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SLAVÍME VELIKONOČNÍ SVÁTKY
„ve slavnostech slavme to, kým jsme“

Poslední večeře
Ježíš se rozloučil se svými učedníky slavnostní večeří. Zcela to odpovídá linii toho, co
mluvil a konal. Dovršení Božího království vícekrát opisoval obrazem společné hostiny
(Mt 8,11). Když mnohokrát zasedal k jídlu se svými přáteli i jinými lidmi, bylo vždy sto-
lování radostnou předzvěstí nebeského království.

K rozloučení  využil Ježíš židovskou velikonoční hostinu, která je zpřítomněním vy-
svobození  z egyptského otroctví. Představme si ji jako hostinu s vyprávěním, modlitba-
mi, žehnáním  a zpěvy. Jako hostinu, která je „díkůvzdání“, nebo „díkůvzdání“, které je
hostinou. Ježíš toužil po této slavnosti. „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka,
dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho už nebudu jíst, dokud vše nedojde na-
plnění v království Božím“ (L 22,16-16).

Zrada

Jeden z jeho nejbližších přátel stojí na straně odpůrců. Ježíš až do konce usiluje o Jidáše
a otevřeně s ním mluví. Písmo se naplňuje. Žalmy, které vystihují kruté zklamání člově-
ka od jeho přátel, naznačují Ježíšův úděl. Prošel s mnoha lidmi i touto trpkou bolestí
přítelovy zrady.

Řeč na rozloučenou

Evangelista Jan svým zvláštním způsobem vystihuje atmosféru tohoto večera. Přečtěte
si 13.-17. kapitolu z Janova evangelia. Ústředním námětem slov na rozloučenou je lás-
ka: láska mezi Ježíšem a Otcem, mezi Ježíšem a námi, mezi Otcem a námi a vzájemná
láska mezi Ježíšovými učedníky. Konec této řeči tvoří Ježíšova „velekněžská modlitba“,
velkolepý souhrn jeho poselství.

Toto je moje tělo, které se za vás vydává

Nejstarší svědectví o Poslední večeři je popsáno v 1 Kor 11,23-26. Při tomto stolování
Ježíš koná prorocký úkon. Naznačuje svou vydanost až na smrt. Lámání velikého ku-
latého chleba s děkovnou modlitbou patřilo k obřadu velikonoční hostiny. Ale ohro-
mující význam dává Ježíš tomuto lámání chleba, když říká: „Toto je moje tělo.“ Rozlo-
mený chléb znamená lámání jeho těla – násilnou smrt. Ještě zřejmějším je toto
znamení při slovech, která Ježíš říká nad kalichem s červeným vínem. Už to není víno,
ale jeho krev, která se vylévá. Nad kalichem pronáší Ježíš slova o „nové smlouvě“. Teď
se uzavírá podivuhodná Nová smlouva (Nové přátelství), o níž před šesti stoletími
mluvil Jeremiáš jako o smlouvě vepsané do srdce (Jr 31,31-34). Jako byla stará smlou-
va zpečetěna krví zvířat (Ex 24,8), tak je nová smlouva potvrzená krví Syna. A tato
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krev bude prolita za mnohé. „Za mnohé“ znamená v aramejštině, v Ježíšově mateřšti-
ně, za všechny.

Při hostině neříká, teď dobře poslouchejte, ale: „Vezměte a jezte, … vezměte a pijte“.
Kdo toto pozvání přijme, přijímá Ježíšovo přátelství. Hostina chleba a vína a nejjedno-
dušší slova „Toto je moje tělo… moje krev“,  se pro nás stávají ústředním bodem pro
všechno, kým Ježíš je a co nám dává. Daroval nám hostinu, která je díkůvzdáním. Při ní
se nám vždy znovu vyznává ze svého vztahu a opět nám nabízí přátelství větší než smrt.
A tak zelenočtvrteční bohoslužba je protknutá radostí.

Svědectví na soudě

Po modlitbě v Getsemane, kde je Ježíš zcela sám a nikdo s ním nedovede bdít, stojí nyní
před soudem. Má veřejně vydávat svědectví. Na otázku velekněze před veleradou: „Jsi ty
Mesiáš, Syn Požehnaného?“ říká: „Já jsem. A uvidíte Syna člověka sedět po pravici Vše-
mohoucího a přicházet s oblaky nebeskými“ (Mk 14,61-62). Před římským místodržite-
lem Pilátem, kterému byl proces předán, Ježíš v Janově evangeliu říká: „Moje království
není z tohoto světa… Jsem král. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vy-
dal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas“ (J 18,36-37). Zatímco Ježíš vy-
dává své svědectví a je odsouzen, apoštol Petr jej zapírá a apoštol Jidáš se věší.

