými menšinami (loni to byly několikeré s Romy, dvoje mezináboženské a jedny
v rámci Prague Pride).

Také letos plánuji pořádat několik setkání a diskusí na akademické a politické rovině (ve
spolupráci s ETF a HTF UK a se Státní agenturou pro sociální začleňování). Nejbližší set-
kání plánuji na březen – panelovou diskusi na HTF UK a setkání vrcholných představitelů
církví, charit a diakonií s představiteli, kteří mají ve svém referátu sociální službu státu.

I pro další rok chystám mezináboženský kalendář. Ve spolupráci s vydavatelstvím Ad-
vent – Orion promýšlím vydání náboženské knihy v češtině a v romštině (adventisté je-
ví chuť jít do nakladatelského podnikatelského rizika mnohem více, než evangelíci).

Kromě toho již dostávám zprávy, že extremisté na letošek plánují celou řadu pochodů
do míst, která se snaží politicky ovlivňovat. Jako součást iniciativy Blokujeme usiluji
o to, aby při těchto pochodech lidé, kteří veřejně projevují nenávist, nedošli k domovům
těch, jimž ji chtějí projevit. Jen na konec zimy a jaro víme o pochodech v Plzni, Příbrami,
Ústí nad Labem, Ostravě a Drážďanech (snažíme se také o přeshraniční spolupráci).
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Pro vytvoření jednotné střechy nad aktivitami zakládám spolek Společně žít v míru –
v adresáři dobrovolníků stejnojmenné iniciativy již mám přes 30 adres.

Pro tyto aktivity buduji pražskou základnu na Malvazinkách. Až bude hotová, rád
vás pozvu na návštěvu!

Naštěstí na nic z toho, o čem jsem psal, nejsem sám, vždy jsem členem většího či men-
šího týmu – a některé z aktivit jsou jen občasné. Velmi mi vše usnadňuje také finanční
i lidská pomoc a podpora, jíž se mi dostává – i z vršovického sboru. Proto vám za ni, vá-
žení a milí přátelé, chci ještě na závěr srdečně poděkovat: Děkuji!

Váš bývalý člen Mikuláš Vymětal.

O Potravinové pomoci v Pražském seniorátu
Máme za sebou první měsíc od startu projektu potravinové pomoci v našem seniorátu, kde
je v České republice největší množství lidí v nouzi – lidí bez domova. A já bych se s Vámi ales-
poň telegraficky chtěla rozdělit o to, jaký to byl start, a poděkovat všem, kteří se již zapojili! 

Do tohoto projektu Potravinová pomoc se hodlá zapojit i náš vršovický sbor. 
O co se jedná?

1. Potravinová banka poskytuje potraviny řadě neziskových organizací, dětských do-
movů, azylových domů apod., od nichž se pak dostávají k potřebným. Projekt není se-
zónní záležitostí, poběží celý rok.

Co se požaduje od sboru?
Počet osob: 2 (ta druhá je jenom do rezervy) a Časová náročnost: 2 hodiny /měsíčně
Finanční náklady: 0 Kč / potraviny darují členové sboru, dopravu „daruje“ řidič, kte-

rý se uvolí sebrané potraviny dovézt do PB. Dar je konkrétní a smysl má každých 30 Kč
investovaných do potravin.
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SEZNAM SBÍRANÝCH POTRAVIN
(v rámci sbírky je doporučené darovat pouze trvanlivé potraviny)

Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí a masové konzervy, hotová jídla apod.), polév-
ky všeho druhu (sáčkové, čínské, do hrnečku apod.), trvanlivé uzeniny, luštěniny,
 těstoviny, rýže, olej, mouka, cukr, krupička, kompoty, džemy, sirupy, čaje, piškoty,
cereálie, cukrovinky pro děti, nápoje v obalech tetrapak (mléko, džusy apod.).

Potravinová banka se nebrání dodání jakýchkoli potravin včetně mléčných výrobků,
masných výrobků či ovoce a zeleniny. Pro každý dar najde uplatnění. Podmínkou je ales-
poň týden do vypršení expirační doby.

Postup sběru: 
1. pravidelná sbírka trvanlivých potravin – ve Vršovicích budeme sbírat v celém postním

období od Popeleční středy 5. 3 až do Velikonoční neděle 20.4.
2. všechny potraviny musí být alespoň týden před exspirací 
3. odvézt krabici do skladu v areálu společnosti Veolia, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10.

2. POLÉVKY & CHLEBY 

Počet osob: 3 kuchaři/3 lidi na výdej a časová náročnost: 3 hodiny vaření + 3 hodiny výdej
Finanční náklady: 500 – 800 Kč na 120 porcí polévky, 300 Kč na nákup umělohmotného ná-

dobí. Tato pomoc stojí na obětavosti sborů, suroviny na polévku hradí sbory ze svých rozpočtů.
Sbory, které nemají kde vařit, mohou tuto činnost podpořit finančně (například nákupem  umělo-
hmotných talířů na jedno použití) nebo jim zajistíme kooperaci se sborem, který zázemí má.

