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Byl jednou jeden král
Milí přátelé, vyjeli jsme v pátek do Čími. Zažili jsme spolu den a půl. S dětmi jsme probí-
rali správu země. A vytvořili „vysněné země“.

Musím se vám přiznat, že mě trochu zaskočilo, že pár dětí zvolilo pro svou zemi jako nej-
lepší vládu kralování. Někteří ale šáhli po vládě, kde vlastně nikdo nevládne. A lidi v ze-
mi žijí v harmonii a nepotřebují nikoho, kdo jim nařizuje, co mají dělat. Někde se zas li-
dé skupinkují podle toho, jak jsou si sympatičtí. Někdo si zas přál, aby v zemi bylo
dostatek bohatství. Někde, aby pečení holubi létali do úst. Někdo si zas přál, aby v zemi
byla spravedlnost. Někdo si přál, aby v zemi rostla jablka. Vždyť to je krásné, když se mů-
žete zakousnout do krásně červeného jablka, když chcete.

Dětem jsem pak povídal příběh o Samuelovi, jak zvláštně si ho Hospodin zvolil a jak
se i on sám musel prát s tím, co viděl. 1 Sa 8-10.

Tenhle příběh nám připomíná jednu zvláštní věc. Když ten, kdo má moc, svou moc ne-
používá správně jako ti dva Samuelovi synové, tak se začne lid bouřit. Když se nám ně-
co nelíbí, máme se ozvat. Ale jak?

I tak velkému prorokovi, jako byl Samuel, se mohlo stát, že se mu nepodařilo vycho-
vat ze svých synů své dobré nástupce. Slyšeli jsme, že přestupovali právo a brali úplatky.
Kdo vzpomíná na doby, kdy žili lidé dobří, vidí, že i v tak vzdálené době, jakou byla ta do-
ba Samuele, se vyskytli docela zkušení šíbři a prevíti a hned v takové rodině!

Hlas z Ráma je slyšet. Tady se děje nespravedlnost. I zasedli starší lidu a řekli dost.
Udělejme to, jako to dělají sousedé. Nechceme soudce, který soudí, jak se mu chce, kte-
rý je věčně na cestách, my chceme krále. U sousedů to funguje, proč ne u nás.

Samuel je z toho hodně smutný. Vždyť náš král je Hospodin, když si zvolíme krále,
Hospodin nám přestane kralovat. Co když ho ztratíme.

Samuel byl ve svém věku moudrý, věděl, že král tenhle lid nespasí, že takovou moc má jen Pán
Bůh. Zvolíme-li krále, zase to bude jen člověk, žádný Pán Bůh. Ví to i lid? Nebude si myslet, že
teď na trůn nastoupí někdo jako Bůh? Ale lid Izraele chtěl krále, a když se Samuel k Bohu mod-
lil, co má dělat, Hospodin mu odpověděl, udělej, jak lid chce. Varuj je ale, že volba přinese i prob-
lémy. S králem přijdete o část svobody, a když král bude zlý, stanou se z vás rovnou otroci.

V době, kdy se Samuel modlil, vypravil se na cestu mladík. Urostlý fešák. Čteme: Mezi
Izraelci nebylo hezčího muže nad něj; od ramen vzhůru převyšoval všechen lid. (1Sa 9:2).
Ale on se nevydal na volbu krále. On se vydal hledat ztracené oslice svého táty. Prošel už
skoro celý Izrael, už mu docházel chleba a začínal si myslet, že oslice jsou ztracené a že
se má vrátit domů. Když v tom dorazil do města, kde zrovna bydlel Samuel. Jeho spo-
lečník mu řekl. Saule, zde bydlí člověk, který je moudrý, určitě nám poradí, jestli se má-
me vrátit, nebo hledat dál a kde. Saul souhlasil.

Samuel se ten den zrovna chystal na bohoslužby. Celý lid ho obklopil a volal: my chce-
me krále. A Samuel jim řekl, Hospodin sám si někoho takového vybere. Buďte trpěliví.
Když v tom k němu přistoupil Saul a zeptal se ho, jestli mu může poradit. Táta ztratil os-
lice a já je hledám už několik dní a nic. Nevím, co mám dělat. Je to celé naše bohatství.
Mám se, Samueli, vrátit?
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Víte, někdy se v životě stanou opravdu nečekané události. Jdete venčit psa a potkáte
přítele, kterého jste neviděli roky. Jdete nakoupit a potkáte člověka, se kterým strávíte
celý život. Saulovi se ten den stalo něco podobného. Vyšel z domu hledat oslice a vrátil
se jako král.

