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Daleko je Hospodin
Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpěli-
vě prokazoval milosrdenství.“ (Jer 31,3 ČEP)

Nejeden věřící, ten, kdo se nechal pozvat do sféry života ve víře v Hospodina, zažil nejis-
totu. Nevzdálil se mi ten, o kterém biblická tradice říká „Bůh živý“? Není onen Živý jak-
si pro mě umrtven? Mrtvý pro mou víru? Pro můj osobní i společenský život? Nejsi, mi-
lý Bože, nějak moc daleko?

Otázku, proč zažívám nepřítomnost Božího jednání právě v době, která je těžká, si
mohl vážně položit i prorok Jeremiáš. Prorok, který je v nezáviděníhodné pozici. Musí
oznámit svému lidu, že to, co do té doby zažíval (určitou národní svébytnost, možnost
relativně samostatně tvořit svoji národní suverenitu), končí. Místo očekáváné renesan-
ce Israele přijde deportace a dlouhá doba nejistoty. Prorok nedopadne dobře. Lid ale
přežije a nad to v zajetí utvoří na základě víry své sebepochopení v dějinách. Mohli by-
chom tedy říct, že i to zlé, co zažíváme, může vést k nějakému dobrému vyústění, jen to
na té cestě dost bolí?

Ne, nesnažím se osmyslnit všechno utrpení na zemi, ale spíš poukázat na to, že i pří -
tomnost nezáviděníhodná, doslova tragická, na první pohled pustá Hospodina, může
připravit novou kvalitu života i víry.

První závěr tedy nezní, vyhledávejte utrpení, protože vás to očistí, ale když už se do-
stanete do průšvihu, nepřestaňte mít před očima horizont nedostupně vzdálený a nedo-
sažitelný, ale který právě proto, že je tak nedostupný, má tu správnou vzdálenost, aby
ukázal, že to konkrétní utrpení má své limity. Nemůže snad nastat mezi bodem, ve kte-
rém jsem, a horizontem, který se mi objevuje, mnoho věcí, událostí, mnoho lidských ži-
votů, mnoho překvapení, a proč ne taky Boží jednání? Boží milosrdné jednání?

Přímá Hospodinova řeč z Jeremiáše doslova zní: „A láskou věčně (na věčnost) miluji
tě, proto já odtáhnu tebe milosrdenstvím.“ Místo „trpělivého prokazování“ je v originá-
le tvrdé „odtáhnutí“. Kdyby šlo o odtah nabouraného auta, je to jistě milosrdenství, ale
tady se nacházíme v kontextu budoucí, takřka hmatatelné deportace Israele. Biblická
ironie? Výsměch Israeli? Výsměch každé lidské těžké situaci?

Výsměch rozhodně ne, jsme totiž v rovině zaslíbení a Boží slovo jde na tělo, i když se
jedná o zaslíbení. Israel hned v dalším verši uslyší „Znovu tě zbuduji!“(Jer 31,4). Toho,
čím si procházíš teď, tou hrůzou, že si s tebou budou moci dělat vítězové, co chtějí, toho
se tolik neděs, vždyť mé lano v tom marasmu bude taky. Nic nemůže porušit mou lásku
k tobě, miluji tě věčně a věčnost nemá konce časové ani prostorové, věčnost je stálá ne-
vyčerpatelná přítomnost Boží a ta ti nabízí odtah z průšvihu do nové kvality. Tomu věř.
To je závěr druhý.

A třetí závěr je neméně důležitý. Hospodin je opravdu daleko. A je to dobře, když se
ukazuje tak zdaleka. Kdyby byl totiž příliš blízko, stále u našeho těla, odkud by pak mo-
hl přicházet a kam táhnout? No a o svobodě člověka nemluvě, ta by taky za moc nestála,
kdyby byl blízko příliš.

Přeji vám dobrý poprázdninový a podovolenkový „odtah“ Boží. MO

2 Katakomby: září 2016



Editorial
Milí a milé, léto se již přehouplo do druhé poloviny a za dveřmi čeká jeho další – babí –
část, kdy se opět rozběhne pravidelný sborový program, někomu škola, někomu víc prá-
ce a někdo si možná po létě oddechne.

K těmto znovurozběhům či útlumům si můžete přečíst další číslo Katakomb. Skládá
se z letních střepů – vzpomínek na tábor a sborovou dovolenou. Ohlédneme se také za
našimi 20 lety v Tulské. Svým vzpomínáním a pozdravem přispěl Bohumil Baštecký.

