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Říjen 2015
Máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?
Job 2,10

HUBNUTÍ DUŠE – SOUCHOTINY ŽIVOTA
Na měsíc říjen připadá dosti těžké heslo, které vybrala Jednota bratrská. Je z knihy Job a zní:
„Máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Job 2,10.
Vzpomněl jsem si na jiné heslo z Aktuálního slovníčku biblických pojmů prof. Balabána
(vycházelo v letech 2005 – 2011 v měsíčníku Protestant, výběr z nich naleznete v knížce
Kořeny a květy biblických pojmů, EMAN 2012). Balabán se tam vypořádává s jinou biblickou částí, ale téma je podobné a jeho myšlenkové vývody vláhopudné. Nechť se vám tato
MO
jeho „exoduse“ – vyjití z textu – a celé číslo Katakomb dobře čte.
Podle Žalmu 106 (Kr), jenž připomíná vzpoury Božího lidu cestou pouští, Hospodin sice dal zlým poutníkům to, co chtěli, „a však dopustil hubenost na život jejich“ (v. 15).
Tohoto pozoruhodného kralického překladu jsem si nikdy nevšiml. Na tento objevný
překlad navázal A. Novotný ve svých kázáních Co nejprve… (Hradec Králové 1924). Hubenost v Kr tlumočí hebr. rázón = hubenost, vyhublost, úbytě, malá míra, rází = vyhublý, vyhublost. V Ž 106,15 překládá ČEP: úbytě. Sloveso z-r-h = poslat úbytě, pohubnout,
v Ni: být hubený, vyhublý. To je moderní a decentní, ekumenici mohli použít slova tuberkulóza. Sedláček (Výklad posvátných Žalmů II, Praha 1901) navrhuje zchuravění. M. Buber: „aber er schickte an ihre Seele die Darre“. Darre = sušárna, mříž na sušení ovoce. Jeruzalémská Bible: má Siechtum – churavění, chřadnutí. Ale pozor: řecký
a latinský překlad mají jiné pojetí: Bůh dal reptalům to, co chtěli: nasycení (plésmoné,
saturitas), ale právě to jim neprospělo. Podle Nu 11,31nn se pouštní Izraelci chtěli přežrat křepelkami, Hospodin puzen lítým hněvem „počal lid bít převelikou ranou“, kvůli
jejich nezřízené žádostivosti je zahubil. Místo zkázy má hororové jméno: Hroby žádostivosti, Qiv rót hatta’avá (Heller má Náhrobky žádostivosti). Podle Nu 13,20 znamená rázé vyhublý, neúrodný; řeč je o neúrodné (Kr) či zlé (ČEP) půdě. Neúroda – to je zlé, a nelze to bez Hospodinova zásahu obrátit v dobré. Neúroda má své důsledky: hlad, smrt.
V náboženském životě je to marasmus, duchovní tbc, virózní přibližování konce. Zvažme ještě slovo Prvního Izajáše: Prorok vidí totální, temný konec. Odsouzenci volají: „Je
mi zle! Je mi zle! Běda mi!“ (Iz 24,16) To jsou ty dějinné (a apokalyptické) souchotiny,
to je ona vlezlá, neúprosná tbc, jež souvisí s postrachem a propastí a pastí (v hebrejštině
„hříčka“ pachad váfachat váfách).
1. Obživa, její způsob a ráz – to je něco, čemu se musíme naučit. Chléb našeho života je
denní či vezdejší, na dnes a na zítra (Mt 6,11 – výraz epiúsios neznamená nadpodstatný, nadpřirozený – tak Hieronymus, nýbrž denní nebo zítřejší – viz Souček Řeckočeský slovník, ad vocem). Zde platí „zákon manny“ – co je navíc, zčerviví, Ex 16,20.
2. Mudřec Agúr říká: „Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle
mé potřeby, tak abych přesycen, neselhal a neřekl Kdo je Hospodin? Ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.“ (Př 30,8). A v jedné naší písní se říká:
„Lépe v světě chudým být, ale v nebi poklad mít…“
3. Církev označovala někdy obžerství za těžký hřích. Přesycenost, přežralost a ožralost
kulinárními a jinými, zvláště ﬁnančními a majetkovými jistotami a jistinami – to vede
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přes koupání v šampaňském a božanském užívání si ve vilách, a nejen na Floridě, do
hrůzně temného podsvětí. Nechtějme, aby maso z křepelek uvízlo v našich zubech.
4. Varujme se ztuberkulóznění našeho života, hubnutí svých duší, zrezivění své zbožnosti. Věřme, že Bůh nám, vyvedencům z Domu strázní, dá včas po chlebíku a sem
tam i po křepelce. Učme se střídmosti, uměřenosti, pěstujme své zdraví a buďme – konečně – vděčni. Jinak si nás sežerou démoni!

