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Víc než pozdrav

Když jsem přemýšlel o svém kazatelství, říkal jsem si, chci říkat něco důležitého. Co ne-
jenom zaujme, ale i podnítí myšlení druhých. Daří-li se mi to, nechávám na laskavě-kri-
tickém čtenáři. Co jsem ale od začátku věděl, bylo, že říkat takové ty velké pravdy se mi
moc nechce, ne proto, že bych v ně nevěřil, ale že velké pravdy typu Bůh je spasitel, Kris-
tus je Boží syn, církev je tu od Boha, mi tak nějak splývaly s takovou tou nezdravou cír-
kevní domýšlivostí. „My víme a ti ostatní ne.” „My víme, co Bůh chce, a ostatní ještě ne.”
Spíš se mi zdálo a stále se mi zdá důležité slézat z toho křesťanského dlouhodobě budo-
vanému systému dolů. Velké pravdy držet spíše jako horizont přemýšlení o světě, ale po-
hybovat se ve světě, který tak jednoznačný není. Který zná mnoho domů, kam je třeba
přijít tak nějak jinak než s hotovým a dobře vybroušeným klíčem otevírajícím odpovědi
na všechny otázky, které přináší život.

Ježíš, Syn člověka, který se pro mě osobně stal více než inspirativní postavou z dějin
židokřesťanského myšlení, jednou takhle vyslal do světa svých sedmdesát učedníků.
Číslo je to symbolické, mohlo jich být víc i míň a třeba mezi ně patříme i my dnes, to čís-
lo vyjadřuje, že jich prostě bylo tak akorát dost.

Těch sedmdesát bylo vysláno s úkolem. Vejít do toho problematického světa, světa bo-
lesti, nesvárů, plného démonů, nemocí a pochyb. Jít po cestách, ale na nich se nezasta-
vovat, vejít do vesnic, měst, do domů, ale ne s tím ukázat „my jsme ti lepší“, ale uvnitř,
tam, kde budou přijati, něco důležitého říct.

Ježíš je tam vyslal se slovy: „Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.” To nezní
mocně ani silně. Bezpečně a už vůbec ne zabezpečeně. Kdekdo by čekal, že tam vejdou
aspoň s nějakou velkou pravdou, jsou přeci poslání od divotvůrce, charismatického vůd-
ce, který elektrizuje davy – Ježíše Nazaretského. Nezdá se to, nevypadají jako ti suve-
rénní vyslanci Boha na zemi. Takové ovečky, bez měšce (pytlíka, jak říkají kraličtí), moš-
ny a navíc jsou bosí a nejspíš i smrděj.

Přesto ale nejdou s prázdnou. Jdou s pozdravem, který není takovým tím letmým máv-
nutím, který vyřizujeme při potkání na cestě. Tenhle pokoj patří do domů. Tam, kde se
bydlí, kde má někdo domov. Kdo je usazený ve všem tom svém pro život potřebném. Tak
tam jdou, nezajištění k zajištěným.

Co jim řeknou? No jako první přeci pozdravím! A právě to činí. Nevtrhnou tam ja-
ko splašená banda, která hned všechno ví a mumlá něco o království Božím, vejdou
ale, aby předali pozdravení pokoje. Nic lepšího nemají a nic lepšího člověk nepotře-
buje. Trochu pokoje? Pokoj navíc v domě. Čeština to umí pěkně zdvojsmyslnit. Jako-
by staví těm „doma” o pokoj navíc. Pokoj od Pána Boha a Ježíše, jeho syna, ať na vás
spočine. A my zas jdeme. Zabydlete se v tom pokoji a nezapomeňte, že ten pokoj mů-
žete předávat dál i vy, třeba těm, kteří nemají, ani kde by přespali. Třeba těm na uli-
cích. Těm, se kterými se už nikdo nechce bavit, protože se stali jen smradlavým kolo-
ritem veřejného prostoru. Co třeba i jim pomoci k bydlení? Postavit jim pokoj
a pozdravit je?

Přeji vám pokoj, „pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, ať střeží vaše srdce i mysl
v Kristu Ježíši.“ Fp 4,7 -MOp-
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Editorial

Únorové číslo je lehce unášeno tématem stáří. Pustíte-li se ale do čtení od začátku, sezná-
míte se, s čím putovali apoštolé a co předávají i nám. Najdete pozvánku na Filmový klub,
který proběhne 7.2. V únoru budeme vařit polévku pro bezdomovce, ale i pro nás jídlo na
sborovou neděli 19.2. Hlásíme nové přírůstky do sborové knihovny. Stojí za to! Píše o tom
Kuba Raška. Jestli vás zajímá, jak vypadají bohoslužby v Mnichově, nalistujte stránku 6.
Sborové dění představí zápis staršovstva. Život církve Zprávy a pozvánky ČCE. Dozvíte se
také o nové výstavě, doufáme, že ji přijmete s pochopením. Nezapomeňte na anketu. Od-
povídá Hana Janečková a na závěr přijde Kritika od Petra Nesvadby.