Ukřižování

Římané používali křižování jako nejkrutější a nejpotupnější způsob popravy hlavně otro-
ků. Evangelia popisují toto ponížení zdrženlivě a cudně: „ukřižovali ho“. Ale evangelia
zdůrazňují, že se tehdy na Ježíši vyplnily dva strašné žalmy: „Bože můj, Bože můj, proč jsi
mě opustil?“ (Ž 22,2) a „Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši!“ (Ž 69,2). Ne-
jednou se slova těchto žalmů naplňují až do podrobností: podávají mu ocet, dělí si jeho ša-
ty, okolo stojící se mu posmívají a potřásají hlavou, Ježíš volá: „Žízním“ (J 19,28). Důleži-
tější než tyto podrobnosti je to, že se tu děje to podstatné, o čem tyto žalmy mluví: nejhlubší
ponížení člověka, ale také Boží záchrana. První z těchto dvou žalmů se Ježíš modlí ve své
potřebě a bolesti. Zřejmě se ho modlil celý. Po třech hodinách na  kříži nečekaně brzy umí-
rá. (Na kříži se umíralo týden.) Silným hlasem volá: „Dokonáno jest“ (J 19,30).

Den smrti Páně si zejména evangelické církve připomínají slavením Večeře Páně.
 Velký pátek je dnem co nejlepšího soustředění a vděčnosti.

Bílá sobota

Sobota je tichým dnem očekávání a ponořením se do tajemství vyjádřeného prasta-
rým obratem z dvanácti článků víry: „Kristus sestoupil do pekel“. Co tato slova zna-
menají? Smrt znamená konec. Je ponížením a následkem hříchu. Ježíš byl ponížen
násilnou a nespravedlivou smrtí. Navíc u Židů platí, že pověšený na dřevo je prokle-
tý. Kristus přichází k zástupu zemřelých. I jim zvěstuje: Boží království se přiblížilo,
důvěřujte Bohu.
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Vstal z mrtvých a je mezi námi
Třetího dne vstal z mrtvých. Nikdo z přátel vzkříšení nečekal. Vzkříšení se slaví o Veliké
noci. Tato noc si nejvíce zaslouží, aby ji věřící probděli a různě na světě se tak činí. Slav-
nost začíná ke konci noci, v temném kostele. Je to temnota, v níž bychom bez Ježíše by-
li zbaveni naděje v Boha. Venku před kostelem se zapálí oheň, který je symbolem Krista.
Světlo – Kristus zazáří v naší noci.

Tato noc je posvátnější než noc vánoční, neboť dokonání díla je slavnější než začátek.
Kdo se zúčastní obřadů Veliké noci, ať nečeká dojemnou náladu jako o Vánocích. Váno-
ce jsou pro nás se svou atmosférou zvláštním pokladem. Ale Velikonoce jsou mnohem
bohatší a hlubší i ve své symbolice. Náladu ve dnech narození Páně bychom mohli na-
zvat mír a něžnost. Náladu Velikonoc snad pokoj a radost.

Velikonoční radost

Radost! Velikonoce nás vyzývají k tomuto nesnadnému životnímu postoji. Je-li nám zatěž-
ko vstoupit do vážné nálady Velkého pátku, zatímco život okolo nás třeba bezstarostně
 prou dí, je ještě těžší přijmout radost o Velikonocích uprostřed starostí a utrpení, které na
nás doléhají. Vyžaduje to velikou nezištnost a silnou víru. A to tím spíše, že tato radost ne-
má nic společného se zábavou světa, ve které se lidé snaží zapomenout na všelijaká trápení.
Velikonoční radost je průzračná. Má odvahu podívat se všemu do očí, i smrti, protože se opí-
rá o Ježíšův život na druhém břehu smrti. „Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1Kor 15,55).

Osobitým rysem této radosti je její souvislost s odpuštěním hříchů a s darem Ducha.
Velikonoční radost je ovocem Ducha svatého. Souvisí s jemným Ježíšovým dechnutím
na apoštoly v prvý velikonoční den. Je znakem jeho přítomnosti mezi námi právě tak ja-
ko jeho křest, jeho slovo a jeho hostina.

Jako každý dar Ducha, ani tato radost není bez vlivu na pozemský život. Zjevení neničí oby-
čejné věci, ale naplňuje je. Proto všechny vlivy, které ovlivňují naši náladu – od hormonů až
po hudbu – spoluurčují i tento náš stav. Ale nejhlubším jádrem radosti je pokoj, jehož  pů-
vodcem je sám Zmrtvýchvstalý. „Pokoj Vám zanechávám…, ne jako svět vám dávám“ (J 14,27).
Znakem božského původu naší radosti je její nezničitelnost. V bolesti, zmatku, strachu a po-
citu, kdy se nám zdá, že jsme opuštěni Bohem, zůstává v hloubi naší duše něco z tohoto po-
koje, určitá jistota jako pevný bod. „A vaši radost vám nikdo nevezme“ (J 16,22). Pravda, ve
chvílích, kdy jsme zaplaveni bolestí, se to dá těžko ještě nazvat radostí. Lze však mluvit ale-
spoň o pokoji a naději.

Velikonoční neděle

Den Kristova vzkříšení je základem všech nedělí. Protože Ježíš vstal z mrtvých v den po so-
botě, zvolili si křesťané tento den svým dnem svátečním. Od té doby je každá neděle slavením
zmrtvýchvstání. Nově pokřtění nosili celý týden při bohoslužbě své bílé křestní roucho, které
odkládali až následující neděli (dodneška se jí ještě někde říká Bílá), kterou byl osmidenní ve-
likonoční svátek ukončen. Ani potom velikonoční radost nekončí, až do Svatodušních svát-
ků (50 dnů po Velikonocích) zaznívá nepřetržitě radostné Aleluja – „Chvalte Hospodina“.

