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Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.

1. Mojžíšova 32,27

Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš
Heslo měsíce června nás zavádí k příběhu „úskočného“ Jákoba. Přesně na konec jeho úskočnosti. Dál se o Jákobovi mluví jako o Israelovi – „Bůh zápasí“. Neznámý, s kterým Jákob
zápasil, mu totiž říká: „Jako kníže jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ (Gn 32, 29)
Jákob není žádná chudinka, květinka, která by na něco čekala. Se svým údělem se rve
a už od počátku se jeho příběh nevine jako
podle učebnice „jak správně vychovávat děti“. Matka favorizuje jednoho, druhý má zas
výhodu u otce, protože je prvorozený. A tak
nakonec požehnání dostává ten, kdo ho podle zvyku dostat rozhodně neměl. Bible tady
nevyzývá ke špatné výchově, ale začíná vyprávět příběhy o prvních, kteří budou druzí,
a o druzích, kteří poznají místo na výsluní
Božím. Biblický refrén opět zazní. Ať si mámy či tátové říkají, co chtějí. Příběh rozráží
tehdejší i současnou zvykovost už na začátku. Tady bude hrát Boží požehnání zbrusu
nové písně.
Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Požehnání od neznámého zápasníka si Jákob nutí
s drzostí a neústupností. Zkuste si to představit. V noci při přechodu brodu zrovna když
Kaple vršovického zámečku,
vás čeká setkání s bratrem (dosaďte si s něčím
kde nově každý měsíc probíhají
nepříjemným, v tomhle případě nedořešenou
ekumenické bohoslužby
minulostí) se máte rvát, porvat. Co?! Máte se
rvát?! Vy se rvete! Na život a na smrt, a když je vám jasné, že nevyhrajete ale ani neprohrajete, tak se vám rozjasní. Vychází jitřenka a Jákob v tomhle zmatku dochází
k uklidnění. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Dokud mi nedáš znamení, dokud mi,
ty „neznámý“ Boží bojovníku, neslíbíš, že budeš se mnou, že mi ukážeš cestu, že mi
dáš sílu překonat zítřejší „nástrahy“. Žádný boj není jen s příjemným výsledkem, Jákob si odnáší nejednu modřinu, je chromý. Tak chromý, že si to jeho potomci budou
vždy připomínat. Nejdůležitější s čím Jákob odchází, je ale jeho nová identita. Jeho
změna jména je totožná se změnou, která se děje při křtu. Při přijmutí jména Kristova. Co získal Israel? Co získáváme s Kristem my? Podíl na Božím království, podíl na
Božím zápase.
Těch neznámých protivníků je mnoho uvnitř nás i mimo nás, výhled je ale dobrý, je
v Božích rukou. Nic sice není zadarmo, i tohle může bolet, ale požehnání a Kristovo zaslíbení nás ujišťuje o Božím spoluputování v našich zápasech. Nepusťme tedy žádnou
možnost přijmout i darovat požehnání.
Matěj Opočenský
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Květen začal krásně. První den květnový přinesl svatbu Aničky Trojanové a Šimona Pokorného. Anička sice přešla k Šimonovi do sboru ve Střešovicích, ale i přes toto naše
sborové „oslabení“ to byla čirá radost, která se ve střešovickém kostela odehrála. Přejeme jim Boží posilu na všech cestách, po kterých půjdou.
Sbor žil v květnu i provozním ruchem a rejem. Hledáním nových nájemníků do bytu, renovací některých sborových místností. Největší proměnou prošla galerie, která je teď krásně osvětlena a vymalována. Je to čirá krása! Vymalováno bylo také schodiště a další prostory. Proběhla sborová brigáda, která se zaměřila na úklid prostor, do kterých se dlouho
nešáhlo. Umyli jsme, co se dalo, a připravili jsme sbor po technické stránce na Noc kostelů.
Všem zúčastněným při renovaci a úklidu patří velký dík. V posledních týdnech také přestala fungovat, či přesněji řečeno, stala se nevyzpytatelnou naše zvuková přenosová soustava.
Rozhodli jsme se zakoupit nový mixážní pult, který obsahuje zesilovač, a byla také zprovozněna zvuková větev do dětské místnosti. Dostali jsme na něj dar, za který moc děkujeme.
Koncem května skončila sbírka na Jeronýmovu jednotu. Vybrali jsme na ní 12 500,- což
je částka velmi slušná, i když o 5000,- menší než loni. Přesto ale moc děkujeme. Je to jistě i tím, že jsme zároveň vypsali sbírku na schodolez, která je neméně důležitá. Počátkem
měsíce června vypisujeme ještě jednu archovou sbírku na humanitární katastrofu v Nepálu a také na ﬁnancování Lékařů bez hranic, kteří se významně podílejí na záchraně lidských životů ve Středozemním moři. Výsledná částka bude rozdělena rovným dílem.
Takový byl zhruba provoz sboru. Sbor ale žil zejména duchovně a kulturně. Naplánovaná křestní obnova sice o Svatodušní neděli neproběhla, ale zase se rozproudila
podnětná diskuse. Uštědřila mně nějaké šrámy, ale byla mi dobrou lekcí. Chtěl bych v ní
pokračovat. Slíbená obnova by mohla proběhnout některou neděli při nešporách, nebo
na podzimním biblickém soustředění. Do té doby můžeme jak o formě „obnovy“, tak
o křtu samotném přemýšlet nahlas v rozhovoru, nebo v Katakombách. Můžete o tom
i něco napsat. Už v tomto čísle vychází příspěvek od Jitky Černošové.
Květen byl také kulturní. V jeho závěru proběhla
Noc kostelů. Příprav bylo hodně, nápadů také.
A i přes nepřízeň počasí přišlo i letos mnoho lidí. Odhadem a za celý večer určitě 100. Z Noci kostelů nám
zůstala krásná výstava Ondřeje Rady. Bude s námi
minimálně měsíc, možná až do záři. Opět velké díky
patří všem zúčastněním a hlavně aktérům!
V poslední den květnový proběhla ekumenická
bohoslužba. Sešli jsme se opět v trojici ŘKC,
CČSH a ČCE na trojiční neděli. Zpívali jsme písně
Taize a společně se modlili. Kázala moc pěkně sestra Frýdlová. Bylo to hezké a přispívající k lokální jednotě společenství. Zejména modlitební ztišení mělo svou hloubku. Do budoucna se rýsují další společné bohoslužby. Jedním z nápadů je, aby bohoslužba měla ve
své modlitební části na mysli zejména „lidi dobré vůle“ a jejich snažení o zlepšení lidMO
ských vztahu. Na přelomu září a října budeme spolu pořádat Zažít město jinak.
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Editorial – ze života sboru

