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● Z biblického soustředění (foto: Tomáš Vokatý) ●

Květen 2015
Kristus mi dává sílu, v něm mohu všechno

Filipským 4,13

Velikonoční praxe! Od sboru do světa…
Proběhly velikonoční svátky. Při stolu na Zelený čtvrtek, v pátek společně se žižkovskými sbory a v neděli se zvěstí o vzkříšení. Ta nás provází celý rok, nejen o Velikonoční neděli. A až do letnic se nacházíme podle liturgického roku ve velikonočním období. Má to být období radostné a jarní dny tuto radost jistě dobře podporují, je to ale
také doba, kdy rozhodně nesmíme zapomínat na druhé, kteří mají k radosti daleko,
ať už to jsou běženci, nebo uvízlí pod troskami spadlých domovů. Mysleme na ně nejen v modlitbách.
Na katastrofu v Nepálu vypsala Diakonie ČCE – Středisko humanitární pomoci sbírku. Synodní rada již uvolnila první ﬁnanční prostředky, můžeme se podle možností připojit i my.

Zpráva z Diakonie:
„Po těžkém zemětřesení v oblasti Himalájí potřebují zasažení lidé okamžitě především
léky, deky, potraviny a čistou vodu. Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE se společně s partnerem – německou Diakonie Katastrophenhilfe – účastní
pomoci lidem v Nepálu.
Do našeho společného projektu pomoci postiženým zemětřesením v Nepálu již vložila
naše partnerská německá Diakonie prvních 2 740 000 Kč.“
Více informací najdete na http://www.spolu.diakonie.cz/
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlašuje sbírku na pomoc Nepálu:
Účet: 292949292/0300, v. s. 319
DMS – DMS DIAKONIEPOMOC, tel: 87 777
S běženci hledajícími azyl v Evropě (ať již přes Itálii, Řecko nebo jiné země) je to složitější. A přesto nemohu za sebe říct: zavřete před nimi dveře! Zvláště ne, když nacházím
neuvěřitelná prohlášení (zejména na internetu) o tom, jak bychom „MY EVROPANÉ“
měli s těmito darmožrouty a potenciálními teroristy zatočit. Debatéři si neberou servítky a bezostyšně prohlašují: Měli je nechat utopit. Proč je lovili? Nebo znám jeden dobrý
uprchlický tábor a pod tímto „skvostem“ naleznete fotograﬁi nikoho jiného než pána
s podivně střiženým knírkem.
Nikdo netvrdí, že soužití bude bezproblémové, ale bylo soužití „bílých“ v Evropě někdy bezproblémové? Mnohokrát jsme si stačili sami a mnohokrát jsme si brali za hranicemi Evropy plnými hrstmi. Neměli bychom se zasadit o pomoc těmto v drtivé většině
zoufalým lidem? A co víc, nemohlo by nás (Evropu) tohle snažení stmelit?
Často žehráme na to, že se společnost nedrží křesťanských hodnot, a není snad jedna ze základních židovsko-křesťanských hodnot tato: Ten, kdo bude s vámi přebývat
jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého,
protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se
bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá
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závaží, poctivé míry velké i malé. Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země. Proto dbejte na všechna má nařízení a všechny mé řády dodržujte. Já jsem
Hospodin. Lv 19, 34-37. Host do domu, Bůh do domu. Říkali Češi.
Napadá mě také srovnání s USA. Se zemí, která je na imigraci postavená. Neříkám,
kopírujme ji ve všem! Já jen říkám, že tam pochopili, že ze všech těch Evropanů i Rusů,
Židů, Číňanů, Afričanů… nemusí jít strach, ale lidskost, která obohatí toho druhého
a koneckonců i stát.
A tak se ptám, kde chceme stát jako křesťané? Jak se chceme vyrovnat s touto situací,
která není nová, jen je výraznější než dříve? Neměli bychom jít příkladem a stavět zlobě
(nikoliv lidem) hráz?
Jsme ve velikonočním období, tak věřme vzkříšenému: Neboj se, já jsem s tebou. Velikonoce zbavují od zlého a otevírají budoucnost po svém – Božíma rukama. Kristus mi
dává sílu, v něm mohu všechno (Fp 4,13), tak nějak zní heslo na měsíc květen. Vezměme
MO
to vážně.

