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Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.
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Ať to na vás lehne

„I kdyby byl člověk volnomyšlenkář jako dr. T. Bartošek nebo Turek nebo pohan nebo coko-
liv, přece v hloubi srdce považuje vánoční svátky za dny svaté a téměř boží. Snad je to ta-
kový zvyk z dětství; ale zrovna to na člověka o vánocích lehne a chtěj nebo nechtěj musí
uznat, že jsou to dny posvěcené vší svatostí, která je na dosah člověka.

Nejzvláštnější na těchto božích dnech je však to, že jsou mezi všemi ostatními obzvláště
lidské, a dokonce lidové; že člověk při nich neopouští všední a intimní život, nýbrž jenom
jej prohlubuje a oslavuje. Je to den, kdy se láska neosvědčuje kázáním o lásce, nýbrž da-
rováním nových košil nebo velbloudích papučí. Je to den, jehož sláva není v praporech
a průvodech, nýbrž ve slavném sedění doma. Je to nejhmotařštější ze všech svátků a slav-
ných dnů; ale jeho jarý materialismus mu kupodivu nic nebere na jeho obzvláštní svatos-
ti. Naopak je možno, že jiným našim svátkům a oslavám se nedostává skutečné svatosti
protože jsme si nezvykli je světit hmotně, s kyprým a nadšeným materialismem takových
vánočních dnů.“ ( Nedělní fejetony Karla Čapka, Lidové noviny 25. 12. 1925)

Vánoční fejeton Karla Čapka z roku 1925 asi nepatří mezi to nejlepší co napsal, ale ně-
co z Vánoc pěkně vystihuje. O Vánocích na člověka něco „lehne”. „Posvěcené dny vší
svatostí, která je na dosah”, „neopuštění všedního a intimního života” a „jarý materia-
lismus”, který ničemu z Vánoc neubírá.

Co to je? Běžné lidské dny proměněné Božím Duchem? Obyčejné dítě nazvané krá-
lem? Dary mudrců a pastýřů?  Andělské zpívání? Vánoce jsou přenesení tohoto Božího
dárku do našich domácností. Obdarování svých blízkých i zamyšlení nad stavem tohoto
světa a třeba i konkrétní čin vybíhající z normality všednosti.

Civilně sepsaná myšlenka evangelia – svatosti těchto dní – Karla Čapka, není samoz-
řejmě oslava konzumu ani nostalgie dětského prožívání Vánoc, je to oslava Božího do-
teku, který pozvedává svou nečekanou přítomností tento svět.

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.” Přeji vám, ať to na vás
lehne. Je to na dosah. Matěj Opočenský

Editorial

Milí přátelé, sestry a bratři, přicházíme k vám s posledním a zároveň prvním číslem Ka-
takomb – posledním v občanském roce 2016, prvním v roce církevním, který jsme zahájili
tuto neděli. Je to pro mne číslo (opět) výjimečné, tentokráte tím, že završuje moje roční pů-
sobení ve sboru. Nabízí se mi tak propojit ho s prvními Katakombami, jež vznikaly pod mo-
jí taktovkou.

V únorovém čísle sborového dopisu jsme se zaměřili na participaci (obecně, v církvi, při
utváření veřejných prostor a také jako na nástroj kritické sociální práce). Nyní se k ní
vracíme s užším zaměřením na problematiku ukončování bezdomovectví. Tématu se ne-
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věnujeme jenom z důvodu mého ohlédnutí na redaktorsko-editorské začátky, ale také
a spíš kvůli nahlédnutí do oblasti, které zasvětíme 3. promítání filmového klubu 3. led-
na 2016. Pozvánku k němu naleznete na stránce 4.

Pro lepší orientaci v problematice sociálního bydlení uveřejňujeme tedy rok starý
(zkrácený) rozhovor Jakuba Orta s Janem Snopkem, analytikem Platformy pro sociální
bydlení, jenž vyšel v Protestantu.

Před časem jsem začala pomáhat s pražskou participativní skupinou Chceme bydlet,
kterou organizují lidé, kteří mají zkušenosti s bezdomovectvím či jiným vyloučením ze
standardního bydlení. Těžíc z této zkušenosti, píšu k problematice pár řádků i já.

Sociální bydlení určitě není jediným tématem prosincových Katakomb. Naleznete zde
standardní informační část – zkrácený zápis ze staršovstva a informace a pozvánky
ČCE; část zaměřenou na život sboru; krátké zamyšlení Petra Nesvadby a recept, jako
chutnou vzpomínku na adventní otevření nového církevního roku.

Příjemné čtení přeje Martina Valášková

Církevní tisk

Vážení přátelé, milí členové vršovického sboru,
chci vás povzbudit k tomu, abyste uvažovali o církevních časopisech a stali se jejich odbě-
rateli.

Týdeník Kostnické jiskry má již letitou tradici a byl jediným časopisem, který směl v mi-
nulém režimu vycházet. Přispívají do něho členové protestantských církví sdružených
v Kostnické jednotě a čtenář se tak seznámí s různými názory. Redakce se snaží o zají-
mavé čtení. V letošním roce jsme mohli číst dopisy Mistra Jana Husa z Kostnice. Psal
všem svým Čechům a i jednotlivcům. Byly to jen dopisy, kterým mohl svěřit svá zklamá-
ní, obavy i svou naději a svou víru.

Evangelický měsíčník Český bratr vydává ČCE a dozvíme se v něm o církvi, o lidech,
kteří ji tvoří, o radostech a starostech sborů. Redakční rada probírá v jednotlivých čí-
slech jedno téma, na příklad „Hněv“,“Radost“,“ Smutek“, „Bolest.“ Články píší odbor-
níci, teologové a jsou slyšeni i laici.

Měsíčník Nota nebe (dříve Bratrstvo) je zaměřen na mládež a mládež jeho náplň z vel-
ké části vytváří. Časopis tak odráží spektrum názorů a postojů.

Měsíčník Protestant je nezávislý evangelický měsíčník. Píše o tom „jak protestanti vi-
dí, co se děje – ve společnosti – v církvi – v literatuře – filmu – divadle – poezii – výtvar-
ném umění, snaží se vést otevřený rozhovor o sporných či nejednoznačných tématech.“
Šéfredaktorem je náš presbyter Jan Škrob.

Je také ještě možno si předplatit Křesťanskou revue, která vychází čtvrtletně a nejde-
me v ní články filosofické a teologické.

