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● Taizé ve Vršovicích (foto: Matěj Opošenský) ●

Březen 2015
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Římanům 8,31

„Vůle tvá soucitná bu s námi“
1. čtení: Mk 14, 3–9 a 32–42
Základ kázání: Mt 6, 10
Ježíš se o vůli Boží na zemi – v zahradě Getsemane – pere takto:
„Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž
co ty chceš.“ (Lukáš: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“)

Žena s nádobkou
Jaká je tedy tvá vůle? Podobně nebo úplně stejně se mohla ptát i ta žena, která nesla tu alabastrovou nádobku se vzácným olejem. „Odejmi ode mě tuto nádobku s olejem, ale ne má,
nýbrž tvá vůle se staň.“ Nekarikuji ten první zápas, právě naopak. Ve srovnání s Ježíšovou
cestou jde o úkol jednodušší, ale důležitý. Úkoly se někdy zdají banální, ale v určitých situacích mohou být zásadní a „hrdinské“. Vždyť jde nabalzamovat Ježíše zaživa (nebo ho pomazat za krále? – to by byla vzpoura, a může snad nějaká žena pomazávat?). Stane se tenhle člověk králem, nebo půjde vstříc smrti? – Mám tohle udělat? Je tohle ta vůle Boží?
Rozhodnout se není jednouché ani pro tu ženu a vlastně ani pro nás v situacích našich.
Učedníci se rozčilují. Nebo se spíš lekají, zmatkují? Co se tady děje? Co to vyvádíš, ženská jedna. Ježíš se jí zastane. Vykonala, co měla, a pak odešla. Získala tím, aniž by o to
usilovala, místo mezi těmi, kteří ho v těch posledních dnech neopustili, i místo v celé
křesťanské tradici. Z neznámé se stala známá a zdá se, že to ani nezaznamenala. Bylali to však vůle Boží, se ukáže až třetí den po Velkém Pátku.

Abraham
„Ne co já chci, nýbrž co ty chceš.“ To si říkal zřejmě už i Abraham. Jde a kolem něj poskakuje jeho syn Izák. Všechna ta zaslíbení, když se podívá na hvězdnou oblohu, tmavnou. On
starý chlap jde svého jediného syna obětovat. Kdekdo říká, „blázen jen“. Jen blázen by byl
takhle slepě poslušný. Abrahám ale není poslušný, on je plný důvěry. Pane: „odejmi ode mne
tento nůž a oheň, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ A ta se stává. Izákovi se nic nestane.
Abraham se s ním vrací domů. A Hospodinovo zaslíbení se může začít uskutečňovat. Jeho
rod bude nesčetný jako hvězdy na noční obloze a bude-li důvěřovat jeho vůli, stane se tak.
Abraham si ale zřejmě měl na tomhle výletě uvědomit, že se to nemusí stát přesně tak, jak si
on myslí. Drsné, ale nakonec osvobozující. Osvobozující od jeho vlastních představ.
To jsou dva případy, které dopadnou dobře. Jsou ale daleko ostřejší biblické příklady.

Jeremijáš
Takový Jeremiáš (životem velmi podobný J. A. Komenskému) tváří tvář obrovské nepřátelské hrozbě nabádá lid, aby činil pokání, aby se vzdal, nechal se zotročit a odvléct
do babylonského zajetí. Jeremiáš za svého života nepozná, zdali to bylo dobré rozhod-
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nutí. Zdali dobře rozpoznal Boží vůli. On sám skončí tragicky a to dokonce v Egyptě. Ani
J.A.K. nepoznal, jestli celé jeho životní snažení o přežití Jednoty Bratrské a celá jeho
pansoﬁstická tvorba byly správné. Neměl věnovat svou energii do něčeho jiného? Proč
vsadil zrovna na Švédy? ZMAR! Přece se ale modlil, staň se vůle tvá, Bože, Otče.

Deutero-Izajáš
Vraťme se ale do Bible. Lid knihy v babylonském zajetí získává svoji identitu. V podstatě sepisuje do té doby ústní tradice a vzniká Pět knih Mojžíšových. Když pak druhá generace Izajášovské teologie spatřuje v Kýrovi, nejmocnějším panovníkovi tehdejšího
světa, spasitele světa – Boží pomazaný nástroj – Mašíacha – vítá ho s nelíčenou radostí.
„Hospodin ho posílá, aby nám umožnil návrat do země předků. Nyní se stala tvá vůle
Bože.“ Lid se našel a je připraven jít domů. A když ani poté co se vrátili, nebyli schopni
vždy plnit vůli Boží (podobně jako církev), tak nikdy neopomněli tu vůli hledat. A nejen
to, ani židé ani křesťané z povrchu zemského nezmizeli.
Ale co je tedy ta vůle Boží, která má být jak na nebi, tak i na zemi stejná? O co to prosíme? Co hledáme? Ve světle historických okolností se může jevit zcela různě. Někdy vybízí k aktivitě, někdy k pasivitě, dost často k pokání. K půstu od vlastní vůle.