Na co se můžete těšit v červnu
12.–14. 6. Sborová voda – informujte se u Vokatých
19. 6 od cca 17 hodin, se koná setkání členů a přátel vršovického sboru: HOROUŠÁNKY OPEN 2015
Dovolujeme si vás pozvat na posezení, popovídání, zazpívání, zasportování, pohoštění, relaxaci atp. Však to velká většina z Vás již zná. Rádi přivítáme i nové účastníky. A co
s sebou? Dobrou náladu, hudební nástroje, zpěvníky, plavky + ručník, dětem neplavcům
rukávky či kruh. Vítáno bude něco pečeného sladkého, slaného či zdravého v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, Vaší kulinářské fantazii se meze nekladou.
Dejte nám, prosím, vědět co nejdříve, zda se chystáte či nikoliv.
Pro ty z Vás, kdo již netrefí či u nás ještě nebyli: adresa – Průběžná 61, Horoušánky. Telefon pro případ bloudění 604 233 604 či 603 573 104. Možné je též dojet MHD BUS
č. 344 z Černého Mostu do zastávky Horoušany-Horoušánky náves. Nebo vlakem z Masarykova nádraží či z Libně do Úval a odtud BUS č. 484.
V případě, že by měl někdo více času a chtěl si to u nás užít, je možné dorazit i dříve,
ale dejte nám to, prosíme, předem vědět.
Těšíme se na společné setkání Tomáš a Magdalena Jelínkovi
21. 6. Bratr Jiří R. Tretera navšítíví náš sbor a po bohoslužbách s námi posedí v debatě o jeho začátcích ve sboru.