Roční předplatné je následují: Kostnické jiskry 480,- Kč (možno pololetně 240,- Kč),
Český bratr 290,- Kč, Protestant 220,- Kč, Nota nebe 250,- Kč, Křesťanská revue 250,- Kč.
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Předplatné jakož i doručování časopisů do sboru zařizuje sbor. Pokud by vás moje do-
poručení inspirovalo k odběru kteréhokoli časopisu, řekněte to během listopadu mně
nebo bratru farářovi. Prosím také současné odběratele o potvrzení, že si časopis před-
platí i na příští rok. Věra Adamcová

Kam poletí pilot dál?

V úterý 1. listopadu proběhl ve sborových prostorách pilotní večer filmového klubu, 
na němž jsme se věnovali problematice plánování a utváření veřejných prostor. Jako výkop
k diskuzi s Pavlou Pelčíkovou z IPRu nám posloužil film Benjamina Tučka – Plán.

Do jakých krajů poletím příště? Co nevidět, již v úterý 6. prosince budeme promítat film
Aviho Lewise a Naomi Klein This Changes Everything, jenž jsme zvolili jako podnět
k otevření diskuze o environmentalistice a tématech s ní souvisejících. Srdečně zveme
k sledování filmu a následné diskusi s Josefem Patočkou! (Více info naleznete na vlože-
ném plakátku a facebookové události https://fb.com/events/1764224283829249/). Na
filmový klub se můžete naladit třeba nahlédnutím do květnových Katakomb, kde jsme se
ve dvou krátkých článcích poohlédli za Dnem země (http://vrsovice.evangnet.cz/do-
pis/katakomby_1605_booklet_lr.pdf).

Nový rok přivítáme tématem sociálního bydlení. Promítneme si film Cesty solidarity
(La Granja del Pas | Silvia Munt | Spain | Spain | 2015 | 82 min), silný španělský doku-
ment o Platformě obětí hypotéky, sebeorganizovaných skupinách lidí, kteří přišli o své
domy a byty v důsledku krize a vzájemně se podporují v boji proti bankám, které je o byd-
lení připravují. Dělají například různé okupace, brání vystěhováním, film je ale víc
o tom, jak se scházejí a poskytují si emocionální a sociální podporu. Jako host přijde dis-
kutovat Jan Snopek, analytik Platformy pro sociální bydlení a diskuzi budeme směřovat
víc k českým poměrům – k situaci kolem zákona o sociálním bydlení apod. Do proble-
matiky můžete zlehka nahlédnout v Katakombách, jež právě máte před sebou.

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

David Pfann/Martina Valášková

Jak a kde budeme slavit Vánoce ve Vršovicích?
V divadle Mana 18. 12. 2016 v 11.00 proběhnou bohoslužby s dětskou vánoční
hrou. Máme také zajištěné vedlejší prostory divadla, kde můžeme společně prožít část
odpoledne při společném jídle (zajištěno do 17.00). 

Minulý rok se osvědčilo, že každý něco z nejen vánočních jídel přinesl, prosíme
o toto i letos. Také prosíme o dobrovolné vstupné. Půjčení Divadla Mana vychází na
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5000,-. Doufáme, že i letos se hra vydaří a vánoční evangelium prostřednictvím našich
dětí naplno zazní. Ozvučení divadla je zajištěno. 

O den dříve se děti sejdou ve sboru k nacvičování hry 10.00 – 16.00. Prosíme o po-
moc s organizací a přípravou jídla.

24. 12. 2016 v 15.00 proběhnou štědrovečerní nešpory tentokrát v Tulské. Na star-
šovstvu jsme se dohodli, že je letos budeme slavit u nás. Nešpory budou i pro děti. Urči-
tě je vezměte s sebou.

25. 12. 2016 proběhnou klasické bohoslužby s VP na Hod Boží vánoční.
1. 1. 2017 na Nový rok budou bohoslužby také s VP. 
Přeji vám pokojný advent a radostný čas vánoční. Slavme tento čas v důvěře, že Pán Bůh

přichází naproti našim životním situacím. Těším se na vás při společném slavení. MO

Obrázky z výstavy
Naše malá vršovická galerie U Veberů nyní až do konce ledna 2017 hostí výstavu fo-

tografií, jež otvírá mysl. Výstava Pavla Vágnera Druhý den byla sobota je zajímavým pro-
pojením obrázků ze všedního života s křesťanskými narážkami a symboly. Určitě zveme
k prohlédnutí a zadumání se u ní!

Pavel Vágner se narodil v roce 1966 v Domažlicích. Fotografuje 30 let a má za sebou
na dvacet výstav. Ilustroval dvě knihy a publikoval v časopisech Photo life, Magazín fo-
tografie, Katolický týdeník a Universum. Je členem výtvarné skupiny „Aspik“.

V případě zájmu, jsou fotografie na výstavě prodejné (1500 Kč/1 fotka). Kontakt je
k nalezení ve sboru. MV

Pozdrav z Mnichova
Část I. – je spousta cest a já nevím, kam vedou…

Cestování pro mě vždycky znamenalo vystoupení ze stereotypu a poznávání něčeho nové-
ho. Hlavně v období, kdy jsem začala rozum brát (cca mezi 15. a 25. rokem), jsem pokaž-
dé po návratu z prázdnin cítila, že jsem se stala trochu jiným člověkem, změněným o na-
byté zážitky, ať už dobré, nebo špatné. Momentálně sice nepodnikám žádnou dovolenou
na vlastní pěst, ale odcestovali jsme celá rodina na jedenáct měsíců do Mnichova. Nevedly
nás k tomu žádné humanitární ani ekonomické důvody, jen touha po dobrodružství (v
mezích zákona) a chuť vyzkoušet si, jak se žije jinde.

Taková cesta s sebou nutně nese i to, že s očima upřenýma dopředu necháme něco za zá-
dy. Kolik jsme toho vlastně opustili my, se ukázalo během bavorských podzimních
prázdnin, kdy jsme se na pár dní vrátili do Čech. Bylo dojemné vidět, jak nás širší rodi-
na, přátelé, ale i družinářky či vietnamští prodavači rádi vidí. Bylo nádherné procházet
se podzimním Karlínem a vychutnávat si jeho barvy. („Já jsem tu kvůli barvám,“ napsal
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kdysi kdesi Honza Škrob a mně se ten verš vryl do paměti, ať už znamená cokoli). Pocit,
že člověk právě nahmátl své kořeny, jde naplno zažít teprve z odstupu. Bohužel jsme při
této první návštěvě nestihli zavítat na vršovické bohoslužby – já už jsem tou dobou byla
zpátky v Mnichově, holky na výpravě s kmenem Šúva a Josef na semináři. Ale v lednu to
určitě napravíme! Ostatně vršovický sbor, který jsme rovněž nechali za zády, mi často
vytane na mysli právě díky té odloučenosti…