Jak to tedy je, má člověk svobodu, nebo mu vládne osud?
Mohli bychom se krásně zaplést do dogmatiky a rozvíjet, jak je to s Boží svrchovaností
a lidskou svobodou. Jak se má k sobě lidská a boží vůle. Je-li člověk jen vláčkem postrčeným na koleje, nebo je zodpovědný za své chování. Kupodivu tímhle směrem tahle
část modlitby Páně nesměřuje. To je ptaní víc antické než biblické. Nezamlčím sice, že
věřím v opoře biblického svědectví ve svobodnou a zodpovědnou vůli člověka. Že věřím
v živého Boha, který chce s člověkem i polemizovat a nabádat ho k životu podle jiných
než jen jeho (svévolných) měřítek, a že právě tomuto věřím víc než v mrtvý osud, který
člověka staví do kolejí.
Boží vůle je zejména dle NZ něco jiného. Když Ježíš mluví o vůli Boží, je to většinou v souvislosti s nějakým podobenstvím týkajícím se spásy, záchrany, uzdravení (duše i těla).
1. Vůle jako skála
„Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli
mého Otce v nebesích.“ Tohle najdeme skoro na úplném konci Kázání na hoře. Samo
o sobě by to byla jen taková výhružka, ale bezprostředně na tohle ostré slovo navazuje
podobenství o dvou stavitelích. Jeden z nich staví na skále a druhý na písku. Ty dva domy jsou úplně stejné, ale ten na písku je smeten. První část Boží vůle je tedy tato. Stavte
svůj život na skále. Byla tu před vámi, bude tu i po vás. Ta skála je zvěst, kterou v tomto světě Ježíš Nazaretský nejen hlásal slovy, ale kterou také naplňoval svým životem
a pro kterou byl ochoten tento život položit. Zvěst o Boží lásce, o Božím odpuštění, o Božím
království, které už je přede dveřmi a přijde co nevidět. Zvěst o tom, že přes všechnu bídu, co jí jen v tomto světě je, se nemusíte bát toho, co přijde.
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2. I ten nejztracenější je v Božích očích důležitý
A dále. V podobenství o ztracené ovečce slyšíme. „Vůle vašeho nebeského Otce je, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.“ Vůle Boží je ta, že i ten nejztracenější je v Božích očích důležitý a hlavně nalezitelný. V soukolí dějin se nikdo neztratí.
Ve Zjevení Sv. Jana čteme o knize života. O knize, kde jsou zapsáni živí – životy lidí.
A já se domnívám, že jestli je to ta kniha života, kterou má na starosti „ten Beránek zbitý“, málokterý život tam bude chybět.
3. Vede k lítosti – k pokání
Anebo ti dva synové, kteří měli jít pracovat na vinici. Prvnímu se nechtělo a otci odmlouval, ale nakonec toho litoval a šel. Druhý řekl otci: půjdu, ale nešel. Ježíš se ptá: Kdo splnil
otcovu vůli? Samozřejmě ten první syn. Vystupuje zástupně za všechny, kteří litují, kteří se
obrátili od zlého, které činili, kteří uznali, že se mohou mýlit, kteří se i přes počáteční chybu rozhodli, že se jí pokusí napravit. Kteří uvěřili, že Boží vůle vede lidi k uzdravení nejrůznějších chorob duše. Jsme v postním období a tohle je téma této doby – uzdravení.

Getsemane
A pak už jsme v Getsemane. Ježíš svým učedníkům Petrovi, Jakubovi a Janovi říká: „Má
duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ Učedníci to nebyli schopni splnit. Tohle zřejmě nebyl boj, ve kterém by mu mohli být prospěšní, oni mu vlastně budou prospěšní až po jeho smrti. Do té doby jsou spíš trapní.
Ježíš je tedy sám a ptá se po vůli Otcově. O skále jistojistě ví, k pocitu ztracenosti ale
nemá tak daleko, pokání zřejmě nepotřebuje, nic zlého neudělal, ale mohl by. Čeká ho
podobně jako tu ženu s nádobkou, Abrahama, Jeremijáše, lid v Babyloně, církev v historii pokušení nedůvěřovat. My víme, jak to dopadne, že jeho smrtí se hřích otřese v základech a obnaží se všechny písky zoufalství, a tak pro nás není překvapením, že Ježíš
učedníky i napotřetí probudí a zvedne je a jde vstříc vůli Boží.
Jaká tedy ale je? A co znamená? To, co by mohla být vůle Boží, mi splývá s tím, co napsal S. Zweig o soucitu v knize Netrpělivost srdce.
Nejprve co soucit (a tedy i vůle) není: „soucit, ten zbabělý a sentimentální, který je vlastně
netrpělivostí srdce, aby se co nejrychleji zbavilo trapného dojetí cizím neštěstím, soucit, který
vůbec není soucítěním, nýbrž jen instinktivním odvrácením cizího utrpení od vlastní duše.“
Tenhle typ Božího soucitu/vůle by nám asi moc nepomohl. Zweig ale pokračuje.
„Jen jediný soucit má smysl, ten nesentimentální, avšak tvořivý soucit, který ví, co chce,
a je odhodlán trpělivě a s účastenstvím vydržet až do konce svých sil a ještě za něj.“
A tohle nabízí Bůh a Ježíš o to prosí. Prosí, aby vydržel to, co přijde, aby nepřišel o důvěru. V této části modlitby tedy neprosíme, aby se nám něco událo, ale spíš aby, to co se
uděje, bylo snesitelné, abychom důvěřovali, že se s tím dá poradit. Abychom cítili Boží
sou-vůli a sou-cit, který ukazuje svou tvořivou pevnost, odhodlané hledání toho, co se zdá
ztracené, a doprovod v cestě od zlého. Tahle vůle Boží se táhne jako nit dějinami a chce
i do našich životů vstoupit. V ní je jeho království i moc i sláva na věky. Amen
Matěj Opočenský

4

Katakomby: březen 2015

Zpráva o sboru
Milí čtenáři, 22. 3. 2015 proběhne Výroční sborové shromáždění, na které vás za celé
staršovstvo zvu. Krom jiných velmi důležitých bodů (například diskuse a schvalování rozpočtu) uslyšíte zprávu staršovstva, jejímž obsahem bude také část, kterou zpracovává farář. Chtěl bych vám tedy poreferovat, co cítím, že se daří, a co spíš ne. Také trochu naznačit nějaké mé další výhledy.
Jsem ve sboru rok a půl. Od začátku se snažím maximálně poznávat vás, sbor a jeho aktivity. Čím víc do dění „vidím“, tím víc je mi jasné, že je třeba napřít síly do hloubky spíše než do šířky a tedy, že původní záběr je neudržitelný. Jsem ale nesmírně rád za tenhle
objev ☺. Přesto: Co si myslím, že se daří a co nedaří?