Co proběhlo?
Proběhlo tradiční biblické soustředění. Na Tetíně bylo krásně i myšlenkově rušno. Četli jsme celou čtvrtou
kapitolu z Janova evangelia. A kdo
nebyl, neviděl biblické postavičky,
které nám příběh pomohly otevřít.
Smutnit ale nemusí, domluvili jsme
se totiž, že bychom si mohli taky takové pod zkušeným vedením udělat.
A jaký že citát bych z textu pro vás
vybral? „Již přijímá odměnu ten, kdo
žne, a shromažďuje úrodu k věčnému
životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení,
že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem
vás poslal, abyste žali tam, kde jste
nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.“
Cítíte-li v životě, že jen sejete a radost se vám nedostává, tak vězte, že
ani na vás ani na vaši setbu se nezapomene. A abychom nezapomněli
my, nesklízíme, co zaseli jiní? Naši rodiče, naši předci, co k nám doputovalo a my jsme
se o to nezasloužili? Neškodí si uvědomit, že tu a tam jsme „jen“ článkem pořádně dlouMO
hého řetězu.
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Provoz „Schodolezu“ a bytu
Milí čtenáři, jedna ze dvou archových sbírek je vypsána na schodolez. Děkujeme všem
dárcům, kteří přispěli, nebo kteří o tom uvažují, zatím jsme vybrali částku 4.600 Kč. Celkově schodolez stál 19.000,- a sbírka potrvá do záři tohoto roku. Máme také radost, že
se schodolez osvědčuje a je využit.
V předminulém zápise jste si mohli přečíst, jak je to s provozem schodolezu. Chtěli bychom ale napravit některé informace, které nebyly úplně správné.
1. Schodolez v rámci sborových aktivit je plně k dispozici každému, kdo si o něj řekne a je mu nabídnut zcela zdarma.
2. Prosíme o včasné nahlášení použití. Například, pokud ho budete chtít použít před
bohoslužbami, je nutné zavolat, či poslat sms faráři, nebo někomu, kdo je zaškolen ve
vodění schodolezu (zatím jen Ondřej Rada a Matěj Opočenský, ale přibudou další).
Hlaste se nejlépe den předem, nebo alespoň hodinu před bohoslužbami. Není
v naší moci být okamžitě se schodolezem nahoře u dveří a být připraveni k plynulému
sejití schodů. Prosíme tedy o dodržení této podmínky. Obsluha schodolezu také bude
daleko jistější, bude-li se moci v klidu připravit.
3. Další informace se týká půjčení schodolezu „mimo sbor“. Tuto možnost nabízíme také.
Upravené a nové znění, na kterém jsme se na staršovstvu dohodli, je toto:
„Schodolez půjčujeme i mimo sbor. Členům sboru zdarma a ostatním za poplatek 100,za den. Poplatek je vybírán jako amortizace. V budoucnu se z něj bude platit případná
oprava či celkový repass zařízení.“
Byli bychom také moc rádi, kdyby během brigády 23. 5. 2015 nebo kdykoliv po bohoslužbách došlo k zaškolení dalších schodolezovodičů. Není to nijak náročné, jen to chce
soustředění a cvik.

Nájemníci ve sborovém bytě
Jak jste již mohli z ohlášek zaznamenat, sborový byt bude od července volný. V tuto chvíli aktivně hledáme vhodné nájemníky. Zájemci jsou. Přesto bychom vás rádi vyzvali,
jestli víte o někom z vašeho okolí, kdo hledá bydlení na rok, prosíme, dejte nám vědět,
nejpozději do schůze staršovstva 14. 5. 2015.
-red-

Co nás čeká?
Od 14.–17. 5. 2015 proběhne synod. Synod je vrcholným orgánem (parlamentem) církve. Bude se na něm volit nová Synodní rada (vláda církve). Jednání synodu je veřejné,
bude se na něm dále jednat o ﬁnancování. V neděli nás pak při bohoslužbách navštíví tři
zástupci z řad mládeže. Kdyby se jich někdo chtěl ujmout a pozvat je na oběd, bude mu
dán prostor. Synodálové nás o to prosí.
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Brigáda
23. 5. proběhne ve sboru pravidelná brigáda. Po roce se najde opět několik úkolů, které bude třeba splnit. Například provozní místnost by si zasloužila naši pozornost. Přijďte
tedy, určitě dostanete i něco k jídlu a pití. Brigáda potrvá celý den. Čas, kdy ve sboru někdo bude, je od 9.00 do 17.00.

Noc kostelů

V pátek 29. 5. 2015 proběhne tradiční akce Noc kostelů. Program začne od 17.00 hrou
pro děti. Všichni jste srdečně zváni a samozřejmě zvěte i své přátele. Program je opět velmi pestrý. Moc vás prosíme o pomoc s přípravou. Minimálně pro pět dobrovolníků, kteří pomohou nachystat i sklidit akci, se práce najde. Hlaste se Tomášovi Vokatému nebo
Matějovi Opočenskému.
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 Soudce Ti a případ japonské gejši
(kolorované kresby) – 18:30
4. Motýlí divadelní společnost – 19:30
5. Vobezdud (koncert) – 20:30
6. Hudební projekt – Jan Škrob – 22:00
7. Závěrečné slovo – Matěj Opočenský

Grilování ve vnitrobloku, aneb prodloužená pokostelová káva
Od manželů Richterových vzešel skvělý nápad. 7. 6. 2015
po dětských bohoslužbách bychom se mohli přesunout
do vnitrobloku Oblouková, kde je klidné hřiště, a ugrilovat si společný oběd! Původně jsme uvažovali o odpoledni, ale přesun po bohoslužbách krásně navazuje na tradici sborových obědů a pokud bude počasí přát, můžeme si
opravdu připadat jako na „zahradě u fary“. Tip pro přílohu: různým salátem apod. dobrotami nezarmoutíš.
P.S.: ve vnitrobloku je restaurace Harlequin, kde se dá koupit ven pivo a kafe… a je tam
-redtaké záchod a ping-pongové stoly!

