
Listopad 2016
Máme něco pevnějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte

jako na světlo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a

jitřenka vám nevzejde v srdci. 2. Petrova 1,19

Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Láska jako světýlko (2) • Editorial (3) • Ještě jedno říjnové výročí (3) • Připomenutí
saláru (4) • Piloti nejen v Donské aneb pilot také v Tulské (4) • Zkrácený zápis ze

staršovstva 20. 10. 2016 (5) • Zprávy a pozvánky ČCE (8) • Umíme odpovídat? (10) •
Recept: Lahůdková čočková sekaná a ohleduplný bramborový salát 

babičky Marty (11)



Láska jako světýlko
Máme něco pevnějšího, totiž výroky proroků, a děláte dobře, když na ně dbáte jako na svět-
lo, které svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 

2. Petrova 1,19

Heslo pro měsíc listopad chce uklidnit vystrašenou církev. Čeho se bojí? Nejspíš toho,
jestli to, čemu věří, je pravdivé, jestli to celé má smysl a není to klam. Ale ten text nemlu-
ví ani tolik o víře, ani o naději, nejvíce mluví o lásce. Na důležitost lásky moc pěkně po-
ukázal Jiří Ort v kázání při oslavě našeho 20letí v Tulské (kázání je k dispozici ve sboru).

V té trojici víra, láska, naděje je láska nejdůležitější. Proč to tak je? Možná proto, že bývá
nejnáročnější. Denně je prověřována vztahy, ve kterých se nalézáme. Od těch partner-
ských, které jsme sami zvolili, až po ty, které máme s těmi lidmi, se kterými nesouhlasíme,
ale nějakým způsobem s nimi jsme spojeni, třeba jazykem, příbuzností anebo vírou.

Jenže víra vás může odnést „bůhvíkam“, naděje vám může dát pocit falešného u(s)po-
kojení, ale láska? S láskou je to jinak. Projev lásky jasně nastaví zrcadlo. Bližní většinou
poznají, jestli je to hra, nebo upřímnost. Nebo naopak jasně poznám, jestli je láska opě-
tovaná, nebo ne. A ještě dřív poznám, jestli mi tahle snaha jde sama od sebe, nebo se k ní
musím nutit.

Ježíšův program ale je programem lásky. A jedna velká otázka zní, jestli se k ní máme
za všech okolností nutit i my. Má být láska naučeným univerzálním postojem? Myslím,
že ne. Myslím, že to vlastně nemusí být to první, co na nás jakýkoliv člověk uvidí. Ale je
dobré se té lásky držet a to čteme i ve verších na listopad.

Ten náš text totiž navazuje na zprávu nebeského hlasu při Ježíšově křtu. Toto jest můj
milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. To je to prorocké slovo, které dosvědčují apoš-
tolé v druhém listě Petrově. Říkají, že je to pevné slovo. Bůh si zamiloval člověka jménem
Ježíš. A Ježíš si zamiloval člověka, který k němu přichází. Zdá se mi, že tohle byl jeho
úkol, ukázat tenhle vztah – Boží vztah k člověku.

Petrův druhý list tuhle lásku interpretuje jako světlo v temnotě. Chceme-li rozsvítit,
milujme. Všechnu tmu nezaplašíme, ale uděláme tam dostatečný prostor světla, než na-
stane ten opravdový den. Než nastane den Boží. Až nastane, vzejde jitřenka (denice).
A ne jen tak na ledasjakém nebi, vzejde i v tvém srdci.

Jsou to takové schody lásky. Láska sestupuje od Boha k Ježíšovi, od Ježíše k učední-
kům, od učedníků-apoštolů do celé církve, od církve do světa. (Netvrdím, že láska jde jen
tudy a takto. Jen tvrdím, že tudy jde jistě.) Na téhle cestě se s láskou máme potkat i my.
Nemáme se bát, když ji budeme hledat a předávat dál – mezi sebou, když je někdo z na-
šich v nouzi, i mezi cizí názorově a etnicky.

Láska jako světýlko, noční lampička jen tak na čtení, ta je v naší moci, říká druhý list
Petrův. Tím blikejme. To velké světlo v moci nemáme, to rozsvěcuje jen Bůh. Díky tomu
ale má naše láska víru i naději, vždyť jednou to velké světlo rozsvítí Bůh v našich srdcích
i v těch vztazích, které jsou velmi komplikované a zdá se, že nemají řešení.

Přeji vám hojnost laskavého světla i při čtení listopadových Katakomb.
Matěj Opočenský
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Editorial
Přijde hodně lidí anebo nás bude poskrovnu? Sní se všechno to jídlo anebo se spíš obávat,

že nevyjde na všechny? I takové byly otazníky třetí říjnové neděle. Dlouho plánovaná oslava 20
let v tulském podzemí se vyvinula velice dobře do příjemného spolubytí a brebentění, kdy jsme
v našem středu po čase opět přivítali kdysi časté tváře, jako jsou
manželé Ortovi, Jungwirthovi, Joel a Hana Pokorní, manželé
Dusovi nebo také Bohumil Baštecký. Za plynulý chod oslavy si
zaslouží velké díky Zuzka Freitas, která si vzala pod palec orga-
nizaci jídla a byla to věru hostina! Zuzko, děkujeme!