1. Daří se
1.1 „Vnitrosborové“ aktivity
Cítím od vás důvěru, i když si vždy nejsem jistý, jestli říkám a dělám to, co bych říkat
a dělat měl – za kazatelnou i mimo ni (ne kvůli „zalíbení se“). Buď je to mládím, anebo
z tohoto pocitu prostě nevyrostu. Nevím. Rozhodně vám děkuji za shovívavost a trpělivost. Někdy je mi líto, že nedostávám zpětnou vazbu. Ať už negativní či pozitivní.
Mám radost, že sborové aktivity jsou více méně zachovány. Bohoslužby se konají pravidelně, i s vysluhováním VP, a týdenní program běží. I účast je docela stabilní. I když
oproti některým minulým rokům je třeba účast na bohoslužbách malinko menší. Za
skoro neuvěřitelné považuji, že každý měsíc vychází sborový dopis Katakomby.
Za netradiční zkušenost považuji lednovou sborovou diskusi, která mně velmi pomohla zorientovat se ve sboru a zjistit, kam napřít síly, co si sbor o sobě myslí. Diskuse
také velmi napomohla tématu „samoﬁnancování“ a „odluky státu od církví“. Ještě pozitivněji hodnotím to, že jsme byli schopni hledat + a – sboru, výzvy i rizika a pak následně za celý rok mezi sebou vybrat dostatečné množství prostředků na provoz sboru.
Nové staršovstvo. Nebyla úplně lehká cesta přesvědčit všechny současné členy staršovstva, aby kandidovali. O to víc jsem rád a vážím si toho, že do toho šli a trpělivě snáší mé přípravy na staršovstvo, které je musí vždy vyděsit. Obrovský dík patří Tomášovi
Vokatému, který se zhostil opět úkolu kurátora, a Lence, že ho v tom podpořila. A všem,
kteří ve staršovstvu pracovali v minulém období.
Loňský rok považuji za velmi krásný také díky tomu, že jsme byli mnohokrát svědky
křtu. Mám z toho radost čistě egoistickou, že jsem u toho mohl být zrovna já, a i tu farářsko-sborovou, že do speciﬁcky „ukrytého“ společenství vršovického sboru přijdou
a zůstanou v něm lidé hledající něco z Božího tajemství. To se týká pokřtěných dětí i dospělých. Tahle nesamozřejmost je krásná.
V loňském roce jsem vykonal i několik svatebních a pohřebních obřadů. I to vnímám
jako důležitou a pozitivní složku sborového života. Ukazuje to, že sbor (farářský úřad)
plní funkci společenskou i v těchto oblastech. A tím se dostávám na hranu aktivit „vnitosborových“.
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1.2 „Mimosborové“ aktivity
Zde bych na prvním místě zdůraznil vršovickou ekumenu. Opravdu jsem moc rád, že se tohle
podařilo a daří. Navíc aktivita k prohloubení vztahů roste. Krom pravidelných ekumenických
bohoslužeb (3× za rok) a společné akce Zažít město jinak, se přiřadilo i společné setkávání při
modlitbě Taizé. Velkou zásluhu na tom má otevřenost a neustrašenost všech tří sborů.
Velmi úspěšná byla také Noc kostelů, dvě vernisáže a bazárky. Zapojili jsme se také do
seniorátního projektu Vaření polévky a potravinové banky. Jsem rád, že se vytvořila pravidelná úterní vařící jednotka. Další vaření je mimochodem už 10. 3. 2014.

2. Nedaří se
Co by to bylo za zprávu, kdyby zmiňovala jen pozitiva.
2.1. „Vnitrosborové“ aktivity
Zmínil jsem mírný pokles účasti při bohoslužbách (v průměru cca o 4 osoby). Dá se to vysvětlit více méně stěhováním, ale faktorů bude jistě víc (i mé schopnosti). Hodnotit se to nyní příliš
nepokouším. Nicméně to beru jako impuls pro ještě větší pečlivost v přípravě na bohoslužby.
Co se myslím opravdu nedaří, ale v poslední době se ukazují i pozitiva, je rozprostřít péči
o sbor mezi více lidí. Dost práce odpracuje kurátor a několik lidí ze staršovstva. Bylo by ale
třeba výpomoci s některými konkrétními činnostmi i od ostatních. Například: péče o knihovnu, někoho, kdo by měl na starosti technické záležitosti sboru, udržování pořádku v dětské místnosti nebo i organizace některých sborových aktivit – a našlo by se toho daleko víc.
Jsou to povětšinou velice praktické činnosti, které nejsou příliš populární, ale jsou velmi důležité. V poslední době se ale ukazuje, že by snad i několik z těchto činností mohlo být pokryto. Nicméně pokud by se někdo chtěl aktivně zapojit do čehokoliv z vyjmenovaného, nebudou mu kladeny žádné překážky. Když si to tak analyzuji, v podstatě se mi/staršovstvu
nepodařilo využít ty, kteří se nabídli při sborové diskusi. Také je velká škoda, že do Katakomb
přispívá poměrně málo lidí. A ještě více škoda, že se nepodařilo rozjet nějakou aktivitu směrem ven. Například pravidelné navštěvování některých bratří a sester z nejstarší generace
a případně návštěvy v nemocnicích a v jiných zařízeních. Nic z toho ale neházím za hlavu.
Co považuji ale za opravdu nepovedené je naše sborová nemohoucnost zajistit dobrou
viditelnost sboru. Nemáme pořádnou informační ceduli a ani ukazatel v ulici neukazuje
na sborové dveře. Dělá mi aspoň trochu radost práce na novém webu, ale i to je práce relativně delšího období. Byl bych rád, kdyby se někdo další do těchto aktivit zapojil.
2.1.1 Na čem se pracuje
Podařilo se zakoupit schodolez, který částečně řeší problémy se schody, neřeší však celkový
problém vstupu. Zmiňuji to zde proto, že současný stav hodnotím jako zlepšení situace, ale
ne její vyřešení. Se staršovstvem se budeme snažit najít nějaké další uspokojivé řešení.
2.2 „Mimosborové“ aktivity
Tím, že se snažím působit zatím hodně ve sboru, se mi nedostává tolik času na práci mimo sbor. Pravidelné návštěvy v nemocnici, aktivity v přilehlém klubu pro seniory, nebo
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ve školách nedaleko sboru, jsou stále nevyužité výzvy. Uvidím, co se nakonec podaří
v budoucnu naplnit.