Ze života sboru
Sbor je v plném podzimním provozu. Máme za sebou krásnou vernisáž Mirky Humlové a Andrey Černé. Jejich fotograﬁe budou u nás minimálně do konce listopadu. Určitě se na fotograﬁe zachycující syrovost industriálního prostoru a ladnost ženského těla
přijďte podívat.
Život sboru s sebou nese i méně krásné a neradostné události. Prvního října naše řady
opustila sestra Jiřinka Veberová. Rozloučili jsme se s ní při bohoslužbách v pátek 9. 10.
na Vinohradech. Můžeme Pánu Bohu děkovat za její neúnavnou práci ve sboru, takřka po
celou dobu jeho historie. Manželé Veberovi se zapojili do budování sboru v jeho začátcích
a Jiřinka stála po boku svého manžela neuvěřitelných 66 let a podporovala ho ve všech jeho sborových úkolech. Z toho všeho co ve sboru prožila a vykonala, bych připomněl její
koláče vžité pod názvem „vebrovky“. Ty se staly v paměti vršovických legendárními. Pánu Bohu díky za její život a odvahu se se všemi životními útrapami a radostmi poprat.

Sborový život jde dál.
8. 11. proběhne po bohoslužbách pro velké i malé sborové odpoledne s obědem a povídáním Jana Orta o jeho stáži v romské osadě na východě Slovenska. Určitě si tuto neděli udělejte čas. Bude to stát za to.
Na říjnovém staršovstvu jsme otevřeli téma pomocná administrativně-pastorační
síla ve sboru. Vzhledem k tomu, že ještě příští rok (dál pak ne) je možné čerpat státní dotaci na pastoračního pracovníka, jsme se rozhodli ucházet se o toto dotované místo.
Staršovstvo v dlouhé diskusi charakterizovalo náplň práce pastoračního pracovníka.
Shodli jsme se na tom, že by náplň práce měla obsahovat tři části.
První složka se týká sborové agendy: chod kanceláře a získávání peněz z grantů.
Druhá složka pomoc s pastorací: například tiskem prostřednictvím přípravy katakomb, webových a facebookových stránek, nebo konkrétními návštěvami a pomocí lidem, kteří by o tuto službu stáli.
Třetí složka práce by spočívala v přípravě větších akcí, které sbor koná. Noc kostelů,
Zažít město jinak, vernisáže, sborové obědy, organizace jídla pro bezdomovce a udržování sborové knihovny, která již nějakou dobu chřadne a potřebovala by opět řádnou péči.
Pastorační pracovník by byl samozřejmě odpovědný faráři a staršovstvu.
Já osobně si od toho slibuji nejen ulehčení od některých úkolů, které na mě postupem
času přešly, ale zejména čas na důkladnější přípravu sborových aktivit a jejich

