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Stali jsme se na čas vršovickými nomády, 
ale s jasným výhledem!

2 Katakomby: listopad 2015

Naše prostory prochází vinou havárie to-
pení v bytu, který se nachází nad našimi sbo-
rovými prostory, částečnou renovací. Voda
vtekla do modlitebny, galerie, šatní části až
směrem k únikovému východu a do dětské
místnosti. (viz foto)

Na listopadovém staršovstvu jsme roz-
hodli, že je třeba pořádného a profesionál-
ního vysoušení, nejen v místnostech na po-
vrchu, ale také uvnitř obložení našich pro-
stor (za sádrokartonem). Vysoušení již za-
počalo a potrvá nejvýše čtrnáct dní. Tímto vy-
soušením stoprocentně zabráníme vzniku
plísní, či dalších nepříjemností. Vysoušení
provádí firma Drykiln.

Rozhodli jsme se, že i koberec, který byl za-
sažen vodou, je nutné vyměnit. Hrozilo, že
i pod ním se začnou tvořit ložiska plísně. Tato
část (sundání koberců) je také za námi.
Sundání koberců ale ukázalo další nečeka-
ný problém. Pod kobercem se nachází tří-
centimetrová betonová vyrovnávající stěrka,
která i vinou vody je velmi porušená a bude
se muset sundat. Tato nepříjemnost zřejmě
prodlouží dobu, kdy nebudeme moci pro-
story používat. S pojišťovnou a firmou, kte-
rá řeší vysoušení, již jednáme, jak celou si-
tuaci napravit. Jako nejlepší a nejrychlejší
oprava se jeví místo betonové stěrky položit
OSB desky, na které se pak nalepí koberec.
Pojišťovna předběžně souhlasí s financo-
váním (popřípadě se spolufinancováním)
a pokud se nikde nic nezadrhne, měla by se
tato akce vyřešit do tří neděl. Koberec vybí-
rala ustanovená komise ve složení Ondřej
Rada a Zuzana Freitas a vybrala koberec co
nejpodobnější tomu, který jsme měli doteď
– Stratos 95. Koberec položí vysoušecí fir-
ma, která provede v podstatě všechny prá-
ce spojené s renovací.

Dalšími zasaženými věcmi jsou dřevěné
šatníky a dveře vedoucí do modlitebny (vstup
od galerie), skříně u únikového východu, stůl
v galerii a časopisy položené na něm. Cel-
kovou výši škody stále ještě sčítáme.

Kde se budeme scházet?

Na staršovstvu jsme rozhodli, že sborový
provoz nebudeme přerušovat, ale budeme
hledat náhradní prostory minimálně pro
nedělní bohoslužby a program, který není
úplně vázán na místo sboru.

Jako první jsme oslovili naše husitské se-
stry a bratry z vršovické ekumeny a ti nám
vyšli velmi rychle vstříc. Moc jim za to dě-
kujeme.

Zapůjčili nám pro nedělní shromáždění tři
místnosti. V jedné budeme slavit bohosluž-
by a ve dvou menších se budou scházet děti
k nacvičování vánoční hry. Vánoční hra
tedy není ohrožena!

Bohoslužby budou začínat tak, jak jsme
zvyklí, v 9.30.

Sbor CČSH se nachází v ulici Moskev-
ská, č. 34. Jedou tam tramvaje 22 a 4. Na
nedaleké Čechovo náměstí pak jezdí au-
tobusy 124 a 139 a v současnosti tramvaj
37.

Kostel sídlí v ulici Moskevská, ale do pro-
stor, kde budou probíhat bohoslužby, se
vstupuje z ulice Sportovní. Dobře to naj-
dete. Nade dveřmi je napsáno nízkoprahové
centrum MANA. Děti pak odejdou a ven-
kem projdou do místností v prvním patře bu-
dovy kostela (vstup z Moskevské).

Shodli jsme se, že je to nejlepší řešení. Není
to daleko, dostupnost je dobrá a místo je nám
historicky blízké. Sbor se na tomto místě již
v minulosti scházel.