Nebudeme ale jenom vzpomínat, hleďme vpřed! Sborový dopis přináší přehled zpráv
a pozvánek ČCE. Náš sbor zve k oddechu a sousedskému pobytí na Zažít město jinak ne-
bo také do Horoušánek.

Léto ještě nekončí a sborový dopis kromě receptu nalezeného při reorganizaci sboro-
vé knihovny uzavírá Petr Nesvadba letním čtením o čtení, brebtíkem (jak sám svoje
články v Katakombách nazývá) o tom, že knížky jsou dobré!

Příjemné čtení přeje Martina Valášková

Pravidelný sborový program – kdy kde co?
Milí přátelé, sborový program se pomaličku rozjede v týdnu od 6. září. Ve středu by se již
měla sejít středeční skupina k povídání nad knihou Píseň písní a to v 15.30.

Děti: V loňském roce se scházely děti v pátek od 16.00 a tato možnost trvá. Nicméně
nabízím ještě časy jiné, a to v úterý od 16.00, nebo ve čtvrtek od 17.00. Prosím rodiče,
aby mi napsali, jak to vidí. Pokud se dohodneme, v týdnu od 12. 9. by se děti již mohly
začít pravidelně scházet. Budeme pokračovat v tématu Postavy z křesťanské tradice. 

Mládežnická skupina se začne scházet od října, a to v úterý v 19.30.
Následující skupiny se scházejí jednou měsíčně, apokud se nedohodneme jinak, v těchto časech:
3. úterý v měsíci: třicátnicko-středně generační skupina od 20.00
3. čtvrtek v měsíci: rodiče s dětmi v 10.00
poslední čtvrtek v měsíci: senioři a staršovstvo od 14.00, respektive od 20.00.
4. pátek v měsíci: konfirmandi v 16.00 MO

Zářijové Horoušánky

Milí přátelé z řad seniorů, Jelínkovi vás i mě zvou na tradiční zářijové setkání do
Horoušánek. Letos proběhne ve čtvrtek 22. 9. Od sboru bychom vyjeli ve 13.00.
Prosím, zapište se na seznam v galerii u Veberů, abychom mohli zajistit odvoz. Tě-
ším se na vás!

Matěj Opočenský
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Lesní jahody aneb vzpomínka na léto
Když se řekne „lesní jahody“, kromě drobného červeného ovoce se mi vybaví můj nejoblíbe-
nější film Ingmara Bergmana Smultronstället coby snové vzpomínání na život, mládí,
dětství. Pro hlavní postavu profesora Borga jde o strastiplnou cestu do vlastního nitra
k očistnému sebepoznání a přehodnocení dosavadní existence. Nechme ale Borga Borgem
a s lehkostí se ohlédněme za dalším létem našeho sboru.                      Martina Valášková

Tábor Křížlice 2016

Pouhé tři dny před odjezdem na tábor jsme se dověděli od nového majitele chaty ve Stráž -
ném, že voda není pitná bez převaření, a proto Matěj Opočenský sehnal náhradní chalupu,
starou faru v Křížlicích. Malá změna ale neohrozila program ani jiné plánování. V sobotu
dorazila většina dětí, trochu jsme se seznámili, zabydleli. V neděli po bohoslužbě v mí-
stním kostelíku započala táborová hra. Během ní děti šly po stopách místního faráře Hu-
go Samka, který v domě skutečně žil. Táborová hra si jeho postavu vypůjčila a trochu fa-
bulovala. Cestovali jsme tedy do Itálie, Japonska, Grónska a Sýrie, a to letecky. Naštěstí
v Křížlicích totiž sídlila jedna nízkonákladová letecká společnost Křížlice Airlines, která
nás menším letadlem, až na jednu výjimku, bez potíží přepravila. O každé zemi jsme se do-
věděli nejdůležitější údaje a zkusili několik místních činností, ať už šlo o kaligrafii, sudoku,
tvorbu mozaiky nebo o rybaření, pomoc námořním obchodníkům či laser game. Paralelně
k tomuto programu se vinul i příběh putování apoštola Pavla, kterým si děti zkracovaly let.
Nakonec děti společně zjistily, že Hugo Samek již není mezi živými, ale našly jeho vzkaz,
kde jim sdělil, že cestováním získal větší nadhled a toleranci k ostatním lidem.