Přejato od letohradského faráře Václava Vacka, upravil a zkrátil Matěj Opočenský
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EDITORIAL
Milí čtenáři, přijměte dubnové číslo Sborového dopisu Katakomby. Tentokrát vychází tro-
chu dříve. Číslo je tematicky rozděleno na dvě části. První je věnována Velikonocím.  Po -
dáváme vám jak obecné informace (Slavíme Velikonoce), tak také přímou ukázku, jak se
slaví na Šariši.

V druhé části naleznete informace veskrze praktické. Zápisy ze staršovstva a čerstvě
proběhlého Výročního sborového shromáždění, zprávu o provozu sboru a zprávu o fi-
nanční obětavosti ve sboru v roce 2014.

Na závěr recept, program na duben a květen a na druhé straně pozvánku na biblické
soustředění v krásném Tetíně. Děkujeme těm, kteří přispěli článkem: Janu Ortovi,
 Emilovi Veberovi a Tomášovi Hrubému za vypracování Zápisů.

Přejeme vám pokojné a radostné Velikonoce. Ať vám Pán Bůh žehná. MO

Velikonoce: „Jak se slaví na Šariši?“
Už šestým měsícem žiju v malinké rusínské vesnici v oblasti severního Šariše na Slovensku,
kousek od polských hranic, kde se všichni obyvatelé hlásí k řeckokatolické církvi. Bydlím
v jedné z mnoha místních romských domácností a snažím se pochopit, jak tu vlastně celá
vesnice funguje. Jak jsem se sem dostal? No, cesta to byla dlouhá a strastiplná… Ale o tom
už jste si, tuším, v Katakombách mohli počíst. Prý by vás ale zajímalo, jak se místní při-
pravují na Velikonoce. Romové jsou zde – stejně jako Romové, se kterými jsem se potkal na
jiných místech – silně věřící. Do kostela ale – a to ani na Velikonoce – nechodí. Kostel je
místem setkávání gádžů – neromů (a také zdaleka ne všech místních), Romové se shodují
v tom, že ke své víře kostel nepotřebují. O slavení Velikonoc (rusínsky Paska, romsky
Patraďi) jsem si povídal s Pištou, který měl tu odvahu a na rok mě u sebe ubytoval. Povída-
li jsme si o zvycích, které k Velikonocím patří a o vysoké sociální kontrole, která na malé ves-
nici funguje. Předkládám výňatek rozhovoru s ním. Jan Ort
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Ta šaj mange phenes so pes adaj kerel pre
Patraďi?
Parajsovin anglo inepos oRoma ikeren avka sar
postos. Na chan makhlo, kajso ňič na chan. Ka-
dej mek pes kerel, parajsovine sar hin služba,
raťi pes kadaj na harangozinel, kadaj rapčinen.
A sobotone imar raťi rakinen penge aro koši-
ka šunka, jandre. Thovel kola pisanki, kola sar
tumen phenen kraslice. Paľis hrudka, kajso ci-
ral, oda pes jandrendar kerel. No balevas, kol-
basi, khil. Paľik pes thovel mek lon, andre. Kole
loneha pes paľik občhivel o kher, no. Džas to-

Můžeš mi povědět o tom, jak se zde slaví
Velikonoce?
V pátek, před svátkem drží Romové půst.
Nejedí mastné, nic takového nejedí. Tady
se ještě dělá v pátek, když je bohoslužba,
tak se nezvoní, ale řehtá. A v sobotu, to už
se večer připravuje do košíků šunka, vajíč-
ka. Dají se tam ještě písanky, u vás se tomu
říká kraslice. Potom hrudka, takový sýr, to
se dělá z vajec. No a slanina, klobásy, más-
lo, sůl. S tou solí se pak obsypává dům.
Ráno se jde asi o šesté světit to ke kostelu.
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sara dajme tomu o šestej te svecinel ke khan-
geri. Aven savore Roma, o gádže kodej, thoven
okobrika, no avel orašaj posvecinel. Aven khe-
re, anen o kobrikos andro kher, pobešen, paľis
džal pes te chal. No chabenestar, so svecimen.
Te zachal, te pijel kavka saľikh tharďimol, pivos,
sar odchas. Paľik o Roma pijen kavka, jekh ke
aver džan. A pondzelkone imar hin oblivačka.
Džas te občhivel, no imar kodoj pijen. No sar
me phirav ke sasuj, kadej, kadej. Dokola sako
vičinel tut. Kadej, kadej a všadzik ča chaha ko-
dava svecimen. Onarodi imar ča pen ikeren kaj
jekh ke aver džan, kavka phiren.

Koda pes phirel kurke, abo pondzelkone až?
No, ta kadaj hin kavka, že priklad kurke sar
odchas kola amen imar vičinen priklad e sa-
suj, o šougora, kaj te džav ode. No odej pijas
a jon aven pondzelkone te občhivel kadej. Pa-
ľik amen kadarik pále džas odoj. Že kavka
amen ikeras maškar amende. A utorkone zajs
o Romňija občhivkeren le muršen.

Hin vareso rozďjelis sar slavinen e Patra-
ďi o gadže the o Roma?
Na. Sa jekh.