Nejintenzivněji to cítím v neděli. Hned zkraje našeho pobytu jsem si na internetu na-
šla nejbližší evangelický sbor, ale napoprvé jsem tam netrefila. A protože mě to ten den
zrovna hodně pudilo do kostela, zašla jsem si nakonec do jiného, jak se později ukázalo,
ortodoxního. Farnice, kterou jsem potkala na cestičce, pravila, že neděle bez kostela ne-
ní neděle. Jenže ono to zas tak přímočaré není, řekla bych. Ortodoxní bohoslužba, z níž
jsem nerozuměla ani slovo, mi mnoho nedala. A i když jsem pak napodruhé našla kýže-
ný evangelický kostel a začala tam jakž takž pravidelně chodit, onen primárně radostný
pocit, na jaký jsem zvyklá z Vršovic, se nedostavil. Možná je to dáno velkým počtem stří-
dajících se farářů – jen doteď jsem jich zažila pět –, ale možná i jistou komisností, se kte-
rou se neumím srovnat. Lidi jsou tu uznalí, milují své bližní a pěstují dobročinnost, ale
celé to na mě působí tak nějak bezkrevně. Jako by se na činy musely nejprve nastavit pro-
cesy. Je mi jasné, že vřelost a bezprostřednost nejsou typicky německé vlastnosti, ale
v křesťanském sboru bych je přece jen čekala v trošku větší míře…

Možná, že k cíli vedou spíš okliky. Už v září jsem si začala hledat nějakého koníčka,
abych tu neskončila jen u vaření, praní a psaní domácích úkolů. A protože zpívání bylo
nasnadě, obeslala jsem pár pěveckých sborů, jestli bych se k nim nemohla přidat. Uká-
zalo se ale, že to není zdaleka tak jednoduché: několik mi jich odepsalo, že berou jenom
tenory nebo vůbec nikoho. Až jsem nakonec oslovila gospelový sbor, který zkouší v sou-
sední čtvrti (Ramersdorfu) v prostorách luterského sboru Gustav-Adolf-Gemeinde.
Světe div se, odpověděli mi, ať určitě přijdu na zkoušku, že se na mě těší. A minulou ne-
děli jsem s nimi už dokonce mohla zpívat při gospelové bohoslužbě, která byla duchov-
ně i emocionálně tak nabitá, že Josef navrhl, abychom odteď chodili tam. Holčičky na to
vrčí, protože to znamená delší cestu. Ale kvůli těm cestám tu přece jsme…

PS: Mockrát děkujeme Martině za recept na růžičkový kel…
Do Vršovic zdraví Michaela Otterová a kolektiv Šlerkových

Zkrácený zápis ze staršovstva 24. 11. 2016
Přítomni: Opočenský, Vokatý, Hrubý, Rada, Černošová, Otřísal, Staroba, Freitas; 
Hostka: Martina Valášková
Omluveni: Masopustová, Šípek, Škrob

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• bohoslužby
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– kázání při bohoslužbách od 23.10 do 13.11. vycházela z témat, která jsme probírali
na různých setkáních v týdnu. Mládež: Ježíš a násilí, třicátníci: Závěr Jákobova pří-
běhu, děti: Davidův přítel a syn krále Saula Jonatan, dospělí: Píseň písní.

– 20.11. kázal a vysluhoval VP host Petr Kraus.
– Další neděle bych chtěl kázat tematicky podle „Vyznání víry” (MO)

• nedělní škola – nacvičujeme vánoční hru Vánoce na pumpě
• maminky s dětmi – nový cyklus Zástup stále přichází (od Abrahama…)
• biblická s dětmi/ náboženství – scházíme se tak dvakrát do měsíce, pokračujeme

v církevní dějepravě. Naposledy boj o investituru.
• schůzky mládeže – schází se 1-2× do měsíce. Naposledy téma Násilí na Ježíšovi a dal-

ší téma Antropocentrismus a násilí na přírodě (pohled Bible)
• biblická pro třicátníky a také starší mládež – další setkání naplánováno na 29.11.

Téma začátek Josefova příběhu. Gn 37-38.
• biblická pro dospělé – dokončili jsme četbu knihy Píseň písní. Dál se začneme zabý-

vat dobovým pozadím Nového zákona.
• setkání seniorů – na listopadovém setkání budeme mít hosta z Diakonie ČCE Adama

Šůru
• křestní/konfirmační příprava – probíráme krédo, „Otce všemohoucího, Stvořitele

nebe i země”
• ekumena – MO se sešel s novým farářem Arturem Matuszkem. Domluvili se na dalším

setkání i na tom, že se chtějí podle možností scházet dál, společně slavit bohoslužby
(min. 2× ročně), pokračovat ve spolupráci na „Zámečku”, případně v domově pro se-
niory u vršovického nádraží. V náznacích mluvili o společné bohoslužbě v lednu v rámci
ekumenického týdne. Měli by to dořešit 25. 11. na společné schůzi s Davidem Frýdlem.

FINANČNÍ ZPRÁVA
• přijaté dary k 31. 10. 2016 celkově: 241 924,- z toho: sbírky: 48 524,- dary členů sbo-

ru: 6 700,-; salár: 157 000,-; ostatní dary tuzemské: 29 200,-
• výnosy ke dni 31. 10. 2016 sbor: 1,118,558.94,-  Kč// výnosy byt: 75,112.45,- ; ná-

klady ke dni 31. 10. 2016 1,054,924.68,-  // náklady byt celkově: 668 822,- z toho re-
konstrukce: 647 242.00,

• hospodářský zisk sbor: 63.634.26,-// byt: -593,709.55,-; celkem: -530,075.29,-
• čerpání fondů, potřeba schválit, už jsme o tom jednali:

– staršovstvo schvaluje čerpání fondu – účelové sbírky ostatní, podlahová krytina,
účet 911 610, ve výši 18.250,- na účet zúčtování fondů 648 100, daňově neúčinné.

– staršovstvo schvaluje čerpání fondu – opravy bytu, účet 911 700, ve výši 146 990,04
na účet zúčtování fondů 648 100, daňově neúčinné.