I přes spartánské podmínky chalupy byla atmosféra na táboře velmi milá a uvolněná. Kaž-
dou volnou chvíli děti trávily převážně hraním vybíjené anebo jen tak povídáním. Několik
z nich si zkusilo zatroubit na trumpetu, saxofon, klarinet nebo hrát na bicí. Věřím, že příští rok
vymyslíme ještě lepší program a užijeme si tábor ještě víc než tento rok.

Kryštof Míka

Sborová dovolená na Rezku, 
aneb krkonošské houbové mámení

I letos jsme úspěšně zaplnili (téměř) celé dva objekty paní Šírové. Zlé jazyky tvrdily, že to
bude hodně mokré, že si sluníčka moc neužijeme. Proti byly děti - kdo byl schopen běhat
(a máma nekoukala), zmizel neprodleně v lese a vracel se až „na večeři“ s pusou od borů-
vek a náručí hub. Dětské objevy neomylně nasměrovaly program dospělých – první den se
trousili do lesa v různých časových rozmezích úplně všichni. Déle jak hodinu tam ovšem
nikdo nepobyl, náklad by byl totiž neunesl. A pak se rozpoutalo houbové hodování. Kuch -
tila se smaženice, houby na kmíně, houby na grilu, bramboračka, kulajda a PŘEDEVŠÍM
úžasné  Pepíkovy houbové řízky.

Posíleni strouhankou a olejem usoudili tátové a mámy, že hub bylo dost, a jali jsme se
výletovat. Hned první pokus nevyšel – Mumlavské vodopády jsou úžasné, sluníčko svítí
jak o závod, brodíme se řekou proti proudu, když tu náhle všechno zhatí Pepíka juniora
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výkřik „jé, houba“ a všechny děti mizí v nedohlednu na mumlavských stráních… Násle-
dují plné tašky, volání „vrať se“, „už nic nesbírej“, „kam zmizel Samuel?“, „Matyáši, vi-
děls někde Miriam?“ atd., atd. Kdo se neztratil v lese, pokusil se o nápravu ve štole hor-
nického muzea, leč nezdařilo se. A večer byly řízky. Houbové…

Zákaz sběru hub! (Alespoň v naší
rodině, v noci jsem nespala, nebylo
mi nejlíp – proč asi?) Parta se dělí.
V naději, že se houbám vyhneme,
vyráží část za hranice na výlet po
stopách Vikingů, ostatní, kterým je
líto, že nebyli ve štole, míří pod zem
do Boskovských jeskyní. Spokoje-
nost na obou stranách, příští rok si
to prohodíme!

Ani obligátní výlet na Sněžku nechyběl. Silné nátury to berou Obřím dolem (nebo si to
alespoň myslí), „zkušenější“ využívají vymožeností moderní doby a unikátních výhledů
z lůna lanovky. Cestou zpět přes Luční je všem odměnou kvalitní „vypilované“ zázemí
této boudy, které můžeme vřele doporučit.

Samozřejmě jsme nevynechali ani výlet na Dvoračky s výjezdem busem na Zlaté návrší. Na-
vzdory žádosti o posílený spoj jsme se do autobusu opět téměř nevešli. Ale výlet stál za to, Ti,
co to brali přes Pančavu a přes Labskou, stihli zmoknout ještě před Dvoračkami, kdo šel ze
Zlatého návrší na Dvoračky přímo, zvládl liják cestou domů. Hurá! I šišková bitva byla! 

A neb jsem se rozepsala už trochu moc, nezbývá mi než výčet toho, co se sem nevejde:
večerní fotbálky, pinčes, ráchání v bazénu, skákání na trampolíně, tvoření v písku, jež-
dění na koníčkách, krmení oveček, pivíčko v Jeruzalémě, táborák, „noční“ bojovka pro
děti, podvečerní dětské biblické povídání s Matějem o Elíšovi, pozděvečerní povídání
dospělců o včelách, rozhlase, migrantech a imigrantech, o Číně a všem možném i ne-
možném, na co se vlastně ani nedostalo…

Tak zase za rok! Zuzana Freitas Lopes

Náměstí Svatopluka Čecha 
se opět vzbudí z polospánku

V sobotu 17. 9. 2016 od 13:00 do 22:00 hodin proběhne již po čtvrté sousedská slav-
nost před kostelem sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha. Na programu je opět
celá řada hudebních vystoupení (Jamchestra, Nonsen, Haeri…), dále divadlo, film,
umělecké výstavy, prezentace o problematice veřejných prostor, výtvarné dílny a mnoho
dalších tvořivých, sportovních a hravých aktivit. Celkově spíše klidně, pohodově pojatá
zóna bude vhodná pro rodiny s dětmi.
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Návštěvníci mohou čistým, zachovalým oblečením a hračkami přispět do charitativ-
ního bazárku na podporu dětí z dětských domovů nebo si přinést vzájemně ochutnat
své domácí dobroty na sousedský piknik.