Co přinese listopad? V něm nás čekají také všakovaké pří-
jemnosti. Vypadá to, že si docela rychle (znovu)zvykáme na
sborové obědy a v školním roce 16/17 se můžeme těšit již na třetí – co nevidět (27. 11.)
vstoupíme do adventu a s ním započne nový církevní rok, jejž se patří pěkně přivítat.

Když mluvíme o adventu, možná vám někde v podvědomí zabliká nejen světýlko lás-
ky, jak píše Matěj ve své úvaze, ale také kontrolka, zda bude letos vánoční hra. Přátelé,
bude! Do finálního klání postoupily dva kusy, teď se jen rozhodnout, který je lepší
a upravit ho na míru našich dětí. Cvičit začneme v neděli 13. 11. během nedělky a na
prkna, jež znamenají svět, vylezeme v předvánoční neděli 18.12. tak jako naposled, v di-
vadle Mana. Zveme všechny, kdo mají chuť pomáhat s nácvikem hry, ať se směle přida-
jí! Tvrdý chlebíček divadelníků a divadelnic ale není jediné, co naše děti v blízké době če-
ká. Začátkem prosince 2. – 3. chystáme druhý polovíkendový výjezd do přípražského
přírodního okolí. Minule to byl Čím, teď bychom mohli jet třeba do Soběhrd.

V rámci pozývaní mám ještě jedno vizuální – od 13. listopadu do ledna bude v galerii
u Veberů k vidění výstava fotografií Pavla Vágnera.

Sestry, bratři, hezký listopad a příjemné čtení! MV

Ještě jedno říjnové výročí
Při slavnostní neděli 16. 10., kdy jsme si připomínali 20. výročí otevření našich nových sbo-
rových místností v Tulské, bylo také krátce připomenuto 40. výročí zvolení bratra Michae-
la Otřísala duchovním našeho sboru (4. 10. 1976).

Psal jsem o jeho práci podrobně v Katakombách v roce 2006. Dnes tedy jen stručněji,
zejména pro novější členy sboru, kteří k nám přišli v posledních letech.

Michaelova kázání vždy byla a dosud jsou náročná. Žádné fráze – jen soustředění nad Biblí
a jejím poselstvím pro dnešního člověka. A co nového s ním přišlo do života sboru a dodnes
v něm zůstalo? Členové staršovstva byli zapojeni aktivně do bohoslužby, do kruhu při Večeři Pá-
ně začali rodiče brát své děti a Michael jim vyslovoval požehnání, zpěv byl rozšířen o písně ze
Svítáku za doprovodu kytary. Vznikly rodinné neděle (téměř každý měsíc) se společným obě-
dem a odpoledním programem. Zvýšil se počet mládeže o nově příchozí. Později začal živý styk
se zahraničními sbory. Byl to nejprve Edinburgh (Skotsko) a Zurzach (Švýcarsko), také
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Bielefeld (Německo). Uskutečnily se oboustranné návštěvy. Památný je náš velký zájezd do Zur-
zachu v červnu 1989! Když v roce 1995 ukončil Michael ve sboru duchovenskou službu a odešel
sloužit do televize, zůstal sboru nadále věrný. Je dosud členem staršovstva – a rádi také slýcháme
jeho kázání. Do dalších let mu přejeme mnoho zdraví a Božího požehnání. Emil Veber

Připomenutí saláru
Milí bratři, milé sestry, každý rok řešíme sborové finance, rok letošní nevyjímaje. Některé
roky jsou klidnější, některé méně. Letošní je spíše neklidnější. Podle posledního vyúčtování
jsme mezi sebou na tzv. salárech (darech členů sboru) vybrali skoro 150 000 Kč. Je to pěk-
ná suma, ale je menší než loni touto dobou. Chtěli bychom vás poprosit o příspěvek na sbo-
rový provoz. Na letošní rok jsme rozpočtovali 320 000 Kč. Doufáme, že je reálné této sumy
dosáhnout. V roce 2015 jsme dosáhli částky 316 470 Kč.

Po rekonstrukcích, do kterých se sbor pustil, se úspory očekávaně ztenčily. Přesto, po-
kud se nám podaří přiblížit se rozpočtované částce, nemusíme se obávat roku příštího.

Rekonstrukce sborového bytu zatím vyšla na 550 000 Kč. Konečné vyúčtování ale ješ-
tě probíhá a částka se může zvednout. Oprava po havárii vody v Tulské nakonec náš roz-
počet tolik nezasáhla. Přesto jsme nějaké vlastní prostředky museli vynaložit i sem.