Jak dlouho očekáváme, že
budeme v azylu?

Doufáme, že se rekonstrukce neprotáhne
déle než na měsíc, a že již na třetí adventní ne-
děli (13. 12.) budeme vnašich prostorách. Kdy-
by se však přeci jen protáhla, můžeme zde být
i déle. Prostory máme zajištěné až do Vánoc.

Výzva k ekumeně?

Chceme tuto situaci přijmout i jako výzvu
pro ekumenické poznávání. Po domluvě
s bratrem farářem Davidem Frýdlem a v e-
mailové diskuzi ve staršovstvu jsme se shod-
li, že bychom mohli 1. adventní neděli
(29. 11.) slavit společně s CČSH. Bohos-
lužby by proběhly v kostele. Čechoslováci
se schází v 10.00. Bohoslužbě by předsedal
David Frýdl a já bych měl na starost kázá-
ní. Při bohoslužbách by se slavila Večeře
Páně. Protože liturgie CČSH je bohatší
a pro nás méně známá, přikládáme její po-
dobu jako přílohu tohoto vydání.

Tímto spolu-slavením bohoslužby chceme
také poděkovat bratřím a sestrám z husitského
sboru za velmi laskavou, vstřícnou a rychlou
pomoc v naší nečekané „nouzi“. Určitě na bo-
hoslužby přijďte, podpoříte ekumenu a zá-
roveň můžeme osobně poděkovat.
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Sborový program
20. 11. 2015 16.00–20.00 pátek (popřípadě sobota)

sborová brigáda, vyklízení před bouracími pracemi.
22. 11 .2015 9.30 neděle

bohoslužby – centrum MANA, Sportovní ulice, Praha 10
24. 11. 2015 20.00 úterý

setkání střední generace u Radů
29. 11. 2015 10.00 1. adventní neděle

společné bohoslužby s CČSH a VP – v kostele, Moskevská 34
3. 12. 2015 20.00 čtvrtek

schůze staršovstva
6. 12. 2015 9.30 2. adventní neděle

bohoslužby – centrum MANA, Sportovní ulice
13. 12. 2015 9.30 3. adventní neděle

bohoslužby v Tulské – dle stavu renovace
bohoslužby s požehnáním Emě Gerner

Sborová brigáda 19. 11. popřípadě 20. 11.

Je třeba odnést knihy, židle a další nábytek z míst, kde se bude bourat. Myslím, že celá ak-
ce nebude trvat dlouho. Když nás bude minimálně 5, stihneme to vše už v pátek. Moc vás
prosím o vaši pomoc.

Pravidelný sborový program

Středeční a páteční biblické hodiny pro dospělé a děti se v příštích dvou týdnech nebu-
dou konat.



Liturgie CČSH, 
kterou budeme slavit na 1. adventní neděli

Liturgie Československých husitů se v některých pasážích od ČCE výrazně liší. Její prvky
ale nejsou něco, s čím by evangelík měl mít po stránce teologické problém. Obě církve se na-
vzájem uznávají. Obsahuje všechny prvky, které při bohoslužbách máme i my. Některé jsou
v jiném pořadí, například přímluvy. Některých je více, biblická čtení jsou ještě před kázá-
ním tři.

Po úvodním pozdravu nastává chvíle vyznání hříchu a vin. Je to podobné našemu konfiteo-
ru před VP. Například ve FS Vinohrady mají toto vyznání na tomto místě také, i když v tro-
chu jiné podobě. Následuje zaslíbení Božího odpuštění, píseň a přímluvné modlitby. Biblická
čtení jsou v tomto pořadí: SZ, epištola a evangelium. Kázání pak končí vyznáním víry.