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

3

zkvalitnění. Zároveň také možnost pustit se do projektů, které by vedly k drobnému působení na veřejnosti.
Náklady spojené s pozicí pastoračního pracovníka. Sbor se chce ucházet o poloviční
úvazek (max. 20 hodin týdně). Odvody za tento úvazek jsou podle předpisu na příští rok
27 000,-. Pastorační pracovník by, pokud stihneme vybrat vhodného kandidáta a pokud
budeme synodní radou vybráni, nastoupil k 1. 1. 2016.
Pokud byste měli zájem se o tuto práci ucházet, nebo byste o někom věděli, neváhejte
a dejte mi vědět. Tato práce je velmi vhodná jako praxe pro studenty nebo lidi hledající
přivýdělek k jinému úvazku nebo pro rodiče na rodičovské dovolené nebo v důchodu. Já
sám registruji už dva možné kandidáty. Času není moc. Prosím o velmi rychlé jednání –
nejpozději od 25. 10. Čistý příjem takového pracovníka by se pohyboval mezi 4700 –
5500,- závislé od jeho vzdělání a praxe.
Kde peníze vzít? Ta otázka vás jistě napadla. Jsem ochotný přispět na tuto pozici částkou 5000,- (v průběhu příštího roku). V tomto roce jsme také dostali o sedm tisíc víc na
darech od nečlenů sboru, než jsme rozpočtovali. Celkově je tedy možné počítat s 12 000,jako základem. Zbylých 15 000,- by ve sborových možnostech, při šetrném provozu, být
mělo. Samozřejmě za předpokladu, že se dramaticky nesníží sborová obětavost.
To, co by sbor v podobě této pracovní síly získal, je nesrovnatelné s tím, co by na to musel vynaložit. V současné době na to sbor má a může mu to pomoci v jeho rozvoji. Přemýšlejte prosím o tom.

Ohlédnutí za zářím – Zažít město jinak
Už potřetí jsme se dali do spolupráce
s Římsko-katolickou farností ve Vršovicích
na události Zažít město jinak. Tentokrát
jsme přijali daleko větší díl zodpovědnosti
a chopili se příprav a organizace ve větším
měřítku. Chtěl bych moc poděkovat Tomášovi Vokatému za dokonalou přípravu a organizaci, bez jeho nasazení by to rozhodně
tak pěkně a úspěšně neproběhlo. Další dík
patří celému organizačnímu týmu, bylo nás
víc jak deset, a všem účinkujícím.
Vše se vlastně výtečně povedlo. Počasí bylo nádherné, lidí přišlo za celý den na 500.
A ohlasy byly velmi dobré a povzbuzující.
Program byl koncipován jako kulturně-odpočinkový. Sousedský a vytvářející prostor
pro nová setkání. Pod kostelem jste si mohli lehnout na trávník, děti vypustit do dílny
atelieru Rut nebo do žonglo-herní arény pod stromy.
Událost měla i přesah duchovní v podobě modlitby za město. Povedlo se nám i představit život Přemysla Pittera, ﬁlmem i osobní vzpomínkou bratra Miroslava Matouše,
který se s ním osobně znal. Jsem moc rád, že jsme se do toho i letos pustili. Bylo to opravMO
du ve všech směrech podařené.
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A co v Horoušánkách?
Jiřinka Adamcová mi pro letošek předala
žezlo psaní o seniorském setkání v Horoušánkách u Jelínků. Nedaleko se čekat nic jiného než vlídné přivítání a neobyčejně bohaté pohoštění. Tady nikdy nešlo ani náznakem
o problém velblouda, který prochází do Božího království uchem jehly snáz než bohatý.
Jelínkovi jsou ti, co se umí dělit a dobře si
vždycky všimnou, kde je potřeba pomoci.
A Bůh jim doposud vždycky pomáhal.
A tak jsme se my staří tři hodiny radovali
u plného stolu a vlídného povídání ve vzájemné úctě. K tomu nám svítilo vlídné podzimní sluníčko a překrásně upravené prostředí zahrady. Všichni jsme cítili, jak je nám
dobře v Božích rukou a na chvíli jsme vypustili ze srdce i hlavy všechno všední a obtížné
a radovali jsme se ze sebe navzájem. Tuhle výsadu bych přála všem starým lidem. Jsou
žel tací – a je jich tu mnoho – kteří nemají komu říci, co je trápí a bolí. Nikdo je nechce
vyslechnout, natož pomoci. Společnost si často plete jejich věk s bezvýznamností. Dříve
často přicházeli k babičkám a dědečkům děti i vnuci se žádostí o radu. Dnes velice často
mladí dávají starým najevo, že překážejí. Tak ti, co neznají Boha, pod tíhou trápení a samoty podléhají zoufalství. Nechci se rouhat, ale my co máme Boha a Jelínkovi jsme na
tom nesrovnatelně líp. Bohu díky.
Ebu – Eva Bošková