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zápis ze schůze staršovstva dne 9. 4. 2015
PLNĚNÍ USNESENÍ BŘEZNOVÉHO STARŠOVSTVA (připravil Matěj Opočenský)
• Sborová dovolená: chata Rezek (Krkonoše). Budeme mít celou hájenku pro sebe, zájemců je dost.
• Katakomby: Rubrika Jak se díváte na „samoﬁnancování”? Kdo bude dál? Téma křest?
Podtématem i biblického soustředění. Diskuse staršovstva: bylo by dobré oslovit eventuální přispěvatele, jestli nechtějí napsat článek o křtu. Bylo by hezké rozvinout téma
na biblickém soustředění. Jitka Černošová se přihlásila, že napíše o křtu svých dětí. Bylo by dobré na tohle téma třeba udělat „anketu“?
• Výstava Mirky Humlové. Dohodnuto na září.
• Úpravy okolí sboru + infocedule – realizace trvá.
ZPRÁVA Z TECHNICKÉHO PROVOZU
• Fair trade – jsme zásobeni kávou, tuto službu si bere na starost Magda Jelínková.
• Schodolez – viz samostatná zpráva
• Zvuk nejde!!! Nejen do dětské místnosti, ale kompletně – Michael Otřísal domluvil na
úterý 14. 4. schůzku s opravářem. Na místě se uvidí, bude-li možné připravit i „streamování“ bohoslužeb. Realizace trvá.
• Vzduchotechnika. Petr Smetana, vršovický kovář. Realizace pokročila. (Mříže jsou
částečně upevněny, zbývá dodělat.)
• Malíř: 14. nebo 15. 4 navštíví sbor a dohodneme se na realizaci. Je nutné propojit
s opravou zvuku a osvětlení v galerii. Realizace trvá.
SBOROVÝ BYT
• Byt – v den staršovstva proběhla návštěva bytu Tomáše Vokatého s Bárou Lebduškovou,
rovněž ve stejný den proběhla schůze sdružení vlastníků (navštívil Pavel Staroba). Schůze: zejména o problému, zda je nutný nákup pozemků pod domem (a v okolí) od státu.
Zásadní sdělení Tomáše Vokatého a Matěje Opočenského: současní nájemníci nemají
zájem prodlužovat nájem po doběhnutí současné smlouvy (do 30. 6. 2015). Diskuse staršovstva: jak na to budeme reagovat? Výsledek: po uvolnění bytu staršovstvo nabídne pronájem na půlrok až rok. Budeme se snažit najít nové nájemníky do konce června 2015.
Pokud nenajdeme nájemníky do půlky října 2015, přistoupíme k rekonstrukci. Schváleno: 8-0-0. (Tomáš Vokatý podá inzeráty na evangnet, bezrealitky.cz a do Jaboku.)
• Na výročním sborovém shromáždění předložen měsíční rozpočet na byt a návrh, aby
Matěj Opočenský platil měsíční příspěvek ve výši 10 % hrubé měsíční mzdy
(1.600 Kč). Výroční sborové shromáždění schválilo návrh staršovstva.
• Návrh do budoucna: zažádáme o příspěvek na rekonstrukci bytu Jeronýmovu jednotu
(podle situace).
• Cenová nabídka od Báry Lebduškové na projekt rekonstrukce + stavební dozor: cca
38.100 Kč (v ceně je i 7 „dozorovaných“ návštěv bytu). Schváleno: 8-0-1. Bára Lebdušková
za tuto cenu nabízí kompletní zpracování projektu přesně na míru a pomoc s jeho realizací.
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Nabídka konkrétně obsahuje: Prohlídka bytu a jeho zaměření, architektonickou studii (včetně změn dispozičního řešení a návrhu vybavení nábytkem typových rozměrů), projekt pro
ohlášení stavby stavebnímu úřadu a pro provedení stavby (včetně komunikace se stavebním
úřadem), pomoc s výběrem dodavatelem, návrh zařízení interiéru - kuchyňská linka (IKEA)
po jednotlivých položkách, výběr spotřebičů, svítidel atd., kontrolní činnost na stavbě.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA LEDEN AŽ BŘEZEN
• Do 31. 3. 2015 byly vybrány tyto prostředky: saláry – 66.240 Kč, sbírky – 17.285 Kč,
dary členů – 2.200 Kč, ostatní dary tuzemské – 8.500 Kč, dary zahraniční – 3.419 Kč.
REFLEXE PROBĚHLÝCH AKCÍ
• Výroční sborové shromáždění – 22. 3. 2015: V zápise ze shromáždění je vše podstatné.
Podnět z výročního sborového shromáždění: bylo by vhodné otevřít téma „strategie sbírek“ – tedy jestli chceme spíš podporovat co nejpravidelnější placení saláru, nebo naopak
dělat a propagovat účelové (i neúčelové) sbírky. Diskuse staršovstva se stočila i k tématu,
jak a jestli oslovit členy sboru, kteří se sborem ztratili kontakt. Výsledek: Matěj Opočenský
do příště navrhne formu oslovení. Diskuse bude dále pokračovat.
• Velikonoce: Z farářského pohledu Velikonoce proběhly nad očekávání, účast byla také
příjemně hojná. Na Zelený čtvrtek se nás sešlo cca 30, zúčastnily se všechny generace.
V pátek nás přišlo na Žižkov I asi 20 a celkově nás s oběma žižkovskými sbory bylo přes
60. Na neděli nás bylo s dětmi také 60. Navíc výrazně krásnou atmosféru dotvořily ženy
doprovázející písně, jmenovitě Kristina Ambrožová, Daniela Fojtů a Viktorie a Zuzana
Venclů. Díky také patří zastupující funkci presbytera/ky Věře Adamcové.
CO NÁS ČEKÁ?
• Křestní obnova na svatodušní svátky: Diskuse nad formulářem Křestní obnova podle Limské liturgie: ten je ještě variantně pojatý, bude třeba ho proškrtat, aby liturgie
„nezalehla“ celé bohoslužby a ty nebyly „nekonečně obřadné“ (Michael Otřísal).
Usnesení: Matěj Opočenský dá informace o akci do Katakomb a zkusí vyvolat ve sboru zpětnou vazbu: 8-0-1.
• 5. 7. 2015 Matěj Opočenský bude mít křest na Moravě
• Třem studentům, kteří se zúčastní synodu, máme v neděli 17. 5. připravit oběd