Při otevření Katakomb na vás vypadnou dva listy. Jeden s programem a druhý anketní.
Anketa nese název: Dlouhodobá strategie ČCE. Napište svůj názor a vhoďte do krabice
pod sborovou nástěnkou, nebo zašlete své nápady e-mailem na vrsovi-
ce@evangnet.cz. Termín dodání je 21. 2. Na staršovstvu o tom budeme mluvit. Odpově-
di zašleme strategické komisi. Anketa je anonymní.

Stanovili jsme datum Výročního sborového shromáždění. Bude 5. 3. 2017. V březno-
vých Katakombách vyjde návrh rozpočtu na rok 2017, hospodaření roku 2016 a program
jednání. Vše bude vyvěšeno na nástěnce po zasedání staršovstva, tedy nejpozději v neděli
26. 2. Celkově bychom chtěli, aby březnové Katakomby měly podobu výroční zprávy. Po-
kusíme se jako loni nejen o statistiku, ale o takové mini reportáže ze sborového života.

Přijměte také dobrou zprávu. V neděli 26. 2. proběhne ve sboru křest. Všichni jste
srdečně zváni. Týden před tím sborový oběd.

„Únor bílý, pole sílí.“ Přeji vám mnoho sil, bíle je nečekaně i v Praze. -Mop-

Láska v únoru?
Vzhledem k tomu, že první úterý v měsíci je v době redakční uzávěrky ještě před námi, úno-
rový filmový klub nás teprve čeká. Jak avizovaly již minulé Katakomby, v úterý 7. února od
18:00 budeme opět v prostorách modlitebny promítat film. Čeká nás komorní drama se
dvěma hlavními postavami, které se v uzavřeném prostředí svého bytu musí potýkat s otáz-
kami a výzvami, jimž musí čelit každý z nás. Francouzský film Láska o stárnutí, slábnutí,
umírání a přetrvávající lásce je jeden z nejoceňovanějších evropských filmů posledních let
– za vše mluví Oscar za Nejlepší zahraniční film.

Po projekci nás čeká diskuze s členkou strašnického sboru ČCE, socioložkou PhDr. Ha-
nou Janečkovou, PhD., která se právě tématice stárnutí, nemocí a vztahem společnos-
ti k nim celý život zabývá. Můžeme od ní tedy očekávat jak odborné vysvětlení mecha-
nismů, které v situacích podobných těm filmovým fungují, tak i osobní zkušenost s prací
s lidmi, kteří tyto příběhy prožívají.

A co se nám rýsuje dál? V úterý sedmého března se můžete těšit na film o současném
Polsku. Pro další měsíce jsou pak v jednání témata jako psychiatrie, Indonésie či ekolo-
gie. Rozhodně je tedy na co se těšit.
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Filmový klub s dokumentárními i hranými filmy, týkajícími se aktuálních společen-
ských témat, které okomentuje zajímavý/á host/hostka, probíhá vždy 1. úterý v měsíci
od 18:00 hodin v prostorách sboru. Jste srdečně zváni! David Pfann, MV

Žít pro jídlo versus jíst pro život
Sestry a bratři, v našem sboru máme dvě hezké aktivity kolem jídla. Jedna jde dovnitř
a druhá ven. Doufám, že obě lahodí smyslům bez rozdílu adresáta našich výtvorů.

Třetí únorovou neděli 19. 2. jsme se staršovstvem naplánovali další sborový oběd.
Srdečně k němu zveme! Shodli jsme se, že forma ochutnávek je praktická a zajímavá,
proto bychom po sekaných opět zvolili tuto formu. Ještě se nám ale nepodařilo vymyslet,
co by mělo být tím jednotícím prvkem, jaký druh jídla zvolit. Jestli máte nějaké nápady,
dejte nám (mně, Matějovi anebo někomu ze staršovstva) vědět a my to posuneme dál.