Vzpomínka na br. Jana Nováka
(ke 100. výročí narození)
Bratra Nováka má určitě každý ze starších členů našeho sboru v dobré paměti. Mé nejstarší vzpomínky jsou na jeho vyučování v nedělní
škole, kam jsem chodila. Později hlavně pak na obcházení rodin
a sbírání podpisů pro založení samostatného vršovického sboru. Po
mnoho let byl jeho velkou oporou a soustavným pracovníkem, jak na
věcech závažných, tak v drobných praktických úkonech.
Byl kurátorem sboru v jeho nejtěžších dobách, kdy jsme byli několik let bez stálého faráře (po zatčení br. faráře Jaromíra Duse)
a sám čelil zvýšenému zájmu Státní bezpečnosti.
O jeho pomoci, vstřícnosti a laskavosti by mohli vyprávět naši
předchozí faráři, kterým byl vždy oporou, jak v záležitostech duchovních, tak rodinných. U jeho sester Aničky a Fanynky byly často ohlídány malé farářské děti a rodinná pohostinnost byla známá.
Toto je jen krátký pohled do jeho bohatého života a mnoho dalších vzpomínek by určitě mohli vyprávět jak Magda a Tomáš Jelínkovi, tak mnozí další členové sboru.
Jarmila Zezulková
S vděčnou vzpomínkou
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Zápis ze schůze staršovstva dne 10. 9. 2015
ŽIVOT SBORU + MÁTE NĚCO NA FARÁŘE?
• sbírka na uprchlíky – podnět ze sboru. Sbírku necháme ještě plynout a naopak ji budeme více oznamovat v ohláškách. Sbírka na paní Adlu.
• Téma služby – Tomáš Hrubý: musíme se nějak lépe dělit o služby. Zejména o prázdninách to byl problém, ale je třeba na to myslet i na jiné měsíce.
ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• zhodnocení sborové dovolené a tábora sborů Litoměřice a Vršovice – Strážné, Barvy
Tebas. 25 dětí a 10 dospělých, dost náročné, ale skvělé, děti to pozitivně kvitovaly.
Z Vršovic jeli jenom Míkovi; bylo by dobré to příště říct dřív, asi by jelo víc dětí. Ale taky by bylo dobré možná najít pro příští rok nějakou jinou chalupu pro 40 dětí.
• přechod rodiny Lucie Kutové do sboru v Uhříněvsi
• bohoslužby o prázdninách – mnoho záskoků. Diskuse bez jasných závěrů.
• nedělní škola – nový cyklus Dál přece nejdete sami (1. část – od stvoření k Josefovi):
plakát se stromem, každý bude mít malý list se stromem, kam si bude zapisovat příběhy z nedělky, ale taky to bude muset být nějak vymyšlené pro ty, kteří chyběli… A otázka: budou vůbec nějací učitelé?
• dětská biblická – nenašli jsme společný čas k setkávání. Alternativa setkávání v pátek,
co nejčastěji, až 3 × měsíčně (spíš 2 × – starší děti). Možná se ukáže ještě jiný čas.
• schůzky mládeže – měly by se rozběhnout od října.
• maminky s dětmi – dle všeho není zájem o setkávání. Možný nápad na setkávání úplně
malých dětí („setkání s rituálem“ – podnět Olgy Richterové).
• biblické hodiny – ve středu od 15.30
• konﬁrmandi: 18. 10. proběhne v rámci neděle díkčinění konﬁrmace Jakuba Rašky
a Marka Zehnálka. Uvažujeme o tom, že část bohoslužeb včetně kázání by byla v režii
konﬁrmandů. Na příští schůzku staršovstva by oba měli přijít. V letech 2015 – 2016 se
bude scházet minimálně 4členná skupina konﬁrmandů (jeden nečlen sboru) v pátek
od 16.00 (2. pátek v měsíci). Program viz Katakomby (památky v Praze).
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky: Podle některých (Tomáš Vokatý) by bylo hezké tuto akci propojit alespoň jednou za čas s mládeží, podle jiných (Jan Škrob) už
je mládež natolik stará, že s třicátníky splývá.
• S. Matějíčková má pokročilého Alzheimera… Br. Tichý před 14 dny v neděli vystoupil
se svědectvím, že se mu zlepšil stav ledvin – o mnoho, možná, že nebude třeba, aby
chodil na dialýzu…
• Kazuálie: Během prázdnin tři svatby. Další dvě v září a jedna v říjnu (Hotovcová Anna,
členka sboru). Křest – během prázdnin jeden dětský křest (Valašsko). Matěj Opočenský registruje žádost o přípravu ke křtu dospělé a jeden křest dítěte.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
• Proběhla požární kontrola – úspěšně: vyplývají z ní nějaké pravidelné úkony (kontrola
elektroinstalace). Změnili jsme ﬁrmu, která se o nás bude starat na doporučení Patrika
Kuty. Firma se jmenuje Happines.
• Proběhlo podepsání smlouvy a předání bytu. Je třeba provést několik úkolů – seřídit
okna a dveře (objednat ﬁrmu), vyměnit zámky mezi pokoji.
FINANČNÍ ZPRÁVA
• Náklady za měsíce VII. – VIII.: 27.735 Kč (příbytečné – 10.000 Kč; nájem – 10.000 Kč;
daň cca 5.000 Kč; telefon a internet – cca 2.800 Kč. Náklady na byt: cca 8.000 Kč. Výnosy za měsíce VII. – VIII: 60.360 Kč (sbírky 6.500 Kč; salár 37.360 Kč; dary tuzemské
16.500 Kč). Výnos bytu 24.000 Kč. Celkové náklady od začátku roku: 357.736 Kč. Byt:
cca 32.000 Kč.
• Celkové výnosy od začátku roku: 378.563 Kč. Byt: 96.000 Kč. Sbor i s příjmem za byt
je v plusu 20.827 Kč. Bez příjmu z bytu jsme cca – 76.266 Kč.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRAHY 10
• V jeho rámci chceme podat návrh na úpravu veřejných prostor v okolí sboru (dvůr).
• Termín podání je 14. 9. – 13. 11. 2015
• www.moje-stopa.cz