Téma křest
Rozhodnutí nechat naše děti pokřtít bylo nadějeplné, intuitivní a jednohlasné. Po
krátkém zamyšlení mě překvapilo, kolik různých důvodů hrálo v tomto rozhodování roli. Vybavuji si, jak jsme se cítili, když jsme o křtu Klárky doma mluvili. (Apolenku jsme
později už nemohli o nic ošidit.) Zprvu jsme nemluvili o teologii, ani o osobních zkušenostech nás dvou. Já jsem si křest dítěte přála, aby zapadlo do světa, který jsem si pro něj
vysnila. Aby mělo své místo v divoké a nepřehledné kulturní krajině, aby se stalo součástí tradice, která je pro mě důležitá, rodiny, která je rostlá, pevná, která nehledě na to,
kdo se nakolik vzdálil od víry a církve, má tradici v úctě a její rituály ji provází skrze celý
život. Tím, že je to tradice hluboce sdílená a žitá, není prázdná a všechny čas od času navrací zpět k víře a církvi. O teologii, o křtu dětí mluvili pak s námi Jirka s Marií. My jsme
pak mluvili o zkušenostech křtěného a nekřtěného člověka. Shodli jsme se na tom, že
oba chceme nechat naši dcerku pokřtít, že si pro ni přejeme společenství a vrata dokořán. Sami jsme na sebe vzali odpovědnost za to, že ji povedeme k víře a ve víře. Byl to pro
nás začátek společného života, začátek života nového a to, co jsme cítili nejsilněji, byla
naděje. Naděje, že děláme pro Klárku i pro nás to nejlepší, když pojíme naši naději s nadějí křesťanskou. Co všechno bude znamenat křest pro Klárku, je v jejích rukou. Mně
přinesl nevídanou a nečekanou radost z toho, že Klárku svěřujeme do dobrých rukou.
Takové to bylo.
Jitka Černošová
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Farářovo přemítání –
o dětech, dospělých a farářovi
Milí návštěvníci bohoslužeb, zejména vám píšu. Nikdy si nejsem jistý, jestli „rozdmýchávání“ určitého jevu vede k jeho vyřešení, nebo naopak situaci problematizuje. Čtěte
proto toto mé přemítání spíše jako prosbu, také trochu jako apel, ale hlavně jako slovo,
které chce spíš některá „rozrušení“ zklidnit, nikoliv jitřit. Pohybovat se úspěšně po takhle tenkém ledě, navíc v tomhle teplém počasí je ale nemožné.
Proč píšu? Při svatodušních bohoslužbách zazněla otevřeně výtka na hlučnost dětí během bohoslužeb (zejména během kázání).
Jako farář jsem nesmírně rád, že se děti bohoslužeb účastní. Dokonce čím víc jich je,
tím větší mám radost! Do sboru jsem šel s tím, že dětí je tu hodně a že se pokusím jak
bohoslužby, tak sborový program i dětem zpřístupnit a hlavně ukázat jim, že mohou mít
v životě sboru a církve své místo. Daří-li se mi to při dětských bohoslužbách, při slovu
pro děti, při dětských setkáváních, to musíte posoudit vy. Za sebe říkám, beru jako fakt,
že bohoslužby občas nějaké dítě naruší, přiběhne a hraje si v modlitebně. Někdy se přiznám, že mě to trochu překvapí, ale zvládnout se to rozhodně dá. Mám rád, když je při
dětských bohoslužbách živo a při klasických bohoslužbách poměrně klid a prostor
k soustředění. Bylo-li by to tak, žili bychom v ideálním světě (ve sboru), ve kterém nežijeme, a obávám se, že v dohledné době v něm žít nebudeme.
Tuto situaci sbor neřeší poprvé a ani naposledy. Není to také vršovické speciﬁkum,
každý sbor, kde jsou rodiny s dětmi, touto diskusí projde. Nejsme výjimeční! Můžeme se
vrátit do dob minulých, kdy děti v podstatě při bohoslužbách nebyly a odcházely rovnou
do nedělky. Můžeme také děti sešněrovat a posadit je do lavic. Můžeme jim samozřejmě
také dát maximální volnost a polezou nám po hlavách. Ani jedna cesta ze zmíněných
cest není samozřejmě správná. Ne vždy je dobré jít středem, ale v tomto případě určitě
ano. Na jedné straně je třeba apelovat na rodiny s dětmi, aby se snažily děti co nejvíce
vést rozmluvou už doma (před bohoslužbami) ke klidu. Děti by měly vědět, že bohoslužby jsou prostorem, kde nelze úplně všechno, ale kde je zároveň místo i pro ně. Upozorňovat děti až při bohoslužbách pomůže jen částečně, ale pomůže.
V dětech to ale rozhodně není. Budou vždycky živé a bude jen dobře, když budou a vyvinou se z nich hotoví dospělí. Nevím, jakou máte zkušenost vy, já mám takovou, že když
děti (při biblických) vycítí nervozitu, rádi se ještě víc projeví. Ta největší práce tedy čeká
rodiče, aby to ustáli nervově. Jsem rodič mladý a ještě k tomu při bohoslužbách s dítětem
být nemůžu, ale i tak vidím, jak je pro Evu a pro vás náročné v těch hraničních chvílích ustát touhy dětské duše po projevu. Mají na to do jisté míry právo, nemůžeme po nich chtít
to, co po dospělých, ale působit na ně můžeme. Čím víc se naučíme my zůstávat klidní,
tím víc děti budou klidné. Já vím, píše se to dobře, ve skutečnosti je to pěkně těžké.
Proto vám chci napsat ještě tohle, choďte s dětmi na bohoslužby, nebudete-li s nimi
chodit, rozhodně se nenaučí při nich být. I když si s nimi bohoslužby tolik neprožijete,
rozhodně je s sebou berte. Můžete třeba být s nimi jen část bohoslužeb a na ostatní části jít do přední části herny. Je tam k tomu prostor a vede tam zvukový přenos bohoslužeb.
Časem možná přibyde ještě prostor v kanceláři, kde by se mohla odehrávat nedělka.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