Samuel totiž Saulovi řekl: 19 „Já jsem vidoucí. Vystup přede mnou na posvátné návrší,
dnes budete jíst se mnou. Ráno tě propustím a odpovím ti na vše, co máš na srdci. 20 Pokud
jde o oslice, které se ti před třemi dny ztratily, neměj o ně starost, neboť se nalezly. Koho si
však Izrael tolik žádá? Zdalipak ne tebe a celý dům tvého otce?“

Saul se stal vévodou. Prvním, který vede lid. Stal se pomazaným a lid měl něco jako
krále. Bible líčí, jak to bylo dál a že Saul nakonec nenaplnil očekávání. Příběh vypráví
o tom, že volení – toužebně očekávání lidé – jsou jen lidé, se svými chybami, s ambice-
mi, které nedovedou vždy ukrotit, a kteří ne vždy dokážou naplnit očekávání lidu. Že
Saul, i kdyby se snažil sebevíc, nemohl naplnit, co na něj bylo vloženo, protože lid chtěl
někoho dokonalého.

A na závěr se ještě vrátím k tomu našemu výjezdu s dětmi. Když jsme pak s dětmi hrá-
li hru, ve které si měly určit, jak se k sobě budou chovat a kdo je povede, udělaly mi ra-
dost. V realitě nesáhly po despotovi, ale po demokracii, raději chtěly hledat shodu a jít
spolu. Ne jako jednotlivci ale jako parta. Sice po cestě zažily, že je těžké jít společně
a shodnout se, vrátit se nebo ne, ale nakonec se jim podařilo všechny úkoly splnit a po-
máhat si. Měl jsem radost, že vsadily na delší, ale spravedlivější systém, a měl jsem ra-
dost, že se u toho bavily nejstarší i nejmladší.

V našich volbách do senátu nám pak přeji dobrý úsudek, očekávání odpovídající kva-
litě kandidátů a příjemná překvapení, že „divné“ věci se mohou dít i u nás a dokonce i po
volbách. A přeji nám, abychom chodili k volbám jako ti, kdo ve víře ví, že pravý král je jen
náš nebeský Otec. Amen MO

Editorial
Milí přátelé, bratři a sestry, zdravím Vás do krásných podzimních dní a prodlužujících se
večerů, u mne prostoupených vůní pečící se dýně, švestkového koláče a jiných sezónních
dobrot, u Vás doufám také něčím vysoce chutným a/nebo příjemným.

Říjnové číslo Katakomb přináší spoustu informací o sborovém a církevním dění, kte-
ré zprostředkovává (nyní téměř ne)zkrácený zápis ze staršovstva a již pravidelná rubri-
ka Zprávy a pozvánky ČCE. K dobré informovanosti o plánovaných aktivitách vřele do-
poručuji.

Z Manchesteru nás pozdraví (v době psaní tohoto příspěvku) přesně před měsícem
pokřtěná Bára Belánská. Dále se opět ohlédneme za našimi 20 lety ve vršovických kata-
kombách, nyní formou 20 let staré ankety, odrážející první dojmy z našich podzemních
sborových prostor, jíž se mi díky Emilu Veberovi podařilo vyšmodrchat.

A na závěr? Dochutíme brebtíkem Petra Nesvadby o nesnesitelné lehkosti bytí proje-
vující se všeprostupující trivializací a tentokráte trochu větší špetkou receptu.

Příjemné čtení i podzim přeje Martina Valášková
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Jak se sžívam s Manchesterem
Pozdrav od Báry Belánské

Během září dorazil Matějovi mejl od Báry o jejích prvních dojmech, radostech a strastech poby-
tu na novém místě. Po konzultaci s ní vybíráme kratší část a také zprostředkováváme pozdrav.

Zatím jsem byla ve dvou různých kostelech, které tu (v Bramhallu) jsou. První týden
v evangelickém, kde mě teda nadchly písně (on jim tam hraje nějakej profesionální mu-
zikant, takže to fakt stálo za to), ale jinak vlastně nic moc. Víno podávali v úplně malin-
katých plastových kelímcích (mají na to i speciální tác s mnoha otvory), to mne vcelku
zaujalo. Tuhle neděli jsem ale zašla k metodistům a to bylo mnohem zajímavější. V ne-
děli ráno mají dvě skupiny, jednu takovou volnější a jednu „tradičnější“. Rozhodli se jed-
nou za měsíc mít společné bohoslužby těchto dvou skupin a tuhle neděli to bylo poprvé.
Celý to trvalo asi hodinu a půl a bylo to jak v divadle – na jevišti se střídali různý lidi, při-
pravovali popkorn, stavěli věž z brambor a podobný věci (slavily se totiž dožínky).
Ústřední myšlenkou bylo „dělat věci odlišně“. Nerozuměla jsem úplně všemu, tak mi asi
nějaký souvislosti unikly.

Bohužel tu do kostela nechodí žádní mladí – jsou tu děti, a pak až lidi, co už mají děti
a spousta starých lidí. Ty jsou fajn, vidí mladou krev a hned se na ni vrhaj. Takže jsem se
seznámila s asi deseti různými lidmi (65 a výš). Mají tady v rámci farnosti kavárnu
a dobročinný obchod, kde možná budu pracovat jako dobrovolnice, to musíme ještě do-
mluvit. Ale bylo by to fajn, každá možnost potkat lidi je dobrá.