• celocírevní sbírky (výdajové) provedené: Sbírka na JDT 30. 11. 2016 – 1 250,-
• celocírevní sbírky (výdajové) provést: Sbírka na bohoslovce a vikariát (25. 12.)
• odvody (repartice, PF, daně): doplacena 2. ½ seniorátních a celocírkevních repartic
• předčasné vracení půjčených peněz Jeronýmově jednotě: domluvili jsme se, že  poč -

káme na vyúčtování za rok 2016 a (při rozhodnutí pro předčasné vracení) na následné
schválení sborovým shromážděním
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• Hlasování: schválení čerpání fondů (podlahová krytina i opravy bytu) a také odsou-
hlasení likvidace 2× Evangelického kalendáře a 1× Na každý den (po 90Kč) Vše 8-0-0

• Pojištění: vypověděli jsme pojistnou smlouvu, která nebyla pro loňské vytopení mod-
litebny příliš výhodná. Možnosti jsou buď Allianz nebo Kooperativa. Řeší MV.

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• zpráva o činnosti

– organizace, zajištění a také vedení nedělky
– tvorba Katakomb (za pomoci T. Vokatého – sázení, T. Hrubého – korektury) a sbo-

rového programu
– vedení dětské biblické + spoluorganizace polovíkendového výjezdu 2.-3. prosince
– organizace a příprava Filmového klubu
– pomoc s organizací sborového obědu – 27. 11. 2016
– účast na seniorátní pastorálce 8. 11. 2016
– práce na vypovězení pojistné smlouvy, zadání vypracovat kalkulace pro Kooperativu

a Allianz
– pomoc s předpřípravou vánoční hry
– 28. – 30. 11. proběhne v Pardubicích školení pro past. prac. – pojede Martina na 28. + 29.
– pastorace – dlouhodobě: zjišťování stavu – hlavně členů, o nichž nic nevíme; návštěvy
– 5. 11. – účast na semináři pro učitele a učitelky nedělní školy – přednáška: Dítě 

v postmoderní době, dílna – Ukázková lekce pro nejmenší děti (0 – 3)
• K diskusi a rozhodnutí – Martina se rozhodla pokračovat v práci past. prac. i další rok
• Hlasování o prodloužení úvazku pastorační pracovnice: 8-0-0. Hlasování o zrušení

žádosti na grant pro mediálního pracovníka/ci: 8-0-0.

SBOROVÝ BYT + OPRAVA
• Návrh nájemní smlouvy s Matějem Opočenským – rozeslal Tomáš Vokatý; po diskuzi

a domluvě bude Matěj platit 3.500 Kč
• Hlasování o nájemní smlouvě: 6-0-0 (Michal Otřísal už odešel, Matěj Opočenský ne-

hlasuje).
• Společenství vlastníků: na poslední domovní schůzi (22.11.2016) byly přijaty nové

stanovy společenství dle NOZ, Matěj hlasoval pro.

PLÁNOVANÉ AKCE
• Sborový oběd – 27. 11. – uvaříme vegeboršč
• Polovíkendovka s dětmi – 2.- 3. 12. Litoměřice – program: tvoření postaviček do Bet-

léma (lze je pak použít při bohoslužbách s dětmi)
• Filmový klub – 6. 12. – host Josef Patočka, ekologický aktivista, budeme hovořit

o ekologii. 3. ledna: Cesta solidarity (ze Španělska) – o sociálním bydlení. Výzva – kdo-
koli může přijít s návrhem na film.

• Vánoce + Vánoční hra – Premiéra/derniéra 18. 12. v Divadle Mana
– změna vánoční hry, původní byla příliš drastická – vedli jsme diskusi, jestli hru uve-

deme příští rok a v jaké podobě; Debata: kde bude uvedena hra. Nakonec jsme roz-
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hodli, že v divadle Mana bude premiéra a generálka ve sboru 17. 12. V Maně bude-
me moct být do 17.00 – Odhlasováno po mailu

– budou na vánoce společné bohoslužby? A s kým (Vinohrady, Žižkov I., Žižkov II.)?
Přišel také návrh od našich nových sousedů v Malešicích, zda bychom s nimi chtěli
slavit půlnoční bohoslužbu. Zúčastnit se půlnoční v Malešicích je nad naše síly – ne-
lze. Odpolední bohoslužby si tentokrát uděláme u nás.

CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
Závěry a usnesení z proběhlého konventu přineseme v lednovém čísle, až bude zveřej-
něn oficiální zápis ze zasedání.

RŮZNÉ
• Adventní věnec (Eva Opočenská) + vánoční stromek do sboru – kdo?, kdy? – TV
• Problémy se zamykáním dveří – vykrádáním sklepů – těžkou domluvou s domem –

Matěj Opočenský – dohoda s domem o tom, kdy budeme určitě zavírat záklapku, dá-
me jim též seznam našich akcí, při kterých musí být záklapka zdvižená. Debata o tom,
že když nám bude dům zamykat dveře. Tomáš Vokatý: kromě dříve řečeného taky po-
žádáme majitele domu o lepší dveře.

• Ozvučení sboru – Máme nový mikrofon se stojanem – je trochu náročnější na něj
mluvit. Potřeba dořešit.

• Matěj vytvořil Manuál pro službu konajícího presbytera/ky (visí v kanceláři)
• V lednu si Matěj Opočenský vezme dovolenou – 11. 1.– 15. 1. 017

Tomáš Hrubý/Redakčně upraveno MV, 
úplná verze zápisu je k nahlédnutí v kanceláři faráře

Zprávy a pozvánky ČCE

• Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového
luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a lu-
teránů z 31. října 2016 a vyzývá místní sbory a farnosti, aby se jím nechaly inspirovat
k setkáváním a tvořivé spolupráci. V prohlášení se píše, že teologické rozdíly dlouho
„provázely předsudky a konflikty a náboženství bylo účelově využíváno k politickým
cílům.“ Této epizodě se evangelická i katolická církev již značně vzdálily a zavazují se
„společně dosvědčovat milost Božího milosrdenství, zjeveného v ukřižovaném a vzkří-
šeném Kristu. Prosíme Boha, aby katolíci a luteráni dovedli společně dosvědčovat
evangelium Ježíše Krista, zvali lidstvo k naslouchání a přijímání dobré zvěsti o vyku-
pitelském Božím díle. Prosíme Hospodina o inspiraci, povzbuzení a sílu, abychom
mohli společně sloužit, bránit lidskou důstojnost a práva, zejména práva chudých,
pracovat pro spravedlnost a odmítat všechny formy násilí.“ Prohlášení je dále vybíd-
kou, aby se luteráni a katolíci „společně zasazovali o to, aby cizinci byli vítáni, aby po-
máhali těm, kdo byli nuceni uprchnout kvůli válce a pronásledování, a bránili práva
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uprchlíků a žadatelů o azyl. Více než kdy dříve si uvědomujeme, že naše společná služ-
ba ve světě musí zahrnovat celé Boží stvoření, které trpí vykořisťováním a důsledky ne-
nasytné chtivosti. Uznáváme právo budoucích generací těšit se z neumenšeného po-
tenciálu a krásy světa, který je Božím dílem. Modlíme se za takovou proměnu srdcí
a myslí, která by vedla k laskavé a odpovědné péči o stvoření.“ (Text celého prohlášení
naleznete na nástěnce nebo na internetových stránkách http://www.e-cirkev.cz/cla-
nek/6311-SPOLECNE-PROHLASENI-LUTERANU-A-KATOLIKU/index.htm.)

