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Milí přátelé, čtenáři Katakomb, 
kdo z nás nemá někdy v životě pochybnosti, kdo si je jistý svou vírou, svými rozhodnutími?
Heslo na měsíc listopad nám připomíná „S těmi, kdo pochybují, mějte soucit.“ Jak pře-
konat takové pochybnosti? Jistě. Soucit s někým, kdo pochybuje, je dobrý krok v pomoci.
Soucit druhých ve víře, v životě stejně znejistěných lidí je na místě. Je to úkol nejen faráře,
ale celého sboru. Vždyť se píše „jedni druhých břemena neste“ a jinde Ježíš říká: „Vždyť
mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ To vše je moc dobrou pomocí.

Minulý měsíc jsme jako sbor mohli zažít nevšední událost. Při bohoslužbách jsme byli
svědky konfirmace, která nás mohla povzbudit jinak než soucitem. Povzbudit vyznáním
založeným na pokoře a důvěře v Boží moc v tomto světě. Předkládáme vám zde tři výklady
– „minikázání“ - dvou biblických textů, které si vybrali naši konfirmandi Marek Zehnálek
a Jakub Raška. Oba dva k nim připojili svá pochopení jednoho konkrétního textu i své po-
chopení cesty křesťana v tomto světě. Třetí výklad je pak můj. Ať jsou vám tato slova opo-
rou do nejrůznějších pochybností.
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Mt 9,9-13 – Jakub Raška
V tomto textu jsme svědky tradičního obrazu

z Ježíšova života, jakéhosi veřejného happe-
ningu, kde jeho hlavní postava, Syn člověka,
svým aktem veřejně ukazuje své ideály o spo-
lečnosti. Nejenže mezi své povolává celníka Ma-
touše, ale dokonce s „celníky a jinými hříšní-
ky“ zasedá k jednomu stolu. To je akt, který
v představách ctihodných Izraelců té doby, jak
ostatně dokládá v tomto úryvku rozhořčení fa-
rizejů, nejenže nemá místo, jim se zdá dokonce
nemorální, ba přímo heretický.

Ježíš v tomto příběhu, snad vůbec poprvé
v Matoušově evangeliu, svým činem naru-
šuje sociální řád. Respektive ukazuje nám,
že jsou chvíle, kdy má z hlediska víry smysl
jakýmsi způsobem narušovat dohodnutý
sociální řád a svými činy tak usilovat o spra-
vedlivější společnost a lepší svět. To je způ-
sob praktikovaného křesťanství, který mi vy-
hovuje a který se snažím žít, i když je to sa-
mozřejmě často těžké. Podávat pomocnou
ruku těm, kteří to potřebují, ať jsou to lidé
 kteří se narodili do neveselého prostředí
nebo naši blízcí, kteří se zrovna ocitli ve špat-
né životní situaci, a zároveň je nemoralizo-
vat, jelikož nežijí podle našich představ,

 jelikož ty jsou často více než na biblické zvěs-
ti závislé na morálce naší současnosti.  Po -
dávat pomocnou ruku, ale netvářit se přitom,
že já sám jako jediný, či jako člen určité sku-
piny, mám patent na pravdu.  Ostatně: zpí-
vá se o tom i v jedné písni od Štěpána  Hájka
ve zpěvníku Svítá. Přiznám se, že mě to ne-
přestává oslovovat, proto si dovolím odci-
tovat: Tak už něco dělej, nestačí mít jenom
pravdu, pravda není vůbec vším…

V češtině máme jedno slovo, které vystihuje,
co se snažím říct: tím je slovo pokora.  Ne být
pokorný před mocnými tohoto světa, ale být
pokorný před zkušeností jiného, být empa-
tický. Být pokorný ale také před životem,
který nám byl dán, a pokoušet se vést život na-
plněný a smysluplný. I v tom nám, myslím,
může pomáhat křesťanská víra a promýšle-
ní jejího obsahu s bratry a sestrami v růz -
ných křesťanských církvích. Jenže křesťanská
víra je ještě něco víc než jen solidarita, láska
k bližnímu nebo pokora před životem a úsi-
lí o jeho smysluplné naplnění. Myslím, že by
byla určitá bohorovnost či dokonce blasfémie,
a přiznávám, že je to asi tím, že pocházím
ze sekulárního prostředí, kdybychom si my-
sleli, že takto lze žít pouze jako křesťan,