• Diskuse: je dvůr, o který nám jde, vůbec v majetku města či městské části? Ano, aspoň
jeho větší část, stojí za to se hlásit. Není třeba předložit hotový projekt, jen popis toho,
co by město mělo provést. Projekty, které se kvaliﬁkují (nebudou vyřazeny), budou veřejně představeny. Tomáš Vokatý: Pokud se do toho chceme pustit, musíme vymyslet
způsob, jak lidi ze všech domů ve dvoře zapojit – seznámit je s naším nápadem. Předběžné schválení tohoto záměru: 8-0-0.
SBÍRKY
• Provedené – 6. 9. sbírka na křesťanskou službu
• Probíhá – sbírka na Nepál a MSF (Lékaři bez hranic) – je třeba ještě propagovat
Provést:
• 18. 10. sbírku na sociální a charitativní provoz
• Sbírka na JTD – provedeme 20. 9.
Zapsal Tomáš Hrubý (redakčně kráceno)
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Přiznat chybu
Také jste si všimli, jak neradi lidé přiznávají svoje chyby, omyly, nedostatky, selhání? Takřka
k základní myšlenkové a řečnické výbavě dnes patří tzv. „zatloukací strategie“. Ve veřejném
prostoru to platí každodenně: od politiků, médií, nadřízených, kolegů, odevšad valí se na
nás výkřiky typu „to já ne, to oni“, místo konkrétních odpovědí na konkrétní otázky po vině
a odpovědnosti. Slyšíme to však často i doma, od vlastních dětí, partnerů či přátel.
Tato tendence je pochopitelná. Kdo z nás by radostně odhaloval před světem svá slabá
místa? Kdo by s rozkoší vyhledával okamžiky, v nichž je nucen druhým i sám sobě přiznat,
že mu „cosi jaksi nevyšlo“? „Zatloukat“ nám velí nejen obranný mechanismus naší psychiky, ale tlačí nás k němu – konec konců – i sama dnešní doba, vyzdvihující jako životní
strategii tzv. „technologii ostrých loktů“ a jako ideální vzor prezentující suverénního,
úspěšného jedince. Jak si již kdysi v jedné své knize povzdechl Erich Fromm, jedním z kořenů naší (až křečovité) snahy o vytváření bezchybného „image“ je hypertroﬁe trhu a pronikání tržních mechanismů a tržní mentality i do těch sfér, kde by platit neměly…
Rozumím tomu, chápu to, přesto mne to hluboce znepokojuje. Jsem totiž přesvědčen,
že se zpronevěřujeme odkazu anticko-křesťanských evropských hodnot, neboť v jejich
základu stojí idea sókratovského pojetí moudrosti jakožto „hledání pravdy“ a židovskokřesťanského pojetí víry jakožto „vyjití na cestu“. A v obou těchto pilířích je východiskem pokorné „vědomí nevědomosti“, přiznání omylnosti, nedokonalosti, křehkosti
a fragmentárnosti lidského bytí!
Co s tím? Ne, nevolám po nějakém hysterickém sebemrskačství typu středověkých
ﬂagelantů, nebo po zničující sebekritice toho typu, jak se vyvinula ve stalinském totalitním režimu. Po čem však velice vážně volám, to je vzájemná úcta mezi lidmi, projevující
se – mimo jiné – tím, že se tomu druhému omluvím za chybu či omyl, jichž jsem se vůči
němu dopustil, a činím tak proto, že nejen napravím vykonané bezpráví, ale zároveň si
tím uvědomuji meze, které jsem překročil, takže se i morálně očišťuji. Právě moderní
člověk potřebuje – podle mého soudu – stále častěji a silněji prožívat pocity pokorné katarze, neboť postupně ztrácí skrupule a neustále překračuje jakékoli meze, aby se mohl
řítit kamsi „kupředu“. Jenže kam vlastně? A za jakou cenu?
Častokrát ve vášnivých debatách řešíme velké problémy politiky a ekonomiky, „uzdravujeme rány světa“, ale zapomínáme, že s nápravou musí začít každý sám u sebe
a prvním krokem je vlastní obrácení, pokání, zkrátka odvaha k pravdě o sobě samém.
Právě my – křesťané bychom měli kolem sebe šířit zkušenost, že (především vnitřní) přiznání chyby či omylu není sice něčím snadným, neboť vyžaduje velkou dávku statečnosti a duševní síly, ale dojde-li k němu, je znamením významného obratu v dosavadním lidském životě! Pravdivé nahlédnutí vlastní chyby je v jistém smyslu vyvrcholením
morálního budování naší osobnosti; položit sám sobě otázku viny znamená akt upřímného vyrovnání se s vlastním selháním. „Co není přijato, nemůže být vykoupeno“ – cituje Tomáš Halík v jedné své knize mínění církevních Otců. Troufám si říci, že v tomto
bodě spočívá nejzásadnější odkaz sókratovské „péče o duši“, který je vlastně – pro běžné vědomí – paradoxem: aby člověk potvrdil a upevnil své „já“, musí je napřed „srazit na
Petr Nesvadba
kolena“…
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Společné stanovisko Synodní rady ČCE
a Diakonie ČCE k uprchlické krizi
Lidem prchajícím před násilím a válkou je třeba pomáhat. Z toho vycházíme a to považujeme jako křesťané za podstatné. „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25, 35)
Je dobré si přitom uvědomit toto: drtivá většina migrantů se naší zemi vyhýbá. S přímými dopady uprchlické krize se nyní potýkají okolní země – nikoliv však Česká republika.
Není proto kupříkladu zatím nutné vyhlašovat velkou materiální sbírku. Stále důležitější jsou ale ﬁnance pro aktivity v zahraničí, kde se v uprchlických táborech nacházejí statisíce lidí. Sbírky na jejich podporu vyhlásilo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE (spolu.diakonie.cz/uprchlici).