A teď k té jídlové aktivitě směrem ven. Již pár let funguje seniorátní vaření polévky
pro lidi v bytové nouzi. Do sítě podpůrných sborů jsme zapojeni i my. V roce 2017 bu-
deme vařit a vydávat polévku před Hlavním nádražím tyto dny: 15. 2., 10. 5., 23. 8.,
20. 12. Dobrovolníci a dobrovolnice k organizaci a přípravě jsou vítáni. Nejbližší ter-
mín je jenom pár dní před sborovým obědem a bylo by milé, kdybychom síly pro pří-
pravu dokázali trochu rozdělit. Polévka se vydává ve středu od 18:00 hod. 17:45 je
dobré vyrazit ze sboru. S vařením je tedy potřeba začít kolem 14:00. Nebo bude-li větší
zájem v úterý, můžeme vařit den před vydáváním. Středeční termín je ale praktičtější,
jídlo se pak už nemusí ohřívat (což trvá 3 hodiny). MV

Nová výstava ve sboru
Milí přátelé, na staršovstvu jsme probírali další možnou výstavu. Dlouhou dobu uvažujeme, že
bychom poprosili o vystavování obrazů Danielu Fojtů. Daniela maluje, ilustruje, organizuje vý-
stavy a tvoří mandaly. Její tvorba se dotýká toho nejhlubšího v člověku. Na mě působí jako svě-
dectví o životě. Bez obalu líčí strach i naději. Taktéž je to s mandalami, které  Daniela tvoří.

Co jsou mandaly a proč je chceme vystavovat?

Slovo mandala pochází ze staroindického sanskrtu a znamená kruh. Ve svém původ-
ním významu je to náboženský symbol, který je dodnes v tomto náboženství využíván.
Ale i evropské myšlení je zná. Carl Gustav Jung v nich nalezl náměty pro psychoterapii
a využívají se dodnes, aniž by pracovali s celým indickým náboženstvím. Znám osobně
několik lidí, kteří při tvoření mandal nalezli osobní klid a harmonii.

Mandaly se obecně snaží poukázat na lidskou celistvost, jednotu a harmonii. Jsou vy-
užívány jako symboly, které odkazují člověka k přesahu. Podobně je využívána modlitba
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růžence v římskokatolické zbožnosti, v pravoslaví zas můžeme vidět podobu v ikonách
světců. Protestantismus nic takového nepřijal do své zbožnosti.

Mandaly z náboženského důvodu vystavovat ale nechceme, byť je třeba jasně říct, že
takovou hodnotu v Indii mají. Nám jde spíš o představení jejich krásy, která něco vyja-
dřuje a seznámení se s druhem umění, které není původně evropské.

Máte-li nad tím přeci jen pochyby, nabízím vám tento svůj pohled opřený o zvěstová-
ní apoštola Pavla. Pavel píše: „Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v kaž-
dé podobě.“ (1Tes 5,21). Zlým Pavel myslí jednání, které někomu ubližuje. Mandaly nic
takového nedělají, naopak mohou obohatit naše znalosti. Porozumět jiné kultuře a při-
vést nás ke kráse uměleckého zpracování. Jinde Pavel píše: „Svobodu nám vydobyl Kris-
tus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ (Ga 5, 1). Otrocké jho
Pavel vidí v některých SZních příkazech a předpisech týkající se obřízky, potažmo celé-
ho Zákona. Proti úzkostlivému dodržování Zákona staví do centra přemýšlení postavu
Krista a jeho příběh. Vše ostatní je pro něj odvislé (v druhém sledu) a tedy vlastně i vol-
ně konzumovatelné. To, co svobodu prožívání světa omezuje, nejsou lidské výtvory a na-
kládání s nimi, ale to jestli vedou k zlému a jsou zneužívány. Zkoumejte, co opravdově
odvádí od toho podstatného, nebo co prokazatelně škodí druhým, to je smysl Pavlova
zvěstování. Co neodvádí a nevede ke zlému, je dovoleno. Mám za to, že ani jednu skut-
kovou podstatu „zla“ mandaly nenaplňují a že je ve své křesťanské svobodě smíme zkou-
mat a hledat jejich krásu. Kdybychom mandaly vystavovali nad stolem Páně, byl by to
velký problém, ale do galerie? Tam dobré umění patří a tohle dobré umění je.

Výstavu bychom chtěli zahájit začátkem března. Celou tvorbu Daniely Fojtů nalezne-
te zde: http://www.danielafojtu.cz/. -Mop-

Pozvánka k četbě
Milí vršovičtí, chtěl bych Vás co nejsrdečněji pozvat k bližšímu prozkoumání dvou nových pří-
růstků do naší sborové knihovny. Byl bych moc rád, kdyby některé z Vás dokonce napadlo si
nové knihy půjčit domů a přečíst, byť se jedná o vědecké texty mající každý okolo 500 stran.
V případě obou knih (vydány 2016) se jedná o originální a zásadní příspěvky k dějinám evan-
gelického prostředí (nejen) na českém území v časech utváření moderního světa.