i když pro křesťany to jsou součásti naší víry
Víra je především víra ve spásu, kterou přinesl
Kristus svou smrtí na kříži. Myslím, že i toto
se musí přeložit do dnešního jazyka. Věříme
tomu a říkáme to v modlitbách po vzoru
prvních křesťanů. Jenže co to  zna mená?
 Pokusme se o jakýsi kulturní překlad pro dneš-
ního postmoderního člověka či pro dnešního
křesťana. Víra v oběť a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista nám říká, že zlo tohoto světa nemá po-
slední slovo. Je to víra, která nás učí stát pev-
ně ve chvílích zlých, ať už je zažíváme vinou
vlastní prchlivosti nebo nedostatečnosti nebo
vlivem vnějších příčin, které nejsme schop-
ni ovlivnit, a naopak děkovat za chvíle, kdy je
nám dobře. Děkovat za svou rodinu, své
přátele a lásku, kterou ve vztahu k nim pro-
žíváme, děkovat za zážitek z pohledu na hez-
kou přírodu, slunce nebo modrou oblohu.
 Pokusím se to shrnout: víra nás učí v určité
naddějinné perspektivě přemýšlet o moci, jež
je mimo tento svět, ale i mezi námi, která nám
pomáhá pokračovat na naší cestě životem. To
se mi zdá nesmírně osvobozující.

Gal 5,1-2 – Marek Zehnálek

V tomto listě apoštol Pavel píše bratřím do
Galacie, římské provincie ležící někde ve
střední části dnešního Turecka. Kdy, a odkud
přesně jim vlastně píše, to s jistotou nevíme.
Co ale víme, je, že v tamním společenství dří-
ve sám působil. Teď se ale na ně obrací na zá-
kladě znepokojivých zpráv o jejich novém
praktikování náboženského života. Do Ga-
lacie totiž po Pavlovi dorazili další misionáři
trochu jiných mravů. Pavlovi vadí, že místo
lásky k bližnímu a spoléháni na Boha, klad-
li noví galatští učitelé důraz na dodržování
tradic a zákona. Vyzdvihovali provádění
obřízky, líčili předpisy týkající se stravová-
ní a zaváděli jiná další nařízení chránící
člověka před životem v hříchu. Jako dřívěj-

ší horlivý zastánce zvyklostí snaží se Pavel po-
radit bratrům ve víře, že člověk se nestává
spravedlivým před Bohem na základě skut-
ků, které přikazuje zákon, nýbrž vírou v Je-
žíše Krista. Zákon sám o sobě nestačí.  Tato
problematika nám připomíná rozhovory
Ježíše s reptajícími farizeji, které známe
z evangelií. Podle Pavla se Galatští nechávali
uvrhnout do života, ve kterém měli obstát
spoléháním na správnost tradic a obyčejů,
a ne spolehnutí na Boha. To, že Galatští ne-
dělali dobře, asi všichni víme, problém je
v tom, jak si být sám sebou jistý jinak, než zna-
lostí a striktním, křečovitým dodržováním
všech pravidel a nařízení. Jistotu nám dodává
právě víra v Kristovu milost. Díky tomu, že
skrze ni jsme před Bohem ospravedlněni, ne-
musíme plni úzkosti neustále tápat v po-
chybách o sobě samých. Být v hledáčku
mravokárce, ať už by znal všechny texty
světa, si, troufám říct, také nikdo z nás ne-
přeje. Buďme tedy vděčni, že se můžeme
vrhnout do zajímavějších a užitečnějších čin-
ností, ke kterým nás vede láska k bližnímu.

Kázání Matěje Opočenského

„Hej ty tam, pojď se mnou, pojď se mnou,
u mě se můžeš pevně postavit, u mě své jho
můžeš odložit.“

To je první věta, která mě napadla, když jsem
si četl texty, které si Marek a Jakub vybrali.

Víc jak rok jsme se scházeli a hledali, co je
pevné, vedoucí k svobodě v tradici všech
křesťanů. Víc jak rok jsme četli vyznání víry,
které spojuje křesťany všech církví a dob,
a promýšleli a aktualizovali jej. Hledali jsme
tam místo k životu, uprostřed lidí, uprostřed
příběhu jednoho pestrobarevného lidu.

Neprobrali jsme vše. Otazníky nad tím
konkrétním místem, ať už v církvi nebo
mimo ni, mít samozřejmě budete/budeme.
To zavolání, vaše osobní povolání k tomuto
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přemýšlení, ale buď vaším pevným bodem.
Víra, kterou ohledáváte, buď tím, co vám po-
může překonávat obtíže v občanském, cír-
kevním i osobním životě.