5

Ano, není to ono, z bohoslužeb toho moc mít nebudete, ale pro vývoj dětí je ohromně důležité potkávat se s tolika generacemi na jednom místě v jeden čas. Vnímat kdy je tolik lidí ticho, kdy stojí a modlí se, kdy jsou v kruhu a společně jedí a pijí z jednoho chleba
a z jednoho kalicha, a to nejdůležitější, formuje to jejich víru. Domnívám se, že stojí za
to děti do tohohle dění zapojit a učit je v něm se chovat.
Jak už jsem psal výše, jen o dětech to není. Je to zejména o dospělých, a nejen o rodičích. Ti, kdo se musí také učit „chovat“, jsou i dospělí. Vím, že toho máte za sebou mnoho, sami jste vychovali několik dětí, sami jste se s podobnými problémy vyrovnávali,
a tak máte svoje zkušenosti. Přesto vás prosím, mějte vůli k toleranci raději větší než
menší. Můžete si třeba říkat: já prostou svou přítomnosti, svým klidem, uměním se soustředit, i když je kolem živo, jim ukazuji, že tu mají své místo. Můžu se dokonce jen tím,
že tam jsem, stát pro ně vzorem. A nakonec – vždyť děti samy o sobě dodávají každému
společenství ohromnou budoucnost, buďme rádi, že je můžeme vídat a že vidíme jejich
vývoj. Dětský růst je před-zračný a podílet se na něm při bohoslužbách je úžasné.
Prosím vás tedy všechny o toleranci. Sbor není jednogenerační záležitostí, stejně jako
není záležitostí pravičáků nebo levičáků. Z evangelia víme, že pozváni jsou všichni. Ježíš říká, nebraňte dětem přijít, ale rozhodně neříká, nechejte se jimi ovládat. Ježíš vyučuje a vyučuje láskou k bližnímu na základě vědomí, že každý lásku potřebuje; kdo
z nás je bez hříchu, bez viny? Nechť je láska a porozumění i mezi námi dětmi, dospělými
i farářem. Jen tak budeme svobodnými dospělými.
Matěj Opočenský