• Synodní rada ČCE stanovila termíny svých zasedání na celý následující rok. Zase-
dání SR v roce 2017 se konají (vždy úterý): 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4.,
18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 18.7., 15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.,
14.11., 28.11., 12.12.

• Dozorčí rada Diakonie ČCE vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky
Diakonie ČCE s nástupem v únoru 2017.

• Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové ří-
zení na obsazení místa ředitel/koordinátor škol Evangelické akademie

• Na Boží hod vánoční probíhá sbírka pro studenty teologie a vikáře, jež pomáhá tvo-
řit dobré podmínky pro jejich studium a přispívá také na náklady spojené s vikariátem.
Ke sbírce se přidává i náš sbor.

• V úterý 6. 12. 2016 od 13 do 18 hodin se koná den otevřených dveří na Evangelic-
ké akademii v Praze (Hrusická 2537/7, Praha 4). Ve školním roce 2017/18 otevírají
na Vyšší odborné škole obor Sociální práce a na střední škole obory Sociální činnost
a Pedagogické lyceum. http://www.eapraha.cz

• V pátek 16. 12. 2016 od 8.30 hodin se koná na VOŠ Jabok (Salmovská 8, Praha 2)
kurz Po stopách křesťanství v moderní společnosti. Kurz se věnuje vztahu mezi ná-
boženstvím a společností; zaměří se proto na křesťanské symboly a motivy, které jsou
součástí moderní společnosti a našeho světa (názorné příklady), na jejich projevy
a formy, ukáže přitom, že tento vztah je mnohem intenzivnější, než si český občan uvě-
domuje; cílem kurzu je uvědomit si předsudky ohledně role náboženství ve společnos-
ti a podpořit respekt vůči němu. Pro pedagogické pracovníky účast zdarma v rámci
projektu Vzděláním ke vstřícné škole, podpořeném Nadací ČEZ.
http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/po-stopach-krestanstvi-v-moderni-
spolecnosti

• Nový cyklus tříletého teologického kurzu pro laiky „Základy evangelické teologie“
plánuje seniorátní výbor uspořádat od ledna 2017 do prosince 2019. V případě před-
běžného zájmu o další informace se můžete už nyní hlásit na adrese: 
prazsky-seniorat@evangnet.cz

• Sdružení evangelické mládeže zve na Lednový kurz s přednáškami a sportem (Kurz
pro starší mládež a střední generaci) do Janských Lázní – střediska Sola fide, který
se bude konat 7. – 14. ledna 2017 (více info na nástěnce).

• ÚCK spolu s Celocírkevním odborem mládeže připravuje na příští léto Kurz pro kon-
firmandy a mladší mládež, který se bude konat 6. – 11. 8. 2017 v Hradišti u Nasavrk.

• Vychází zamyšlení na každý týden nadcházejícího roku nazvaný „S Biblí v ruce“. Jed-
ná se o CD v mp3 formátu 120 Kč (včetně poštovného a balného). Své úvahy namlu-
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vili či napsali Jaroslav Pechar, Jiří Ort, Ivan Štampach, Pavel Jun, Ondřej Macek, Petr
Sláma, Magdaléna Šipka a další. (Více info na nástěnce).

• Zasedání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty letos proběhlo ve dnech 9.
– 10. září ve farním sboru v Krnově. Na tomto zasedání se mj. posuzují došlé žádosti
o dary farních sborů. K rozdělení mezi žadatele je určena finanční částka tvořící 2/3 ze
sbírky darů (SD), kterou farní sbory každoročně zasílají na příslušný seniorát. Zbýva-
jící 1/3 SD rozdělují seniorátní shromáždění JJ na pokrytí žádostí v rámci seniorátu.
Byly projednány žádosti o dary 17 farních sborů. Finanční částka k rozdělení činila
2.210.157,- Kč. Za vykonání sbírky darů Vám všem srdečně děkujeme. Po důkladném
zvážení všech žádostí udělilo ústřední shromáždění JJ dary 13 sborům. (Více info na
nástěnce.)

Tvárou v tvár chudobe?

V adventnom čase sa môže stať, že sme citlivejší na vnímanie chudoby. Je zima a tak si ľah-
šie všimneme, keď niekto chodí v ošumelej bunde, ťahá so sebou spacák a pod. Je viditeľ-
nejší kontrast nablýskaných vianočných výkladov, ľudí behajúcich s darčekovými taškami
a tých, ktorí si výstrelok veľkolepých nákupov nemôžu dovoliť. Vianoce a advent apelujú na
morálny nárok – sú to predsa sviatky pokoja a bolo by fajn, keby sme sa všetci v pravde
a láske milovali. Ibaže táto predstava zjavne naráža na realitu, takže mnohých ľudí na-
hlodáva vymenený pohľad s človekom žijúcim v chudobe. Čo ale znamená chudoba v našich
končinách a ako ju môžeme riešiť?

Hlavným negatívnym dopadom chudoby je často strata alebo permanentné ohrozenie
stratou bývania. Pritom domov alebo aspoň bývanie je základ tvoriaci podstelie pre dô-
stojný život – inak povedané, právo na bývanie je jedným zo základných ľudských práv.

Podľa údajov MPSV z roku 2015 je v Českej republike stratou bývania ohrozených
119 tisíc ľudí a 68 tisíc ich už nebýva. Iné analýzy však hovoria ešte o omnoho väčšom
počte. S nevyhovujúcim bývaním sa potýka viac skupín obyvateľov, než by sa mohlo na
prvý pohľad zdať. Medzi ohrozené patria rodiny s deťmi, osamelí/é seniori/ky, deti opúš-
ťajúce ústavnú starostlivosť, obete domáceho násilia, tí a tie, ktorí/é sa potýkajú s dlhmi.