Doprovodný program bude probíhat i v přilehlých lokalitách, krom sv. Václava tak bu-
de možné navštívit i komentovanou prohlídku Husova sboru nebo kostela sv. Mikuláše.

Veškerý program je zdarma.
Akce se koná v rámci celorepublikového festivalu Zažít město jinak, pořádaného

sdružením Auto*mat a vzniká díky nadšení místních jednotlivců, sdružení a živno-
stníků, za finanční podpory Prahy 10 a ve spolupráci s římskokatolickou farností
Vršovice, Vršovickým sborem Českobratrské církve evangelické a Husovým sborem
ve Vršovicích.

Tisková zpráva Římskokatolické farnosti Praha-Vršovice

Zkrácený zápis ze staršovstva 23. 6. 2016
Přítomni: Matěj Opočenský, Bára Masopustová, Ondřej Rada, Martina Valášková, Mi-
chael Otřísal, Tomáš Vokatý, Richard Šípek, Jitka Černošová

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola: sháníme další lidi do vedení
• schůzky mládeže: návštěvnost malá, cca 3
• maminky s dětmi: setkáváme se pravidelně
• biblické hodiny: s dětmi jsme zakončili biblické hodiny v květnu
• biblická hodina pro starší mládež a třicátníky: probíráme Jákoba a postmodernu
• setkání seniorů: navštívila nás Libuše Heczková ml. a představila folklor 19. a 20. století.
• křest Báry Belánské 4. 9. 2016 – poté odjíždí minimálně na rok do Manchesteru (křest

jednohlasně schválen)
• druhá z návštěvnic křestní přípravy chce ještě pokračovat v příštím školním roce, tře-

ba se k ní někdo přidá
• varhaník, úklid, nedělka, pokladník… – poohlídnout se po někom, řešit
• koncepce sborové práce – generační obměna, menší účast na bohoslužbách; co zlepšit?
• sborové obědy, výlety
• MO vidí jako problém malou účast na sborových akcích. Otázkou zůstává, jestli nejde

o generační přerod (Michael Otřísal) a řada věcí může být také shoda náhod. Určitým
řešením by mohly být společné neděle s obědem napříč generacemi. Dalším důvodem
může být víkendový úprk z Prahy. Michael Otřísal: Je třeba využít intenzivně krátkého
času, kdy jsme spolu.

• Ondřej Rada: Zveřejnit výzvu k iniciativnímu chování ve sborovém dopise.
• MO: Společný oběd u příležitosti křtu v září.
• Michael Otřísal: Obnovit častější společné obědy a obnovit tři vařící skupiny.
• 4. 9. – Chlapi vaří oběd – organizace Richard Šípek a Michael Otřísal
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PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• pastorační návštěva, seniorátní pastorálky, sborový dopis redakční, editorská, organi-

zační práce, zabezpečení nedělky, agenda sboru
• dovolená 13. – 17. 6.
• přípravu webu – obsah + rozvržení; provedení v létě, pomoc při Noci kostelů – pozý-

vání lidí z baráku, roznos letáků, pomoc s programem, příprava prostor
• příprava společných obědů může postupně přejít pod Martinu

FINANČNÍ ZPRÁVA + CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
• hospodářský výsledek roku 2015 40.308,41 Kč převést z účtu 931 – Výsledek hospo-

daření na účet 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta.
• Peněžní prostředky na účtech – zrušit zasílání výpisu poštou – je to drahé (jednohlas-

ně schváleno hlasováním)
• peněžní prostředky na účtech 3000,- Kč; ČS: 310.000,- Kč; ERA 482,43 Kč; ERA spo-

řící 327.726,- Kč; DOHROMADY 641.546,69 Kč
• Sbírky (příjmové) 27.940 Kč, dary členů sboru 6.700 Kč, salár 95.050 Kč, ostatní tu-

zemské dary 14.400 Kč, zisk z bytu 48.421 Kč; CELKEM 192.511,- Kč
• Sbírky (provedené, výdajové) – Sbírka darů Jeronýmovy jednoty (do konce května) –