Po vyznání trochu překvapivě následuje sbírka.
Po sbírce přichází na řadu Večeře Páně. Liturgie VP je zhruba takováto.
Modlitba smíření, kterou známe i z našeho sborového slavení. Začíná radostným zvolá-

ním: Vzhůru srdce a obec odpoví: zvedněme k Hospodinu. Je zakončená společnou recitací
Svatý, svatý, svatý…

Dále pokračuje eucharistická modlitba – díkůvzdání – a je zakončena slovy ustanovení
VP. Při VP budeme zpívat píseň Jezu Kriste, Štědrý kněže.

Následují ohlášení, slova poslání a požehnání. Po požehnání společenství zpívá posled-
ní píseň.

Liturgie počítá s aktivním zapojením zúčastněných. Obec odpovídá na slova duchovní-
ho. Předkládáme tedy pro lepší orientaci při bohoslužbách celé znění liturgie.

D = duchovní; O = obec (v evangelické tradici se spíše používá lid); O-D = společně

ÚVOD K BOHOSLUŽBĚ – ÚVODNÍ PÍSEŇ

D: Milost Pána Ježíše Krista (†) a láska Boží a obecenství Ducha svatého se všemi vá-
mi. O: I s tebou Hospodin. D: Bože věčný, naše rty i naše srdce otevři O: neboť toužíme
povznést se k tobě v kajícné modlitbě.

DOZNÁNÍ HŘÍCHŮ A VIN

Chvíle ticha a vnitřní zpovědi

O-D: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto má-
me žití podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný. My
však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě
k necti, bližním svým i sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokles-
kům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce prosíme tě: Odpusť nám a sílu poskytni, aby-
chom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou vůlí sjednoceni směli podíl brá-
ti na tvém království.
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ZASLÍBENÍ BOŽÍHO ODPUŠTĚNÍ

D: Blahoslaveno buď, Bože, království tvé v nás a mezi námi po věky věků. O: Bůh
v nás a my v Bohu.

PÍSEŇ
SLOVO PRO DĚTI

MODLITBY

VSTUP Úvodní biblický text čte duchovní nebo někdo ze shromáždění

TUŽBY D: S myslí mírnou a pokornou modleme se k Hospodinu!

Obec na jednotlivé tužby zpěvně odpovídá
O: Kyrie eleison O: Gospodi pomiluj. O: Smiluj se, Hospodine

SBOROVÉ MODLITBY A PŘÍMLUVY

Na jednotlivé modlitby a přímluvy obec odpovídá zpěvem, případně jen slovně:
O: Smiluj se, Hospodine.
D: Jenom tobě náleží všechna čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.
Nebo:
D: Přijď ty sám, spásu děj a ve víře zachovej nás, Bože, svou milostí. Pane Bože náš,

tvoje moc je nevýslovná a milosti síla nevypravitelná, ty sám podle řádu lásky své shléd-
ni na nás v tomto našem sboru, prokaž i nám štědrou milost svou a požehnej dědictví
svému. Jenom tobě náleží veškerá čest i sláva, Otci, Synu, Duchu svatému po věky věků.

O: A mír a pokoj lidem dobré vůle na zemi.

PÍSEŇ ZVĚSTOVÁNÍ – MODLITBA PŘED ČTENÍM ZE SVATÝCH PÍSEM

D: (recituje) Slovo Boží.
O: (recituje) Zbožně je vyslechněme.
Duchovní nebo někdo z přítomných čte druhý biblický text

EVANGELIUM

Obec povstane D: Evangelium. O: Sláva Bohu v Kristu!
Duchovní čte text z evangelia D: (recituje)
Tolik Slovo pro dnešek. O: Buď Bohu dík.
Obec usedne 

SVĚDECKÁ PROMLUVA – KÁZÁNÍ
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APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

O-D: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Sy-
na jeho jedinného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Pan-
ny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucí-
ho, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, sva-
tých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

OBĚTOVÁNÍ, SMÍŘENÍ A CHVALOZPĚV

Duchovní vyzve shromáždění k obětní sbírce (varhanní vložka) 
D: Prosíme tě, Bože, za splnění svých dobrých předsevzetí a slibů i za milostivé přijetí

a požehnané užití darů, které před tebe pokládáme. 
Biblický text k obětování 
D: V míru a pokoji podejme srdce svá Bohu v oběť svatou – O: na usmířenou a v oběť

chvály. Modlitba duchovního O: Amen.