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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• Brigáda ve sboru 23. 5. 2015
• Noc kostelů – 29. 5.
• Ekumenická bohoslužba v neděli 31. 5. 2015 v 18.00 – lze tedy řešit na příští schůzi
staršovstva.
„NADSBOROVÁ“ AKTIVITA
Dvě přípravy ke svatbě (obě v dubnu). Jedno vedení pohřebního shromáždění.
Bohoslužby ve Vršovickém zámečku. Zřejmě v pátek 29. 5. dopoledne, tedy v den Noci
kostelů.
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola – běží bez problémů.
• schůzky mládeže – probíráme téma Smíření.
• úterní dětská biblická – sešli jsme se jen jednou (nemoci a prázdniny)
• maminky s dětmi – V minulém měsíci jsme se ve středu sešli jednou a v pátek také jednou. Minimálně tuto frekvenci bych chtěl udržet.
• biblické hodiny – ano, účast cca 5 – 7 lidí. Téma apoštol Pavel. Co o něm říkají NZ spisy a současné bádání. Naposled: Pavel – osobnost štěpící i zahrnující.
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky – pokračujeme v knize Zjevení, v minulém měsíci jsme se nesešli.
• setkání seniorů – běží
• křesťanská služba – sestra Matějíčková je v LDN. Návštěva sestry Hotovcové. Moc pozdravuje.
SBÍRKY
• Provedené – sbírka o Velikonocích – Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty.
• Probíhá – archová na schodolez a Jeronýmovu jednotu.
• Provést – sbírku pro Diakonii, 24. 5.
RŮZNÉ
• Dopis z Bielefeldu – bielefeldští nabízejí dva možné termíny naší návštěvy v roce 2016,
v dubnu a červnu, program pro rodiny s dětmi (návštěva Teutoburského lesa – Hesseln) na naši návštěvu a témata k rozhovoru: První reformace – Jan Hus, druhá reformace – Martin Luther. Klimentský sbor chce jet až v roce 2017, a to do Wittenbergu
a na Wartburg. Diskuse staršovstva: připadá nám, že bychom měli přijmout návrh
hostitelů, a ne jim do něj hned na začátku akce „šťourat“. Pokud se klimentští do konce týdne neozvou, tak Richard Šípek do Bielefeldu napíše.
• Konﬁrmace – konﬁrmandi na Svatodušní svátky nemohou; udělejme konﬁrmaci na
konci června nebo v září. Lepší bude asi září (na Den díkůvzdání?).
• Ordinace Tomáše Vokatého – zatím ji asi odložíme, až bude zvolena nová Synodní rada.
• Jana Červeňáková (Diakonie – služba pro zrakově postižené) – byla u nás na Zelený
čtvrtek, pozdravuje a přinesla nám perníčky. A špatnou zprávu – letos nedostali nic od
státu, jsou odkázáni na své úspory a dary a bude se rozhodovat o jejich existenci.
Zapsal: Tomáš Hrubý
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Křestní obnova podle Limské liturgie
(zkrácená a upravená)
Milí čtenáři, od 19. 4. můžete v ohláškách pravidelně slyšet, že 24. 5. proběhne v naše
sboru křestní obnova. Ohlašujeme to s takovým předstihem, aby měl každý možnost dostatečně si tuto obnovu promyslet a vyjádřit se k ní – negativně či pozitivně. Předkládáme tedy plné znění liturgie k promyšlení. Na staršovstvu jsme o tom vedli dvakrát debatu a na květnovém (14. 5.) zasedání se k ní opět vrátíme. Prosíme, abyste vaše reakce
směřovali k tomuto datu. Pak s tím ještě můžeme něco udělat.
Než ale přejdete ke čtení a k promýšlení, přijměte ještě obecné informace. Počátek
myšlenky křestní obnovy jsem nedohledal. Můžeme ale říct, že je stejně stará jako církev
sama, protože s každým křtem pokřtění svým způsobem křest sami obnovují. Pokřtěným (zejména těm v dětství) však není umožněno se ke svému křtu veřejně vyznat a přiznat (vyjma při aktu konﬁrmace). Křest je neopakovatelnou záležitostí, a tak jako při
konﬁrmaci ani zde v žádném případě nemůže být řeč o „překřtění“.
O co tedy jde? I přes výhrady, které mohou vyvstat (náboženské divadlo, je to jako
u katolíků, celkově zbytečné, stačí křest, a dalo by se možná najít i mnoho dalších výhrad), se mi zdá, že je obnova křestního slibu v této době, kdy velmi často mluvíme o penězích a o nezajištěnosti do budoucna, vhodná forma jak připomenout základ, na kterém stojíme, na který se chceme postavit. A abych se přiznal, nenapadlo to mě, já jsem
se nikdy necítil liturgicky pověřen (iniciátorem), ale nápad vzešel zvenčí, od paní, která
prý byla v minulosti v našem sboru pokřtěna a chtěla by si křest nějak takto obnovit, připomenout. Paní se již neozvala a vytratila se. Zůstal však nápad. Mně se zalíbil a staršovstvo se rozhodlo nad tím vést diskusi.
Co to je za dokument, podle kterého budeme slavit? Na základě prohlášení o konvergenci Křest, eucharistie a duchovenská služba (BEM, limský dokument) nevznikla jen
tzv. limská liturgie, ale i bohoslužba památky křtu. Byla slavena během konference