3. Výhled
Částečně jsem „mimosborovými“ aktivitami výhled trochu naznačil. Z praktických úkolů nás čeká rekonstrukce bytu, úprava koberců ve sboru, provést drobné opravy (malování atd.), dodělat web a infocedule. V plánu je drobná úprava Galerie a přenos bohoslužeb na web.
Na to všechno se těším, tak jako na to, že se nám podaří být solí i světlem pro naši vršovickou oblast. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který
vede naši víru od počátku až do cíle. (Žd 12,1-2) Jsem mezi vámi moc rád.
Matěj Opočenský

Taizé ve Vršovicích
22. 2. od 19.00 proběhla první společná modlitba Taizé vršovických křesťanů. Při modlitbě se setkaly všechny generace, od mládeže až po seniory, a měla krásnou atmosféru.
Bylo nás skoro dvacet. Téma byl vztek a hněv a jak s ním pracovat. Myslím, že bratři
z Taizé vybírali a psali text s ohledem na teroristické útoky nejen ve Francii. Otevřeli
jsme tím mnoho otázek, a protože modlitba je také o diskusi, vedli jsme ji mezi sebou
i Pánem Bohem. O to také bratřím podle mě šlo, abychom svůj hněv uměli zpracovat
a společně ho přednést před Jeho tvář. Zároveň si ale ponechat dostatečnou energii pro
účast na jejich řešení.
Bylo to pěkné a nadějné setkání. Příště na květnou neděli 29. 3. 2015 u Husitů. Od
MO
17.30 příprava od 19.00 zahájení. Přijďte, stojí to za to!
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Rozpočet na rok 2015
Představujeme vám návrh rozpočtu na rok 2015, který bude diskutován na staršovstvu a posléze navržen k diskusi na Výročním sborovém shromáždění. V tabulce také vidíte rozpočet a skutečnost za rok
2014. Oproti minulému roku jsme navýšili výdaje na běžnou údržbu a ostatní náklady. Zde se skrývají
položky: nákup schodolezu a různé opravy sborových prostor. Naopak ve výnosech počítáme s navýšením darů a oproti skutečnosti s navýšením saláru. V rozpočtu se také počítá s odpisy (81000 Kč).
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Ukazatel
Spotřební a kancel. materiál, zboží
Spotřeba energie
Prodané zboží
Běžná údržba
Cestovné
Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.
Telekomunikace
Placené nájemné
Spotřeba ostatních služeb
Mzdové náklady vč. pojištění
Daně a poplatky
Poskytnuté dary
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do PF
Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Daň z příjmu
Náklady celkem
Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Salár
Příjmy z hosp. činnosti
Ostatní sbor. příjmy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2014 rozpočet

2014 skutečnost

2015 rozpočet

15000
89000
0
25000
7000
9000
10000
83000
94000
36000
1000
30000
10000
20000
82000
0
0
81000
15000
0
607000

11075
66888
1620
6877
6338
9686
7935
82488
103768
37652
1060
32300
9784
19650
81100
0
0
81126
18432
0
577779

34000
70000
0
50000
7000
14000
10000
83000
106000
48000
1000
16000
9450
19077
85200
0
0
81000
19000
0
652727