Sborový program na školní rok 2015/2016
Milí členové a příznivci sboru, chtěl bych vám na konci tohoto školního roku nabídnout
případnou změnu sborového setkávání v týdnu. Chtěl bych, aby vyhovoval více rodinám. Nedělní bohoslužebné setkání považuji za neměnné. Neopouštím ani myšlenku
nešporních nedělních setkávání.
Je mi jasné, že setkávání maminek s dětmi ve středu přestává být navštěvované. Děti
povyrostly, maminky začaly pracovat. Na druhou stranu některé děti by mohly s přehledem chodit už se „staršími dětmi“ (školními) v úterý odpoledne. Netrvám však na tom, že
by se děti v této věkové „kategorii“ musely scházet zrovna v úterý. Pokud bychom se dohodnuli na jiném dni, mohu sborový program přeskládat. V nabídce jsou úterý a středa.
Děti mladší a ještě menší. Maminky, co byste říkaly, kdybychom se scházeli nějaký
den dopoledne? Zaznamenal jsem na tento nápad několik kladných reakcí. Opět je možné v podstatě jakýkoliv den, kromě pondělí. Mohli bychom se scházet od desíti. Nebo
později. Věk dětí by mohl být i předškolní. Umím si představit, že hlavní náplní by bylo
zpívání a pro ty starší – mezi lezoucími dětmi – by byl krátký příběh.
Konﬁrmace. Téma, které otevřeli svým zájmem o konﬁrmaci dva mládežníci. Díval
jsem se do kartotéky a našel jsem tam několik dospívajících (12–15), kterých by se mohla klasičtější forma konﬁrmace týkat.
Co by bylo tématem konﬁrmace? Konﬁrmační setkávání má mít náplň seznamovací s křesťanstvím jako s fenoménem náboženským. Kdyby ale mělo zůstat jen u tohoto,
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bylo by to málo. Setkávání mají být i prostorem pro hledání víry a dokonce i svým způsobem hledání svého životního prostoru. Chtěl bych s těmito skoro dospělými vést nejen
rozhovory nad biblickými příběhy a podnikat s nimi sondy do historie, ale hlavně s nimi
navštěvovat nejrůznější místa v Praze, která se tak či onak týkají konﬁrmačních témat.
Umím si představit, že bych například oslovil několik členů sboru, jestli by nás třeba neprovedli svými pracovišti. Mohli bychom se třeba podívat, jak se může protknout věda
a víra (Pavle Starobo?), historie a současnost (Richard Šípek?), mediální svět s realitou
(Josef Šlerka?), Čína s Evropou (Jitko Černošová?), slovo a malba (Ondro a Vojto Radovi?). Nápadů bude jistě víc a vaším se rozhodně nebráním. Frekvence setkávání by byla jednou až dvakrát do měsíce a setkávání by probíhalo minimálně rok. Na dni bychom
se domluvili. Opět je na výběr Út–Pá.
Moc rád bych udržel páteční setkávání dětí před bohoslužbami s dětmi. Cítím, že zejména pro udržení pozornosti jsou tato setkávání moc důležitá. Děti se učí být spolu a při
bohoslužbách pak mohou být docela zvědavé a tudíž i soustředěné na to, co s jejich výrobky udělám, jak je použiji. Děti mohou mít (a „měly by mít“) také dobrý pocit, protože bohoslužby vytváří.
Setkání dospělých a seniorů bych moc rád zachoval a stejně tak i setkávání mládeže a třicátníků. Dvě posledně zmíněné skupiny by mohly občas udělat společné setkání. Vybízí k tomu společný čas setkávání.
Prosím, pište mi a reagujte, třeba i tak, že si změnu nepřejete a program vám takto vyhovuje.
Matěj Opočenský