So pes kerel angle Patraďi?
Akana hin Patraďakero postos. Pes na majinel
te giľavel, aňi tu khere bi na majinehas te
mukhel o radijos, kajso ňič. Sako pondzelkos,
sereda, parajsovin, hin postno gives. Že bi na
majinehas te chal mas. Aľe že ča o Roma
chan savoro, na? Darese gádže na chana ňič
bo „Velykyj pist, toto, to nemožeme isti…“

O Roma kavka ikeren o postos?
Ta jon o Roma kavka. Ikeren, bo bešen maš-
kar o gadže, no ta pen prisposobinen maškar
o gadže. Aľe že ča kaske zakazineha kaj khe-
re ta na giľavel abo kaj te na chal mas. Sar sas
darekana kola phure ľudos, jon hhanas daj-
me tomu bandurki sar sas pondzelkos abo se-

Přijdou tam všichni Romové i gádžové,
položí tam ty kobriky (košíky), přijde fa-
rář, posvětí je a pak jdou domů, přinesou
ten kobrik, posedí a jde se jíst. Jí se z toho
jídla, které bylo posvěcené. Trošku se pojí
a vypije se trošku pálenky, pivo. A Romové
potom chodí jeden ke druhému a tam pijí.
A v pondělí je zase oblívačka. Chodíme po-
lívat, a už se tam zase pije. Já třeba chodím
ke tchýni, tady a tady. Dokola, pozve tě
každý. Tam a tam a všude jen jíme to svě-
cené jídlo, široká rodina už takhle drží při
sobě, navštěvují se, tak chodí.

A to se chodí v neděli nebo až v pondělí?
No, tady je to tak, že v neděli když dojím,
tak už nás volají ke tchýni, švagři, aby-
chom šli tam. Tam pijeme a oni zase při-
jdou v pondělí polévat sem. A zase jdeme
odsud my k nim. No, takhle držíme po-
hromadě. A v úterý zase ženy polévají
muže…

Je nějaký rozdíl mezi tím, jak slaví Veli-
konoce gádžové a Romové?
Není. Všichni stejně.

A jak probíhá období před Velikonoci?
Teď je velikonoční půst. To se nemá zpívat,
ani doma by sis neměl pouštět radio, nic
takového. Každé pondělí, středu, pátek, to
jsou postné dny – to by se zase nemělo jíst
maso. Jenomže Romové jí všechno, ne?
Někteří gádžové nejedí nic, protože „Vely-
kyj pist, toto, to nemožeme isti…“

A Romové takhle půst drží?
Tak Romové takhle. Drží, protože tu žijí
mezi gádžema, tak už se přizpůsobí gád-
žům. Jenomže komu zakážeš, aby doma
zpíval nebo aby jedl maso? Jo, když žili ješ-
tě ti staří Romové, ti jedli v pondělí nebo ve
středu dejme tomu brambory. Aby to ne-
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reda. Kaj nane makhlo. No a te bi na džahas
te svecinel, ta džanes so? O gadže tut džanen,
kada savoro. „Juu, ta vin nebul. Vin nebul, bo
nemal.“ Oda aro foros, ta tut na džanel ňiko,
na? Aľe kadej sar bešes pro gav, ta maj bi dik-
hehas so bi vakernas o gadže. Pre Patraďi mu-
šines te sikhavel so tut hin paš e khangeri.
O kobrikos tuke mušinel te jel pherdo.

Phiren adaj andre khangeri pre služba?
Amen oRoma na phiras, ča ogádže phiren. Kav-
ka tuke phenava, Honzo. Paťas le Devles, sar the
me paťav le Devles. Sako paťal. Oda nane ko-
dava, že me džava are khangeri. Tu tut pomo-
lin the kadej, avri, andro kher. Andro veš. Aľe tu
tut pomolin. Me man the khere šaj pomolinav.

bylo mastný. No a kdybychom nešli světit,
tak víš co? Gádžové tě znají, a to všech-
no… „Juu, ta vin nebul. Vin nebul, bo ne-
mal.“ No, ve městě, to tě nikdo nezná, ne?
Ale tady, když bydliš na vesnici, to bys
hned viděl, co by povídali gádžové. Na Ve-
likonoce musíš ukázat před kostelem, co
máš. Kobrik musíš mít plný.

Chodíte taky do kostela na bohoslužby?
No my Romové nechodíme, to jenom gád-
žové. Takhle ti to řeknu, Honzo. Věříš
v Boha, stejně tak i já věřím. Každý věří. To
není v tom, že půjdu do kostela. Pomodli
se i tady, venku, v lese. Ale pomodli se. Já
se můžu pomodlit doma.



Zápis ze schůze staršovstva dne 22. 3. 2015
PLNĚNÍ USNESENÍ ÚNOROVÉHO STARŠOVSTVA (připravil Matěj Opočenský)
• Dovolená: Variantou je chata na Rezku (Krkonoše). Lenka Vokatá – zasluhuje absolu-

torium! Vypadá to, že se našel termín i místo a zájem je obrovský!
• Úpravy okolí sboru + infocedule – realizace trvá. Diskuse staršovstva: Budou cedule už

na Noc kostelů? Ne, Tomáš Vokatý udělá dostatečné množství cedulí papírových. Dal-
ší diskuse o místu a smyslu infocedulí. Závěr: Ondřej Rada projedná nějaké nápady
s Matějem Opočenským a příště předloží tři návrhy infocedulí staršovstvu.