Postup:
1. vybrat si středu – Vršovice budou polévku rozdávat 5. 3. 2014 na popeleční středu
2. polévka (říjen – březen) nebo chleby (duben – září) musí být hotová/é k vyzvednutí v 17:30 
3. od 18:00 výdej v parku před Hlavním nádražím v Praze
4. cca 19:30 odvoz hrnce do sboru, který vaří následující týden

Podrobnější informace na webu: http://is.gd/JNjFEx Magdaléna Marešová

EVANGELION:
Několik poznámek a reakcí k našemu pobytu v Česku (část 2.)

Když jsme přijeli v srpnu 2010 do Prahy, věděli jsme, že naše znalosti ohledně toho, co se
skutečně děje v Česku, v křesťanských církvích, jsou naprosto nedostatečné. Když jsme
koncem října 2013 odlétali zpět do USA, zdálo se nám, že víme ještě méně. Co nás snad nej-
více překvapilo, je skutečnost, že jakoukoliv neděli v Praze více lidí zřejmě navštíví Pražský
hrad než všechny kostely. Co nás poněkud zarazilo je skutečnost, že v době globální ekono-
mie se zdá činnost všech církevních organizací dohromady nedostatečná na to, aby mohla
podstatně ovlivňovat vývoj a budoucnost společnosti v Česku. To je obrovský rozdíl od situ-
ace s rolí církví v USA, kde velmi ovlivňují společnost, a bohužel nejen positivně, ale

14 Katakomby: únor 2013



Dobrá marnost z Boží ruky
„Marnost nad marnostmi, řekl Kazatel, marnost nad marnostmi a všechno marnost.“ 

Na biblické nejen pro třicátníky jsme spolu s naším farářem Matějem otevřeli, jak
předchozí věta napovídá, knihu Kazatel (Kaz 1,2). Učinili jsme tak s nadějí, že v ní i přes
její zdánlivý realisticko-pesimistický pohled na svět nalezneme Naději a že naše setká-
vání a naše přemýšlení nad starodávným textem, tradicí připisovaným moudrému králi
Šalomounovi, nebudou (řečeno s Kralickými) marná… Probrali jsme první dvě kapitoly
a shodli jsme se na tom, že text je při pozorném čtení vlastně osvobozující. Ačkoli jsme
Kazatelem donuceni si přiznat, že všechno lidské snažení je marnost a honba za větrem,
zároveň nám říká: „Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomět?
Shledal jsem, že i to je z Boží ruky.“ (Kaz 2,24)

Tomuto Kazatelovu sdělení jsme rádi přitakali a kromě vína, placek, sýra a osvědčené-
ho švédského koláče, který přinesla Ela, jsme mohli chuťové buňky podráždit další „dob-
rou marností z Boží ruky“.Tou nemarnou marností, kterou mohu vřele doporučit, byl Re-
nátin jablečný koláč provoněný vanilkou a skořicí. Zkuste si ho upéci a posuďte sami:
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 poměrně často také negativně. V Česku jsme nedokázali pochopit např., jak je možné, že
dosud se, od r. 1989, neuskutečnili církevní restituce. To je neutěšující poznatek. V době,
kdy globální ekonomie přeměňuje tržní síly tak, že ty jsou nyní příliš vzdálené a mnohem
méně zodpovědné místním obcím, se vláda zdá být příliš malá a chabá, aby se mohla věno-
vat duševnímu rozvoji jedinců ve společnosti a dalším urgentním prioritám, které ovlivňu-
jí rozvoj společnosti, včetně např. ochrany našeho okolí, globálního oteplovaní, nebo udr-
žování infrastruktury. Zároveň se však vláda zdá býti příliš velká, aby mohla porozumět
a být schopna něco dělat s urgentními potřebami místních obcí a menších pospolitostí.
Snad vůbec nejzajímavější je pro nás poznání, které jsme získali díky našemu pobytu v Čes-
ku, hlavně díky naší návštěvě ve vršovickém sboru Českobratrské církve evangelické.

Tam nás příjemně překvapilo nejen velmi dobré kázání bratra Matěje, ale i dobře fungující
a přátelská kongregace. Bylo nám najednou jasnější než kdykoliv předtím, že to nejdůležitěj-
ší rozhodnutí v životě, abychom mohli být Pánu Bohu užiteční, zaleží jen na nás. Došlo nám,
že ať už jsou okolnosti jakékoliv a ať se děje cokoliv, máme jako jedinci stále na vybranou.