Na říjnovém staršovstvu jsme také probírali možnost dále se ucházet o dotované místo
pastorační pracovnice. Pokud by Martina Valášková chtěla pokračovat v práci, chtěli by-
chom se o místo ucházet dál. Není to ale samozřejmě jediná podmínka. Klíčové je, jestli o to-
to místo bude stát sbor a podpoří-li to i finančně. Martina dokazuje každým dnem přínos
sborovému životu. Organizuje nedělku, pomáhá s provozními věcmi, spolupodílí se na pas-
toraci a výuce dětí, připravuje Katakomby. Každý měsíc dává zprávu staršovstvu, kterou si
můžete přečíst v Katakombách. Té práce odvedla dost a v tomhle náročném roce byla vel-
kou pomocí a rozhodně by byla i v roce příštím. Rozhodnutí o pokračování je na ní i nás.

Pokud vám vaše možnosti dovolí, prosíme, abyste sborový provoz podpořili i finanč-
ně, popřípadě vaší podporu mírně zvýšili.

Saláry můžete platit bankovním převodem na sborový účet u České spořitelny:
280963329/0800, hotově nebo složenkou.

Děkujeme všem, kteří již salár zaplatili, nebo ho do konce roku zaplatí.
Emil Veber, Matěj Opočenský, Tomáš Vokatý

Piloti nejen v Donské aneb pilot také v Tulské

Možná jste zaznamenali, že vršovické Kino Pilotů, jež přestalo promítat zhruba v po-
lovině 90. let a kde v posledních letech fungoval klub, obnovilo v dubnu svou biografí
činnost, jíž navazuje na počátek 20. století. Tehdy na jeho místě stála zahrada a v té se
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během léta promítalo. Činžovní dům byl postaven v polovině 30. let, vzniklo kino a zís-
kalo svůj dnešní název.

Ale dost o pilotech v Donské, pojďme k těm našim. V úterý 1. listopadu proběhl ve sbo-
rových prostorách pilotní večer filmového klubu. Promítání jsme zahájili filmem Benja-
mina Tučka Plán a následovala více než hodinová výživná diskuze s hostkou Pavlou Pelčí-
kovou, odbornicí participačních procesů z Institutu plánováni a rozvoje hl. m. Prahy.

První večer se tedy točil kolem aktuální (nebo spíše nadčasové) problematiky pláno-
vání a utváření veřejných prostor, již vnímají i lidé mimo architektonicko-urbanisticko-
plánovací bublinu. Ten další si (pravděpodobně) vezmeme na paškál sociální bydlení
a jeho možnosti, tak jak je prosazují lidé dělající tzv. kritickou sociální práci (o níž jsme
psali v únorových Katakombách). Film a hosta ještě vybíráme.

Filmový klub s dokumentárními i hranými filmy týkajícími se aktuálních spole-
čenských témat, které okomentuje zajímavý/á host/hostka, bude po svém zdárném
zahájení probíhat vždy 1. úterý v měsíci od 18:00 hodin v prostorách sboru. Jste
srdečně zváni! David Pfann//Martina Valášková

Zkrácený zápis ze staršovstva 20. 10. 2016
Přítomní: Jitka Černošová, Michael Otřísal, Tomáš Vokatý, Pavel Staroba (část), Ondřej
Rada, Matěj Opočenský, Jan Škrob

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• nedělní škola – běží, zapojila se Jitka Černošová
• maminky s dětmi – schází se jednou měsíčně, skupina životaschopná
• biblická s dětmi/náboženství – v pátek od 16:00, rozběh ztěžka, polovíkendovka: dal-

ší 2.- 3. 12.
• schůzky mládeže – 2× měsíčně – 2. a 4. úterý, téma násilí, účast 4, rozběh ztěžka
• biblická pro třicátníky a také starší mládež – dočítáme jákobovský příběh, naposle-

dy o mstě Šimeona a Leviho
• biblická pro dospělé – čteme i posloucháme Píseň písní, čte Achab Haidler, ústecký

divadelník
• setkání seniorů – sejdou se až 27. 11., program Olga Richterová, příště Adam Šůra
• křestní/konfirmační příprava – pravidelné, podle cyklu Dvakrát měr, jednou věř –

kombinujeme s výlety
• křesťanská služba – Mirek Rada zhoršení stavu, zemřela sestra Matějíčková
• ekumena – ve Vršovicích je od prázdnin nový farář ŘKC Artur Matuszek; navazujeme

kontakty; debata: za Jirky O. fungovaly večery smíření, možnost navázat

FINANČNÍ ZPRÁVA
• přijaté dary celkově: 230,024.00,-; z toho: dary členů sboru: 6,700,-; salár:

148,270.00- (POZOR rozpočtováno máme 320,000,-); ostatní dary tuzemské:
28,900.00,-; sbírky 46,154.00j,- Kč
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• výnosy ke dni 20.10.2016 sbor: 1,106,257.16 Kč// výnosy byt: 75,101.02,-; náklady
ke dni 20.10.2016 1,038,882.75,- // náklady byt: 555,755.00 Kč;