11 300 Kč; Sbírka solidarity sborů – původně plánována na 5. 6., uskutečněna 19.6.
• Sbírky (provést, výdajové) – sbírka na Evangelickou akademii – 4. 9.
• Odvody – zaplacena 1. ½ seniorátních (4605 Kč) a celocírkevních (9697,5 Kč) repartic

SHROMÁŽDĚNÍ SENIORÁTNÍ JJ. 16.6.2016
• MO se zúčastnil jednání JJ
• výnos sbírky v seniorátu klesl z 443 000 Kč na 405 500 Kč
• Hlavní dar lásky z 135 000 Kč na 126 000 Kč

REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• Horoušánky Open – skvělá
• Noc kostelů – dobrá, ale počet lidí stagnuje (Tomáš Vokatý). Pravděpodobně přiroze-

ný vývoj. Letos patrně nešťastný termín, Noc kostelů den před Muzejní nocí.
• Komorní voda open – komorní, ale úspěšná
• Akce otců – výborná a bude se opakovat

SBOROVÝ BYT
• pan Rozkydálek předal byt a má pronajatý sklep (1000 Kč/měsíčně); pronajato nejdé-

le do září
• během června (do 3. 7.) využívají byt Freitasovi
• smlouva s panem Kannem podepsána
• brigáda – MO v bytě od 4.7. do 16.7.; podle průzkumu větší účast v druhém týdnu; shání-

me auto s tažným zařízením; zatím máme jen valník; Jitka Černošová se zeptá Ondřeje
• Půjčka od JJ, záložní varianta Vinohrady – je možné, že v Jeronýmově jednotě nebude

tolik peněz; podle přímých informací mohou v září poskytnout do 100 000 Kč, nad
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100 000 Kč v říjnu; pokud vše půjde tak, jak má, neměl by být s vracením peněz Jero-
nýmově jednotě problém

JINÉ
• Sbor jako HATE FREE ZONE? (http://www.hatefree.cz/) – informovat, udělat dis-

kuzi, až pak případné schvalování/hlasování členy sboru
• Agapé a rozloučení s P. Stanislawem – Stan. Góra končí své působení ve farnosti Sv.

Václava, jsme zváni se s ním rozloučit. – 25. 6., 15.30
• grilování ve vnitrobloku 26. 6. po bohoslužbách nebude, všichni jsou pryč
• sborová dovolená – 24. – 31. 7. 2016
• letní tábor pro děti – 6. – 13. 8. 2016
• Zažít město jinak – 17. 9.; Olga Richterová a Martin Peroutka napsali projekt na

ZMJ, prý jsme dostali 20 000 Kč
• Oslava 20 let v Tulské – 16. 10.
• sborový oběd, přednáška po bohoslužbách, program po obědě, ekumena na odpoled-

ní program?
• připravit prezentaci minulosti sboru z fotografií
• pozvat také někoho z magistrátu; o pozvánky poprosit Ivku Šípkovou
• Jiří Ort potvrzen, hrát bude Jan Ort a Alena Jelínková; Pavel Veber zahraje na závěr

varhanní skladbu
• Ondřej Rada instaloval cedulky po vršovickém sboru
• Pavel Vagner – týden po 16. 10. se bude instalovat výstava černobílých fotografií

 Pavla Vagnera                    Zapsal Richard Šípek, zkrátila Martina Valášková 
(úplný zápis je k nalezení v kanceláři faráře)

Od potopy k potopě

Čas letí. Prý je to už dvacet let, co je vršovické společenství v „katakombách“. Když jsem
na ty události vzpomínal, byly to vzpomínky docela milé. Přišel jsem do sboru v době, kdy
ještě sídlil v bývalé hospodě v Černomořské. Líbilo se mi tam hned od počátku. Jednak to
nebyl kostel, ale hospoda, a to já rád, a pak mi byli a jsou blízcí lidé. Byl jsem tam i oddán
– s Bohumilou Tichou, nyní Bašteckou. Svatba to byla velká, spousta lidí uvnitř i venku
a jeden náš známý odpovídal na dotaz nějaké paní vykloněné z okna: Co se děje? – Žení
se cikánský baron! V prostředí starých Vršovic to nikoho nepřekvapilo. Kapela sborové
mládeže hrála skoro do rána. A my jsme už přes dvacet let spolu jako novomanželé.