Můžeme se rozhodnout zpívat „starou, ohranou píseň“ a stěžovat si na věci, které se nám
nelíbí, kritizovat to či ono a být rozčarováni ohledně stavu našich okolností. Být nespokojeni
a cítit se jako oběti zla, které přichází od někoho jiného a za co my neneseme jakoukoliv zod-
povědnost. Očekávat, že někdo jiný, třeba náš pan president, nebo vláda, nebo snad nějakej
pirát za nás něco udělá. Nebo si můžeme vybrat také to, že budeme Pánu Bohu zpívat „novou
píseň”, chvalozpěv díkuvzdání a vděčnosti za naše okolnosti, a můžeme vyvinout iniciativu
pomoci druhým spíše, než se jen starat o sebe. Sara a já jsme se rozhodli zpívat tu „novou pí-
seň” a s tím jsme také odlétli na Floridu. A hned po návratu na Floridu jsme se začali modlit,
aby stále více a víc lidí v Česku si vybrali život ve víře, lásce a naději. Jsme moc rádi, že jsme si
mohli vyzkoušet život víry v současném Česku a těšíme se na naše budoucí návštěvy v Praze.

P.S. website o nášich aktivitách najdete na www.ili.cc                                    Sara a Jarda Tušek



Ingredience
300 g polohrubé mouky (Renáta použila svojí oblíbenou špaldovou)
200 g třtinového cukru 
2 lžičky mleté skořice
250 g másla nebo hery
asi 12 jablek
2 lžíce čerstvé vymačkané citrónové šťávy
Třtinový nebo ovocný cukr s vanilkou (pro gurmány a „buržousty“ doporučuji použít pra-
vý vanilkový lusk :-) 

Postup: Ve velké míse smícháte mouku, cukr a lžičku skořice, přidáte máslo a vypracu-
jete směs připomínající drobenku. Dvě třetiny této směsi natlačíte do formy. Pak přidáte
na tenké plátky nakrájená jablka, která jste zakapali citrónovou šťávou – jablek může být
opravdu velká vrstva, posypete je skořicí a navrch dáte zbytek drobenkové směsi. Pečete
min. 1 hod., max. 1hod. a 15 minut v předem vyhřáté troubě na 180°.

Koláč můžete vylepšovat například přidáním rozinek nebo sekaných vlašských ořechů
(doporučeno). Ideální je konzumovat ho ještě vlahý. 

Na závěr dejme opět slovo Kazateli: „Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vy-
povědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase,
a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového. Je něco, o čem lze říci:
Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi. Nelze podržet
v paměti věci minulé; a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou
potom.“ (Kaz 1,8-11)

Já věřím, že výše zmíněný jablečný koláč, který je zajisté variantou nesčetných jableč-
ných koláčů, které se po všeliké tváři světa dělaly, dělají a budou dělat (při veškeré své
marnosti) marný není a že Vás nejen naplní, ale že jeho chuť podrží Vaše chuťové buňky
v paměti dlouhý – dlouhý čas. 

Dobrou chuť přeje
Ondřej Rada
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Změna programu vyhrazena

Sborový program neobsahuje ani při nejlepší vůli vše, co bude v únoru a v březnu probíhat. Prosím tedy za vaši trpěli-
vost při případných změnách. Všechny změny budou hlášeny v ohláškách při bohoslužbách a v případných informač-
ních e-mailech, které vždy, když je třeba, rozesílám. Snad vás tento typ sborových zpráv příliš nezatěžuje, ale naopak
poskytuje uměřený informační servis. Pokud takovéto e-maily nedostáváte, máte e-mailovou adresu a chtěli byste je
dostávat, prosím napište mi a já vás zařadím do databáze. Napište mi na sborový e-mail: vrsovice@evangnet.cz ne-
bo na můj pracovní: matej.opocensky@evangnet.cz.

Pastorační návštěvy
Jedna složka farářské práce, kterou nabízím, a která v programu být nemůže, jsou pastorační návštěvy. Není v
v mých silách všechny z vás obvolávat a ptát se vás, jestli potřebujete farářovu návštěvu. Vězte ale, že pokud mi na-
píšete (dopis, e-mail, sms) nebo zavoláte (na tel. 773 123 320), pokusím se vám vyjít maximálně vstříc a najdu si čas
vás navštívit a probrat co vás tíží. Samozřejmě mohu také vysluhovat svatou Večeři Páně.

Omluvte mě, prosím, pokud se cítíte pozapomenuti, není to tím, že bych vás nechtěl, nebo nemohl navštívit, ale
tím, že nevím, že o tuto návštěvu stojíte. Snažím se vám vlastně trochu krkolomně vysvětlit, že spíš čekám na vaše za-
volání, než abych se vám vnucoval. Potěšíte mě, když se mi ozvete.

Také přikládám časy, kdy se nejčastěji vyskytuji v kanceláři a je tedy možné se mi dovolat do kanceláře. Návštěvy
v kanceláři je nejlepší domlouvat na úterý mezi 17:30 – 19:30 a na čtvrtek mezi 9:00 – 12:00.

Jinak se v kanceláři obvykle (nikoli stoprocentně) vyskytuji: 
Út 14:00 – 21:00; St 15:00 – 19:00; Čt 9:00 – 12:00 (2. týden v měsíci od 14:00 – 22:00)