65000
23000
0
310000
144000
9000
0
0
0
551000

54324
44200
4660
301410
132000
7808
0
0
0
544402

60000
40000
0
310000
144000
7000
0
0
0
561000

-56000

-33377

-91727
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Zápis ze schůze staršovstva dne 12. 2. 2015
ZPRÁVA Z TECHNICKÉHO PROVOZU
• Adventisté: scházejí se od 14. 2. 2015. Dohoda prodloužena do června.
• SPEKTRUM: schází se již od ledna (již 6×, vždy v pondělí). Dohoda s nimi prodloužena do června.
• Výstava Mirky Humlové v jednání.
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU (připravil Matěj Opočenský)
Reﬂexe uplynulých akcí
• ekumenické bohoslužby: evangelíci slabá účast, jinak velmi milá atmosféra. Příště viz
samostatný bod.
• Seniorátní diskuse o samoﬁnancování: Zřejmě se bude v těchto neformálních setkáváních pokračovat. Další naplánováno na přelom dubna a května. TV dostal resumé od
Seniorátního výboru – ústně zpráva Matěje Opočenského o jednání Seniorátního výboru. V dubnu další setkání Seniorátního výboru. Otázka procentuálního podílu na ﬁnancování diakonie. Finance, které už Seniorátní výbor obdržel, investoval do několika různých projektů. Příště přednese zprávu TV.
• Zdrav. kurz: Zřejmě proběhne pokračování. Další část zaměřena na první pomoc při
úrazech.
Reﬂexe pravidelného sborového programu
• Nedělní škola: Zatím se mi nedaří zajistit nedělkáře s předstihem.
• Bohoslužby s dětmi: Proběhly i s pátečním nacvičováním.
• Maminky s dětmi: Scházejí se už jen v rámci pátečního setkávání. Nicméně zkouším
dále nějak oživit středeční setkávání.
• Biblická hodina pro starší mládež a třicátníky: V lednu neproběhlo.
• Konﬁrmace: Pokračujeme výkladem Vyznání víry.
• Křesťanská služba: Nemocní se uzdravují ☺
• Předsvatební příprava: Jedna běží, tři další jsou v přípravě.
• Téma bohoslužeb: Modlitba Páně (až do Velikonoc) – jako téma kázání.
• Doprovod při bohoslužbách: formuje se skupina několika lidí, kteří jsou ochotni doprovázet zejména při dětských bohoslužbách ve větším hudebním tělese. V realizaci je
tvorba mailového „kontaktníku“. Uvidíme, co z toho bude. Co tak pozoruji, je možné
počítat i s deseti lidmi (ne najednou, ale jako záloha).
FINANČNÍ ZPRÁVA (Tomáš Vokatý a Matěj Opočenský)
• Podle předběžných výsledků je hospodaření sboru v kladných číslech.
VSS + ROZPOČET NA ROK 2015
• výroční sborové shromáždění: 22. 3. 2015
• Priority pro rok 2015: výměna koberců, oprava mříží u vzduchotechniky, vymalování
sborových prostor, nákup nové kytary.
• Seznam členů s hlasovacím právem (odkaz na CZ a řády: http://goo.gl/OenF8F)
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• Členové s hlasovacím právem: Problém, kdo vlastně je členem sboru s hlasovacím
právem. Úprava seznamu hlasujících. Seznam bude rozeslán mailem, bude vyvěšen ve
sboru a předložen k vyjádření všem členům.
WEB
• Současná situace: alternativní návrh podoby webu (TV), podle Církve Bratrské Brno.
Zajímavé řešení. Část pro, část proti. Další návrhy jsem nezaznamenal. Měli bychom
na setkání probrat, co dále.
• MO se nedostal k nějakému textovému návrhu…
• Schválen první návrh TV.
OTÁZKA STĚHOVÁNÍ MO DO FARNÍHO BYTU
• Otázka, jaké jsou náklady na bydlení. Otázka po termínu k nastěhování: leden 2016
nebo září 2016. Tomáš Vokatý: z důvodu pronajímacího cyklu by bylo lepší v září 2016
s tím, že o prázdninách by musela proběhnout rekonstrukce.
• MO přednesl problém nájmu. „Aktuálně vybíráme od nájemnic 16.000 Kč, z toho jsou
7080,44 Kč náklady na byt a 5000 Kč dostává MO jako „příbytečné“. Přínos bytu do
rozpočtu sboru je tedy cca skoro 4000 Kč/měs.“ Otázka, kolik bude MO platit, trvá
• Rekonstrukce bytu: Podle Báry Masopustové je rekonstrukce v dvouměsíčním termínu nereálná. Možnost změny termínu rekonstrukce. Počátek rekonstrukce pravděpodobně na začátku roku 2016.
NOC KOSTELŮ 29. 5.
• Nějaké nahození nápadů: Motýlí společnost, Kryštof Míka, Vobezdud (jednání po
mailu) schválena částka 3000,- budou hrát ve třech! (housle, harmonika, housle –
pánská sekce v kostele nebude).
• Další program: Divadlo Míkovi (nejlépe před kostelem), Biblické dramatické čtení,
MDS, VOBEZDUD, Program po desáté hodině: Ondřej Rada (obrazy, aneb asijské lechtivo), následuje hudební projekt Jana Škroba – schváleno.
• Debata o ﬁnancování celé akce: navržena sborová sbírka.
SCHODOLEZ
• Zakoupen schodolez. Přivezen a připraven k použití. Měli bychom stanovit pravidla
provozu. Budeme půjčovat mimo sbor? Za kolik? Vypíšeme na něj archovou sbírku?
• Zapůjčení členům sboru zdarma. Nečlenům sboru a jiným sborům 100-150,- Kč/den.
• Odhlasována archová sbírka.
EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
• Příště u nás 31. 5. 2015. Neděle po Noci kostelů. Budou s prvky Taizé. Bohoslužba bude v rámci modliteb Taizé, které budou probíhat jednou za měsíc ve Vršovických sborech (postupně v): ČCE, ČSCH, ŘKC a na závěr proběhnou bohoslužby ekumenické.
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FINANČNÍ DAR OD SBORU V ZURZACH
• Odpověď Richard Šípek
TAIZÉ EKUMENICKY – STŘÍDÁNÍ
• Impulz od ŘKC, Ondra Rechner: nápad, jak navázat na setkání Taizé v Praze a zároveň
udělat další krok vedle našich ekumenických bohoslužeb. Myšlenka je taková, že by se
mohlo vytvořit společenství napříč našimi sbory/farnostmi, včetně lidí, kteří nikam nepatří, ale Taizé je třeba oslovilo. Před nějakým časem jsme u nás v kostele dělávali Taizé modlitby v sále kostela každou poslední neděli v měsíci. Teď bychom to mohli udělat stejně, akorát místo by bylo pokaždé jiné. Tedy konkrétně navrhuji:
• 22. 2. sál kostela sv. Václava (Čechovo nám., zezadu kostela) 29. 3. sbor CČE (Tulská 1) 26. 4. Husův sbor (Vršovické nám.) 31. 5. kostel sv. Václava (už bude tepleji)
• Modlitba by byla vždy od 19:00. Od 17:30 by byla zkouška sboru (kohokoliv, kdo by
chtěl zpívat v hlasech, nebo si to alespoň nacvičit) a od 18:00 sraz pro všechny, kdo
chtějí pomoct s přípravou. Zbývá tedy akorát výběr písní vytvořit předem. Máme zkušenost s tím, že je i lepší, když lidé mají možnost zapojit se už do přípravy modlitby.
Texty (včetně evangelia, komentáře a případných otázek pro skupinky) lze používat
z Taizé webu.
• Pokud bychom se domluvili, že to takto uděláme, snad do neděle bychom mohli vytvořit plakátek na nástěnky do kostelů/sborů a mohli bychom už pozvat lidi. Rozeslal bych
i všem, kdo skrz naši farnost ubytovávali Taizé účastníky, je tam několik lidí, kteří by na
mši nepřišli, ale na takovéhle setkání dost možná ano a rádi. Po modlitbě stačí uvařit
čaj a přinést bábovku ☺. Kdyby to fungovalo, po létě na to zase můžeme navázat dále…
Budu rád za případné Vaše komentáře.
KŘESTNÍ OBNOVA NA VELIKONOCE
• O velikonoční neděli v rámci bohoslužeb. Formulář rozešle MO. Debatu můžeme otevřít na další schůzi.
• Nešpory: 8. 3. 2015 (konkrétní podoba liturgie ještě není známá)
• Biblické soustředění: 18. 4. 2015
VÝZVA K PODPOŘE MIKULÁŠE VYMĚTALA
• Staršovstvo podpořilo výzvu vinohradského sboru, ke které se připojil také seniorátní výbor:
Vážení bratři a sestry, se znepokojením sledujeme vzrůstající strach, nedůvěru a netoleranci, jež část české společnosti a českých médií zaujímá vůči některým menšinám, ať už
náboženským, etnickým nebo sociálním. Věříme, že tento postoj je v rozporu s učením
evangelia, které od strachu osvobozuje a do soužití mezi lidmi přináší lásku a mír. Máme
za to, že svědčit o této svobodě a být zvěstovateli pokoje patří mezi podstatné úkoly křesťanských církví, a to i mimo zdi kostelů a modliteben.
Z tohoto důvodu podporujeme aktivity seniorátního faráře pro menšiny směřující k pokojnému dialogu, proti nenávisti a strachu. Ceníme si zejména jeho snahy pořádat bohoslužebná shromáždění tam, kde jsou svolávány demonstrace, které mají za cíl vyprovokovat
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xenofobii, rasismus a nenávist. Vážíme si jeho úsilí o pastýřské působení mezi menšinami,
stejně jako jeho pokusů o dialog a smírné soužití mezi vyznavači abrahámovských náboženství. Považujeme za nutné vyjádřit svoji podporu zejména ve chvíli, kdy je stále více vystavován – zejména na sociálních sítích – nevybíravým útokům a hrozbám.
Vyzýváme staršovstva i členy sborů Pražského seniorátu, aby se k této naší podpoře připojili
a faráře pro menšiny, bratra Mikuláše Vymětala podpořili třeba osobním dopisem nebo mailem.
Za staršovstvo vinohradského sboru Ester Čašková, farářka