Svoboda a otrocké jho
Společenství a samota

Dvě dvojice, které spolu souvisí. Svoboda
o samotě není pravou svobodou, je to uza-
vření se do sebe sama. Cesta do samoty

může být různá. Celníka Matouše do samoty
zavedlo to, jak získal své bohatství. Jeho ces-
ta ho k radostnému životu nedovedla, kdy-
by ano, kdyby mu nic nechybělo, těžko by se
zvedal. V setkání s Ježíšem nalezl něco, co
mu chybělo, chybělo mu chápající spole-
čenství. Vstal a šel jako praotec Abram.
Matouš, chlap, o kterého byste si neopřeli ani
kolo, se dostává do společnosti, kterou nik-
dy v životě nepoznal. Bránilo mu v tom
jeho postavení, společenská nálada, averze
vůči celníkům jeho doby. Vždyť to byli kola-
boranti, kterým za nehty zůstávalo náram-
ně mnoho.

Stal se otrokem. Jeho otrockým jhem
byla samota. Chvíle, kdy byste si moc rádi
s někým popovídali, ale nikoho nemáte.

Společnost, ani ta křesťanská samozřejmě
není dokonalá, má mnoho chyb, každý z nás
se pohybuje – pendluje mezi hříchem a sva-
tostí. Oba póly o nás – o člověka – soupeří
roztahují a natahují nás. Oba si chtějí člověka
oddělit pro sebe. Slyšíme různá volání.

Pojď sem, tady to budeš mít lehčí. Tady to
očůrej, tady povylez po hřbetě toho druhého

a bude se ti vést dobře. Anebo tady, v pýše své
neomylnosti, že takto a jen takto je to správ-
ně. Anebo tady, v místě, kde si člověk říká,
proč bych se měl snažit. Dyť to všichni
takhle dělaj…

Je mnoho věcí – toho, co můžeme nazvat
jhem – odvádějících od původního údělu
člověka, vděčného přijmutí vlastní existence,
existence uvědomující si svou konečnost
i svůj vlastní přesah – horizontální i vertikální.
Přijmutí své existence před Boží tváří.

Jho, které chce Ježíš z člověka sundat,
je různé. Může to být úzkost, pochyby,
strach. Můžou to být ale i růžové brýle
a falešné představy o sobě i o společnos-
ti a církvi. Ježíšova slova nás mají v kaž-
dé situaci vyzvat k pohledu, který by nás
nenapadl. Nasvítit realitu z jiného úhlu.
U Matouše se mu to povedlo. Matouš
vstal a šel.

Snažíme se o to i v církvi. I my tady na ono
zavolání „Pojď se mnou, než tě jiné věci za-
jmou“ chceme odpovědět ano, jdeme, tak jak
je to v našich silách, v modlitbě – Pane smi-
luj se, Pane pomoz mé nedověře. V činu
 pomůžu tam, kde vidím, že někdo potřebu-
je pomoc.

Nebudeme si malovat krásnou církev, jsme
církev novodobých celníků, těch, kteří po-
třebují Boží milost, Boží vychovávání. A to,
co nás formuje, je zvěst z listu Galatským.

„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte
proto pevně.“

Kristus nám svobodu vydobyl. Jednou
a provždy přerušil působení zla tak radi-
kálně, že si o tom povídáme i dneska. Do této
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svobody, do tohoto průlomu, zlomu v čase,
docela v ústraní, na vršku u Jeruzaléma jsme
pozváni. Tady se můžeš pevně postavit.
Nadechnout a i vydechnout. Vzít si zadar-
mo kousek chleba života. Přijmout lidský-
ma rukama to, co chystá Bůh – víru v od-
puštění, v naději, v lásku. Hmatatelné to
není, ale když se, Jakube a Marku, podívá-
te kolem sebe, uvidíte lidi, kteří se v těchto
hodnotách chtějí učit – a to nejen tady.
Nebojte se po této cestě jít.

A na té cestě, zdánlivě divně v pochodu, 
stůjte pevně, protože ten hlavní zápas, zápas
mezi zanikáním a vznikáním je vybojován.
Stůjte pevně, protože hlas jemný a tichý pro-
mlouvá a rozléhá se v duších naších.
Stůjte pevně, protože prostor svobody je tře-
ba naplnit opravdovým životem, který ote-
vírá Bůh.
Stůjte pevně, společnost, církev, naše lidské
přemýšlení takové odhodlání potřebují.
Stůjte pevně, není se čeho bát.            Amen
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Ještě jedna událost, která láme pochybnosti
V neděli 25.10. oslavili 30leté výročí svatby Magda a Tomáš Jelínkovi. Bylo to milé pře-
kvapení, když to Magda psala na facebook a ještě milejší pak byla spontánní nedělní
sborová oslava.