• Křestní obnova na Velikonoce – o velikonoční neděli v rámci bohoslužeb. Nástin formu-
láře rozposlán emailem. Diskuse staršovstva: Výsledek: nevíme příliš, jak na to. Odsune-
me provedení na letnice, ale musíme o tom tím pádem rozhodnout na příští  schůzi.

ZPRÁVA Z TECHNICKÉHO PROVOZU
• Adventisté + SPEKTRUM: schází se, chod bezproblémový. Dohoda prodloužena.
• Pomoc s kancelářskou prací (administrativní síla): – ano, spolupráce se rozjíždí.
• Praktikábly: Kryštof Míka sehnal vyřazené z divadla! Budou sboru k disposici zdarma!
• Brigáda + doplňování zásob v kuchyni – Bára Masopustová a Magda Jelínková zorga-

nizovaly chod kuchyně – Bára Masopustová si ho bere na starost.
• Zvuk nejde do dětské místnosti – Michael Otřísal: kontaktovat pana odborníka, který insta-

loval současné vedení + domluvit přípravu na „streamování“ bohoslužeb. Realizace trvá.
• Výstava fotografií Mirky Humlové bude v září
• Schodolez – Archová sbírka do září.
• Budeme odebírat Fair trade cafe od Magdy Jelínkové? Magda si ho bude sama přiná-

šet – snad to tentokrát začne fungovat. 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 A ROZPOČET NA ROK 2015
• V návrhu investic od poslední debaty zůstalo: oprava mříží od vzduchotechniky, výmě-

na koberců, vymalování sborových prostor, vylepšení osvětlení v galerii.
• Počítač: podařilo se nainstalovat program FARP na počítač Matěje Opočenského. Ten

v důsledku toho navrhuje – čekat na vhodnou nabídku, protože se cca rok až dva může
plně obejít bez sborového.

• Návrh na úpravy osvětlení ve sboru (viz rozpočet cca na 7000,-). Vysvětlení (Michael
Otřísal): týká se „galerie“, která se díky tomu stane „příjemnější pro pobyt lidí i umě-
ní“. Jednalo by se o pás zářivek od zdi ke zdi, tam kde nejsou zářivky, se nalepí ledkové
pásky, doplněno sadou (bodových) „reflektorků“. Jaké žárovky do toho koupit? Buď
spořivé, nebo halogenové 75 W. Spořivé se patrně nevyplatí kvůli naší nízké spotřebě.
Polopropustné akrylové sklo nebo ne? Asi spíš ne. Schváleno: 9-0-0.

• Další investice. Diskuse staršovstva: Tomáš Hrubý – Neodhlasovali jsme si některý
uplynulý rok usnesení, že se mají koupit koberce? Většinový názor: v roce 2016 se bu-
de rekonstruovat byt (viz níže), koberce musí počkat, nejspíše na rok 2018

• Staršovstvo po vysvětlení některých bodů odhlasovalo předběžný návrh rozpočtu na
rok 2015 (uveřejněný v Katakombách).
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VELIKONOCE
• Květná neděle s VP – uděláme sborový oběd? Diskuse staršovstva: ne, není to ani v Ka-

takombách; sborový oběd budeme směřovat na letnice (24. 5.).
• Zelený čtvrtek: u stolu s VP, kdo připraví? Měla by střední generace. Diskuse staršov-

stva: Ano, ujme se toho.
• Velký pátek: Na Žižkov I. Betlémská kaple. Káže Matěj Opočenský.
• Velikonoční neděle: Obnova křestních slibů? Odloženo

NOC KOSTELŮ – 29. 5.
Předběžný program
1. Divadlo Míkovi (tentokrát bez Marky Míkové) – 17 h (dětské divadlo, pokud to bude
možné, na dvoře).
2. Biblické dramatické čtení – 18 h
3. Vernisáž – Ondřej Rada: Asijské maličkosti II aneb Pocta soudci Ti (obrazy) – 18:30
4. Motýlí divadelní společnost – 19:30
5. Vobezdud – 20:30
6. Hudební projekt – Jan Škrob – 22:00
7. Závěrečné slovo – Matěj Opočenský

SBOROVÝ BYT
• Vyhodnocení situace – Magda Jelínková: v bytě se musí udělat poměrně dost věcí. Elektři-

na, podlahy, dveře, kuchyň a wc a koupelna. Rekonstrukce si asi bude žádat delší čas.
• Kroky, které je třeba učinit: (1.) Jako vhodné se zdá oslovit architekta (Báru Masopus-

tovou napadlo zeptat se Báry Lebduškové, jestli by neudělala návrh) (2.) Byt navštívit
(s ní) a zjistit stav (březen) (3.) Domluvit s nájemnicemi případné ukončení nájemní
smlouvy (nejlépe konec roku 2015).

• Nicméně podle některých názorů je reálné stihnout rekonstrukci za dva až tři měsíce:
pokud by byla rekonstrukce realizovatelná za dva měsíce, pak je možné ukončit ná-
jemní smlouvu až v červnu 2016.