V Česku dlhodobo neexistuje žiadne koncepčné riešenie bývania pre sociálne vylúče-
ných, ani pre nízkopríjmové skupiny a dokonca ani pre príslušníkov stredných vrstiev,
ktorí sa ocitnú z nejakého dôvodu v ťažkej situácii. Až na posledné roky, kedy postupne
vznikal návrh Zákona o sociálním bydlení. Tento zákon definuje cieľovú skupinu ľudí,
ktorí môžu mať ťažkosti s bývaním a určuje kompetencie, kto a ako môže pomáhať. Ta-
kýto dokument je šancou na zásadné zlepšenie kvality života mnohých ľudí. Jeho osud je
však v súčasnosti veľmi nahnutý.

Z nejakého dôvodu chcú mnohí riešiť veci z opačného konca. Človeku, ktorý nemá dô-
stojný domov, chcú pomáhať sociálnou prácou a rozvíjaním jeho pracovných schopnos-
tí, ignorujúc pritom fakt, že človek musí najprv bývať, aby vôbec mal kapacitu zodpo-

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 11



vedne sa o niečom rozhodovať. Teda nie pod tlakom a v strese, kedy často volí nelogické
krátkozraké riešenia, ktoré ho ženú do ešte väčšej chudoby a sociálnej izolácie. Sociálna
práca môže výrazne prispieť k schopnosti udržať si bývanie, ale na jeho získanie nemá
žiadne nástroje. Pre bývanie je totiž najskôr potreba byty a peniaze.

Môže prekérnu situáciu vyriešiť nejaký zákon? Jein – áno aj nie, to záleží od jeho po-
doby. Pôvodný návrh vypracovaný Platformou pro sociální bydlení má v sebe obrovský
potenciál. Jednou zo silných stánok je, že už v procese jeho vzniku bol riešený s tými,
ktorých sa má týkať – teda nielen s urádníkmi/čkami, sociánymi kurtátormi/kami
a pod., ale tiež za spolupráce ľudí ohrozených stratou bývania, či už nebývajúcich. Je naj-
vyšší čas prestať sa pozerať na „bezďákov“, „socky“, „feťákov“ povýšene a/alebo s ľú-
tosťou, je najvyšší čas stavať sa k tváram, ktoré stretávam s rešpektom, ako ku svojim
blížnym a vidieť v nich partnera/ku. Sociálne vylúčené lokality, bezdomovectvo atď. sa
nám nepodarí vyriešiť, pokiaľ do ich riešenia nezapojíme tých, ktorých sa to bezpro-
stredne dotýka. I v tomto je návrh zákona, ktorý si práve poslanci a poslankyne pinkajú
medzi sebou tak výnimočný a pre mnohých zvláštny. Stavia sa totiž proti nelogicky zko-
stnatelému systému a chce situáciu skutočne riešiť.

Adventní

(Báseň napísaná v reakcii na aktuálnu situáciu v Brne, kde kvôli špekulantom s bývaním
z firmy Dolfin R. E., Zábrdovice 1 majú prísť o bývanie desiatky chudobných rodín. Viac
informácií napríklad tu: http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/byznys-
s-chudobou-po-cesku-v-brne-mohou-zanedlouho-skoncit-stovky-lidi-na-ulici--1669776.
V reakcii na tento stav prebehne 6. decembra od 17:30 v Brne na ulici Vlhká solidárna de-
monštrácia. Info k udalosti nájdete tu: https://fb.com/events/1500621706638639/.)

MV

Jak se ukončuje bezdomovectví
Prinášame redakčne skrátený rozhovor Jakuba Orta s Janom Snopkom, analytikom Plat-
formy pro sociální bydlení, ktorý vyšiel v mesačníku Protestant 9/2015.
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podzimní zmatenosti
třesou se kosti

na nebi svítil měsíc
dnes svítí v pokoji
můj hvězdný strop

hypnotizuji planety
až se dost přiblíží
jednu si pohladím
možná mě přijme

možná s ní odletím

planety na mne serou
já na ně taky

postav se ke mně
budou nás mraky

půjdeme míli?
jdeme už dvě

jde sundat měsíc?
mrazí mě v kostech

ať nebe je strop
a v žílách teplo



Platforma pro sociální bydlení združuje cez 50 nevládnych neziskových organizácií, od-
borníkov a zástupcov verejnosti venujúcich se téme sociálneho bývania a ľudských práv,
pričom spolupracuje aj s ľuďmi so skúsenosťami bezdomovectva. V boji za ukončovanie
bezdomovectva sa pokúša zaviesť do českého prostredia inovatívne postupy známe zo za-
hraničia, predovšetkým housing first, ktorý presadzuje myšlienku, že človek najskôr musí
dostať dôstojné bývanie, aby potom mohol úspešne riešiť ďalšie sociálne problémy.       MV

Zdá se mi, jako by jedním z hlavních problémů bylo uvažování lidí, které rozhoduje
o tom, co je možné a co ne. Vůbec to, že Platforma mluví o ukončování bezdomovectví, je
pro někoho možná překvapivé, protože je zvyklý přemýšlet o bezdomovectví jako o něčem
přirozeném, co ke společnosti patří.

Rozhodně si nemyslím, že by bezdomovectví bylo normálním stavem. To jsou kon-
krétní situace, které mají vždycky nějaké socioekonomické příčiny.

To, že mluvíme o ukončování bezdomovectví, je skutečně v České republice novinkou.
Paradigma ukončování bezdomovectví stavíme do protikladu k paradigmatu správy
bezdomovectví. To je ten tradiční přístup, který se snaží poskytnout krizovou pomoc li-
dem na ulici, ale už se mu nedaří (a ani o to příliš neusiluje) umožnit lidem znovu běžné
bydlení, aby se mohli věnovat řešení dalších sociálních problémů.

Platforma nespolupracuje jen se státem a představiteli obcí, ale také s mnohými křes-
ťanskými organizacemi, které se problému bezdomovectví tradičně věnují (Charita, Dia-
konie, Armáda spásy). Jaké máš v tomto ohledu zkušenosti? Jsou otevření inovativním
konceptům housing first?

S těmito organizacemi jsme se samozřejmě dostávali do kontaktu od samého vzniku
Platformy. Některé z nich byly nebo jsou členy Platformy. Myslím, že ty organizace vy-
konaly na poli práce s lidmi bez domova ohromné a úctyhodné množství práce. Byly to
ty neziskové a mezi těmi především ty církevní organizace, které po roce 1989 zakláda-
ly první služby pro lidi bez domova a postupem času pro ně utvořily ucelenou síť služeb.
Jednalo se ale o služby, které jsem nazval tím slovem krizové. Ty jsou potřebné, ale  ne -
jsou dostačující. Je pravdou, že i když náš obecný cíl je stejný, tyto organizace by větši-
nou postupovaly pozvolněji, než jak to navrhujeme my. My jsme ale toho názoru, že lidé
v bytové nouzi nemohou čekat dalších deset nebo dvacet let.