Letos jsem byl účasten několika předmanželských rozhovorů. Odhodlání zůstat spo-
lu napořád bylo cítit z každého. A často jsme se i shodli, že je vlastně velmi nesamozřej-
mé, když se dva lidé rozhodnou vzít, a je ještě nesamozřejmější, když ti dva spolu vydrží
celý život. Třicet let být spolu je pro to velmi dobrým začátkem, dobrým testem odolnos-
ti a dokladem radosti z toho druhého.

Ať vás, Magdo a Tomáši, váš manželský entuziasmus neopustí a Boží láska, která na-
še žití sytí, ať vám pomáhá všechno překonat. Prostě ať vám to spolu jde dál, bez velké-
ho ohně a velké vody, ale s jiskrou a kapkou množství dobrého. Radujeme se s vámi. 

Matěj Opočenský

Co nás čeká a na čem se pracuje?
Setkání maminek a nejmenších dětí ve sboru – Bylo mi velmi líto, že naše občasné až
pravidelné setkávání maminek/tatínků s menšími dětmi ve sboru ustalo. O to víc nadše-
ný jsem, že se rozjíždí nová skupina rodičů s těmi nejmenšími dětmi ve sboru. První ta-
kové setkání je naplánované na 19. 11. v 10.30. Zatím jsme se domluvili na jednomě-
síčním setkávání, ale třeba se od Nového roku budeme setkávat častěji. Jak takové
setkání bude vypadat? Chceme dětem připravit takový krátký „rituál“ s písněmi a jed-
noduchým povídáním. Setkání je připravováno pro děti od jednoho roku zhruba do tří.
Přijdou-li i starší děti, rozhodně je vyhánět nebudeme. Prostor bude i na povídání s ro-
diči. Děti si jistě i po „rituálu“ najdou dobrou zábavu v herně. To ostatně dokazují už teď.
Milé maminky a milí tatínci, přijďte a využijte tento program a hernu v našem sboru.

Vánoční hra – I letos proběhne divadelní vánoční hra. Režírování se letos chopím já. Nic-
méně budu mít dost spolupracovníků, kteří se nacvičování chopí v nedělce. Já se pak po
 bohoslužbách do nacvičování zapojím. Doufám, že až se vám dostanou tyto Katakomby do



rukou, vánoční hra už bude vybrána nebo dopsána. Mám takový malý autorský záměr.
Snad se mi to podaří dopsat, tak aby hra měla úroveň. Pokud ne, v záloze mám jednu moc
pěknou o otevřených dveřích, nebo o ovečce. Těším se na to a moc děkuji mým spolupra-
covníkům a dětem – našim hercům. Nacvičovat začneme snad už 15. 11. Stále ještě může-
te přihlásit své děti. Rolí je dost.

Pastorační pracovník – V minulém čísle jste se mohli dočíst o nápadu pokusit se zís-
kat na jeden rok pomocníka do sboru na poloviční úvazek. V zápise staršovstva si může-
te přečíst, jak debata vypadala a kudy vedly naše úvahy. Od té doby jsem vedl rozhovor
se dvěma uchazeči. Jeden z nich odmítl a druhý se velmi vážně nad nabídkou zamýšlí.
Jak jsem psal, je to velmi nejisté. Nevíme, jestli vůbec úvazek bude pro nás volný, šance
ale je. Na listopadovém staršovstvu rozhodneme, jestli podáme žádost. Nejpozději
v prosinci pak budeme vědět, jestli uspějeme. Vidím v tom velmi dobrou možnost, jak
zkvalitnit sborovou práci – například oslovit vzdálené členy sboru, pozvat dávné konfir-
mandy k setkání, zkvalitnit sborový dopis atd. Nápadů jak využít takovou pomocnou sí-
lu ve sboru je dost. Je to příležitost a výzva, která se nemusí opakovat.

Úprava vnitrobloku/vchodu – s Hanou Seho jsme se sešli a konzultovali problém vnitro-
bloku, popřípadě vstupu do sboru: špatný přístup a osvětlení. Hana pracuje na drobné studii,
kterou chceme přednést Městské části Praha 10. Pokud projekt zaujme veřejnost, městská část
tento projekt v plné výši zafinancuje. Prosíme o vaši pozornost. Budeme vás informovat, jak se
celá akce vyvíjí a kde a kdy náš projekt podpořit hlasováním. (Viz zadní strana programu.)

Webové stránky – Jan Kubrycht nám dělá nové webové stránky. Již vytvořil šablonu, do
které budeme postupně dávat informace a upravovat vzhled stránek. Celý proces můžete
sledovat na: http://vrsovice.evangnet.cz/wordpress/. Budeme rádi za pomoc s editací.