Ty mi tady celkově chybí – zatím jsem se vlastně nepotkala s nikým v mém (aspoň při-
bližně) věku. Ale je pravda, že zatím jsem tomu nevěnovala moc času, měla jsem dost
práce s adaptací na novou rodinu a povinnosti.

Těch tu ale vlastně moc nemám – starat se o Praanjol je jednoduché a k tomu mám
akorát žehlení a úklid, sem-tam umýt nádobí, anebo něco uvařit (včera jsem dokonce
ukuchtila svíčkovou, v neděli jsem totiž v Manchesteru na českém stánku koupila hous-
kový knedlík), ale to zabere pár hodin týdně. Takže času na cestování a objevování je
 dost; jenom je to všechno pěkně drahé.. Je těžký nepřepočítávat pořád všechno na koru-
ny a neztrácet hlavu z výsledných částek. Bára Belánská

Děkujeme a vítáme
Poděkování Michaele Otterové a přivítání Jana Škroba ve staršovstvu 
Když jsme se skoro před dvěma lety ptali ve sboru, kdo by chtěl a mohl kandidovat do star-
šovstva, oslovili jsme i Michaelu Otterovou. Po zdráhání kandidaturu přijala s tím, že plá-
nují za rok či dva odjet do Německa a že se obává, že bude moct vykonávat práci ve star-
šovstvu jen do té doby. Jak řekla, tak je. I když nás mrzí, že ze staršovstva odchází,
sborovým i debatám starších zůstává nablízku. Chtěli bychom Michaele za práci ve star-
šovstvu moc poděkovat. Byla nám velmi dobrým přímým konstruktivním kritikem a stej-
ně tak i oporou. Její hlas nám i celému staršovstvu bude chybět. Za Michaelu nastupuje do
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staršovstva hlas jiný – neméně konstruktivní i kritický – Jana Škroba. Michaelo, ať se Vám
všem v Německu daří a brzy na viděnou. Jene, vítej ve staršovstvu! Ma-
těj Opočenský, Tomáš Vokatý

Přij�te, bude nám hej!

Přátelé, náš sbor se sice nepyšní do nebe zvedající se stavbou, ale v podzemí se mu  poda -
řilo vytvořit zázemí pro mnoho lidí, kteří sem chodili a chodí čerpat sílu a naději. Nyní je
tomu již 20 let, co sídlíme v bývalém krytu civilní obrany v Tulské ulici, jehož rekon-
strukce z něj vytvořila světlý a vzdušný prostor vyzývající k setkávání.

A k jednomu zvláštnímu oslavnímu bychom vás rádi ještě jednou pozvali. Jak již prav-
děpodobně víte, oslava dvacátého výročí ve vršovických katakombách se nezvratně blíží
a my věříme, že se zde opět setkáme s těmi, kteří vršovický sbor pomáhali utvářet – ať ja-
ko členové, kurátoři nebo faráři.

Slavnost zahájíme 16. 10. bohoslužbou v 9:30. Kázat bude Jiří Ort, večeří Páně po-
slouží Matěj Opočenský. Po bohoslužbě jsou všichni srdečně zváni k obědu, kávě, čaji,
povídání, promítání fotek atd.

Účast přislíbil také Bob Baštecký a možná… možná přijde i kouzelník.
Přijďte, bude nám hej!

Zkrácený zápis ze staršovstva 22. 9. 2016
Přítomni: Matěj Opočenský, Ondřej Rada, Tomáš Vokatý, Jitka Černošová, Bára Maso-
pustová, Zuzana Freitas, Tomáš Hrubý, Jan Škrob, Richard Šípek

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola - sháníme někoho do týmu; občas se plánuje přidat Jakub Raška; vypadla

Míša Otterová, Magdaléna Šipka, Mariana Kuželová; nápad, že by se děti na konci vra-
cely do shromáždění k přímluvným modlitbám (katechét/ka by třeba mohl/a přednést
také modlitbu, kterou připravil/a s dětmi) – nepraktické aby zůstávaly na ohlášky (doře-
šíme příště); od listopadu budeme cvičit vánoční hru (cvičit se bude podobně jako minu-
lý rok – tedy ve skupinkách – k tomu je potřeba nějaké dospěláky), hra bude v divadle Ma-
na; Z. Freitas navrhuje hru Cesta vlakem; Jitka Černošová se hlásí do nedělky

• maminky s dětmi – hledání nových metod práce a ztvárnění příběhů (třeba víc divadelně)
• biblická s dětmi/náboženství – v pátek od 16:00, občas (zřejmě 4x do roka) uděláme

výlet kousek od Prahy (Soběhrdy, Terezín, Litoměřice…) na pátek a sobotu s 2 – 3 dal-
šími dospělými (výpomoc s vařením a programem) – 1. výjezd by mohl být 30. 9. –
1. 10.; tematicky budeme pokračovat v dějinách, ale spíš po osobnostech, budeme mít
pevněji stanovenou strukturu (dopředu vymyšlené lekce a linku odkud kam se chceme
dostat – minulý rok koncepce vznikala trochu v průběhu, což není pedagogicky úplně
košer); 1x za měsíc setkání k přípravě dětských bohoslužeb zachováme
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• schůzky mládeže – navrhujeme scházení 2x měsíčně; loni se scházel spíše menší po-
čet (kolem 3), z toho Bára Belánská odjela do zahraničí; naše mládež je spíš přes 25
a má již hodně jiných aktivit; schůzky zřejmě budou 2. a 4. úterý v měsíci (tak se vytvo-
ří možnost účasti této starší mládeže na třicátnících); plánujeme pokračovat v tématu
násilí, jež jsme minulý rok načali a věnovali mu 4 setkání