Zápis ze schůze staršovstva dne 14. 5. 2015
ŽIVOT SBORU + MÁTE NĚCO NA FARÁŘE?
• Nechodí v poslední době na bohoslužby nějak méně lidí? Diskuse staršovstva: asi ne,
je to jarem a každoročním jarním vylidňováním.
• Dětské bohoslužby – nechodí na ně málo lidí? Nejsou tací, kteří se jim víc a více vyhýbají? Diskuse staršovstva: ano, děti ruší, bohoslužby s nimi mohou být problematické, ale jsme rádi, že je máme. Řešení – co o tom napsat článek do Katakomb? Nebo se
ptát starší generace, co jí na dětských bohoslužbách vadí? Nebo zda by se nechtěla nějakým způsobem zapojit?
PLNĚNÍ USNESENÍ A ZPRÁVA Z TECHNICKÉHO PROVOZU
Úspěšně se řeší
• Vzduchotechnika – Realizace pokročila. Jsme zhruba v polovině opravy.
• Schodolez – Upravené znění usnesení otištěno v katakombách. Nutné zaškolení nových schodolezovodičů: provedeme o sborové brigádě.
• Zvuk – Opraveno. Výhledově nutné zakoupení nového zesilovacího zařízení. To stávající by mohlo vydržet ještě nějakou dobu, ovšem je značně problematické. Je třeba
mít připravenou záložní variantu. První ﬁnanční odhad cca 20 tisíc; upřesnění: s novým zesilovačem + mixpultem 29.000 Kč, a to ještě po slevě.
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• Úprava galerie – Michael Otřísal a Ondřej Rada – provedou příští týden.
• „Cedulky“ – Bára Masopustová, Ondřej Rada a Matěj Opočenský. Ondřej Rada předvedl návrh polepových cedulek od těch „navenek“ až po cedulky do jednotlivých poliček v kuchyni. Na roh domu by chtěl umístit něco jako plastiku: povolí nám to Praha
10? Zásadně nově chce pojednat design dveří do domu (zezadu, k nám) a našich hlavních dveří.
• Malíř: Realizace na základě hotové úpravy osvětlení v galerii.
SBOROVÝ BYT – PRONÁJEM
• Reagovalo cca 20 zájemců, byly tři prohlídky, z toho dva uchazeči projevili vážný zájem: čtyřčlenná rodina a tři studentky – cizinky. Ve středu možná proběhnou ještě dvě
prohlídky. Diskuse staršovstva: oslovíme rodinu. 7-0-0.
• Smlouva s novými nájemníky – Matěj Opočenský ji nechal zkontrolovat a případně doplnit Kateřinou Kozákovou (právnička a členka našeho sboru)
FINANČNÍ ZPRÁVA ZA LEDEN AŽ DUBEN 2015
• Náklady za první čtyři měsíce byly 238.000 Kč včetně zaplacení všech povinných odvodů (repartic a personálního fondu), za duben byly náklady 26.000 Kč.
• Výnosy (za první čtyři měsíce) – celkem (i s bytem) 164.500 Kč. Sbírky – 21.000 Kč,
saláry – 76.100 Kč, dary – 18 700 Kč (dohromady 115.800 Kč).
KŘESTNÍ OBNOVA NA SVATODUŠNÍ SVÁTKY
• Upravený formulář byl uveřejněný v Katakombách. Den před schůzí staršovstva se začali ozývat různí členové sboru (na setkání seniorů i jinde), že se jim chystaná akce nelíbí. Změna: při bohoslužbách by byla klasická Večeře Páně a po nich by pro zájemce
proběhla chystaná (možná mírně redukovaná) liturgie.
ZAŽÍT MĚSTO JINAK
• 19. 9. 2015 – pokud se chceme zapojit, je nutno se přihlásit do 31. 5. 2015
• Je třeba kontaktovat M. Peroutku z vršovické ŘK farnosti, jaké mají plány
• Prosíme o všechny, kteří by se chtěli zapojit do příprav Zažít město jinak, aby se
hlásili T. Vokatému (tomas.vokaty@evangnet.cz, 603 528 626)
NADSBOROVÁ AKTIVITA
Proběhla bohoslužba v zámečku; v dubnu vedl Matěj Opočenský dvě svatby (jedna
z nich Aničky a Šimona Pokorných) a jeden pohřeb (záskok za kolegu ze Smíchova) +
setkání.
RŮZNÉ
Návštěva Německa duben 2016? Richard Šípek: Br. Farář Wehmann poslal lakonickou
odpověď, že se na nás těší. Stále jsou ve hře dvě navrhovaná diskusní témata: 1) Hus
a Luther – první a druhá reformace 2) Večeře Páně.
Zapsal Tomáš Hrubý
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Výlety mládeže do neznáma