Tolik z aktuálního dění. Není toho málo a může toho být ještě víc. Musím se vám při-
znat, že mám velkou radost ze sborového života a jako by to podzim věděl a hrál nám do
toho všemi barvami. Přeji vám všem Boží požehnání a radost z něho. MO

Připomenutí salárů
Milé sestry, milí bratři, přiblížil se nám opět konec roku, a tak je třeba připomenout, že
každý výdělečně činný člen sboru, i důchodci, má každý rok svému sboru - a tím i naší cír-
kvi - přispět peněžním darem, salárem. Výše částky je rozhodnutím dobrovolným, odvislým
na možnostech každého z nás.

Náš sbor si v rozpočtu na rok 2015 stanovil v příjmech ze salárů částku 310 000 Kč. Do
konce září jsme obdrželi od 45 členů (nebo rodin) 180 720 Kč. Z toho dvanáct členů
splácí salár ze svého bankovního účtu pravidelnými měsíčními částkami. Od těch tedy
můžeme obdržet za měsíce říjen až prosinec ještě 24 840 Kč. Kdyby asi třicet členů, kte-
ří dosud salár nezaplatili, zaslalo či předalo příspěvek alespoň v té výši, v jaké obvykle
platí, a někteří částku zvýšili, pak bychom mohli rozpočtované výše příjmů ze salárů do-
sáhnout. O potřebě zvyšování obětavosti není asi třeba znovu psát.

Salár můžete platit buď hotově, nebo na účet u České spořitelny: 0280963329/0800.
Všem, kteří již zaplatili nebo zaplatí, patří díky. Emil Veber

6 Katakomby: listopad 2015



Zápis ze schůze staršovstva dne 8. 10. 2015
NÁVŠTĚVA KONFIRMANDŮ

• Konfirmandi (Jakub Raška, Marek Zehnálek) – vzájemné představování a cesty k Bohu.
• Matěj představil program a formu konfirmační bohoslužby (18. 10.), bude VP.

ZPRÁVA ZE SBORU
• Nedělní škola funguje i přes nedostatek učitelů. Hledáme další učitele a učitelky nedělky.
• V pátek se scházejí děti (od 4 do 10 dětí), jednou měsíčně konfirmandi (3-5) a jednou mě-

síčně děti připravují bohoslužby (4-10).
• Od října se schází mládež. Program na mládež připravuje Jakub Ort, Jan Škrob, Anič-

ka Pokorná a Matěj Opočenský.
• Maminky s dětmi se letos scházet nebudou. Na návrh Olgy Richterové se budou schá-

zet jen maminky s úplně malými dětmi. Zatím jednou měsíčně. První setkání je naplá-
nováno na čtvrtek 19.11. v 10.30., ve sboru. Viz samostatný bod.

• Biblické hodiny jsou konstantní, chodí nás v průměru osm a probíráme knihu Přísloví.
• Biblická hodina pro starší a třicátníky. Čteme abrahámovský cyklus – konfrontace s ak-

tuální situací imigrantů.
• Senioři. Proběhla dvě setkání seniorů (Horoušánky a 8. října) – i v Horoušánkách téma

imigrantů. Druhé pak vedla sestra Alena Štěpánová.
• Matěj vede křestní přípravu. Přípravy se zatím účastní jedna zájemkyně, v průběhu lis-

topadu se k ní připojí ještě další.
• Ve čtvrtek 1. října zemřela Jiřina Veberová, 9. října měla pohřeb ve sboru na Vinohradech.
• V září Matěj vedl svatbu, v minulém týdnu pohřeb, v říjnu Matěj povede opět svatbu.
• Hanka Gerner požádala Matěje o křest Emy (3. adventní neděle).
• Petr Pokorný letos nebude kázat v adventu. Je dlouhodobě v Německu. Matěj Opočen-

ský s ním chce domluvit lednový termín, uvidíme, podle jeho časových možností.
• 16. – 17.10 probíhá v Praze celostátní setkání konfirmandů. Naši konfirmandi se zúčastní.

PASTORAČNÍ PRACOVNÍK
• Představení tématu MO – je volný jeden půl-úvazek na příští rok. Je to poslední možnost

zažádat o pastoračního pracovníka za zvýhodněných podmínek. Poté státní dotace na mís-
ta pastoračních pracovníků končí. Mohl by nastoupit od 1. 1. 2016 na dva roky. Sbor by
platil 27 000,- za rok na personální fond. Možno platit z finančních darů ze svateb, část
by chtěl Matěj platit ze svého a část by platil sbor.

• Matěj navrhuje toto místo pro sbor získat – pracovní náplní je kromě pomoci při pastoraci
také administrativa. Pokud by měl teologické vzdělání, mohl by vypomáhat i v biblických a dal-
ších farářských činnostech. Pastorační pracovník by mohl působit i v nemocnicích.