MODLITBA SMÍŘENÍ 

D: Vzhůru srdce – O: zvedněme k Hospodinu. D: Vděčně oslavujme Hospodina, Boha
svého. Chvalozpěvná modlitba duchovního O-D: Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů.
Plná jsou nebesa i všecka země tvé slávy. Sláva ti na výsostech! Požehnaný buď i Syn,
jenž přichází tu k nám tvým jménem. Sláva ti, sláva ti na výsostech.

ZPŘÍTOMNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA DÍKŮVZDÁNÍ (EUCHARISTICKÁ MODLITBA)
USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ

Obec povstane, případně poklekne
D: (recituje) Při poslední večeři se svými učedníky Pán Ježíš vzal chléb, požehnal, lá-

mal a dával jim: Toto je mé tělo, které se dává za vás. Pak vzal kalich, vzdal díky a podal
jim: Pijte z něho všichni; tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se pro-
lévá za vás a za mnohé. To čiňte na mou památku! O: Amen.

D: Velebíme a chválíme tě, Pane náš, za tvé vtělení, dokonalý život na zemi, tiché odevz-
dání, utrpení i smrt, za tvé vzkříšení a na nebe vstoupení. Ty přebýváš po pravici Otce
oslavený, spravuješ a vedeš svou církev ke spáse i službě světu. K tobě voláme: Příjď!

O: Kdekoliv shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem vprostřed nich.

SJEDNOCENÍ A PŘIJÍMÁNÍ PROSBY O DUCHA SVATÉHO

D: Kristus vprostřed nás.
O: S námi je a provždy bude!
Po chvíli ticha obec usedne
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PÍSEŇ
MODLITBY ZA SJEDNOCENÍ CÍRKVE S PÁNEM

D: Kalich smlouvy, Bože – O: dals nám v Ježíši, Kristu Pánu našem. D: K slávě své
a k naší spáse dáváš nám i zaslíbený chléb nebeský, svatý dar všem dětem Božím daný.
Stále je přijímán a neubývá nikdy a posvěcuje ty, kdo jej přijímají. Pokoj Kristův ať je
s vámi. O: Ten pokoj všem! D: K tobě, svatý Bože, se obracíme s důvěrou, že nás vysly-
šíš, když Pán Ježíš se modlí s námi:

MODLITBA PÁNĚ

O-D: Otče náš, který jsi…Amen.
D: Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, z trůnu své věčné slávy a posvěť nás. Učiň nás hodny

přijmout tajemství chleba a kalicha, v němž se nám zpřítomňuješ. Čišť nás, abychom
s tebou sjednoceni v tobě přebývali a s tebou zůstávali zajedno svým myšlením a živo-
tem. Odevzdáváme se ti, jako ty ses odevzdal Otci. Účast na tvé večeři ať je nám radostí
a spásou.

O: Pane, nejsme hodni, abys vešel k nám, ale řekni jenom slovo a budeme uzdraveni.
Chvíle ticha Pozvání ke společnému přijímání. Přijímání v kruhu, zpíváme PÍSEŇ 308
O-D: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně, Hospodin v něm sám tu zjevuje

se nám.
Chvíle ticha
O: Jsme živi, avšak již ne my – žije v nás Kristus.
Obec usedne

PÍSEŇ
SBOROVÁ OZNÁMENÍ

VYSLÁNÍ (Biblický verš na cestu)
POŽEHNÁNÍ

Obec povstane 
D: Pán s vámi! O: I s duchem tvým! D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Je-

žíše Krista (†) i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a zůstane nám i budoucím.
O: Po věky věků!

Obec usedne

PÍSEŇ NEBO VARHANNÍ DOHRA
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