Mládež pražského seniorátu se rozhodla poznávat neznámé. Aby bylo jasno, dosud jsme
neznámé na akcích samozřejmě objevovali též, ale po rozumové rovině. Místa jsme stále
navštěvovali stejná. Rozhodně se nedá říct, že bychom s nimi byli nespokojeni, jinak bychom se na ně už léta rádi nevraceli. Ale svět je přeci třeba poznávat, ne?
A tak jarní Seniorátní dny mládeže (SDM) hostila fara sboru ČCE v Krabčicích. Místní
byly z naší návštěvy tak nadšeni, že pod blízkým Řípem uspořádali obrovskou pouť, na
níž sezvali snad celou republiku. Tedy, tvářili se, že to s námi nemá nic společného, ale
my stejně víme, že to bylo na naši počest. Tímto tedy děkujeme!
Celé SDM jsme nazvali „Nepřidáš se k většině, když páchá ničemnosti“. Jako tradičně se tématu věnují především sobotní programy. V pátek jsme využili blízkosti místního zařízení Diakonie a navštívili ji. Provedl nás člověk nejpovolanější, sám ředitel.
V sobotu dopoledne mluvil o tématu z biblického hlediska celocírkevní farář pro mládež Pavel Jun. A protože nás baví práce nejen intelektuální, ale i manuální, dali jsme
před obědem do pořádku farní zahradu. Ono se pak lépe obědvá! Odpoledne jsme měli
domluvenou další brigádu, ale stala se z ní pouze návštěva vedlejších Libčic. Zjistilo se
totiž, že ač jsme pilní pracovníci, rozhodně nezvládneme za dvě hodiny udělat to, co bylo třeba odpracovat.
Postupně jsme se tak navrátili zpět na faru, kam už se sjížděli hosté na odpolední panelovou debatu. Bohužel na poslední chvíli musela svoji účast odřeknout Vendula Kalusová, farářka z Hvozdnice a vězeňská kaplanka, ale i tak se sjeli zajímaví hosté: farář
Zdeněk Bárta z Litoměřic a Mikuláš Vymětal, farář v Berouně a celocírkevní farář pro
mládež. V rámci diskuze, jíž moderoval Jarda Pechar z Braníka, se dostalo na mnohá zajímavá témata od církve za období minulého režimu po situaci dnešní doby. Náročný
den pak nebylo možné zakončit jinak než odpočinkovým povídáním, které se odehrál na
zahradě při ohni a opékání buřtů.
V neděli jsme se společně sešli na hezkých bohoslužbách v místní Diakonii, které vedl
pražský seniorátní farář pro mládež Jakub Malý. My jako mládežníci jsme je pak doprovodili zpěvem dvou písní. Bylo to symbolické ukončení celého příjemného víkendu, po
kterém následoval jen úklid a rozjezd do domovů.
A jaké místo budeme poznávat v blízké době?
Inspirováni krásným počasím jsme se rozhodli obnovit tradici seniorátních výletů.
Protože ten letošní v něčem nahrazuje festival Churchtek, který jsme pořádali v minulých letech, nese se výlet pod značkou „Buřttek“. Den, který zakončíme opékáním buřtů s možností přespání na uhříněveské faře, začne srazem v 15:00 před kostelem
sv. Ludmily na náměstí Míru, odkud se tramvají přesuneme k Botiči. Proti jeho toku pak
podnikneme vyletněný výlet se zaručeným sluncem, jenž zakončíme krásným večerem
právě na uhříněveské zahradě. Jaký lepší plán mít na sobotu 13. června? Abychom třeba věděli, s kým vším počítat, v případě zájmu se přihlašujte na náš nový přihlašovací
mail prihlasky.psom@gmail.com. Těšíme se na vás!
Danek Ort
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Otevřený dopis V. Kaňátové odráží úzkosti, s nimiž se v církvích i společnosti opakovaně
potkáváme. Když jsme ho jako redakce Protestanta obdrželi, rozhodli jsme se na něj reagovat níže uvedeným redakčním „pastýřským listem“.
S dovolením nakladatele měsíčníku Protestant Tomáše Trusiny vám přinášíme část
z „pastýřského listu“. Celý list i s otevřeným dopisem paní V. Kaňátovénajdete na internetové adrese: http://protestant.evangnet.cz/protestor-priloha-protestanta-c-52015