Nový COM, uplynulý Vítězný ÚNOr
a vyzývající ping-pongový turnaj
Tentokrát pro Vás mám v okénku „dění v mládeži“ informace nejen ze seniorátního, ale
i celocírkevního dění. Ve dnech 20.–21. února proběhla v Brně porada zástupců evangelické mládeže. Jaké to bylo? Kdo byl zvolený do Celocírkevního odboru mládeže (COMu)
a kdo jako zástupce mládeže na synod? Z pražského seniorátu si pak přečtete krátkou
zprávu o uplynulém Vítězném ÚNOru a pozvánku na nadcházející ping-pongový turnaj.
Ale pěkně popořádku.
Zástupci pražského seniorátu (delegáti Anča Boučková, Daniel Ort, Ben Roll a Tomáš
Vojtíšek, doprovázel nás i seniorátní farář pro mládež Jakub Malý) se vydali do Brna,
aby prožili dva dny spolu s evangelickými mládežníky z celé ČR.
V pátek se konala porada předsedů seniorátních odborů pro mládež, kde se především
řešilo palčivé téma, jak efektivně komunikovat s faráři v rámci seniorátu. Diskutovalo se
i nad otázkou obecného koncipování mládežnických akcí. Díky tomu jsme si mohli
urovnat naše představy o vedení mládeže a získali jsme mnoho podnětů, z nichž můžeme v naší práci čerpat. Také nás těší, že zazněly pozitivní ohlasy na námi vydané prohlášení na podporu demonstrace za přijímání uprchlíků.
Sobotní dopoledne bylo především ve znamení voleb. Na pořadu byly dvě: nového
COMu (celocírkevního odboru pro mládež, který například organizuje podzimní sjezd
mládeže, letní vodu a podobné akce) a zástupců mládeže na synod (kde se řeší celocírkevní otázky).
Volba COMu měla mnohé napínavé chvíle, když byla volba dvakrát dohnána až do třetího kola. Konečný nový COM tak vzešel z voleb tento: Laici: Jan Trusina, Daniel Ort, Jakub Martinů, Alena Pikousová a Matěj Halaš; faráři: Miki Erdinger, Ondřej Zikmund,
Jana Hofmanová a Daniel Matějka, náhradníci z řad laiků: Lia Medková a Benjamin
Roll, náhradníci z řad farářů: Ewa Jelinkek, Saša Hauserová.
Těší nás, že byli zvoleni i dva zástupci z řad pražského SOMu (a zastoupení má i vršovický sbor) a celému COMu přejeme hodně sil a Božího požehnání do jeho práce!
Poté, co byli zvoleni noví comáci, se přešlo k bodu volení zástupců mládeže na synod.
Ti se volí tři a mají na synodu speciﬁcké postavení. Nemohou sice hlasovat, ale mohou
se k tématům vyjadřovat a navrhovat usnesení.
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Nakonec byli zvoleni tito zástupci na synod: Irena Benešová, Štěpán Groll a Štěpán
Esterle, náhradníci za zvolené zástupce jsou: Aleš Rosický, Matěj Halaš a Václav Drda.
Po obědě nastala diskuznější část dne. Na řadu přišla prezentace akcí a pátečních debatních skupinek. Celá porada byla zakončena panelovou diskuzí na téma „Co je přes čáru v životě křesťana?“, kterou jsme se naladili na letošní sjezd, jehož téma zní „Přes čáru“.
Odpoledního programu jsme se bohužel nezúčastnili, protože jsme se zapojili do projektu namlouvaných biblických zamyšlení a celé odpoledne jsme prožívali zajímavou
zkušenost namlouvání textů v rozhlasovém studiu. Co jsme ale slyšeli od účastníků odpoledního programu, tak nevybočil z vysokého standardu celé porady.
Byl to prostě víkend plný setkání, podnětných nápadů a povzbuzení do práce a my už
se těšíme, až myšlenky z Brna a nástiny projektů převedeme do praxe!
V pražském seniorátu se mezitím odehrál Vítězný ÚNOr, tradiční turnaj v karetní hře
UNO. Sešlo se přes 15 účastníků všech věkových kategorií. Ti celé jedno odpoledne
strávili v kostele ČCE na Jižním Městě v sice soutěžním, ale přátelském duchu.
V mládežnické sekci Vás pravidelně zveme i na akce budoucí. Výjimka se nebude dít
ani tentokrát. V březnu, na první jarní den, pořádáme od 14:00 druhý ročník pingpongového turnaje. Hrajete občas? Chodíte si zahrát každý týden? Nebo se k pingpongu nedostanete skoro vůbec a chováte k němu sympatie? Pro každého z vás je tento
turnaj, kde jde především o to si zahrát v přátelské atmosféře. Sejdeme se v Billiard clubu Harlequin (Oblouková ulice, Praha 10). Startovné je 50 Kč, budete-li se chtít zúčastnit, přihlašte se prosím (co nejdříve) na mail pingpong2015@seznam.cz, abychom
mohli co nejlépe vytvořit turnajový systém. Těšíme se na Vás!
Daniel Ort