• Diskuse staršovstva: je třeba shánět vhodnou firmu a nechat si zpracovat projekt.
• Paralelně: Magda Jelínková také přišla se zajímavou variantou: zkusit vyměnit byt v Srbín-

ské za byt zhruba stejné velikosti (reálně: prodat a koupit), ale zrekonstruovaný a blíž sbo-
ru. Magda by se zhostila hledání takové možnosti. Prý je to reálné a ráda by to zkusila.

• Velká diskuse staršovstva: je lepší rekonstruovat nebo „vyměnit“? Závěr: můžeme pra-
covat na obou eventualitách paralelně.

• Přehled plateb za sborový byt: činže 5 782 Kč (fond oprav, vodné, stočné, teplo, teplá
voda, úklid, komunální služby, výtah, elekřina ve spol. prostorách), plyn: 250,00 Kč,
 elekřina: 500,00 Kč, internet: 548,44 Kč, celkem: 7 080 Kč

• Diskuse staršovstva o výši příspěvku Matěje Opočenského na bydlení. Závěr: výroční-
mu sborovému shromáždění bude předložen měsíční rozpočet na byt a návrh, aby Ma-
těj Opočenský platil měsíční příspěvek ve výši 10 % hrubé měsíční mzdy (1.600 Kč).

• Návrh: zažádáme o příspěvek na rekonstrukci bytu Jeronýmovu jednotu.
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ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola – běží bez problémů.
• schůzky mládeže – nové téma Hřích jako odcizení od Boha, od člověka, od sebe samé-

ho. Jak z toho ven? Vykládáme problematiku na základě zejména NZ příběhů.
• maminky s dětmi – ve středu se nesešly. V pátek ale ano. Postupně se setkávání přesu-

nuje na pátek, alespoň jednou za měsíc.
• biblické hodiny – ano, účast cca 5 – 7 lidí. Nové téma apoštol Pavel. Co o něm říkají NZ

spisy a současné bádání. Začali jsme jeho „obrácením“.
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky – pokračujeme v knize Zjevení.
• setkání seniorů – běží
• křesťanská služba – zásadní problém neeviduji (paní Matějíčková je v LDN).

REFLEXE MINULÝCH AKCÍ
• Večer Taizé – příjemné ekumenické a mezigenerační setkání
• Nešpory
• Polévka pro bezdomovce – akce výborně funguje!

SBÍRKY
• Provedené – Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – 22. 2.
• Probíhá – archová na schodolez
• Provést – Sbírka hlavní dar lásky a na Jeronýmovu jednotu (vypsat archovou sbírku) –

5. 4. 2015

RŮZNÉ
• Školení farářů FARPR u nás v modlitebně, v pondělí 13. 4. 2015
• Klíče: členové staršovstva podepsali, že obdrželi klíče od sboru.
• Třem studentům, kteří se zúčastní synodu, máme v neděli 17. 5. připravit oběd.
• Zástup: 19. 4. prosba o zástup od Tomáše Trusiny, Matěj Opočenský by kázal v Bene-

šově a Vlašimi (Matěj Opočenský ještě někoho sežene na zástup k nám).
26. 4. z důvodu vedení svatby v jižních Čechách 25. 4. 2015. U nás by kázala Eliška
Havelková (doktorandka ETF UK).
5. 7. 2015 kvůli křtu 4. 7. na Moravě.

• Tomáš Vokatý dokončil příslušné vzdělání a bude ordinován jako pomocný kazatel; na
výročním sborovém shromáždění mu bude předán diplom laického kazatele.

• 23. 5. – sobotní brigáda ve sboru – úklid.
Zapsal: Tomáš Hrubý
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Zápis z výročního sborového shromáždění
Sborové shromáždění bylo řádně třikrát ohlášeno při bohoslužbách – 1. 3., 8. 3. a 15. 3.
2015 – a ve sborovém dopise Katakomby. Sborovému shromáždění předsedal Tomáš Vo-
katý. Zapisovatelem byl zvolen Tomáš Hrubý, verifikátory sestra Jiřina Adamcová a bratr
Jiří Cuc. Skrutátory hlasů byli zvoleni bratři Daniel Ort a Vojtěch Rada. Všichni byli
schváleni zjevnou většinou. Počet členů oprávněných k hlasování byl zjištěn podle prezenč-
ních listin, které jsou přílohou zápisu. Zapsáno bylo 95 členů s hlasovacím právem, po-
depsaných 35, z toho 30 hlasujících (platných hlasů).

Program sborového shromáždění:

1. Ze zprávy o sboru za rok 2014 (byla zveřejněna v posledním čísle sborového dopisu Kata-
komby) vyzvedl některé momenty její autor, bratr farář Matěj Opočenský, a to jak věci, kte-
ré se daří (fungující setkávání v rámci sboru, nákup schodolezu…), tak nedaří (mírný po-
kles účasti na bohoslužbách, chybějící větší zapojení většího počtu členů sboru do
některých akcí nebo úkolů…). Zpráva Matěje Opočenského je přílohou tohoto zápisu a zá-
roveň je dostupná v březnových katakombách a v dubnových vyjde její statistická část.