Vy jste v Platformě byli během posledních necelých dvou let v různých pozicích. Spolupra-
covali jste s vládou na koncepci, ale také jste demonstrovali a organizovali přespávání před
ministerstvem. Jaké strategie jsou v prosazování důstojného bydlení nejefektivnější?

Těch zkušeností je hodně, ale nedají se jednoduše zobecnit. Od počátku byla Platfor-
ma široce rozkročena v tom smyslu, že se tam ocitly různé druhy organizací a různí jed-
notlivci, kteří přicházeli z různých prostředí: etablovaní poskytovatelé sociálních služeb
nebo akademici, ale také sociální aktivisté nebo lidé se zkušeností bezdomovectví. Přís-
tupy k prosazování sociálního bydlení se pak samozřejmě lišily.

V jednu chvíli to vypadalo, že se Platforma bude spíš ubírat tou cestou oficiálních jed-
nání s vysoce postavenými politiky a v tu chvíli aktivističtější formy prosazování našich
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myšlenek ustoupily do pozadí. Postupem času s námi ale ministerstva přestávala komu-
nikovat. Z toho důvodu jsme v několika případech přistoupili k nátlakovějším a aktivis-
tičtějším strategiím. Kromě otevřeného dopisu jsme dělali také happeningy. Před posla-
neckou sněmovnou proběhl happening, který měl upozornit na problematičnost tzv.
Stanjurova přílepku, v důsledku jehož schválení spáchal sebevraždu jeden člověk žijící
do té doby v ubytovně v Ostravě. V neposlední řadě to byl zmíněný happening Noc ven-
ku, protest ve formě přespávání na schodech MPSV.

V případě posledního happeningu se nám podařilo přilákat velký zájem médií a vý-
znamným způsobem formovat způsob, jakým se o problému psalo.

Na webu Platformy stojí: „Česká republika potřebuje ukončovat bezdomovectví.“ Kdy
bude ukončeno bezdomovectví v ČR?

Úplně nebude bezdomovectví asi ukončeno nikdy, zároveň si ale myslím, že je možné
ho ukončovat. Je možné postupně snižovat počet lidí, kteří žijí v situaci bezdomovectví.
Prostřednictvím efektivního systému prevence ztráty bydlení je možné snižovat počty li-
dí, kteří se do této situace vůbec dostávají. Je možné nastavit takový systém, aby lidé,
kteří se do té situace už dostanou, v ní nebyli dlouho. Maximálně v řádu týdnů nebo mě-
síců, ale rozhodně ne léta nebo desítky let, jak je tomu dnes. To všechno je možné. Kdy
se takového stavu podaří dosáhnout, to je samozřejmě těžká otázka.

Pokud by byl ten zákon o sociálním bydlení byl schválen v příštím roce, tak ještě něja-
kou dobu bude trvat, než ten systém bude zaveden. Bude tam nějaké přechodné období
– možná až deset let – než ten systém začne fungovat se vším všudy. Už v průběhu této
doby by se ale měla situace postupně zlepšovat.

Za rozhovor děkoval Jakub Ort, zajímavosti vyzobala Martina Valášková
Rozhovor uveřejňujeme s laskavým svolením Jana Snopka, Jakuba Orta 

i Tomáše Trusiny jakožto vydavatele časopisu Protestant

Chvála pokory
Ve škole se od malička učíme o úžasném vědeckotechnickém a kulturním rozvoji, který lid-
stvo nastartovalo kdesi počátkem novověku (mezi slavné „startéry“ řadíme Francise Ba-
cona, René Descarta, Isaaca Newtona aj.) a naplno pak rozvinulo v éře osvícenství a prů-
myslové revoluce. Nehodlám zpochybňovat úspěchy vědeckotechnického pokroku či snad
znevažovat vymoženosti moderní civilizace. Chtěl bych však učinit skromnou poznámku
jaksi „na okraj“ zmíněné cesty lidstva k „výšinám rozumu“.

Každé hromadné putování má svá hesla. Takovými hesly, ba slogany, v jejichž jménu by-
la po staletí budována naše civilizace, byly: Pokrok, Modernost, Civilizace, Rozum.
Úmyslně je píši s velkými písmeny, neboť šlo o absolutní hodnoty, ba přímo zbožštěné
symboly „světlých zítřků“, v jejichž jménu bylo dovoleno skoro vše (politickými revolu-
cemi počínaje a drancováním přírodních zdrojů konče) a které – na oplátku – slibovaly
rovněž skoro vše. Staré pořádky i staré myšlenky byly odhozeny na „smetiště dějin“, ne-

14 Katakomby: prosinec 2016



boť – podle představ průkopníků modernity – ztělesňovaly Zpátečnictví, Nemodernost,
Barbarství a Nerozum. Obávám se však, že s „vaničkou“ bylo až příliš často „vyléváno
i dítě“. Co mám na mysli? Například to, že spolu se ztuhlostí a těžkopádností feudální-
ho středověku byly rozmělněny i tradiční mezilidské vazby, tradice či rituály – a místo to-
ho dnes jedinec nezakotveně „poletuje“ ve světě trhu a konkurence, hledaje, kam že to
vlastně patří. Nebo to, že „Zpátečnictví“ a „Nerozum“ byly do značné míry ztotožněny
s církví a ta zase s náboženstvím – - následkem čehož se již staletí „vybojovává“ absurd-
ní „boj mezi vědou a náboženstvím“, mezi „rozumem a vírou“, aniž by si miliony svět-
sky uvažujících lidí vůbec položily otázku, zda – čistě „náhodou“ – nejde spíše o dva roz-
ličné, stejně však významné způsoby, jimiž člověk dobývá v životě smysl??

Konec konců, i samo „budování“ moderní společnosti se nám jaksi vymklo zpod kon-
troly. „Květy na stromě moderny“ nebyly (a nejsou) jen vědecké teorie a technické vyná-
lezy, ale také stalinský a fašistický totalitarismus, devastace životního prostředí, globál-
ní problémy lidstva. Karteziánská racionalita moderního lidstva, která si zpupně
namlouvala, že vědecky pochopí a zvládne úplně všechno, byla nakonec zaskočena úpl-
ně vším! Moderní technologie sice ovládly takřka veškerý společenský život (od sportu
až po sex), jenže jednotlivý člověk teď pořádně nechápe ani neovlivňuje téměř nic! A tak
se do mé mysli neodbytně vkrádá kouzelné slůvko, na které jsme v cvalu informační ci-
vilizace takřka už zapomněli: pokora… Neslušelo by nám, „modernímu lidstvu“, smek-
nout klobouk pýchy, v pokoře se sklonit před Majestátem (ať jej již nazveme „Bůh“, ne-
bo „Příroda“) a konečně se s úctou zaposlouchat, čímž že nás to vlastně oslovuje??