Jednou jsem přišel do kanceláře – a všude bylo mokro. Někde protekla voda a já dodnes
nevím, jestli to nebyl trochu záměr. Nový majitel se nás chtěl zbavit. Ale možná mu křiv-
dím. Hledali jsme tedy nové místo. Chodili jsme po Vršovicích, dívali se a hledali – i bratr
Novák, velká postava sboru. Nějaký čas jsme byli hosty u husitů na Vršovickém náměs-
tí. Kostel krásný, jen jsme hodně vnímali, že je to pro nás provizorium. Pokud si ale dob-
ře pamatuju, společenství se za tu dobu nezmenšilo.
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A potom – díky tomu, že se rušily kryty civilní obrany – přišla Tulská. Pro mne láska
na první pohled: Podzemní církev znovu žije! Budeme jedineční. – Až později jsem zjiš-
ťoval, že to pro mnohé tak radostné nebylo ani zdaleka.

Jeden z členů sboru se spojil s Davidem Vávrou. To je herec a architekt a člen ČCE. Vypra-
coval projekt na nový kostel a situoval ho do prostoru záchodků na Vršovickém náměstí. Bylo
to naproti kostelu husitskému a prý se to pak mělo jmenovat Kostelní náměstí. Já to všechno
bral trochu sportovně, byl jsem ve vršovickém sboru farářem jen chvíli a záchodkový kostel by
mi taky nevadil. Díky sestře Seho se ale uskutečnila věc, které, mám pocit, mnozí nevěřili a ta-
ky si museli zvykat. Mě výsledek okouzlil, jednoduché, čisté a světlé! I v těch katakombách, jak
si sbor začal říkat. Ve smlouvě jsme se, pokud si pamatuju, museli zavázat, že prostory v něja-
ké šibeniční lhůtě uvedeme do původního stavu, kdyby si to vyžádala bezpečnost státu.

Na slavnostním otevření jsem nebyl, vyvrtnul jsem si pár dní před tím kotník. Dění
jsem mohl pozorovat jen zdálky a o to víc snít, jak je sbor usazený a žije. A to už dnes ne-
ní sen. Díky Bohu!

Sloužil jsem ve Vršovicích jen krátký čas, na konci roku 1997 onemocněla moje ma-
minka a my se stěhovali do Hodonína, abychom se mohli o ni starat.

Byl jsem u vás těch několik let moc rád. Díky Tulské jsem nabyl i další stavební zkušenos-
ti – nebyl snad sbor, kde bych nestavěl. Jen schůze staršovstva mě nebavily – ale to nikde.

Asi před rokem přišla prý na vršovický sbor další potopa, tentokrát do katakomb. A já
věřím, že stejně jako před dvaceti lety i teď má toto společenství sílu a fantazii potopám
čelit a něco dobrého z nich získat.

Proto – Bůh žehnej! Zdravím a vzpomínám. S láskou a úctou Bob Baštecký

Pozvánky a zprávy ČCE

• 27. srpna 2016 a 10. září 2016, vždy v 10 hod. ve velké zasedací místnosti Husova domu,
Jungmannova 9, Praha 1 proběhnou školení pro zájemce o grantový systém podpory fi-
nancování diakonických a rozvojových projektů ČCE. Na těchto školeních bude před-
staven záměr tohoto systému, obsah jednotlivých výzev na rok 2017 a požadavky, které ža-
datelé musí splnit. Na vzorovém příkladu bude prezentován postup vyplňování formulá-
ře žádosti.  Od vyhlášení výzev na projekty v roce 2017 je aktivní e-mailová adresa gran-
ty@e-cirkev.cz, na kterou lze posílat případné dotazy. Na tuto e-mailovou adresu se také
ohlašuje účast na školení (jméno, sbor a vybraný termín školení).

• Pravidelná akce „Seniorátní den“ se uskuteční v neděli 11. září ve sboru v Berouně. Za-
čne bohoslužbami od 10:00 hod., pokračovat bude programem pro celou rodinu až do od-
poledne. Pozvánky s podrobným programem dorazí do sborů v průběhu prázdnin.