Chci pomoci uprchlíkům
Naše pomoc aktuálně míří i k uprchlíkům zadrženým v České republice v takzvaných
detenčních zařízeních, např. v Bělé pod Bezdězem. Podmínky pobytu tam nejsou jednoduché. Pomoc těmto zadrženým organizuje farář naší církve pro menšiny Mikuláš
Vymětal (mikulas.vymetal@seznam.cz, mobil: 731 473 457).
Ze všeho nejdůležitější je ale důkladná příprava na budoucí integraci 1500 až 4000
azylantů, které náš stát přijme. Zásadní bude především pomoc ve městech a obcích,
kde najdou nový domov. Právě v tom shledáváme velkou výzvu pro sbory naší církve.
Nově příchozí budou potřebovat trpělivé a spolehlivé průvodce, kteří jim pomohou
v zorientování se a v přijetí psaných i nepsaných pravidel naší společnosti – od fungování úřadů až po neformální zvyklosti. Budou také potřebovat „nové sousedy“, kteří jim
nahradí zpřetrhané sociální vazby.
Pomoc v integraci lidem, kteří nedobrovolně opustili své původní domovy a často zažili i velké utrpení, je přitom náročná. Jednotlivci ji těžko zvládnou. Je potřeba, aby se zapojily celé komunity, jako jsou například právě církevní sbory. Je např. možné, aby sbor
či jednotliví členové sborů pronajali uprchlíkům volný byt. Pokaždé však bude důležitá
spolupráce s ostatními: ať již ministerstvem vnitra či jinými organizacemi, které se budou na integraci příchozích podílet.
Čím dříve se přitom sbory na pomoc s integrací azylantů připraví, tím lépe. S žádostí o pomoc v této věci se můžete obrátit na paní Alenu Fendrychovou ze Střediska
celostátních programů a služeb Diakonie ČCE (fendrychova@diakonie.cz, mobil:
739 244 668).
Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE
Joel Ruml, synodní senior ČCE
Lia Valková, synodní kurátorka ČCE