ústředního výboru Světové rady církví v Ženevě r. 1987. Na tomto dokumentu se tedy
podíleli zástupci většiny církví vzešlých z reformace, z pravoslaví a jako pozorovatelé také ŘKC. Tento formulář je tedy plodem dlouhodobých ekumenických snah a touhy po
porozumění mezi křesťanskými tradicemi.
1. VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ
L: Bože, v našem křtu jsi nám dal účast na životě a smrti, na vzkříšení Ježíše Krista.
Vyznáváme ti, že jsme často nežili podle obrazu nového člověka.
Vyznáváme ti, že jsme se příliš málo snažili o uskutečnění tvé vůle.
Proto k tobě voláme (zpěv podle 695): Kyrie eleison (Pane smiluj se)
L: Bože, naším křtem jsi nás zapojil do svého společenství, do světového těla Kristova,
abychom se stali ve světě svědky a posly tvé uzdravující a usmiřující lásky.
Vyznáváme ti, že jsme příliš těžkopádní při hledání pravdy a spravedlnosti ve světě
a překonávání rozdělení mezi církvemi a při zviditelňování našeho darovaného společenství.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Proto voláme k tobě: Kyrie eleison (Pane smiluj se)
L: Bože, smiluj se nad námi – odpusť nám naši vinu pro Ježíše Krista a veď nás svým svatým Duchem k novému, věčnému životu.
Proto voláme k tobě: Kyrie eleison (Pane smiluj se)
L: Duchu stvořiteli – ty ses na počátku vznášel nad vodami; při křtu Ježíšově jsi sestoupil v podobě holubice; o letnicích jsi byl vylit za bouře a ohně.
Přijď k nám a otevři naše srdce a smysly pro tvé životodárné slovo, které dosvědčuje
smlouva křtu, abychom slyšeli a byli obnoveni tvou mocí. O: Amen
2. ČETBA Z EFEZSKÝM 4, 1-6
L: Voda je živel života a smrti.
Proudy vody promění pustou zemi v zahradu. Ve vodě křtu jsme byli spojeni s životem
a smrtí Ježíše Krista.
Za to chválíme Boha: Zpěv (Sv 449 – 1. část): Gloria, Gloria, Gloria
L: Voda nás očišťuje. Při křtu bylo spláchnuto všechno, co nás kdy mohlo oddělit od Boha.
Za to chválíme Boha: Gloria, Gloria, Gloria
L: Bez vody není na zemi život, jako už na počátku se vznášel Boží životodárný Duch nad
vodami. Ve vodě křtu nám Bůh daroval svého životodárného Ducha. On nás obnovuje,
dává nám nový život ve spravedlnosti a ve vědomí Boží blízkosti.
Za to chválíme Boha: Gloria, Gloria, Gloria
L: Voda, kterou užíváme při křtu, ukazuje do budoucnosti na proudy živé vody v Božím
světě, v novém Jeruzalémě, jemuž jdeme vstříc. Skrze křest jsme již dnes zahrnováni do
života v budoucím Božím světě.
Zato chválíme Boha: Gloria, Gloria, Gloria
3. OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ
L: Milé sestry a bratři v Kristu!
Ve svatém křtu nás Bůh přijal za své a učinil nás členy církve. Ve společenství s Božím lidem na celém světě jste se z jeho slova dozvěděli, jaký cíl vám připravil ve své laskavosti. Byli jste nasyceni u jeho svatého stolu a povoláni dosvědčovat evangelium o Ježíši
Kristu v dnešním světě.
Proto vás nyní prosím, abyste obnovili své křestní vyznání: Odřekněte se vší moci zlého
a vyznejte veřejně víru v Boha!
4. Odřeknutí se zla
L: Odříkáš se moci zla, abys mohl zůstat ve sféře moci Ježíše Krista?
O: Ano, odříkám se.
L: Odříkáš se pokušení ovládat druhé i pokušení nechat se ovládat hmotnými statky,
abys mohl žít ve svobodě Božích dětí?
O: Ano, odříkám se.
L: Odříkáš se moci smrti, zkázy a násilí, které odporují životu, abys mohl v tomto světě
vydávat svědectví o světě Božím?
O: Ano, odříkám se.
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5. VYZNÁNÍ VÍRY
6. ZÁVAZEK KŘESTNÍ SMLOUVY SPOLEČNÉ
L: Vyznali jste víru v Boha, Stvořitele nebe i země, Původce a přítele života.
Chcete se s jeho milostí podle svých sil zasazovat o právo všech lidí na život a o uchování stvoření?
O: Ano, chceme.
L: Vyznali jste víru v Ježíše Krista, Vykupitele světa.
Chcete předávat dál jeho dobrou zvěst a s jeho pomocí se zasazovat o spravedlnost a pokoj mezi lidmi?
O: Ano, chceme.
L: Vyznali jste víru v Ducha svatého a společenství církve, do níž nás lidi shromažďuje.
Chcete se s jeho oporou zasazovat o uskutečnění společenství jeho lidu na zemi a za
bratrské soužití v jeho obcích?
O: Ano, chceme.
O: Amen.
7. POŽEHNÁNÍ VODY
L: Požehnej tuto vodu. Ať nám připomíná náš křest i společenství křesťanů na celém světě. Rozmnož naši víru a naši důvěru v proměňující moc křtu, který jsme přijali. Pomoz
nám, abychom byli v tomto světě kvasem a jednáním v lásce vytvářeli znamení tvé
smlouvy. Buď nám světlem a životní silou, abychom byli ve shodě s tvou vůlí, řídili se Ježíšovým evangeliem a přispívali k překonání všech rozkolů v křesťanstvu. Posilni naši