• hospodářský výnos sbor: 67,374.41,- // byt: -480,653.98,-; celkem: -413 278,-
ztrátu pokrývá půjčka z Jeronýmovy jednoty a na spořícím účtu máme ještě
327,771.79,-

• sbírky výdajové provedené: sbírka pro sociální a charitativní činnost 3,000,-; ohlásili
jsme, že část odvedeme na potřeby sborového oběda – 1,000 Kč; hlasování: 6 – 0 – 0
(P. Staroba je již pryč)

• problematika kuponů u celocírkevních sbírek – kupony se nedají zaúčtovat jako dar, proto
se budou účtovat jako příjem sboru (stejně jsou zaplacený na začátku u nákupu a nenesou de
facto žádnou hodnotu, která by se dala přenést jinam než do výnosů sboru); debata o kuponech

• otázka kdy splácet JJ (400,000,- Kč), TV: návrh k promýšlení abychom to vrátili dřív,
když to půjde; 200,000,- Kč můžeme poslat rovnou zpátky; na spořícím máme přes
300,000,- Kč a na účelovém přes 200,000,- Kč

• rekonstrukce bytu – zvýšení nákladů na opravu bytu oproti předpokladům o 100.000 Kč
• provést – sbírka na JTD – kdy? 30. 10. 2016
• odvody (repartice, PF, daně) – zaplacena 2. polovina personálního fondu – povinnosti

vůči církvi jsou už odvedeny

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• zpráva o činnosti:
– organizace, zajištění a také vedení nedělky
– tvorba Katakomb (za pomoci T. Vokatého – sázení, T. Hrubého – korektury a Lenky

Vokaté – vyzdvižení a distribuce) a sborového programu
– vedení dětské biblické + účast a spoluorganizace polovíkendového výjezdu 30. 9./1. 10.
– přemýšlení a tvorba nových možností, jak umožnit setkávání různých členů sboru

a jak se otevřít veřejnosti – skrze Filmový klub
– grant na Filmový klub – napsán, odeslán, přijat, čekáme na rozhodnutí; s Davidem

Pfannem máme vymyšlený 1. večer (film Plán + hostka – pravděpodobně z IPRu), teď
práce na propagaci (MČ 10, 3. LF, FNKV, Ústav etiky při 3. LF); Tomáš Vokatý: návrh
na letní promítání na Čecháči

– pomoc s organizací 20. výročí v Tulské – hlavně zvaní; všechno dobře dopadlo, velké
díky všem pomocným rukám a hlavám!

– dorazil počítač z Anectu – běží dobře, ale problém s obrazovkou
– účast na seniorátní pastorálce
– 28. – 30. 11. proběhne v Pardubicích školení pro past. prac. – Martina pojede na 28. + 29.
– pastorace – dlouhodobě: zjišťování stavu – hlavně členů o nichž nic nevíme; návštěvy
– web – teď „spal“, do 16. zprovozněn nebyl, snad bude co nevidět
– 28. – 30. 10. výjezd s dětmi z ČCE Benešov + dětmi z azylu
– 5. 11. – účast na semináři pro učitele a učitelky nedělní školy
• k rozhodnutí:
– jak v roce 2017? Finanční spoluúčast polovičního úvazku je 30.000,- nebo můžeme jít

cestou grantu na „mediálního pracovníka” – sborový dopis, fb, web; Máme na to pení-
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ze? Tomáš Vokatý: je možné, že skončíme ve ztrátě (malé), ale sbor by to finančně ohrozit
nemělo; pastorační pracovnice je investice do budoucna; Michael Otřísal: Ano, máme, jest-
li to prospívá sboru, když to pokrývá činnosti, které farář už nemůže zvládat. Jestli chceme,
aby sbor prospíval, je potřeba přispívat i finančně; Jitka Černošová: Nemám problém jít fi-
nančně na doraz, ale může to vytvářet pocit ohrožení, to je třeba si uvědomit; rozprava
o tom, která možnost je pravděpodobnější – vyjde ten grant?; chceme Martinu?

– hlasování o pokračování pastorační pracovnice: 7 – 0 – 0
– debata o tom, zda Martina nechce někdy kázat – návrh TV, ostatní o to stojí, Martina spíš ne

REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• polovíkendovka s dětmi – 30. 9. + 1. 10 – z dospělých byli Radovi, Lenka Vokatá,

Martina a Matěj; dětí jelo 7; byli jsme u Hejzlarových v Čími – moc hezké a vydařené,
tyhle polovíkendovky budeme určitě dělat i dál (podzim, zima, jaro); na programu by-
la hlavně příprava dětských bohoslužeb, mluvili jsme o Samuelovi a různých formách
uspořádání společnosti a moci (kralování, anarchie, volení zástupci lidu…)

• 20 let v katakombách – Ondřej Rada: Bylo to fajn, ne pompézní, takové uměřené; Jung-
wirthovi byli rádi, že se po čase přišli podívat a říkalo to více lidí.; M. Otřísal: Řeč o úloze
našeho sboru – jsme spíše „průtokovým ohřívačem“, ale to je snad dobře; sbor lidi nevlast-
ní; MO: Bylo to orientované spíše na lidi ze sboru, atmosféra byla příjemná; velké díky pa-
tří Zuzce Freitas za organizační záštitu vaření a Martině Valáškové za všelijakou pomoc.