2. Se zprávou o provozu sboru za rok 2014 a plánu na roky 2015 a 2016 seznámil shro-
máždění bratr kurátor Tomáš Vokatý. Mluvil o myšlenkovém postupu, kterým staršov-
stvo došlo k nákupu schodolezu (snaha o bezbariérový přístup do sboru všemi možný-
mi způsoby – výtah, chodba, včetně možnosti sehnat jiný pozemek či budovu…). Další
technické problémy, které se řešily, řeší, nebo je bude třeba v blízké budoucnosti řešit:
mříže na vzduchotechniku, výměna hasících přístrojů, vymalování modlitebny, oprava
zvukotechniky (přenos zvuku do dětské místnosti), osvětlení galerie = haly U Veberů,
informační systém a osvětlení v okolí modlitebny, úprava příchodu k modlitebně, nové
webové stránky. Sbor čeká velká rekonstrukce sborového bytu tak, aby se tam mohl
v roce 2016 nastěhovat farář sboru. Rozpočtu na rok 2015 se to ještě netýká, ale je to
velká akce, která bude v roce 2015 intenzivně připravována. Čekají nás tedy také znač-
né změny ve struktuře financování – nastane výpadek příjmů ze sborového bytu. Po-
kud nebudeme uvažovat odpisy, sbor je schopen tento výpadek uhradit ze salárů a dal-
ších příjmů. Staršovstvo navrhuje, že sbor bude po Matějovi Opočenském požadovat
příspěvek na bydlení ve výši 10 % hrubého platu (cca 1.600 Kč/měsíc). Kompletní Text
zprávy je dostupný na adrese: http://is.gd/qMD1He

3. Zprávu o finančním hospodaření sboru v roce 2014 přednesla sestra Věra Adamcová.
(Kompletní Text zprávy je dostupný na adrese: http://is.gd/LIFd3w) Zprávu revizní ko-
mise přednesl revizor bratr Tomáš Jelínek. Revizní komise doporučila zprávu o fi-
nančním hospodaření sboru přijmout.

3. Zpráva byla přijata zjevnou většinou.
3. Dále bylo třeba schválit ztrátu ve výši 33.000 Kč (celkový hospodářský výsledek – za-

hrnuje i odpisy). Ztráta byla schválena zjevnou většinou.
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4. Rozpočet na rok 2015 byl letos výročnímu shromáždění předložen ve formě polo-
žek povinných pro hlášení rozpočtu na synodní radu, což jak se ukázalo, bylo mé-
ně přehledné než v obvyklé formě. Tomáš Vokatý proto podrobně seznámil shro-
máždění se všemi potenciálně nejasnými položkami a otevřel rozpravu o rozpočtu.
Bratr Emil Veber: podal informace o počtu salátníků a struktuře platby a navrhl
zvýšení předpokládané výše saláru o 10.000 Kč. Sestra Věra Adamcová: návrh vy-
psat archovou sbírku na výdaje spojené se sborovým bytem (bez hlasování, pouze
podnět pro staršovstvo). Bratr Josef Šlerka: saláry byly zvýšeny, ale zase klesl vý-
nos sbírek, což celkový výnos též ovlivňuje. Bratr Luboš Venclů: není reálné chtít
získat víc v salárech, ve sbírkách pro sbor a současně vypisovat sbírky na dary ven,
mimo sbor.

5. Hlasování
O usnesení: V případě, že bude kazatel FS ČCE v Praze 10 – Vršovicích bydlet ve sbo-
rovém bytě v Srbínské ulici 8, bude sboru platit měsíčně příspěvek na bydlení ve výši
10 % hrubé měsíční mzdy. Návrh byl přijat zjevnou většinou.
O návrhu na zvýšení plánovaného výnosu ze salárů na 320.000 Kč: 13-4-13, tj. pro ne-
hlasovala většina podepsaných přítomných, návrh nebyl přijat.
O schválení zprávy Matěje Opočenského o sboru v roce 2014. Návrh byl schválen
zjevnou většinou.
O schválení zprávy Tomáše Vokatého o provozu sboru v roce 2014 a plánu na roky
2015 a 2016. Návrh byl schválen zjevnou většinou.
O schválení zprávy o hospodaření za rok 2014. Návrh byl schválen zjevnou většinou.
O schválení rozpočtu na rok 2015. Návrh byl schválen zjevnou většinou.

6. Předání kurátorovi Tomášovi Vokatému dekret o absolvování teologického kurzu po-
řádaného seniorátem. Dekret opravňuje k ordinované službě presbytera.

7. Poděkování Matěje Opočenského všem, kteří se aktivně podílejí na sborovém životě
(jmenovitě).

Sborové shromáždění bylo ukončeno modlitbou a zpěvem písně 647.
V Praze dne 22. 3. 2015 Zapsal: Tomáš Hrubý

Finanční obětavost ve sboru v roce 2014
Pokud jste byli na výročním shromáždění sboru 22. března, obdrželi jste Výkaz hospo-
daření za rok 2014, rozpočet na rok 2015 a informaci o finanční obětavosti členů sboru
v uplynulém roce. Chci tedy připomenout, že obětavost (to znamená vybrané sbírky pro
sbor i sbírky celocírkevní a přijaté dary a saláry) byla 418.194,- korun. Z toho saláry či-
nily 301.410,- Kč od 66 plátců; na vysvětlenou – počítají se dohromady jednotlivci i ro-
diny. V roce 2013 to pro srovnání bylo 289.220,- korun od 72 plátců. Saláry byly loni
v následujícím členění:
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• Salár zvýšilo oproti roku 2013 (nebo platilo poprvé) 33 plátců, tj. 50 %
• platilo ve stejné výši 23 plátců, tj. 35 %
• snížilo 10 plátců, tj. 15 %, celkem o 13.400 Kč
• neplatilo oproti roku 2013 12 plátců, což představuje 36.000 Kč.