• biblická pro třicátníky a také starší mládež – na třicátníky začneme zvát i starší mlá-
dež; tematicky nejspíše Jákob a Josef (pokračování)

• biblická pro dospělé – zůstanou středy, nejspíše Píseň písní (do konce října)
• setkání seniorů – zamyslet se a začít zvát lidi ze sboru i mimo něj
• křestní/konfirmační příprava – podle příručky „Dvakrát měř, jednou věř“, plán cho-

dit po městě, ale víc strukturovaně na základě té knihy; v září 2017 setkání se staršov-
stvem a v říjnu konfirmace

• křesťanská služba – pastorace – Martina bude chodit 1-2 x týdně na pastoraci (rozší-
řit na členy, o nichž dlouho nic nevíme)

FINANČNÍ ZPRÁVA
• Přijaté dary: 193 779,-; Dary členů sboru: 38 439,-; Salár: 123 540,-; Ostatní dary tu-

zem.: 25 100,-
• Sbírky výdajové provedené: sbírka na Evangelickou akademii – 4. 9. (část sbírky určit

na úhradu sborového oběda (1 200,-), zbytek poslat jako celocírkevní (2 000,-))
• Sbírky výdajové provést: Sbírka pro sociální a charitativní činnost, sbírka na Jubilejní

toleranční dar Jeronymovy jednoty

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• web je skoro hotový, doděláváme s J. Kubrtem; ještě je třeba grafiku, do 16. 10. 2016

bude spuštěný
• knihovna – reorganizace (evidování nových knih, hledání nezvěstných, porovnávání

s evidencí…); knihy jsou abecedně seřazené a orazítkované, evidence téměř v pořádku
• plánování film. klubu – Martina a David Pfann – teď děláme koncepci (co chceme za

téma, jaké budou filmy a hosté); promítání bude vždy spojeno s krátkou přednáškou
s diskuzí; aktivita by měla být směřována napříč věkovými skupinami, FK by také po-
mohl propojit více sborů (zvaní a možná i spolupráce s Žižkovem I); zvali bychom ta-
ké necírkevní veřejnost (přes kanály MČ P 10 – facebook, inzerce v novinách, pozván-
ky na kulturu…), hlavně nejbližší sousedy (nástěnka a ještě nějaká propagace??? –
třeba mejl těm, kdo se zajímali o Moji stopu); na filmový klub bychom mohli napsat
grant -- nemáme projektor; promítali bychom 1 x měsíčne – 1. úterý v měsíci

• návštěvy – tam je spíš hodně restů (komu zavolat, koho navštívit)
• oslava 20 let v Tulské – pozvánky; pozvaní také sousedé z okolních domů – přes papí-

rové pozvánky a mejl (těm, kdo se účastnili/y diskuzí o projektu Moje stopa); pomoc
s organizací a přípravou oběda

• v září pomoc s nedělkou; pomoc s organizací víkendového výjezdu dětí; Katakomby –
září; editorská činnost; Zažít město jinak – charitativní bazárek s Olgou Richterovou
a dalšími

• během srpna a září vybraná veškerá dovolená
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REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• sborová dovolená – návrh: proplatit Matějovi Opočenskému a Tomášovi Vokatému

cesťák – schváleno; do listopadu hledat jiné místo
• tábor v Křížlicích – tábor se vydařil, budeme organizovat i nadále; v plánu od 6 let;

programovou strukturu připravili Martina a Kryštof Míkovi (Cesta kolem světa), bib-
lickou část dělal MO

• křest Báry Belanské + sborový oběd 4. 9. 2016 – příjemné a chutné (vařil Richard Šípek
s Matějem O.); obnovujeme tradici sborových obědů; nejbližší 16. 10. 2016 v rámci oslavy

• Zažít město jinak – akce vydařená – velká účast, i když mělo pršet (a nakonec i prše-
lo); chybí pomocné ruce – mnoho práce na málo lidí; tenhle rok organizaci převzala
římskokatolická farnost u sv. Václava; pomáhali TV, MO, Olga Richterová, Radovi
a další; Martina: pokud budeme organizovat příští rok, zapojí se do organizování ba-
zárku (ráda by ale měla slovo při výběru organizace/sdružení, kterému výtěžek půjde)

PLÁNOVANÉ AKCE
• mladší mládež – postupně by se dalo pracovat na založení mládeže z konfirmandů/ek;

ti/ty by mohli/y pozvat své kamarády/tky; řešit kdo by je vedl; z části by se mohli/y i sa-
my (podoba setkávání by se řešila na úvodní schůzce moderovanou diskuzí; v záloze
předpřipravené návrhy)