• „Dál tou Vodou“ je hlavní motto letošního sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který
se koná v Třebíči 7. – 9. října. V plánu jsou biblické programy a dílny, promítání filmu
H2Omx o projektu shromažďování dešťové vody v Mexiku nebo například přednáška eko-
loga Jakuba Žárského, který se zabývá výzkumem mikrobiálních společenstev v ledovcových
povodích Arktidy. Dále se účastníci mohou těšit na hudební kapely (např. Kryštofovy  staré
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věci), improvizační divadlo v podání skupiny Bafni!, modlitby Taizé, hlasovou a instru-
mentální dílnu, sportovní vyžití nebo komentované procházky města. Novinkou letošního
ročníku jsou patnáctiminutovky inspirované konferencemi TEDx. V neděli dopoledne
akci zakončí společné bohoslužby. Sjezdu se pravidelně účastní několik set evangelíků z celé
republiky, dveře jsou ale otevřené i lidem jiných vyznání a nevěřícím. Setkání připravuje
Českobratrská církev evangelická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tra-
dici prvorepublikových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsahem akce
jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Pro-
bírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Cílem je vést
mladé lidi k samostatnosti, toleranci, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního
rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti. Podrobný program a informa-
ce o přihlašování lze nalézt na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2016/.

• Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením výcho-
vy a vzdělávání ČCE zve na Setkání učitelů nedělní školy v sobotu 5. listopadu 2016. Akce
proběhne v Brně – Sbor ČCE Brno I, Opletalova 600/6. Přihlašovat se lze do 28. 10. 2016
buď on-line na http://prihlasky.srcce.cz/akce/77-setkani-ucitelu-nedelni-skoly nebo emai-
lem na vychova@e-cirkev.cz. Více info naleznete na nástěnce.

• Na loňském 1. zasedání 34. synodu bylo rozhodnuto (usnesení č. 72), že sbírka v první
zářijovou neděli roku 2016 bude, po roční přestávce, opět věnována na podporu škol
Evangelické akademie. Poslední Sbírka pro Evangelickou akademii v roce 2014 vynesla
385 824 Kč a doplnila tak prostředky na účtu Nadačního fondu pro podporu církevní-
ho školství (NFPCŠ), z nějž jsou školám každoročně poskytovány, na základě žádostí a je-
jich posouzení správní radou NFPCŠ, příspěvky na činnost škol. Více inforamcí o Evan-
gelické akademii a přispévcích naleznete na nástěnce.

• Vznikly nové internetové stránky k činnosti ČCE a Diakonie ČCE v otázce uprchlí-
ků a jejich integrace www.prouprchliky.cz. Mají za účel vytvářet internetovou platfor-
mu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE dějí v souvislosti s (ne-
jen) současnou krizí uprchlíků. Záměrem stránek není suplovat obdobné snahy dalších
lidí a skupin, ale přidat se k nim a soustředit a posílit potenciál samotné ČCE. Diakonie
ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, jež celé stránky přímo spravuje, za-
městnává koordinátorku pro práci s uprchlíky. Jejím úkolem je vedle přímé práce
s uprchlickými rodinami poskytovat asistenci těm sborům a jednotlivcům, které se chtě-
jí aktivně do integrace uprchlíků zapojit.

• Jak je možné se zapojit se do pomoci uprchlíkům? V nejbližší době bude potřeba
dobrovolníky ve dvou oblastech práce. Diakonie ČCE navázala spolupráci s Diako-
nií Weiden (Německo) a hledá dobrovolníky, kteří by v místní ubytovně pro uprch-
líky mohli v létě pomoci při práci s dětmi. Další možnost pro práci dobrovolníků bude
v projektu DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům. V šesti krajích České Re-
publiky bude Diakonie ČCE za pomoci evangelických sborů a diakonických zaříze-
ní poskytovat podporu rodinám uznaných uprchlíků při jejich integraci do místních
komunit. Tento projekt nabízí široké pole působnosti dobrovolníků v nejširším mo-
žném spektru činností, hlavním cílem bude budování co nejširších kontaktů a vazeb
mezi uprchlíky a místními lidmi.  Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou odborným
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 vyškolením. Aktuální stav toho dobrovolnického programu se dozvíte právě na výše
uvedených stránkách.

• Za rok si evangelické církve připomenou 500. výročí reformace. Ve sboru ČCE v Ratiboři
se u této příležitosti bude konat v neděli 10. září 2017 sborový den. Připomeneme si rok 1517,
který symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, kdy německý teolog Martin  Luther
zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí. Martina Valášková

S knížkou v ruce
Když kráčím ulicí, většinou si čtu. Činím tak, neboť trpím utkvělým děsem z toho, že za svůj
kratičký život nestihnu přečíst všechny ty úžasné knihy, které bych přečíst chtěl (a asi i měl),
ale také proto, že trasy, jimiž se po Praze pohybuji, jsou mi vesměs důvěrně známy a nepoci-
ťuji žádnou rozkoš, když zírám na smogem očazené zdi a naštvané výrazy okolocválajících.
Mám svůj „mikrosvět myšlenek“, v němž se slastně brouzdám, stále si jej nesu s sebou a nik-
do mi jej nemůže vzít (pokud je mi známo, knihy nejsou předmětem zájmu zlodějstva!).