• Míša Otterová – námitka – nebezpečí štěpení farářské činnosti, špatné zkušenosti z ji-
ných sborů.

• Tomáš Vokatý – pastorační pracovník by mohl dělat to, co Martin Peroutka u katolíků.
Akce směrem ven.

• Michal Otřísal – z jakých kruhů pastoračního pracovníka vybrat.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 7



• Matěj – nejsou pevně stanovená pravidla a předpisy. Kdo má sociální či teologické vzdě-
lání. Někdo, koho navrhne staršovstvo.

• Měl by to být spíše manažer a organizátor s administrativními schopnostmi, než teolog.
• Měl by ubrat praktické starosti Matějovi.
• V okamžiku, kdy se bude podávat žádost, je třeba ji připravovat již s konkrétním člově-

kem. Šít ji někomu na míru.
• O přidělení místa pastoračního pracovníka rozhoduje synodní rada.
• Matěj zkusí zjistit co a jak a pokusíme se půl-úvazek získat. Na příštím zasedání staršovstva

věc rozhodneme.

SPOLUPRÁCE S FARNOSTÍ SV. VÁCLAVA V POMOCI UPRCHLÍKŮM
• Tomáš Vokatý – informace o aktivitách katolického sboru u sv. Václava co do pomoci uprch-

líkům a možnosti našeho zapojení do této iniciativy. Tomáš se pokusí zjistit u Martina
Peroutky další informace.

FINANČNÍ ZPRÁVA (JANA KOCNOVÁ)
• Jsme se vším všudy o 25 000,- v plusu.

BYT
• Nájemníci platí nepravidelně, ale počet plateb je v pořádku. Komunikace s nimi je velmi dob-

rá. S předchozími nájemníky se řeší vyrovnání nákladů na byt, velký nedoplatek za vodu.
• Matěj v kontaktu s Bárou Lebduškovou. Příprava návrhu rekonstrukce zdárně pokraču-

je. Do konce měsíce bude hotová kostra projektu. Pak se mohou začít shánět dodavatelé.
• Výběr firmy – pravděpodobně jedna na celou rekonstrukci.
• Bude třeba požádat Jeronýmovu jednotu ofinanční prostředky. Schváleno hlasováním 9 z9 hla-

sů pro. Je třeba zjistit data ohledně termínu podání žádosti o dotaci od Jeronýmovy jednoty.

VAŘENÍ POLÉVKY PRO BEZDOMOVCE
• Mazání chlebů, výtečná mezigenerační spolupráce při biblické hodině.
• 21. nebo 22. 12. vaření polévky pro bezdomovce – Pavol Kuchta bude řídit vaření ve Vršo-

vicích. 23. 12. – výdej polévky bezdomovcům.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRAHY 10
• Problém roztříštěnosti vlastnických práv na pozemky kolem sboru.
• Možnost stavby nových schodů ve svahu na pozemku Prahy.
• Možnost instalovat osvětlení na betonovém ochozu kolem domu
• Možnost instalace odpadkových košů
• Do 15. listopadu musí být podán návrh projektu
• Informování obyvatel domu proběhne formou distribuce informačních letáků do schránek.

ČEKÁ NÁS
• 7. 11. první zasedání nového konventu – půjde Matěj; zvoleni jednohlasně – 

poslancem: Tomáš Vokátý; náhradníci: Pavel Staroba, Ondřej Rada
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ŘÍZENÍ O ZMĚNÁCH CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ ČCE A ŘÁDU PRO KAZATELE
• Jednohlasně schváleno:

A) volba poslanců Jeronýmovy jednoty
B) změna kazatelského reversu

NOVÉ VOLBY DO SENIORÁTNÍHO VÝBORU
• návrh farářských kandidátů – Jiří Ort
• laičtí kandidáti – Martin Fendrych, Pavol Bargár

VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ BODY JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENY:
• 8. 11. po bohoslužbě bude sborový oběd a vyprávění Jana Orta o jeho pobytu na Slovensku

v romské osadě. Do nedělních ohlášek dát žádost o dobrovolníka, který uvaří 8. 11. oběd
(slovenská tematika)

• 7. 1. – Iniciativa 17-11 – Hostili bychom katolického biskupa Václava Malého
• 29. 11. v 15:00 – zasedání iniciativy Pralets ve Vršovicích (Marian Otterová) – iniciati-

va pro nemonetární směnu
• 6. 12. – koncert Zuzky Venclů

SBÍRKY
• Na konci září skončila sbírka na schodolez – výsledek: 10 450 Kč
• Probíhá sbírka na Nepál a MSF
• 18. 10. – Celocírkevní sbírka na sociálně-charitativní pomoc. Sbírka na pomoc syrské rodině