• 16. 10. 2016 – Oslava 20 let v Tulské – vaření vede Zuzka Freitas, pomáha Martina
a Ondřej (bude čočkovka); oslovit ty, kdo mají starší fotografie z historie sboru; prav-
děpodobně Luboše Venclů; do nedělních ohlášek dát žádost o fotografie a další mate-
riály k dějinám sboru, oslovit Hanku Seho, aby promluvila o dějinách sboru

• 1. 11. 2016 – 1. promítání filmového klubu (viz odstavec Pastorační pracovnice)
• streamování bohoslužeb – jenom zvuk (schváleno jednohlasně)
• 14. 10. deadline na granty v ČCE; Max. dotace 300 000,-; grant na streamování, fil-

mový klub (potřebujeme projektor i k jiným aktivitám), případně na změnu stolu Páně
– menší stůl Páně, kazatelský pultík a křtitelnice

• inovace mobiliáře
• vánoční hra (viz nedělní škola), polovíkendovky pro děti (viz biblická s dětmi)

SBOROVÝ BYT
• termín předání odsunut na konec září; dostali jsme půjčku od JJ – splátkový kalendář;

navýšení ceny o cca 34 000,- Kč – neočekávané náklady; celkově cca 384 000,-
• řešení nájemní smlouvy s MO

CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
• Změny v celocírkevním zřízení, koncepce kazatelských míst, staršovstvo doporučuje

nepřijmout Koncepci strategických kazatelských míst (viz https://is.gd/yWLJJc)
a s ostatními návrhy souhlasí. Podrobnosti o návrzích na: https://is.gd/o68qTh

RŮZNÉ
• Rezignace Michaely Otterové na členku staršovstva, nástup 1. náhradníka Jana Škroba
• Obnovit partnerství s Edinburghem – oslovit Michaela Otřísala
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• Pojištění – sbor + byt – jednomyslně odhlasováno zrušení pojistné smlouvy – vypově-
dět nejpozději do konce listopadu; k dispozici kalkulace od Allianz; (požádat o kalku-
lace od Kooperativy, Allianz a církevní rámcová smlouva Generalli – řeší Martina)

• Ozvučení sboru – nefunguje mikrofon, v řešení
• Potřebujeme někoho na pomoc s úklidem sborových postor – uklízet bude Denis Frei-

tas Lopes; 1x měsíčne uklízí gospelový sbor Rainbow Choir
• Diskuse o zapojení sboru do sítě Hatefree – návrh nebyl přijat konsenzuálně, staršov-

stvo se rozhodlo věc odložit.
Richard Šípek/ Redakčně upraveno MV, 

úplná verze zápisu je k nahlédnutí v kanceláři faráře

20 let v Tulské / Jů, jé, hele… nebo též: První dojmy
(Anketa ze sborového dopisu, září 1996)

28. 7. 1996 jsme odstartovali pokusný, zahřívací provoz nové modlitebny. Před začátkem,
či po skončení prvních bohoslužeb v Tulské mi to nedalo a zeptal jsem se několika z vás:
„Tak co vy na to?“ A zde jsou odpovědi.

Tomáš Jelínek (první presbyter mající službu v Tulské): Lidi teď v létě snad moc ne-
přijdou, tak to bude v klidu… Ne, vážně – je to všechno moc hezky udělané, jsme pře-
kvapeni, jak se to všechno stihlo dodělat.

Věra Tichá: První dojmy? Vždyť já tady luxovala, ty už mám odbytý.
Tomáš Růžička: Nejsou to dojmy úplně první, protože už jsem tu několikrát byl.

Hlavně mě zajímá, jak bude reagovat sbor na to, co se tady udělalo.
Petr Veber: To nedokážu. Já to umím akorát z druhé strany mikrofonu… (smích). Je to

hezké, čísté, fascinují mě všechny ty výtvarné objekty a zároveň se mi líbí, že je tu něco, co
znám – staré židle, původní stůl Páně. Takže od první chvíle se tady cítím jako doma.

Martin Veber: Bééé.! (Tehdy byl ještě batole, pozn. red.)
Pavel Jungwirth: Skvělý, ale zima.
Bob Baštecký: Teď před bohoslužbama mám hroznej dojem. Nervozita… Ne, hele,

jsem dojatý.
Jiří Tichý – jako host: Skvělý!
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Eva Veberová: Když jsem to tady viděla poprvé, tak mě napadlo, co vše z toho může
být. Krásná proměna prostoru.

Jana Růžičková: Mně se tady líbí, je to krásné.
Emil Veber: Nejsem překvapený, já to tady znám, protože jsem tu pořád, od začátku.

Beru to, že se to podařilo a že je to výborné, že se to takhle vše uskutečnilo.
Věra Adamcová: Včera jsem tady byla uklízet a nádherné… Dneska jsem se nemohla

trochu soustředit – musíme si asi zvyknout i na to sezení, jak na sebe vidíme. Je to pro-
stě trošku jiné. Musíme se připravit na slavnostní zahájené v září. Je to tu krásné.