PLÁNOVANÉ AKCE
• 1. adventní neděle 27. 11. 2016 – sborový oběd?, program po bohoslužbách?; shoda

– oběd ano; Jitka má k němu nějakou hru, možná bychom si ji mohli zahrát anebo mů-
žeme pozvat hosta; vařit se dá třeba kung-pao?

• 2. adventní neděle: mohli bychom opět pozvat Petra Pokorného nebo jiného hosta.
Shodné ano pro Petra Pokorného.

• 1. 11. 2016 – 1. promítání filmového klubu
• 2. – 3. 12. – další polovíkendovka s dětmi

SBOROVÝ BYT
• byt předán, Matěj nastěhován
• nájemní smlouva s Matějem – přispívat miminálně 10 % na energie (to je strukturální

řešení Synodu kvůli finančnímu úřadu) + nájemné ve výši, kterou stanoví staršovstvo;
Matěj s Evou jsou schopni platit 3.000 – 4.000 Kč, Matěj odešel, staršovstvo se radí:
TV: budeme to cílovat tak, aby to nepřesáhlo 3.000 Kč; hlasování: 6 – 0 – 0

CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
• Řízení o změnách Církevního zřízení – názor MO: strategická místa ano, ale nejít

cestou dosazené správní komise. Jaká je pak suverenita sboru?; Proběhla menší roz-
prava, ale věc byla již odhlasována – po e-mailu (takže „přítomni“ všichni členové
a členky staršovstva); proběhla 4 různá hlasování:

– Změny CZ § 9: Funkční období náhradníků volených orgánů; 9 – 0 – 2
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– Změny CZ navržené v tisku 18/6: Strategická kazatelská místa; 2 – 7 – 2 (zamítnuto)
– Změny CZ § 23, § 25 a § 28 odst. 14: Odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro

volby do orgánů JJ;  9 – 0 – 2
– Změny CZ § 28 odst. 1: Poslanci synodu za Diakonii ČCE; 7 – 1 – 3
• Církevní granty – Martina a Matěj podali 2 žádosti – 1 na mediálního pracovníka

(v případě, že by skončila pozice pastorační pracovnice – viz část past. prac.); grant se
jmenuje „Mediální okno z katakomb“ – pokus sehnat prostředky na sborový tisk (Ka-
takomby, web, pozvánky atd.), také ale možnost získat peníze na osobu, která by se
úkolů týkajících se „sborové propagace” chopila. Podával MO. Druhý grant je na Fil-
mový klub, podávala Martina. Cílem je propojit generace ve sboru, dát o sobě vědět šir-
ší veřejnosti (např. 3. LF, FNKV, sousedé a sousedky, obyvatelé a obyvatelky P 10) – in-
zeruje se různě – snaha jít do novin a také na různé fb stránky

RŮZNÉ
• Krabice od bot (www.krabiceodbot.cz) – Zapojíme se? Uděláme sběrné místo, nebo

budeme „jen” propagovat v Katakombách a v ohláškách. TV: udělejme spíše místo ve
sboru; Jan Škrob: počítejme s tím, že k tomu bude potřeba člověka, který se o to postará;
do Katakomb, na nástěnku dát datum, do kdy; všichni se schodují – dejme to do sboru
6 – 0 – 0 (Pavel Staroba už na staršovstvu není)

• Vánoční hra – zajistit prostory Mana (MO); začít od listopadu zkoušet (do konce říj-
na definitivně vybrat, připravit);

• neděle 27. 11. RGC zkouška odpoledne po bohoslužbách. Počítají s tím, že bychom
mohli mít po bohoslužbách program, a přišli by až pak.

• prosba Zuzany Venclů o pronájem sbor. prostor 4. 12. – neděle, cca 14-20 hod – schváleno
• Bára Masopustová, 7. 12. 2016, Motýlí divadelní společnost – Grantová komise; hla-

sy: ano, ať zahrají, jsou skvělí
Martina Valášková/redakčně upraveno MV, 

úplná verze zápisu je k nahlédnutí v kanceláři faráře

Zprávy a pozvánky ČCE
• Letošní sraz mládeže měl velkou účast. O víkendu 7. – 9. října zamířilo do Třebíče přes

400 mladých lidí. Setkali se na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Ústřední téma
znělo „Dál tou vodou“ a prolínalo se do většiny připravovaných programů.