naději v dokonání toho, co jsi s námi začal ve křtu.
O: Amen.
8. PRŮVOD
L: Všichni jsou zváni, aby na znamení našeho potvrzení a vzájemného uznání křtu přistoupili (k vodě a dotkli se jí) a připomenuli si vlastní křest zapálením svíčky od svíce
a přiložili ji do jednoho společenství.
9. POŽEHNÁNÍ
L: Všemohoucí Bůh, v jehož jméno jsme byli pokřtěni, Otec, Syn i Duch svatý, ať k našemu lidskému Ano řekne své božské Amen.
Ať posílí naši víru, naši naději a naši lásku a ať přidá k naší vůli její naplnění podle svého
zalíbení.
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Husovské slavnosti
Milé sestry a bratři! Dne 21.3. 2015 se konala ve sboru ČCE v Braníku seniorátní konference o Mistru Janu Husovi. Přednášela Prof. Jana Nechutová.
Připomněla, že osobnost Mistra Jana Husa i po 600 letech je nejen jednou z největších
postav v českých dějinách, ale stále můžeme nacházet v jeho postojích a v jeho učení
hodně inspirace i pro náš život.
Za tak dlouhou dobu docházelo často k dobovému zjednodušení i účelovému využívání jeho odkazu. Že by byl MistrJan Hus jen vlastenec, bojující proti církvi a útlaku, nebo sloužil jen
v postojích proti Habsburkům a kléru? Byl jen zavrženíhodným heretikem, případně osobností zneužívanou ještě nedávno svrženým režimem pod vedením jedné strany? Byl podle
dnešního pohledu v pozici disidenta? Jeho tvrdohlavost i naivita ho přivedla do záhuby, protože se mýlil v odhadu svých možností před shromážděním světské a církevní vrchnosti –
císaře, papeže a kardinálů? Byl po právu odsouzen na hranici z hlediska tehdejších zákonů?
Všechny tyto dobové nánosy je třeba setřít, aby vyniklo to podstatné co Mistr Jan učil a za
co nakonec obětoval i to nejdražší, tedy život. Nic na velikosti jeho odkazu nemění, že navazoval na své předchůdce jako J. Wiklefa, Matěje z Janova nebo Milíče z Kroměříže. Mistr
Jan Hus se například nepřihlásil zcela k Wiklefovu učení, i když to vlastně i za něho na koncilu v Kostnici dostal spočítáno. Je Mistr Jan Hus dnes „kámen úhelný“, který spojuje? Podle mínění odborníků neprobíhá již dnes názorová dělící osa mezi katolíky a protestanty,
nýbrž mezi nevěřícími a věřícími. Pro mnoho lidí je to bohužel „jen stará historie“.
Mnoho dnešních lidí sice osobnost Jana Husa zná, ale pouze povrchně. Ze života Mistra
Jana se toho zachovalo velice málo. Dokonce nevíme ani přesně, kde se narodil. Z toho, co
se podařilo zjistit, mne docela těší, že to byl normální člověk z masa i kostí, s běžnými lidskými starostmi a tužbami. Byl katolickým knězem, přednášel na univerzitě a v Betlémské
kapli měl široké posluchačstvo. O sobě prohlašoval, že je ten nejmenší mezi kněžími. Přesto odvážně kritizoval nemravný život tehdejších kněží, kteří byli také špatnými vzory pro
lid. Podobně nesmlouvavě kritizoval i kardinály a papeže pro jejich život, který nebyl v souladu s Božím zákonem, Náklady kléru nesli prostí věřící lidé. Jan Hus kritizoval svatokupectví s odpustky. Hlásal, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Lidé se mají řídit Písmem Svatým. V nejasných věcech zvažovat okolnosti a používat rozum, který je darem od Boha.
Je třeba mít neochvějnou důvěru v Boha a spolehnout se na něho a Svatou Trojici. Boží zákon, to je pravda. Bible je zdrojem pravdy. Mistr Jan Hus zpochybnil papežskou
moc i zneužívání postavení kněží. Tím se zařadil mezi reformátory církve.
Během procesu proti Husovi v Kostnici došlo k dílčímu překroucení jeho názorů. Bohužel dnes nemáme dost písemných podkladů o jeho životě a o jeho tehdejší pastorační
činnosti, ani dost protokolů o tehdejším projednávání jeho pře na koncilu. Tam stál Hus
člověk a Hus kněz proti světské moci představované císařem Zikmundem a nejvyšší církevní mocí, kterou představoval papež a kardinálové.
Mistr Jan Hus se nemohl umenšit a zachránit svůj život, aby dožíl v ústraní kdesi
v klášteře, protože by tak negoval vše, čemu hluboce věřil, co hlásal a učil.
Proto Mistr Jan Hus za svou víru musel jako člověk položit svůj život.
Zprávu z konference shrnul a sepsal pro Vás Jiří Cuc
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Mistr Jan Hus je významnou osobností nejen českých dějin.
Víra, vzdělání, spravedlnost, odvaha, svědomí, etika, pravda. Tato slova
vyjadřují přístup mistra Jana Husa k životu, lidem kolem i k sobě samému.
Letos si připomeneme 600. výročí jeho smrti dvoudenními slavnostmi
v samotném centru Prahy – tedy v místech, kde žil, kázal a vyučoval.