Iva Jungwirthová (tento názor bude mít své kouzlo pouze pro účastníky prvních bo-
hoslužeb): Spláchla jsem jen jednou.

Příspěvek ze Sborového dopisu, září 1996 
(redakčně upraveno – Martina Valášková)

Zprávy a pozvánky ČCE
• Poradní odbor pro práci s dětmi při synodní radě ČCE ve spolupráci s Oddělením vý-

chovy 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. Přihlasovat se lze
do 28. 10. 2016 buď on-line na http://prihlasky.srcce.cz/akce/77-setkani-ucitelu-
nedelni-skoly nebo emailem na vychova@e-cirkev.cz. Více info naleznete na nástěnce.

• O víkendu 4. – 6. listopadu se v Kutné Hoře uskuteční Seniorátní dny mládeže, ten-
tokráte na téma „Obrazy a víra“. Více informací o programu na Facebooku „Mládež
pražského seniorátu ČCE“.

• Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohosluž-
bě vděčnosti za stvoření v úterý 11. října 2016 v 18:00 hodin ve sboru ČCE Dejvice
– Bubeneč (Dr. Z. Wintra 15).

• V neděli 30. října 2016 v 15 hod. v evangelickém kostele na Vinohradech, Korunní
60, Praha 2 při ordinačních bohoslužbách pověří Českobratrská církev evangelická ke
službě Slova a svátostí nové kazatelky a kazatele Alžbětu Matějovskou, Julianu Ram-
pich Hamariovou, Martina Sabo, Jiřího Šamšulu a Kamila Vystavěla

Ekumenické setkání „Modlitba za domov“ proběhne o státním svátku v pátek 28. říj-
na. Pozvánky s podrobným programem jsou k dispozici ve sborech.

• Konvent (seniorátní shromáždění zástupců sborů) proběhne 12. listopadu v dejvic-
kém sboru. V říjnu je úkolem staršovstev jednotlivých sborů na svých schůzích před-
jednat potřebné.

• Setkání kurátorů a kurátorek se uskuteční v sobotu 22. října od 9:30 hod. v Mo-
dřanech.

• Nový cyklus tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“
plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. Kurz slouží mi-
mo jiné jako povinná příprava pro zájemce o službu výpomocného kazatele. Bude ov-
šem otevřen i zájemcům bez tohoto cíle. V případě předběžného zájmu o další infor-
mace se můžete už nyní hlásit na adrese: prazsky-seniorat@evangnet.cz
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• Synod naší církve vyhlásil, jako každoročně, na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku
sociální a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní
pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních kata-
strofách v různých zemích světa i v naší republice. Výtěžek v roce 2015 činil 645.916,- Kč
(v roce 2014 to bylo 501.674,- Kč). Za minulé období rozhodla synodní rada z Fondu
sociální a charitativní pomoci uvolnit částku 300.000,- Kč na pomoc postiženým ze-
mětřesením ve střední Itálii, které tuto oblast zasáhlo v srpnu tohoto roku. Tyto pro-
středky se dostanou k potřebným prostřednictvím Federace evangelických církví v Itálii.

• Už od roku 1930 se ve sborech naší církve koná poslední říjnovou neděli sbírka na do-
plnění církevního fondu, jenž nese jméno Jubilejní toleranční dar (JTD). Touto sbír-
kou si připomínáme události, které se staly v říjnu a jsou pro nás evangelíky hodně dů-
ležité. 31. října slavíme Den reformace na památku dne, kdy Martin Luther v roce 1517
přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 thesí a zahájil tak reformaci církve.
A 13. října 1781 císař Josef II. vydal svůj Toleranční patent a dal tak evangelíkům svo-
bodu. Sbírka na JTD je tedy vyjádřením naší vděčnosti za tyto důležité události našich
dějin. Církevní fond JTD je určen především pro poskytování bezúročných půjček
sborům, které opravují (nebo staví) kostely či fary. V letošním roce byly z fondu JTD
jedenácti sborům (Brno-Židenice, Jasenná, Mělník, Miroslav, Ochranovský seniorát,
Olomouc, Praha-Vršovice, Přeštice, Roudnice nad Labem, Šternberk, Vsetín) poskyt-
nuty půjčky v celkové výši 4 765 000 Kč. Ve fondu je k dnešnímu dni 4 500 000 Kč
volných prostředků.