• „Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní čini-
telé volají po návratu ke křesťanským hodnotám nebo kořenům, semknutí se kolem své
křesťanské identity nebo návratu ke svým křesťanským kořenům.“ Těmito slovy 18. 10.
regovala Synodní rada na zneužívaní pojmu ´křesťanské hodnoty´. Ve svém veřejném
prohlášení dále píše, že pokládá „za nepřijatelné, používá-li se křesťanská rétorika pro
šíření předsudků a nenávisti vůči cizincům, nejčastěji muslimům, pro odmítání pomo-
ci uprchlíkům, přivolávání střetu civilizací či vyvolávání duchů nacionalismu.“ Celé
prohlášení je možné si přečíst na nástěnce.
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• Českobratrská církev evangelická má šest nových farářů a farářek. V neděli 30. října
byli v kostele v Praze na Vinohradech pověřeni ke službě slova a svátostí Tomáš Cejp,
Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil
Vystavěl.

• Českobratrská církev evangelická podpořila výzvu Bells for Aleppo (Zvony pro Alep-
po). Jednalo se o aktivitu Evangelické luterské církve ve Finsku, která prosila, aby se po
celém světě rozezněly zvony kostelů vždy v 17 hodin místního času a aby se lidé připo-
jili k modlitbám za oběti bombardování v syrském Aleppu. Zvony zněly každý den po
celém světě až do 24. října, kdy se konal Světový den OSN.

• Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu na téma Fair&Bio –
 ini ciativa spojující ekologické hospodaření, spravedlivý obchod a sociální podni-
kání. O pražírně kávy Fair&Bio promluví její vedoucí Martin Třešňák v úterý 8. listo-
padu 2016 v 17.30 hodin v klášteře Emauzy (přízemí) Praha 2, Vyšehradská 49.

• Evangelická teologická fakulta UK ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním tý-
mem České republiky, Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru MV ČR, Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palac-
kého v Olomouci a Spolkem krizovců a humanitářů pořádá 7. mezioborovou
konferenci NEŠTĚSTÍ A PARTICIPACE účast na dobru bez/moc a ne/zájem.
Konference proběhne v pátek 11. listopadu 2016, mezi 10 – 15 hod. ve Velké poslu-
chárně ETF UK v Praze 1, Černá 9. Na konferenci je potřeba se hlásit kvůli kapacitě
a občerstvení na adrese halfarova@hotmail.com. Více info na nástěnce.

• Na začátku listopadu vyrazí ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evro-
pu. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Witten-
bergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem
projektu Reformace na cestě je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem
a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od sepsání jeho 95 tezí uplyne příští rok
500 let). Do Prahy dorazí kamion z Vídně a bude parkovat na náměstí Jana Palacha
před Rudolfinem od večera 21. listopadu (pondělí) do odpoledne následujícího dne. Po
celou dobu bude možné zhlédnout uvnitř krátké filmy ze všech míst jeho cesty, včetně
tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském.
Celý program naleznete na stárnkách http://www.e-cirkev.cz/clanek/6264-DO-
P R A H Y - M I R I - K A M I O N - K T E R Y - P R I P O M E N E - E V R O P S K O U -
REFORMACI/index.htm a na nástěnce.

• 12. listopadu od 9:00 proběhne v dejvickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/746) 2. řádné
zasedání 55. konventu Pražského seniorátu. Na konventu mají zastoupení všechny
sbory seniorátu, a to minimálně 2 zástupce, svého faráře a jednoho či více pověřených
presbyterů. Pak zde má zastoupení mládež a studenti evangelické fakulty. Mají zde své
místo další faráři působící na území seniorátu, většinou druzí faráři z velkých sborů.
A případní poradci konventu. Těm všem může konvent přiznat buď plné členství, nebo
poradní hlas. Funkční období konventu a jeho předsednictva je 4 roky. Konvent volí se-
niorátní výbor, seniorátní revizory hospodaření, seniorátní faráře, synodály… a své or-
gány, tedy skrutátory, zapisovatele a verifikátory. Na prvním zasedání volí své před-
sednictvo. Konventu jsou předkládány zprávy různých seniorátních orgánů, zprávy
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o hospodaření a revizích, návrhy k projednání. Kromě všelijakých zpráv jednotlivých
poradních odborů, Diakonie, Jeronýmovy jednoty atd. je na programu například pro-
jednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů, volba revizorů hospodaření na období
2017 – 2018, vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení. Komplet-
ní program naleznete na nástěnce. Za náš sbor jsou na konvent vysláni Matěj Opočen-
ský a Tomáš Vokatý. Náhradníky jsou Pavel Staroba a Ondřej Rada. Předsednictvo
konventu tvoří Pavel Pokorný (úřadující předseda namísto Abigail Hudcové), Matěj
Cháb, Miroslava Nulíčková, Jaroslav Pechar (namísto E. Halamové); náhradníci:
J.Balcar, M. Hrubeš. Členy seniorátního výboru jsou Roman Mazur, senior, Zdena
Skuhrová, sen. kurátorka, Petr Firbas, nám. seniora, Daniel Heller, nám. sen. kurátor-
ky, Tomáš Trusina, nám. seniora, Dalibor Titěra, nám. sen. kurátorky, náhradníci jsou
Pavel Kalus, Pavol Bagár, Ester Čašková, Jan Mašek.