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Českobratrská církev evangelická

Chci pomoci uprchlíkům
Jak to mohu udělat?
PAMATUJTE NA CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKU
Výtěžek sbírky pro sociální a charitativní pomoc bude mj. určen na pomoc uprchlíkům
na území ČR.
číslo účtu 7171717171 / 2700, var. symbol 911140

VYHLASTE SBÍRKU VE SBORU
Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku na pomoc lidem, kteří uprchli do Evropy, nebo
lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v zemích okolo Sýrie.
číslo účtu 292 949 292 / 0300




Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var. symbol 320
Pomáhejte uprchlíkům v jordánském táboře Za´atari: var. symbol 314
Pomáhejte uprchlíkům v severním Iráku: var. symbol 318

Garantem sbírky je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V Evropě pracujeme s uprchlíky v Řecku,
Maďarsku a Srbsku. Z Vašich peněz jim pomáháme zajistit stravu, hygienu, ubytování, psychosociální pomoc i vzdělání.
V jordánském Za´atari podpoříte obzvlášť rodiny s malými nemocnými dětmi či nemohoucími členy. Nově spolu s Vámi
pomáháme také uprchlíkům v táborech v severním Iráku. Díky Vašim darům zlepšujeme podmínky přímo v těchto zemích, aby se
lidé nemuseli vydávat na velmi nebezpečnou cestu do Evropy. Další informace na našem webu spolu.diakonie.cz/uprchlici.