• Vychází Denní čtení 2017 (Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – Sedm církví čes-
ké ekumeny se již popáté spojilo ke společnému zamyšlení nad 365 hesly Jednoty
bratrské, která jsou od r. 1728 losována v německém Ochranově a dnes vycházejí
v 50 jazycích po celém světě. Tento ročník je v souvislosti s 500. výročím refor-
mace obohacen o citáty z Lutherových spisů, které v příručce uvádějí každý nový
měsíc. V závěru publikace se jednotlivé církve čtenářům představují ve stručných
portrétech a nechybí ani krátké medailonky všech autorů. Objednávat můžete
na e-shopu ČCE nebo zakoupit v knihkupectví Kalich, cena je 90 Kč. Příručku
bude možno také zakoupit ve formě e-knihy na www.usvit.cz nebo přímo ve sbo-
ru. Ve zvětšeném a v Braillově písmu ji nabízí Středisko pro zrakově postižené
Diakonie ČCE szp@diakonie.cz. Martina Valášková

Nové trivium?
Troufám si předpokládat, že většina dítek, která zdárně ukončila základní vzdělání, do-
kázala by odpovědět na otázku, co ve středověku obnášel pojem „trivium“. Ano, mám na
mysli prvý stupeň proslaveného „sedmera svobodných umění“. „Triviální“ předměty (gra-
matika, logika a rétorika) byly na evropských obecných učeních (univerzitách) pokládány
za neopominutelný vzdělanostní fundament, nad nímž se zdvíhala „budova“ quadrivia
neboli vyučování aritmetice, geometrii, hudbě a astronomii.
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Dalo by se říci, že „triviem“ rozuměli naši předkové jakési výchozí vědění, samozřej-
mé (tedy: zřejmé ze sebe sama), v tomto smyslu nezpochybnitelné (a nezpochybňované)
a zakládající jak současnou zkušenost se světem i s druhými lidmi, tak kontinuální zku-
šenost generací (a civilizace vůbec). Jak by řekl Michel Foucault, šlo o jakousi „episté-
mu“, klíč k správnému „čtení světa“ – k jeho označování, interpretaci a sdílení. Nešlo
tedy ani tak o konkrétní obsah (o učivo „o světě“), nýbrž o ovládnutí nástroje k poro-
zumění světu.

Nerad bych čtenáři nabízel banální numerologii, ale u čísla „tři“ zůstaňme, neboť při
bližším zkoumání lze – minimálně v evropských dějinách – odkrýt celý řetězec „trivií“.
Tomáš Halík například ve své knížce „Vzýván i nevzýván“ nabízí následující: „Stěžejní-
mi hodnotami křesťanství jsou nepochybně tři ´božské ctnosti´ – víra, naděje a láska.
Když Evropa setřásala dědictví christianitas, křesťanské říše, napsala na trikoloru
Francouzské revoluce jinou trojici hodnot, velká hesla osvícenství – volnost, rovnost,
bratrství.“ Pro současnou Evropu pozdní moderny navrhuje pak Halík poněkud méně
vznešený hodnotový trojlístek: „rychlost, blahobyt, zábava“. Obávám se, že s Halíko-
vým schématem lze vyjádřit principiální souhlas, a to – bohužel – i včetně jeho formu-
lace „postmoderního trivia“, byť by je bylo jistě možné vyjádřit i jinak, např.: zpovrch-
nění (ztráta hloubky), zkratkovitost (ztráta širších souvislostí), apologie (ztráta
sebekritičnosti, úcty k hledisku druhého).

V současné době jsme vskutku svědky všeobjímající a všeprostupující trivializace;
nikoli ovšem ve smyslu hledání nových kvalitních a promyšlených klíčů k porozumění
světu, nýbrž ve smyslu hledání hotových receptů k co nejsnadnější a nejúspěšnější ori-
entaci v jeho bezprostředně zakoušených, povrchních a pragmatických vrstvách. Ně-
kdy to může paradoxně působit i uklidňujícím, ba osvobozujícím dojmem – obzvláště
v zemích, které zažily zkušenost dvou hrůzných totalit; je ale dobře, když nesnesitel-
nou tíži (slov i žití vůbec) střídá nesnesitelná lehkost? Politika, byznys, mezilidská
komunikace, vztahy, to vše dnes neodkrývá hlubiny lidských duší, tajemství přírody
a Boha, nýbrž pouze to „teče“ na povrchu, nabývá podoby jakéhosi podivného surfo-
vání na vlnách každodennosti… Žijeme v době banálních hesel, sloganů a reklamních
výkřiků, bulvárních zpráv, SMS, e-mailů, chatů; opojeni možností destruovat autori-
ty přestáváme mezi nimi rozlišovat a destruujeme úplně všechny, zapomínajíce si po-
kládat otázku: nehodí se náhodou někomu „do krámu“, abychom přestali o světě, o li-
dech a sami o sobě přemýšlet a abychom pouze konzumovali to, co v dané chvíli
přistane na našem „talíři“?