Máte pocit, že vyslovujete obavy
mnoha občanů České republiky.
Jestliže ty, kdo mají obavy např. z islámu, bylo v nedávné době poměrně hodně slyšet,
neznamená to ještě, že jde o opravdu velké množství lidí. Navíc, jsou to obavy, které velice často nejsou podložené. Jak ukázal např. demograf Tomáš Sobotka v příloze Lidových novin Orientace z 24. 5., na rozdíl od rozšířených demagogických videí typu Muslims demography (o tom, jak muslimové „přerodí“ domácí Evropany) solidní výzkumy
o porodnosti prokazují, že v mnoha většinově muslimských zemích se v současnosti
porodnost dostává na hranici udržitelnosti (2,1 potomků na ženu) a ke stejnému trendu dochází u přistěhovalců do Evropy. V rámci jednotlivých evropských zemí pak muslimové do budoucna budou tvořit maximálně 6 až 12 % obyvatel (v ČR sotva 1 %). Příznačné je, že autor pracuje v Rakousku, jež přijímá daleko větší počet přistěhovalců než
ČR, a proto se i tamější instituce problému přistěhovalectví a menšin věnují daleko seriózněji než zde.

Pro křesana je důležitá tvář každého,
kdo mu zrovna vstupuje do cesty. Bez ohledu na barvu pleti či vyznání. Takový
soucit např. nepřeslechne, že zdaleka nejvíc obětí tzv. islámského radikalismu je
mezi samotnými muslimy – v oblasti Sýrie a Iráku jdou do statisíců. Křesťanskou
autenticitu ztělesňuje mj. reportáž Stanislava Krupaře, který spolu s dalšími
uprchlíky na vlastní kůži zakusil neúspěšný pokus o doplutí z Egypta do Itálie
a zpřístupnil nám důvody, které vedou uprchlíky ze Sýrie, aby hledali útočiště
v Evropě. Ale nejpádněji se za tyto bližní staví sama biblická zvěst. Nejzávažnějším a nejzásadnějším lobbistou za přistěhovalce a uprchlíky bez rozdílu náboženské příslušnosti je sám Pán Ježíš, jak to poznáváme z jeho evangelia i z příběhů
a napomenutí Tóry. Pokud se tímto nasměrováním přestaneme řídit, dokazujeme
pouze, že jsme už docela přestali rozumět všem těm křesťanským tradicím, které
tak halasně chceme bránit.
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V tomto smyslu je pak bezpochyby třeba i tlaku na politiky. Zejména proto, aby se ani náznakem nepřizpůsobovali populistům typu M. Konvičky či T. Okamury či jejich
uhlazenějším souputníkům, aby pomáhali naší společnosti vymanit se z její sebezahleděnosti, aby se nebáli vysvětlit, že přijmout běžence dlouhodobě společnost posiluje a rozvíjí, kdežto uzavřenost společnosti vede
dlouhodobě k úpadku.
Pohlédneme-li ke svým křesťanským bratřím a sestrám
za hranicemi, zjistíme, že např. německé církve kritizovaly tamější protimuslimské hnutí Pegida. Uprchlíkům bez
ohledu na jejich vyznání nabízejí v Německu útočiště
a pomoc desítky katolických, evangelických i evangelikálních společenství. Představitelé církví a diakonie i jednotliví věřící také vystupují s kritikou evropské uprchlické
politiky a návrhy na její zlepšení. Připojujeme se ke třem
hlavním požadavkům, které nejen v německé diskusi zazněly: 1) aby se Evropa zaměřila raději na akci záchranné
než na represivní (které jsou žel stále hlavní náplní činnosti tzv. Frontexu, evropské agentury operující na hranicích Evropy), 2) aby byly zřízeny legální útěkové cesty do
Evropy po zemi (čímž se mj. oslabí postavení převaděčských maﬁí) a 3) aby byly zrušeny restriktivní zásady tzv.
Dublinu III a místo nich zřízen celoevropský systém solidarity a přesídlování žadatelů o azyl.

Synod ČCE zvolil
novou synodní radu

Synodní senior:
Daniel Ženatý

Synodní kurátor:
Vladimír Zikmund

1. náměstek synodního seniora:
Pavel Pokorný

Začít můžeme te hned,
třeba podporou všech, kdo se v naší zemi angažují v podpoře a integraci přistěhovalců a stávají se proto terčem
nenávisti, výhrůžek, internetové šikany a násilí. Extremistické násilí začíná sestavováním různých seznamů
tzv. škůdců společnosti. V našem prostředí vytvářejí takovéto seznamy pouze vyznavači doktríny „Čechy Čechům“, rasové čistoty a šiřitelé proticizineckých a protimuslimských nálad. Už tím se odhaluje, co zdejší
společnost skutečně ohrožuje.
Vysvobozující síle evangelia vystavujme však nejdřív ze
všeho ony strachy a úzkosti, jež v nás samotných vzbuzují „zaručené zprávy“ o islámských hrozbách. Vždyť kdo na
vlastní kůži zakusil, že láska bázeň vyhání, bude imunní
i vůči všemu internetovému a mediálnímu strašení.
Jménem redakce časopisu Protestant
Jakub Ort a Tomáš Trusina

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

2. náměstek synodního seniora:
Ondřej Titěra

1. náměstek synodního
kurátora: Jiří Schneider

2. náměstkyně synodního
kurátora: Eva Zadražilová
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Reveňový koláč
(z letošní Noci kostelů)
Ingredience:
1 hrnek cukru
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek mléka
125 g tuku (máslo, Hera, olej) - rozehřát
2 vejce
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
1 lžička kakaa (do těsta)
1 lžička skořice (do drobenky nebo i do těsta)
Na drobenku: mouka, máslo, cukr, skořice
Reveň (rebarboru) oloupeme a nakrájíme na cca 0,5–1 cm kolečka.
Z přísad umícháme těsto, které nalijeme do vymazaného a moukou vysypaného pekáče.
Poklademe nakrájenou rebarborou (hustota dle chuti, ale většinou čím více, tím lépe)
a posypeme drobenkou. Pečeme 35 min na 180 °C.
Dobrou chu přeje Milada Šolcová
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Vydává: Sbor ýeskobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéå. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; http://www.facebook.com/cce.vrsovice
ý.ú.: ýeská spoĜitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní þíslo
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Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kþ, poštovné 13,80 Kþ
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www.hus-fest.eu
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolujeme si vás pozvat do divadla Kalich (Jungmannova 9, Praha 1) na 5. července 2015 od 22:00,
nebo na 6. července 2015 od 13:30 hod. na představení divadla Járy Cimrmana České nebe.
Zájemci o vstupenky, hlaste se do neděle 14. 6. br. farářovi (vrsovice@evangnet.cz, 776 123 320).
Cena vstupenek: 100–400 Kč (podrobnější informace na nástěnce).

www.hus-fest.eu