Zapsal Richard Šípek

Několik vzpomínek na bratra Nováka
(pokračujeme v přibližování osobnosti dlouholetého kurátora sboru Ing. Jana Nováka, je-
hož nedožité sté narozeniny si letos připomínáme)

Byl to bratr Novák, kdo v modlitebně na rohu Černomořské a Charkovské v zimě v nedě-
li ráno nosil kbelíky s uhlím ze sklepa, aby bylo při shromáždění včas teplo. Usiloval dlou-
ho o zavedení plynového topení, až se mu to po letech podařilo. Také se dočkal rozšíření
prostor pro náš sbor, po kterém toužil, a to o místnosti s okny do Černomořské, s modli-
tebnou propojené. Staral se o distribuci církevního tisku, a to i tak, že některým členům,
kteří pravidelně do shromáždění nepřicházeli, nosil časopisy domů do schránky. Když ně-
kdo zapomněl zaplatit roční předplatné, neupomínal, ale uhradil částku sám. Jeho práce
a starost o sbor se neprojevovaly jen v letech, kdy byl kurátorem, ale po celé dlouhé roky
předtím i potom. Byl nejbližším spolupracovníkem prvního kurátora bratra Štěpána. A když
jsme se měli přestěhovat do Tulské, měl ještě stále o sbor takovou starost, že napsal star-
šovstvu celostránkový dopis pokynů, na co by se mělo při stěhování a pak i na novém mís-
tě pamatovat. Když odešel do ústavu v Krabčicích, jela ho od nás menší skupinka navští-
vit. Vzpomínám, jak si postěžoval, že jeho spolubydlící je silně nahluchlý, a tak si nemá s kým
pohovořit… Emil Veber
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Zpráva z Diakonie ČCE
Milé sestry, milí bratři ve sborech ČCE, přijměte pozvánku k aktivní účasti na akci Krabi-
ce od bot, aneb Děti darují dětem k Vánocům.

Co je Krabice od bot

Smysl akce je dvojí: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem (mož-
ná jediným, který o Vánocích dostanou) a děti ze zajištěných rodin učit solidaritě. Jak
název napovídá, základem je obyčejná krabice od bot. Tu děti s pomocí dospělých naplní
vhodnými dárky a pěkně zabalí. Krabice se doručí na sběrné místo. Odtud probíhá roz-
voz krabic potřebným – zpravidla do tzv. sociálně vyloučených lokalit.

Iniciátorem akce je farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. Každý rok se na ní podílí i vel-
ké množství dobrovolníků. Záštitu a organizační podporu poskytuje Diakonie ČCE. Vě-
říme, že akce Krabice od bot je jedním ze způsobů, jak překonávat rostoucí lhostejnost
až nevraživost vůči lidem, kteří se v naší zemi ocitli „na okraji“.

Jak se zapojit

Zapojit se může sbor, nedělka, mládež nebo jiné společenství. Seznam sběrných míst, ter-
míny, kontakty, nápady a další informace najdete na webovém portálu www.krabiceodbot.cz.
Plakátek k vytištění můžete stáhnout zde: www.krabiceodbot.cz/o-projektu/ke-stazeni/

Abychom zajistili včasnou distribuci, pamatujte prosím na to, že krabice je třeba do-
ručit na sběrná místa nejpozději v prvních prosincových dnech (konkrétní termíny naj-
dete u jednotlivých míst na webu).

Krabice pro uprchlíky

Vzhledem k aktuální situaci chceme také podpořit děti z uprchlických rodin zadrže-
ných na našem území. Distribuce dárků do tzv. detenčních zařízení je ovšem kvůli přís -
ným bezpečnostním opatřením velmi komplikovaná. Sbírku pro děti uprchlíků proto or-
ganizujeme zvlášť. Pokud se chcete zapojit, kontaktujte prosím Mikuláše Vymětala (tel.
731 473 457).

S díky za možnou spolupráci a pozdravy Vám všem
Pavel Hanych, oddělení vnějších vztahů Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2
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Dialog nebo monolog?
Také jste si všimli, že se nám v poslední době rozmohly monology? Namátkou:

1. V politice je to naprosto převažující forma ústního, ale i písemného projevu. Poslanci,
senátoři, koaliční ministři, opozice, prezident, političtí komentátoři a analytici, všich-
ni vykřikují do světa sebestředné monology, za něž by se nemusel stydět ani král Já
První, ztělesněný Janem Werichem ve známé pohádce. Jak se má ale dospět k rozum-
né dohodě, kompromisu nebo – chcete-li – ke konsenzu, když nikdo nikoho nepos-
louchá a každý je samolibě zaujatý svojí Pravdou, ba místy až dojatý vlastními skvělý-
mi Myšlenkami??