Václav Bělohradský kdysi varoval před „člověkem bez skrupulí“. Ten se vyznačuje
tím, že nemyslí, nýbrž koná, co „se“ po něm chce. Nezajímá ho legitimita jeho činů, hlí-
dá si pouze jejich legalitu. Dávejme pozor, abychom se jimi – zcela nepozorovaně, ba plí-
živě – nestali jednou i my…

Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 11



; korektury: T. Hrubý; o

Vydává: Sbor eskobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamté . Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; http://www.facebook.com/cce.vrsovice

.ú.: eská spo itelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní íslo
Návrh obálky: O. Rada, T. Vokatý dpov dný  redaktor: M. Opo enský; 
Náklady na jeden výtisk: 11,50 K , poštovné 13,80 K

Recept: Mexická polévka
Richard Šípek šéfkuchař! Na staršovstvu v červnu jsme se shodli, že obnovíme tradici sbo-
rových obědů. Přípravy toho prvního se ujal Richard. Nevěda, co uvařit, aby uspokojil i ža-
ludky bezlepkové či veganské, obrátil se s Matějem na Evu. A voilá, v neděli 4. září jsme se
ve sboru občerstvili vynikající fazolovou polévkou.

Recept je dimenzován na 40 – 50 lidí, ale to se taky
někdy hodí. Třeba máte velikou rodinu. A když ne,
tak procvičováni matematiky není nikdy na škodu,
že jo.

Ingredience:
Cibule (10 ks), česnek (1 hlavičku), provensálské ko-
ření, pepř, sůl, skořice, cukr, mrkev (1-2 kg), celer
(stačí jeden velký), paprika 1,5 kg, (zelenina, jakáko-
liv), fazole (1 kg červené a 1kg bílé), cizrna (1 kg),
kukuřice – 2 větší plechovky, rajský protlak (2 piksle), rajčata (dle potřeby), tomatové pyré
(velká piksle), pečivo a kysaná smetana. Kukuřičný škrob (8 lžiček, 10 min před koncem,
nedávali jsme).Kdo to chce dál dochutit, tak: bujon/sojovka (šéfkuchař Šípek nedával).

Postup:
Uvařit fazole + cizrnu, bobkový list, pepř, sůl doměkka. Na oleji osmahnout cibulku,

pak mrkev, přidat celer a nakrájenou papriku, zalít vodou, přidat pyré a protlak. Osladit,
skořici, smíchat dohromady. Dovařit podle situace a dokořenit.

Těm, kdo touží po lepku, nabídnout třeba tortilly.
Eva Opočenská, Martina Valášková, Matěj Opočenský



Program
Říjen 2016

Pravidelná setkání v týdnu

9. 10. 2016 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

11. 10. 2016 úterý 18.00 ekumenická bohoslužba za stvoření ČCE Dejvice - Bubeneč (Dr. Z.Wintra 15)

11. 10. 2016 úterý 19.30 setkání mládeže (1. v novém semestru) Téma: Násilí

14. 10. 2016 pátek 16.00 1. standardní biblická pro děti

16. 10. 2016 neděle 9.30
slavnostní bohoslužby díkčinění s VP
k výročí 20 let v Tulské

+ dernisáž obrazů Jarmily Radové

káže Jiří Ort, 
VP vysluhuje Matěj Opočenský 
přítomni budou i další hosté

18. 10. 2016 úterý 20.00 biblická pro střední generaci u Radů nebo Richterů

20. 10. 2016 čtvrtek 10.00 setkání s rodiči a jejich dětmi

20. 10. 2016 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

21. 10. 2016 pátek 16.00 konfirmandi Po stopách Luthera

23. 10. 2016 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

25. 10. 2016 úterý 19.30 setkání mládeže Téma: Násilí

27. 10. 2016 čtvrtek 14.00 schůzka seniorů

28. 10. 2016 pátek ekum. setkání „Modlitba za domov“ seniorátní akce

30. 10. 2016 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

1. 11. 2016 úterý 19.00 1. Promítání Filmového klubu Tulská, pro všechny generace

4. 11. 2015 čtvrtek 16.00 příprava na bohoslužby s dětmi Tulská

6. 11. 2016 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi káže Matěj Opočenský

1. úterý (od listopadu) 19.00 Filmový klub

2. a 4. úterý (od října) 19.30 schůzky mládeže

3. úterý v měsíci 20.00 biblická hodina pro střední generaci – po rodinách

středa 15.30 biblická hodina pro dospělé

3. čtvrtek v měsíci 10.00 setkání s rodiči a jejich dětmi

poslední čtvrtek v měsíci 14.00 schůzka seniorů

poslední čtvrtek v měsíci 20.00 pravidelná schůze staršovstva

pátek 16.00 biblická pro děti/náboženství

pátek před bohosl. s dětmi 16.00 setkání dětí různého věku (místo klasické biblické pro děti); 
4x do roka výjezd na pátek + sobotu mimo Prahu

4. pátek v měsíci 16.00 konfimandi/dky



Milí a milé, ohledně oslavy 20 let v Tulské bychom vás chtěli o něco poprosit.
Jestli vlastníte nějaké starší fotografie sboru (lidí/prostoru/lidí v prosto-
ru/prostor s lidmi, raději ne prostor v lidech), doneste je, prosíme někomu
z nás (Martině nebo Matějovi). Nejlépe v neděli 9. 10. nebo během týdne
11. – 14. 10. Případně dejte vědět a my si je vyzvedneme. Anebo ještě 3. mož-
nost, vezměte je s sebou na slavnost 16.10.

MO a MV