Proto hledáme dobrovolníky.
V našem týmu rádi přivítáme spolehlivé a přátelské lidi. Je do něj srdečně zván
každý, kdo je ochotný věnovat svůj čas pro oslavu odkazu Jana Husa.

5. a 6. července 2015
v centru Prahy (Staroměstské náměstí, Ovocný trh, Betlémská kaple a další místa)

Program Husovských slavností 2015 bude rozmanitý:
koncerty různých žánrů, divadelní vystoupení, průvody, výstavy, přednášky,
diskuze, bohoslužby, prohlídky husitské Prahy, programy pro děti ad.
Aby toto vše probíhalo hladce, jsou nepostradatelní dobrovolníci, kteří budou:
pomáhat na workshopech, dávat razítka na poutnické listy, ukazovat
návštěvníkům cestu, zprostředkovávat informace o programu a dělat další řadu
činností, které dotvoří celkovou atmosféru slavností.

Půjdete do toho s námi?
Přidejte se do početné skupiny dobrovolníků a pomozte Husovským slavnostem 2015
k úspěchu! Přihlaste se, prosím, na některém z uvedených kontaktů.
Na nich Vám poskytneme také bližší informace.
Lenka Juřenová koordinátorka dobrovolníků
dobrovolnici@hus-fest.eu | +420 724 090 078 | www.hus-fest.eu

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Básnířka
Jindřiška Mikolášková –
90 let
Jindřiška Mikolášková

Napište o Moravě

Ano, jenomže
kdo mě naučí
jak popsat krásu vaší Hané
a celé vaší milované Moravy
s tou její teplou náručí
a široširou rovinou
když já jsem dítě spíše zimy
své hrbolaté Vysočiny
kde z kopce do strání
se vítr prohání
a mámy děti přivinou
jen při skučení meluzíny
aby je na srdci ohřívaly
a kde od země k obloze
je jenom kousek malý
a občas můžeš mrakem projít.
Cožpak je možné to dvé spojit
a jedním srdcem oslavovat?
A přece –
Bylo to tak lehké
se zamilovat

Narodila se 12. března 1925 v Březinách u Poličky.
Záhy jí ale matka zemřela, což zanechalo v jejím životě bolestnou stopu. V některých básních věnovaných
mamince vyznává, jak jí bylo líto, že svou maminku
nepoznala. Vyrůstala u babičky a její mládí bylo stejně drsné jako tamní příroda. Za války pracovala v zemědělství, po ní vystudovala pedagogickou školu
a stala se učitelkou v mateřské škole. Provdala se za
evangelického faráře a stala se matkou pěti dětí.
Byla velmi nadaná i výtvarně. Brzy si pořídili loutkové divadlo, pro které i sama později vyráběla loutky
a oblékala je do prostých i bohatých kostýmů. Napsala
pro ně i několik veršovaných pohádek. Viděla jsem jejich velké fotoalbum a obdivovala krásu a rozmanitost
loutek. Hráli divadlo nejdřív svým dětem, pak dětem
v nedělní škole i pro děti ve školkách mateřských.
Seznámila jsem se s ní při svých pobytech na rekreaci seniorů v Chotěboři, kde mě velmi zaujala její poezie. Později v Praze jsme se občas setkávaly,
byla jednou i na naší schůzce seniorů ve Vršovicích.
To už připravovala k vydání svoji první sbírku básní
Kytice jasmínů (vydáno 2009), kterou jsme si pak
mohli prohlédnout a objednat v hale u Vébrů. Druhá
sbírka má název Hledání studánek (vydáno 2011).
Několik básní z její tvorby bylo otištěno i v našich
Katakombách.
Jindřiška Mikolášková píše verše od školních let až
do vysokého stáří. Její básně vyjadřují širokou škálu
pocitů a jsou v podstatě pravdivé. Sama to přiznává,
když říká: „Všechno, i to nejtajnější, na sebe básník
prozradí.“ Vyznává se v nich ze svých lásek k přírodě,
Vysočině, k dětem i lidem, k životu s jeho radostmi
i bolestí i k víře. Dovede zaujmout čtenáře jak lehkostí, s jakou tvoří své verše, tak i jejich hlubokým prožíváním.
Nyní žije v Domově seniorů v Chrudimi.
Jiřina Adamcová
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Recept
Kapustové karbanátky
Ingredience:
300 g kapusty
200 g vařeného masa
1 ks houska
strouhanka
2 ks vajec

100 ml mléka
3 stroužky česneku
1 lžíce sušené majoránky
½ lžičky mletého pepře
½ lžičky soli
150 g tuku na smažení

Listy kapusty omyjeme, vyřízneme košťály a dáme do nádoby. Zalijeme je vroucí vodou
a necháme 2 minuty stát, aby se spařily. Scedíme, propláchneme studenou vodou a necháme dobře okapat.
Česnek oloupeme, a utřeme. Housku nakrájíme na kostičky a přelijeme mlékem. Necháme nasáknout.
Vařené maso (můžeme použít např. z polévky, do které zužitkujeme košťály z kapusty)
umeleme. Poté umeleme i dobře okapané listy. Pokud by z nich vytékalo při mletí hodně
vody, slijeme ji. Mleté maso s kapustou osolíme, opepříme, vmícháme vejce, česnek
a majoránku. Zamícháme máčenou housku a vypracujeme soudržnou hmotu. Pokud by
byla řídká, dohustíme ji strouhankou. Tvarujeme karbanátky, obalujeme ve strouhance
a smažíme. Hotové odkládáme na papírovou utěrku. Podáváme s bramborovou kaší.
Dobrou chu přeje Lenka Vokatá
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5. a 6. července 2015 | PROGRAM

Multižánrový program
v centru Prahy
Staroměstské náměstí, Praha 1
5. července

Duchovní programy

Hus současný

Betlémská kaple ČVUT v Praze,
Betlémské náměstí, Praha 1

kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1

5. července

10.30 Koncert Tomáše Najbrta
11.00 Přednáška prof. J. Nechutové

14. 00 „Mistru Janu Husovi s láskou“

17.45 Pražský žesťový soubor
18.00 Slavnostní zahájení Husovských slavností 2015

– koncert Moravské filharmonie Olomouc
20.30 „Hus až do konce“
– divadlo, autor textu a hudby: M. Orson
Štědroň, režie: A. Laštovková Stodolová
a SKUTR