2. V rodinách – bohužel – probíhají až příliš často rovněž paralelní monology rodičů
a dětí, přičemž vzniká paradoxní situace: členové domácnosti sice neustále mluví (ně-
kdy dokonce až příliš), ale ve skutečnosti si strašně málo naslouchají, natož aby si ro-
zuměli!! Smutné…

3. Existuje příliš mnoho nadřízených (v práci) a učitelů (ve škole), spatřujících smysl
své funkce v tom, že budou hovořit sami k sobě, zatímco podřízení (či studenti) jim
k tomu budou vytvářet naprosto tiché, zaujaté, chápající a zejména obdivné prostře-
dí. Na vlastním názoru těch, které mají vést (vzdělávat), takovým lidem nezáleží.

Podobných příkladů by se dalo uvést mnoho. Skutečné „roz-mlouvání“ („dia-logos“)
vypadá však úplně jinak! Řeč, je-li orientována přespříliš sebestředně a monologicky,
postrádá totiž „okna“. Pomalu, ale jistě pak přestává sloužit svému původnímu účelu:
tomu, aby lidem zprostředkovávala společné hledání smyslu světa, aby jejím prostřed-
nictvím lidé vzájemně „nahlíželi“ do svých životů, do svých myšlenek, prožitků, posto-
jů. Nejde o nějaké „šmírování“ či narušování soukromí druhých; jde o to, že když k sobě
neučiníme krok a neotevřeme se významům, které k nám skrze probíhající řečové akty
přicházejí, nemůžeme se s tím druhým nikdy setkat! A setkání, jak o něm krásně píše
můj oblíbený filosof Emmanuel Lévinas, je jeden z nejúžasnějších zázraků, který může-
me v životě zažít, neboť je to bytostné tajemství, neopakovatelná událost, kterou nelze
nikdy předem dopodrobna naplánovat a „definovat“, která však k něčemu vyzývá, pou-
kazuje, která oslovuje.

Je však dnes naše řeč opravdu setkáváním? Je vskutku „komunikací“ (kde „commu-
nis“ znamená „společný“)? Jak výstižně v jednom svém textu poznamenal náš přední fi-
losof a sociolog Václav Bělohradský, my však dnes již v pravém smyslu slova nehovoří-
me, spíše si „cvičíme gesta před zrcadly“…

Banální pravda praví, že rozhovor by měl být vždy s někým a o něčem. Nemáte ale ta-
ké stále častěji pocit, jako kdyby Ti druzí nemluvili s Vámi, jako kdyby „to hlavní“ se v ži-
votě vedlo kdesi mimo Vás, a že vlastně neříkají vůbec, ale vůbec nic důležitého??

Petr Nesvadba
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Dýňová polévka
Ingredience:
1 × dýně Hokkaido (nebo cca 500 g jiného druhu dýně)
2 lžíce olivového oleje
1 lžička kari koření
malý kousek zázvoru
2 střední brambory
1 l zeleninového nebo kuřecího vývaru
smetana ke šlehání

Dýni nakrájejte na kostky (dýně Hokkaido se nemusí loupat, ostatní oloupejte). V hrnci
rozehřejte olej a dýni na něm asi 5 minut restujte. Potom přidejte kari, vmíchejte zázvor
nastrouhaný na jemném struhadle a zalijte vývarem. Přidejte brambory a vařte asi 15 mi-
nut doměkka. Polévku rozmixujte ponorným tyčovým mixérem a podle chuti ji zjemněte
smetanou. Pokud je polévka příliš hustá, je možné ji naředit horkou vodou.
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Návrh úprav okolí sboru

Spodní část nákresu Hany Seho ilustruje mo-
žnou proměnu části vnitrobloku před vcho-
dem do sboru. Účelem revitalizace vnitroblo-
ku je zlepšit vstup do sboru a osvětlit jej tak,
aby se celý betonový pás stal večer a v noci
bezpečnějším.  Návrh počítá i s místem pro
odpočinek.

V horní části nákresu je vyobrazena mož-
nost, která je v současnosti nerealizovatelná.
Poprosil jsem ale Hanu i o tuto grafiku, aby-
chom zjistili, jestli je to vůbec technicky mož-
né. Tento plán by se řešil až v momentě, kdy-
bychom měli zajištěn dlouhodobý pronájem
prostor, nebo jej dokonce měli možnost zís-
kat na stálo.                           Matěj Opočenský