• 20. 11. bude v salvátorském sboru instalován nový farář Dalibor Antalík
• 18. – 20. listopadu 2016 se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem koná

29. sbormistrovský kurz. Zváni jsou sbormistři, noví zájemci o sbormistrovství, zpě-
váci, varhaníci, církevní hudebníci i teologové. Lektorem kurzu bude Kirchenmusik-
direktor Christian Finke. Na kurz je možno se přihlásit formou závazné přihlášky do
13. 11. 2016. Přihlášku (jméno a příjmení, věk, bydliště, případné přání vegetariánské
či masité stravy, telefon) posílejte na moravetz@e-cirkev.cz. Více info na nástěnce.

• 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

• Vinohradský sbor zve na Adventní trh, konaný v neděli 4. prosince od 11:00 do 15:30
hod. Je na něm možno zakoupit drobné zajímavé dárky, koupí podpoříte chráněné dílny.

• Vychází Denní čtení 2017 (Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – Sedm církví české
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 reformace oboha-
cen 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 zakou-
pit v knihkupectví Kalich, cena je 90 Kč. Příručku bude možno také zakoupit ve formě
e-knihy na www.usvit.cz. Ve zvětšeném a v Braillově písmu ji nabízí Středisko pro zra-
kově postižené Diakonie ČCE szp@diakonie.cz. MV

Umíme odpovídat?

Rád se v těchto malých „sloupcích“ („fejetonech“?) zamýšlím nad slovy, jež jsou často po-
užívána (ať již v soukromí, nebo ve veřejném prostoru); zdá se mi totiž, že v tomto „provozu“
se znepokojivě často vytrácejí jejich hlubší roviny, takže se z nich stává zprofanovaný balast,
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podřimující na smetišti naší každodennosti. Dnes si beru „na paškál“ takřka kouzelné slův-
ko, ba přímo „mantru“, kterou čítám a slýchám od rána do večera: „odpovědnost“. Zejmé-
na v dobách volebních bývá náš politický „vzduch“ podobnými „zaklínadly“ až přesycen…

Je nepochybné, že vysoká míra složitosti našeho světa a zároveň i vysoká míra naší svo-
body předpokládají vysokou míru odpovědnosti. „Odpovědnost“ znamená „umět dát
odpověď“. Tato banální etymologická souvislost jistě napadne každého. Co si však pod
tím máme představit? Nedostali jsme se jen od jednoho problému k druhému??

Vyjděme z jiné (jen zdánlivé) „samozřejmosti“: žádná věc, člověk či situace pro nás
nevystupují izolovaně, nýbrž vnímáme a prožíváme je v kontextech, tj. v souvislostech
(„poukazech“, jak říkají fenomenologové), v nichž jsou zasazeny, ať se nám to líbí ne-
bo ne. Ve skutečnosti – domyslíme-li to – jde o něco úžasného, nesmírně náročného
a citlivého! Znamená to, že nic nám není pouze situačně „dáno“, nýbrž každý fenomén
„svoji situaci“ vždy přesahuje, odkazuje kamsi „za ni“, nutí nás, abychom se ze situač-
ního kontextu „vyklonili“! Ano, právě díky těmto přesahům vůči nám svět vystupuje ja-
ko smysluplný celek, nikoli jako pouhá „hromada věcí“.

Jsou-li tyto poukazy jakýmsi „odkazováním věci na její další možnosti“, jejím „pro-
dloužením“, pak „mít odpovědnost“ tedy znamená: porozumět dané věci, člověku či
situaci na pozadí co nejširšího spektra poukazů, odkrývat je jako otevřený systém,
nikoli jako cosi jednou provždy daného, uzavřeného, hotového. Jak kdysi skvěle upo-
zornil profesor Jan Patočka, evropská civilizace se ocitla v duchovní a hodnotové krizi
možná právě proto, že se dala cestou povrchního posuzování věcí a manipulace s nimi,
místo cestou jejich všestrannému porozumění v „sítích poukazů“…

Výchova, vzdělávání, politika a kultura vůbec – to by nemělo být nikdy degradováno
na pouhé nástroje ke zmocňování se přírody a druhých lidí; jejich pravou podstatou je,
že jsou „jen“ klíči k otvírání tajemství světa, mosty k odkrývání pravdy, nebo – jak kdy-
si mile zformuloval Václav Havel – rozličnými způsoby, jak dobývat v životě smysl. A hle-
dat svoji odpovědnost. Petr Nesvadba

Recept: 
Lahůdková čočková sekaná 

a ohleduplný bramborový salát babičky Marty
Oslavu 20 let v Tulské si příjemně užily i naše žaludky. Zavzpomínejme na ni proto i v re-
ceptové rubrice. Slavnostní menu tvořili všelijaké sekané a saláty, vybírám z každého po
jednom, abychom to mohli hezky zkombinovat. Z pestré palety jsem se rozhodla pro zdra-
vou a k přírodě šetrnou variantu, oba recepty jsou tedy veganské a bez lepku. A snad není
potřeba dodávat, velmi chutné!