Z uvedených dat vyplývá, že salár mohl být i vyšší. Je ovšem nutno vzít na vědomí, že
někdo mimořádně zapomněl, mohl mít finanční problémy a podobně. A členové sboru
také umírají.

Dostávám se k otázce postupné odluky církví od státu, což znamená, že si výhledově
budeme platit vše, zejména platy farářů, sami. Na druhé straně však církve dostanou ur-
čitou částku za nevrácený majetek, vlastně především katolický. V naší církvi je diskuto-
vána otázka, co s těmito penězi: kolik ponechat na provoz církve, kolik na diakonii a po-
dobně. Ve sborech existují různé názory, a jak píše v únorových Katakombách bratr
Škrob, na diakonii by z rozhodnutí synodu mělo jít jen 15 až 25 procent. Obává se, že
místo svého poslání se nyní církev bude starat hlavně o to, jak naložit s penězi. Už v ro-
ce 1996 jsem psal v Českém bratru na téma „Obětavost – příprava na budoucí léta“ – te-
dy o potřebě zvyšovat postupně saláry, abychom na definitivní odluku byli připraveni. Je
příjemné konstatovat, že v našem sboru se zatím saláry zvyšují. Je dokonce otázka, zda
sbor o tisíci členech, tedy čtyřikrát větší, má saláry čtyřikrát vyšší… Řešení budou jistě
složitá, ale věřím, že synodálové budou rozhodovat rozumně a že bohatší sbory z vybra-
ných peněz podpoří ty chudší. Máme totiž v naší církvi asi 40 sborů, kde je méně než sto
členů, a 50 sborů, kde je sto až dvě stě členů. A v jejich případě to finančně vůbec nebu-
de snadné…

V závěru ještě aktuálně připomínám, že začala sbírka na Jeronymovu jednotu, která
trvá do května. Na složence je pro tento účel variabilní znak 20 a Vaše číslo na adrese
 Katakomb. Emil Veber

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 13

Kč plátců % Celkem Kč %

do 900 8 12,1 4.400 1,5

1000-2000 18 27,3 29.150 9,7

2100-5000 23 34,8 78.800 26,1

5100 a více 17 25,8 189.060 62,7

Celkem 66 100 301.410 100

Z toho bylo

Kč plátců Celkem Kč

Do 8.000,- 7 43.960,-

Do 12.000,- 6 63.100,-

více 4 82.000,-



Statistické údaje o sboru za rok 2014
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Recept
Estonský Kringel

V míse rozdrobit 1/2 droždí a zasypat jednou lžící cukru. Když se droždí rozteče, vmíchat
k němu 300 g hladké mouky, 30 g změklého másla, 1 žloutek, 120 ml vlažného mléka
a špetku soli. Vypracovat těsto a rozválet ho na co nejtenčí plát.

Ten potřít směsí ze 5 lžic třtinového nebo krystal cukru, 3 lžiček skořice a 50 g rozměklé-
ho másla (čtvrtinu směsi si schovat na potření). Postup upletení věnce je na fotografii
pod receptem, nebo názorně na adrese:  www.youtu.be/U4C1whpED2Y. Vyrobený věnec,
pečlivě potřít zbylou směsí a péct v troubě na 180 stupňů 25 – 30 minut. Čím víc se věnec
utáhne, tím má potom hezčí tvar.

Pavel Vokatý
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Biblické
soustředění

Římskokatolická fara Tetín
Sobota 18. dubna 2015, 8.30 – 18.00 hodin

Pojeďte s námi do Tetína, kde budeme přemýšlet, diskutovat a společně
rozehrávat příběh z Janova evangelia Ježíš a samařská žena 

(Jan 4, 1–42). Zkusíme tentokrát pracovat s příběhem trochu
netradičně. Po uvedení základních dobových údajů bychom text

samostatně promýšleli a hledali ty části, kterým rozumíme nebo které
nám naopak zůstávají skryty. Bude-li nás k deseti, mohli bychom příběh
představit i jako divadelní scénu. Bude-li nás méně, vezmeme na pomoc

postavičky, které nám scény příběhu představí také spolehlivě. 

— • —

Jedním z témat, které by nám příběh mohl otevřít, je křest a co pro nás
znamená. Další se jistě otevřou sama. 

— • —

Na závěr soustředění budeme společně slavit svatou Večeři Páně.
Prosím přihlašujte se nejpozději do 16.4.2015 

faráři Matějovi Opočenskému. 
E-mailem: vrsovice@evangnet.cz; matej.opocensky@evangnet.cz 

nebo na mobil: 776 123 320

„Musel však projít Samařskem“