Výhodou mého „čtenářského potulování světem“ je, že ony rituální tance kolem velechrámů
konzumu, jimž sociologové vznosně říkají „společenské dění“, vnímám jen jaksi perifer-
ně, spíše jako kulisu. Z hlediska pedagogického to má i další výhodu: velmi dobře totiž ro-
zumím těm studentům, kteří si s sebou také nosívají „svůj svět“ – totiž svět hudby. Je, prav-
da, trochu jiný, jeho médiem je zvuk a nikoli slovo, ale je to také svět důvěrně známých sym-
bolů, utěšujících rozjitřenou mysl a sytících žízeň ducha…

Samozřejmě, že občas za chůze vzhlédnu a kochám se. Činím tak zejména v případech,
kdy můj zrak periferně zaregistruje nějaký pozoruhodný zjev, ať již výtvor přírody (např. kve-
toucí strom či půvabnou dívku) nebo výtvor lidských rukou (např. zajímavý dům). Tu roz-
září se ve mně plamének radosti, já poděkuji v duchu tvůrci (nebo Tvůrci?) a – osvěžen na
duchu i těle – kráčím dál ulicí s pohledem klouzajícím po stránkách knížky.

Mrzí mne, že dnešní děti a mladí lidé málo čtou. Myslím knihy, nikoli text z monitoru.
Nechci je samozřejmě nutit, aby zahodili CD, DVD a tablety a aby hltali knihy vždy a všu-
de, ale jsem přesvědčen o tom, že není-li ve „stavbě“ lidského života zabudována kniha jako
jeden z důležitých pilířů, je „stavba“ o hodně ochuzena a není tak autentická, pevná a vy-
rovnaná. Kniha vybízí totiž k interpretaci. Tím, že nám předkládá určitou soustavu zna-
ků, vybudovanou jak ve směru horizontálním, tak i vertikálním, láká nás zároveň k tomu,
abychom vstoupili do úžasného světa významů, kontextů, souvislostí a vztahů, které jsou
skryty jaksi „za textem“. Podstoupíme-li toto dobrodružství, rozviřuje se naše mysl neustálým
hledáním a objevováním, náš intelekt i obrazotvornost se „zmocňují“ textu stále z nových
a nových úhlů a tím jej dotvářejí a činí součástí nás samých…

Skutečný čtenář (tím míním člověka, který knihu intelektuálně „vstřebává“, nikoli pou-
hého „olizovače povrchu“!) obohacuje tedy denně svoji osobnost, rozvíjí své schopnosti
a dovednosti a nemůže se z něho stát ten plytce povrchní „konzument informací“, jako –
bohužel – z tolika jeho současníků. Takže: hurá do nejbližšího knihkupectví, ne?

Petr Nesvadba
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Recept: Apfel-Püfferchen
V létě se někdy podaří pustit se do věcí, na které normálně čas nezbývá. Jak si možná již ně-
kteří/ré všimli/y, naše sborová knihovna se obrací z chaosu v řád. Při tomhle procesu jsem
narazila na knihu receptů, jíž nám daroval Bielefeldský sbor v roce 2011 jako dík za to, že
jsme je hostili. Vařit se bude podle receptu z roku 1927. Vybírám jeden hodně jednoduchý
od Stefanie Arndt na sladkou mňamku, protože vařit rychle a jednoduše se hodí a také se
mi nechce moc překládat :).

Apfel-Püfferchen aneb jablečné placky

4 vejce
3 – 4 lžíce cukru
500 g mouky
1 prášek do pečiva
¼ l mléka
125 g rozinek anebo 3-4 jablek

Vajíčka a cukr smícháme do pěny. Přidáme mléko, mouku s práškem do pečiva, spojí-
me do hladkého těsta. Podle chutě vmícháme rozinky. Těsto ve velikosti talířové placky
opékáme z obou stran na pánvi s tukem. Do těsta zatlačíme oloupaná na drobné kostky
nakrájená jablka. Placičky před podáváním posypeme skořicí a cukrem.

Recept vybrala a přeložila Martina Valášková
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