Není skepse jako skepse
Slovní spojení typu „být skeptický“ či „posuzovat něco skepticky“ používáme většinou v negativním slova smyslu. Skeptikové nebývají příliš oblíbení; lidé mají tendenci vnímat je jako škarohlídy, pesimisty, jimž je nejlepší se vyhnout. Zaslouží si ale skepticismus takovouto nevraživost?

Otcové – zakladatelé
Filosoﬁcká škola skeptiků, která vznikla v antickém Řecku, usilovala (tak jako i řada
dalších myšlenkových proudů epochy helénismu, např. stoikové nebo epikurejci) o určení toho, co je blaženost, a o nalezení pravé cesty k ní. Skeptické řešení spočívalo však
nikoli v nalezení nějaké klíčové a obecně platné pozitivní hodnoty či cíle, na nějž by člověk mohl (ba přímo měl) plně upřít svoji pozornost a životní usilování, nýbrž v něčem
zcela opačném: v názoru, že žádnou takovou absolutní „pravdu“ nalézt nelze!
Skeptikové soudili, že nepoměr mezi složitostí věcí a možnostmi lidského poznání je
tak nekonečně velký, že jakákoli snaha o jeho minimalizaci (natož odstranění) je zcela
marná. Z toho pro ně plynul logický závěr: moudrý člověk není ten, který se vrhá do světového dění, usilovně se snaží mu porozumět a co nejvíce do jeho běhu zasahovat, nýbrž
ten, který se zklidní, rezignuje na hledání (absolutních) pravd a na pokusy měnit v sou-
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ladu s nimi chod světa, a zaujme principiální (metodický) postoj skepse neboli pochybování. V duši takovéhoto jedince rozhostí se trvalý a hluboký mír.
Rezignace, nabízená skeptiky, vztahuje se přitom jak na utváření a vyslovování soudů
o objektivní existenci věcí (a vůbec světa jako celku), tak na utváření a vyslovování generálních soudů; skeptik přemýšlí a mluví pouze o svých (tedy subjektivních) názorech,
pocitech, míněních atd., nikoli o světě „jako takovém“, a tyto své (subjektivní) názory,
pocity a mínění si netroufá zobecňovat, vědom si závažných úskalí takového postupu…
Souhrnně vyjádřeno, cesta ke stavu duševní vyrovnanosti (který je – dle skeptiků –
základním cílem životního pohybu jako takového) nevede tedy skrze rozličné způsoby
poznávání a ovládání světa, nýbrž v pochopení nemožnosti jak jeho plného poznání, tak
i plného ovládnutí, a v následném chování, jež z takovéhoto pochopení vzchází.
Tvrzení, jež starořečtí skeptikové uváděli na potvrzení svého postoje, systematicky
uspořádal Ainesidémos do svých slavných deseti „tropů“ (tezí, důvodů). Známo je rovněž prohlášení Pyrrhónovo: „Nevím, zda je med sladký, ale vím, že mi sladce chutná.“

Skepse boří, nebo tvoří?
Na tomto místě se pozastavme. Není totiž skepse jako skepse! Pracovně bych si dovolil rozlišit skepsi „nezdravou“ a skepsi „zdravou“. Původně jsem uvažoval o dvojici
„destruktivní“ skepse a „konstruktivní“ skepse, avšak nakonec jsem ji zamítl, neboť by
byla matoucí; sám pojem skepse zahrnuje totiž nezbytný prvek destrukce (v prvé řadě
sebejistoty poznávajícího subjektu)…
Skepsí „nezdravou“ rozumím takovou rezignaci na možnost odhalení složitosti světa a na jeho praktické přetváření, která vede k nejrůznějším formám úniku ze světa, k individuální i sociální pasivitě, lhostejnosti, rozmanitým podobám nihilismu, fatalismu
apod., které ústí buď do stavů deprese, zoufalství a beznaděje, nebo k vyhledávání náhradních „řešení“.
Skepsí „zdravou“ rozumím takovou rezignaci, která neodmítá životní hledání, kladení
ani řešení poznávacích a praktických problémů, ale uvědomuje si jejich nutnou relativnost,
omezenost a nekončící charakter; je tudíž takovým druhem pochybnosti, jež je naopak
moudrá, skromná a plodná, inspirující neustávající tvořivý pohyb lidského poznání i praxe.
Takovýto druh metodické skepse projevil se v evropské tradici výrazně například u Sókrata,
sv. Augustina, Descarta, Huma, Kanta a Nietzscheho. Obzvláště agnosticismus Humův
a Kantův navedl evropské ﬁlosoﬁcké myšlení na cestu radikální kritiky zkušenosti a utváření novověkého paradigmatu novověké vědy, od něhož vedla potom cesta například i k moderní teorii paradigmatu, jak ji v 60. letech 20. století zformuloval Samuel T. Kuhn. V moderní době nalezneme silné prvky skepticismu obzvláště v pozitivisticky orientovaném
myšlení, ale i americkém pragmatismu W. Jamese a Husserlově fenomenologii.