Petr Nesvadba

Nezapomeňte na salár (dar na provoz sboru)
Milí bratři, milé sestry, i v tomto posledním čísle katakomb roku 2016 vám připomíná-
me prosbu o zaplacení saláru. Letošní rok byl plný rekonstrukcí a finanční hotovost sbo-
ru se ztenčila. Do poloviny listopadu jsme mezi sebou vybrali skoro 250 000,-, rozpoč-
továno máme ale 320 000,-. Když se k této částce přiblížíme, nebo ji dokonce
překonáme, naplníme rozpočet, který jsme schválili na výročním sborovém shromáždě-
ní v tomto roce. Moc děkujeme. MO
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Recept: Zeleninový boršč
Vstup do nového církevního roku jsme minulou neděli oslavili společným sborovým obědem.
Tentokrát jsem byla šéfkuchařkou já. Po různých chuťovopragmatickoestetickoetickoeti-
ketních úvahách jsem nakonec zvolila přípravu hustého a zdravého boršče, jehož recept se
stal poptávaným. Uveřejňuji tedy a přeji příjemnou přípravu a dobrou chuť!
PS: Za pomoc s vařením a servírováním děkuji Matějovi Opočenskému, Báře Masopusto-
vé a Tomášovi, Madlence a Matoušovi Vokatým!

Postup: Nejdříve udělejte skutečný zeleninový vývar (žádný bujón, polévka pak chut-
ná úplně jinak). Oloupejte červené řepy a nastrouhejte je na jemném struhadle. V hrnci
rozehřejte trochu oleje a krátce opečte na tenké plátky nakrájený česnek. Počkejte, do-
kud nezavoní a přidejte k němu nastrouhanou červenou řepu. Krátce prohřejte a shrňte
řepu na bok hrnce. Na volné místo přilijte kapku oleje, přisypte sladkou papriku, oprav-
du jen chvilinku prohřejte a rozmíchejte ji do řepy (když byste nebyli dost rychlí, paprika
může zhořknout). Přilijte rajčatový protlak a zeleninový vývar. Brambory oloupejte a na-
krájejte na kostky, zelí omyjte a také nakrájejte na kostky (respektive spíše čtverečky)
a oboje přidejte do polévky, kterou přivedete k varu. Polévku osolte a vařte zhruba 15 mi-
nut, dokud brambory a zelí nezměknou. Nakonec dochuťte, nechte polévku chvilku roz-
ležet a podávejte ji horkou.

Kdo chce přidat smetanu a vyhnout se při tom mléčnému výrobky, lze si vyrobit kešu
krém. Namočte hrst kešu ořechů na 1-2 hodiny. Poté je dejte do mixéru spolu
s 1⁄2 hrnkem vody, špetkou soli a šťávou z půlky citronu. Podle potřeby přidejte více vody
a rozmixujte kešu krém úplně do hladka. Martina Valášková

Ingredience:
2-3 litry zeleninového vývaru (já dělala
z mrkve, petržele, celeru a cibule; nejdřív os-
mažit, pak uvařit)
bílé hlávkové zelí 2-3 hrnky
4-6 brambor

2 střední červené řepy
4 stroužky česneku
1 lžička sladké papriky
1/4 hrnku rajčatového protlaku
sůl



Program
Prosinec 2016 a leden 2017

Nezapomeňte na salár 
(dar na provoz sboru)

Milí bratři, milé sestry, i v tomto posledním čísle katakomb roku 2016 vám připomínáme prosbu o
zaplacení saláru. Letošní rok byl plný rekonstrukcí a finanční hotovost sboru se ztenčila. Do polo-
viny listopadu jsme mezi sebou vybrali skoro 250 000,-, rozpočtováno máme ale 320 000,-. Když se
k této částce přiblížíme, nebo ji dokonce překonáme, naplníme rozpočet, který jsme schválili na vý-
ročním sborovém shromáždění v tomto roce. Moc děkujeme. MO

4. 12. 2016 neděle 9.30 2. adventní bohoslužby (+ nácvik vánoční hry) káže Petr Pokorný

6. 12. 2016 úterý 18.00 Filmový klub: This changes everything 
(A. Lewis + N. Klein) + host: Josef Patočka Téma: klimatická spravedlnost

7. 12. 2016 středa 19.30 Motýlí divadelní společnost, hra Grantová komise, Tulská

10. 12. 2016 sobota 12.00 Tradiční divadelní festival Svatí blázni – v divadle Mana

11. 12. 2016 neděle 9.30 3. adventní bohoslužby (+ nácvik vánoční hry) káže Matěj Opočenský

13. 12. 2016 úterý 19.30 mládež (poslední v roce 2016) Násilí na stvoření - antropocentrismus

14. 12. 2016 středa 20.00 schůze staršovstva Tulská

15. 12. 2016 čtvrtek 10.00 setkání s rodiči a jejich dětmi (pro nejmenší děti) Tulská

15. 12. 2016 čtvrtek 19.30 Rainbow Gospel Choir ve sboru na Vinohradech

16. 12. 2016 pátek od 8.30 Kurz Po stopách křesťanství v moderní společnosti. VOŠ Jabok (Salmovská 8, Praha 2) 

16. 12. 2016 pátek 16.00 setkání konfirmandů

17. 12. 2016 sobota 10.00-
16.00

nacvičování vánoční hry - generálka (Tulská)– 
prosíme o pomoc s organizací a přípravou jídla

18. 12. 2016 neděle 11.00 Vánoce na pumpě – bohoslužby s vánoční hrou 
v divadle Mana + pohoštění Moskevská 967/34 dobrovolné vstupné

20. 12. 2016 úterý 20.00 třicátníci + starší mládež U Richterů

22. 12. 2016 čtvrtek 14.00 schůzka seniorů Vánoční setkání

24. 12. 2016 sobota 15.00 Štědrovečerní nešpory s dětmi Tulská

25. 12. 2016 neděle 9.30 Boží hod vánoční (bohoslužby s VP)

1. 1. 2017 neděle 9.30 Nový rok (bohoslužby s VP)

3. 1. 2017 úterý 18.00 Filmový klub: Cesty solidarity (Silvia Munt)
+ host: Jan Snopek Téma: Sociální bydlení



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

Pravidelná setkání v týdnu