Lahůdková čočková sekaná

Ingredience (6-8 porcí/1 forma): 1 hrnek uvařené hnědé čočky, 1 hrnek nahrubo mletých
mandlí, 1 hrnek mletých ovesných vloček nahrubo / mleté pohanky (bezlepková varianta),
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1 hrnek nakrájené cibule na jemno, 1 hrnek nahrubo nastrouhané mrkve, 1 hrnek nahru-
bo nastrouhaného celeru, 3 stroužky česneku, 1⁄3 hrnku spařených hrozinek, 1⁄2 hrnku na-
hrubo nastrouhaného jablka, sůl, ume ocet k dochucení, 3 lžíce oleje, půl lžičky tymiánu,
lžička mletého kmínu, asi 150 g povidel nebo marmelády bez cukru

Postup: Dáme si vařit čočku, pokud už ji nemáme uvařenou předem. Cibuli nakrájíme na
malé kostičky, mrkev, celer a jablko nastrouháme nahrubo. Na oleji osmahneme cibuli
do sklovata, osolíme a přidáme mrkev, celer a česnek a vše ještě osmahneme asi 5 minut.
Pak přidáme nastrouhané jablko, spařené hrozinky a koření a chvilku společně dusíme.
Stáhneme z ohně, přidáme nahrubo nakrájené mandle, uvařenou čočku bez vody, za-
hustíme mletými vločkami/pohankou a dobře promícháme a ochutnáme. Pokud je to
moc sladké a málo slané, přidáme trochu ume octa. Formu na srnčí hřbet nebo jinou hra-
natou formu vymažeme olejem a vysypeme hrubou moukou. Do formy natlačíme
vzniklou hmotu a povrch potřeme povidly nebo marmeládou bez cukru ve vrstvě asi půl
centimetru. Pečeme v předem vyhřáté troubě 45 minut na 180°C. Pak necháme chvilku
vychladnout, aby se nám to dobře krájelo. MV

Ohleduplný bramborový salát babičky Marty

Ingredience (velká „vánoční dávka“): 2 kg brambor, 3 mrkve, 2 petržele, 1⁄3 celeru, naklá-
dané okurky – dle chuti, 1 velká cibule, olivový olej, hořčice (plnotučná), sůl, voda z okurek

Postup: Brambory a kořenovou zeleninu uvaříme (pokud možno, v páře). Cibuli rozkro-
jíme napůl a spaříme v horké vodě. Brambory a KZ nakrájíme na kostičky, cibuli nad-
robno, okurky též nadrobno nebo dle chuti. Zalijeme olejem, přidáme hořčici, osolíme,
zalijeme cca polovinou vody z okurek. Promícháme, dochutíme dle potřeby, necháme
v chladu odležet nejlépe do druhého dne. Dobrou chuť!

Zuzana Freitas



Program
Listopad a prosinec 2016

Pravidelná setkání v týdnu

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

8. 11. 2016 úterý 19.30 setkání mládeže téma: Násilí

12. 11. 2016 Sobota 09.00 2. zasedání 55. konventu Dr. Z. Wintra 15/746

13. 11. 2016 neděle 9.30 bohoslužby káže Matěj Opočenský

13. 11. 2016 neděle 9.30 nedělka – začátek nacvičování vánoční hry

15. 11. 2016 úterý 20.00 biblická pro střední generaci a mládež u Radů

20. 11. 2016 neděle 9.30 Bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

20. 11. 2016 neděle 15.00 Instalace Dalibora Antalíka v Salvátorském sboru

22. 11. 2016 úterý 19.30 setkání mládeže téma: Násilí

24. 11. 2016 čtvrtek 10.00 setkání s rodiči a jejich dětmi (pro nejmenší děti)

24. 11. 2016 čtvrtek 14.00 schůzka seniorů Adam Šůra, Diak. ČCE

24. 11. 2016 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

25. 11. 2016 pátek 16.00 konfirmandi/tky

27. 11. 2016 neděle 9.30 bohoslužby s VP, 1. adventní neděle + sborový oběd káže MO

2.–3. 12. pá + so 17.00 dětská polovíkendovka vede MO, Martina V.

4. 12. 2016 neděle 9.30 2. adventní neděle káže host

6. 12.2016 úterý 18.00 Filmový klub

18. 12. 2016 neděle bohoslužby s vánoční dětskou divadelní hrou – MANA, CČSH

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