ZAPOJTE SE DO DOBRÉ HODINY
Vyzvěte členy svého sboru, aby se zapojili do programu Dobrá hodina a věnovali jednu
hodinovou mzdu za měsíc na pomoc uprchlíkům. Ne každý může jet pomáhat do
uprchlického tábora, ale každý můžeme věnovat jednu hodinu měsíčně. Další info na webu
www.dobrahodina.cz.
Garantem programu Dobrá hodina je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Zapojit se mohou i ti, kdo
ještě nebo už nevydělávají. Kontaktujte paní Michaelu Stachovou, stachova.spolu@diakonie.cz, mobil 730 182 571.

NABÍDNĚTE KONKRÉTNÍ POMOC
Pokud můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v České republice nebo víte,
jak jinak konkrétně pomoci, obraťte se na Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE v Praze, na paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě
pracuje. Kontakt: fendrychova@diakonie.cz, mobil 739 244 668.

Děkujeme, že myslíte na ty, kdo jsou v nouzi.
Joel Ruml, synodní senior ČCE
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Lia Valková, synodní kurátorka ČCE

Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

Katakomby: říjen 2015

Topíme se pro Ratolest
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické
Praha 5 byla založena v roce
1996. Poskytuje vzdělávání
a výchovu dětí a žáků s těžkým
kombinovaným postižením.
Povinnou školní docházku
u nás mohou plnit žáci se
střední, těžkou až hlubokou
mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, autismem i více vadami. Péče
o dítě s kombinovaným postižením je náročná, proto se
snažíme pomáhat rodičům néVe vlnách / 2016 / In the Waves
st jejich břímě.
Topíme se pro Ratolest / We are drowning for our (off)spring
Ratolest je název detašovaného pracoviště této školy na
Praze 10. S nápadem vytvořit
kalendář „Topíme se pro Ratolest…“ přišli rodiče desetiletého Vojtěcha, který se narodil se zdravotním hendikepem
manželům Martině a Petru Řehákovým. Rodiče k tomu říkají: „Víme tedy, jak je pro rodinu náročné vychovávat dítě se speciálními potřebami. A jak náročné a zodpovědné je vybrat školu, která by splňovala naše představy o individuálním přístupu k takovýmto dětem. Po dlouhém hledání jsme našli Ratolest, která sdružuje speciální školu a denní
stacionář pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.“
Rodiče vlastní společnost zabývající se prodejem potápěčského vybavení, pořádáním
kurzů potápění a podvodním fotografováním. Rozhodli se dát dohromady tým nadšenců a vznikl projekt „Topíme se pro Ratolest“. Cílem tohoto projektu je získání ﬁnančních
prostředků na vybudování relaxačně sportovního místa v prostorách zahrady Ratolesti.
Manželé dále dodávají: „Oslovili jsme známé osobnosti ze světa divadla, umění, módy,
sportu či médií se záměrem pořízení jejich fotograﬁí pod vodní hladinou se společným
úmyslem, a to podpořit znevýhodněné děti.“
„A tak jsme se všichni společně vrhli pod vodní hladinu…“
Výsledek snažení si můžete prohlédnout v kalendáři, který je možné objednat ve sboru a jehož zakoupením máte i Vy možnost podpořit Ratolest a především vykouzlit úsměvy na tvářích jejích žáků.
Pevně věříme, že si kalendář najde co nejvíce příznivců.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Sekaná z cukety
Ingredience:
500 g cukety
200 g uzeniny (nebo mletého masa)
100 g tvrdého sýra
2–3
vejce
1
prášek do pečiva
1
cibule
3
stroužky česneku
6
lžic hladké mouky
sůl, pepř, majoránka
Cuketu nahr ubo nastrouháme a vymačkáme všechnu vodu, sýr nastrouháme najemno, cibuli a uzeninu nakrájíme na kostičky, přidáme prolisovaný česnek, vejce, koření,
mouku a vytvoříme těsto. Pokud chceme, aby byla sekaná nadýchaná, přidáme prášek do
pečiva, ale není to nutné. Sekanou dáme do pekáčku vymazaného olejem a potřeme ji
olejem i na povrchu. Pečeme v troubě vyhřáté na 180°C dozlatova.
Dobrou chuť přeje.
Milada Šolcová
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