Chvála zdravého skepticismu
Ne náhodou Aristotelés kdysi konstatoval, že existují dva kořeny ﬁlosofování: údiv
a pochybnost. Ano, právě pozastavení v údivu a suspenze naší sebejistoty – to jsou dva
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nevyčerpatelné prameny, ze kterých tryskají nejen otázky, jimiž se „napájí“ ﬁlosoﬁe a věda, ale které nás „občerstvují“ i v našem každodenním životě. Aristotelés měl na mysli
právě skepsi „zdravou“, tvůrčí, povzbuzující, jejíž přítomnost v myšlení, prožívání, řeči,
ve vztazích ke světu i k druhým lidem, v chování i jednání, je nepřekonatelným „štítem
i zbraní“ proti krajnostem obojího druhu:
• na straně jedné proti absenci jakékoli skepse, která vede k extrému falešné sebejistoty a pýchy lidského rozumu a dříve či později i k totalizujícím nárokům na svět
a na druhé lidi, k hypertroﬁi Ega (ať individuálního, nebo kolektivního);
• na straně druhé proti nadvládě „nezdravé“ skepse, která vede k extrému ustavičné
bazální nejistoty, nedůvěry ke všemu a ke všem, beznaděje, zoufalství, deziluze, často vedoucí k fatalismu, odevzdanosti a spoléhání na různé vnější „berličky“.
Wilhelm Weischedel ve své „Skeptické etice“ výstižně konstatuje, že skutečný skepticismus coby radikální tázání může naplnit svoji speciﬁckou úlohu „pouze tehdy, jestliže se udržuje uprostřed mezi přitakáním a popřením. Musí být v každém ohledu otevřeným skepticismem.“
Proč tak usilovně varujeme před zmíněnými dvěma extrémy? Protože oběma je společné cosi velice znepokojujícího: obojí si nepřípustně zjednodušují svět, činí jej (uměle) samozřejmým, až banálním. Vidí jej jednostranně – buď prizmatem zpupnosti, nebo beznaděje, a „co nadto jest, od ďábla jest“; stejně jednostranné jsou i jejich „recepty“
na to, jak se ke světu vztahovat: buď jej (třeba i násilím) přizpůsobit svým představám
a očekáváním, nebo před ním prchnout.
Dějiny nás učí, že dítětem pýchy, stejně jako zoufalství, bývá až příliš často fanatismus. Právě fanatik je oním typem člověka, který nezdravě rezignoval na hledání, usilování, na kladení palčivých otázek, argumentování, polemiku, dialog. Fanatik se po
pravdě nepídí, neboť je přesvědčen, že už ji má, že je přímo jejím vlastníkem – je to ta jeho pravda s velkým „P“, kterou stačí jen uchopit a zamávat s ní nad hlavou jako s praporem! Svět si pak fanatik snadno rozdělí na ty, kteří onu pravdu sdílejí (a jsou tedy
„s ním“) a na ty, kteří ji nesdílejí (ti jsou „proti němu“)…
Chraň nás Bůh před fanatiky všech druhů (politickými, ideologickými, náboženskými, ekonomickými, uměleckými apod.)! Budiž pochválena plodná konstruktivní metoPetr Nesvadba
dická skepse!

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recepty
Mrkvová polévka se zázvorem
Ingredience:
500 g mrkve
25 g másla
1 lžíce olivového oleje
3 lžíce červené čočky
800 ml zeleninového vývaru

5 strouhnutí muškátového oříšku
1
⁄4 lžičky mletého koriandru
125 ml smetany ke šlehání
1 cm čerstvého zázvoru
3 snítky čerstvé petrželky

Zázvor oloupeme a jemně nastrouháme. Mrkev oškrábeme. Většinu oškrábané mrkve
nakrájíme na kostičky. Ale 2 kusy nakrájíme na tenká kolečka (můžeme nejdřív na mrkvi
vyříznout podélné rýhy, pak nám při krájení vzniknou kytičky).
V polévkovém hrnci na másle pomalu dusíme kostičky asi 10 minut. Zalijeme vývarem, vsypeme čočku, přistrouháme muškátový oříšek, mícháme zázvor a koriandr a vařime doměkka (zhruba 20 minut).
Když je mrkev i čočka měkká, rozmixujeme dohladka. Osolíme, opepříme a vsypeme
odložená kolečka, či kytičky. Přivedeme k varu a vypneme. Necháme stát, kolečka dojdou v teplé polévce a budou křupavá. Zatím omyjeme, osušíme a nakrájíme petrželovou
nať a posypeme jí polévku. V talířích nalijeme do polévky smetanu.
Procházková, Kamila. Celoroční plánovací kuchařka. Praha: Libri, 2013.

Ořechový chlebíček od babičky
Ingredience:
20 dkg cukru
40 dkg polohrubé mouky
12 dkg mletých ořechů

12 dkg rozpuštěné hery (nebo olej)
Prášek do pečiva
2 vejce
Mléko dle potřeby

Vše zamíchat, peče se cca 30 minut v předehřáté troubě.
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