– duchovně kulturní setkání a slavnostní
odevzdání zvonu „Mistr Jan Hus“
– účinkují: A. Strejček, Š. Rak, soubory
Musica Bohemica, Kvintus, Pražští pěvci,
Ensemble Inégal

15.00 Tradiční bohoslužba k uctění památky mistra

9.45
10.00
10.15
11.00
12.00
13.00
13.50
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.30

Průvod k sousoší mistra Jana Husa
na Staroměstském nám. s položením květin
– seřazení průvodu u Rudolfina od 8.30
Dechový orchestr z Oldřichovic
Zahájení
Domažlická dudácká muzika
Hradišťan
Ústřední hudba Armády ČR
Vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní
účastí
Příchod divadelního průvodu
Smetanovi filharmonici Praha
Let´s go – spirituály
Spirituál kvintet
Ekumenická bohoslužba
Koncert pro mistra Jana Husa
– Tata Bojs, Poletíme a další
Oratorium Mistr Jan Hus
– autor hudby a textu R. Pachman
Tichý průvod se svícemi k Vltavě

Jana Husa

Staroměstské náměstí, Praha 1
6. července
17.00 Ekumenická bohoslužba, slavnostní

shromáždění všech účastníků pod širým nebem

Hus historický
kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí

10.00 Přednáška prof. J. B. Láška

– Nejnovější bádání o mistru J. Husovi
11.00 Beseda o knize Jan Hus s autorem

prof. F. Šmahelem

Hus ekumenický
kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

22.00 České nebe, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

5. července
16.00 Zahájení výstavy „Reformace v různých zemích“
20.00 Večer věnovaný problematice rasismu a útlaku

ve společnosti

Středověké tržiště

6. července
Celodenní program pro děti i rodiče
11.00 Luciášek

– Loutkové divadlo Kozlík
13.00 Šermířské vystoupení
– Páni z Hradce
14.00 Jak šel kozlík do světa
– Loutkové divadlo Kozlík
15.00 Šermířské vystoupení
– Páni z Hradce
Po celou dobu programu doprovodné aktivity:
rukodílny, předvádění řemesel, ukázka historických
zbraní, soutěže, hry, vyhlášení celostátní výtvarné
soutěže apod.

do Homsu“ o válce v Sýrii (vítěz nezávislého
festivalu Sundance 2014)
19.30 Diskuse s fotoreportérkou Jarmilou Štukovou

a promítání fotografií z uprchlických táborů
v Iráku

Betlémská kaple ČVUT v Praze,
Betlémské náměstí, Praha 1
14.00 Slavnostní odhalení uměleckého díla na stěně

Poutnický program „V kole
po kostelech s mistrem
Janem Husem“

12.00 Přednáška dr. E. Stehlíka

5. července

Ovocný trh, Praha 1

textů, hudební doprovod skupina Oboroh

Betlémské kaple

6. července

Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

13.30 České nebe, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

14.00 Scénické čtení s texty mistra Jana Husa
15.00 Komponovaný program se čtením Husových

6. července
Celý program česky/anglicky.

V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci
v moderovaných vstupech.

6. července

Kolářová Takácsová
12.30 Panelová diskuse k tématu veřejné sbírky –

18.00 Promítání dokumentárního filmu „Návrat

– Mistr Jan Hus v legiích, s ukázkou
historických praporů
13.00 Panelová diskuse na téma „Mistr Jan Hus dnes“
za účasti prof. P. Čorneje a dalších hostů

22.00

– Mistr Jan Hus a jeho význam pro dnešní
společnost
11.45 Uvedení výstavy „Mír“, autorka Kornélia

Humanitární pomoc lidem ze Sýrie

6. července

6. července
9.00

6. července

• Betlémská kaple ČVUT v Praze,
Betlémské náměstí

• kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
• kostel U Salvátora, Salvátorská 1
• kostel Matky Boží před Týnem,
Staroměstské náměstí

• kostel Martin ve zdi, Martinská 8
• kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
• rotunda Nalezení sv. Kříže,
Karoliny Světlé

6. července

5. a 6. července

Přednáška dr. Petera Moréeho na téma „Úvod
do české reformace a mistr Jan Hus“
anglicky/německy
11.00 Panelová teologická diskuse za účasti kardinála
Miloslava Vlka, prof. Margot Kässmann (EKD)
a Ing. Daniela Fajfra
česky/anglicky/německy
15.00 Oratorium Johan Hus (Carl Loewe),
Philharmonia Chor Reutlingen e. V., pěvecký
sbor Betzingen a Komorní orchestr Ebingen pod
vedením Martina Künstnera, Německo

Putování po pražských kostelích spojených s českou
reformací – poutnický program pro děti a jejich rodiče
a pro zájemce o historii. Za vyplněný pas odměna
na Ovocném trhu.

9.30

Prohlídky husitské Prahy
– po stopách mistra Jana Husa
– Hus a husitská Praha
– místa spojená s mistrem Janem Husem a českou
reformací

Slavnostní zakončení
Husovských slavností 2015
Obecní dům, nám. Republiky, Praha 1
6. července
19.30 Slavnostní večer k 600. výročí mistra Jana

Husa
– FOK Praha, premiéra skladby Credo mistra
Jana od J. Krčka
– představení zlaté mince vydané ČNB
k 600. výročí mistra Jana Husa