První titul nese název Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská
společnost pozdního osvícenství a jejím autorem je přední český odborník na sociální dě-
jiny evangelického společenství v 18. a 19. století Sixtus Bolom-Kotari. Pojednává o jed-
nom z „otců zakladatelů“ moravského protestantismu po vydání Tolerančního patentu,
prvním moravském reformovaném superintendentovi Michaelu Blažkovi. Nepíše se zde
však pouze o jeho osobě, naopak: autor dokázal vykreslit velmi živě a barvitě utváření
sborů, radosti a strasti „tolerovaných“ věřících i se ptát velmi aktuálně po smyslu udr-
žování evangelické komunity v dnešní době.

Druhá kniha je časově zasazena do doby, kdy se ještě ani náznakem neprosazovala ná-
boženská tolerance a platilo spíše ono známé cuius regio, eius religio. Kniha se jmenuje
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Z Cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských ko-
munit v 18. století. Její autorka Eva Hajdinová se zde nevěnuje boji o uznání, o které šlo
například v činnosti Michaela Blažka a prvních farářů, nýbrž spíše strategiím přežívání
tajných evangelických komunit v čase, kdy jejich vyznání bylo zakázané. Zde je potřeba
ocenit především to, že autorka pojala výzkum života českých evangelíků a francouz-
ských hugenotů ve srovnávací perspektivě dvou zemí.

Příjemnou četbu Vám přeje Jakub Raška

Pozdrav z Mnichova, část II.
Na lodi nezáleží

Po jedenácti letech ráda zajdu do kostela, co není metafora. Vím, že tím sypu sůl do vršo-
vických ran, ale je to tak. Ramersdorfský Gustav-Adolf-Kirche je spíš menší kostelík se za-

střeným průchodem do sborového domu, předzahrád-
kou a zadní zahradou s ohništěm. Už od pohledu
působí mile a útulně, stejně jako okolní vilková čtvrť.
Poprvé jsem tam vlastně zavítala na zkoušku zpěvu,
která se koná v sále. Když jsem dala průchod svému
prvotnímu nadšení, zmrazila mě kolegyně z altů Irene
s tím, že celá čtvrť vznikla ve 30. letech jako vzorové na-
cistické sídliště. Ať se schválně mrknu do kostela…

Šla jsem tam a dost jsem koukala: Celou přední stěnu
totiž zabírá freska, které vévodí obrovský Ježíš s vlasy
tak blonďatými, že by se za ně nestyděl ani Kamil Stři-
havka. Mocně žehná příchozím a provrtává je modrý-
mi zraky. Vlevo i vpravo od něj stojí o něco méně mo-
hutní archandělé (toho krajního jsem nejdřív
pokládala za Marii, je totiž úplně stejně blonďatý a mo-
drooký jako Ježíš, jenže má křídla). Nad nimi se vzná-
ší čtyři serafíni a úplně nahoře je Boží oko, z něhož trčí
neuvěřitelně svalnatá ruka. Pod Ježíšem sedí tři andělé
s troubami a hluboko pod nimi vylézají z hrobů lidé,
tvářící se zatraceně. Sborová kunsthistorička to ve

svém článku komentuje slovy: „Mrtví jsou zobrazeni velmi živě, v pohybu a s nedotčený-
mi, výraznými těly.“ A taky dost vypracovanými, dodávám já, nejsouc vázána kunsthisto-
rickým slovníkem. Irene mi pak říkala, že mezi místními evangelíky proběhla diskuse,
jestli se nemá obraz přemalovat, ale  nakonec ho tam nechali jako memento.

Od té doby ho vídám celkem pravidelně při bohoslužbách a rozhodně jsem si na něj  ne -
zvykla. Zato si na něm pokaždé uvědomím, že na „lodi“ vlastně nezáleží a že nelaskavou ku-
lisu lze přebít laskavým přístupem. Místní pan farář je totiž neobyčejně srdečný, radostný
člověk, který rád využívá všelijaké teatrální prvky, aby rozhýbal své farníky. Obrací se na ně
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s otázkami, při přímluvných modlitbách běhá s mikrofonem sem a tam, aby se každý mohl
připojit, při vánočních nešporách nechá děti zpívat Tichou noc a capella. A když se  někdy
třeba rozpadne kánon, libuje si, jak to bylo krásně nedokonalé.

Minulý týden jsme byli celá rodina na dětských bohoslužbách. Nejprve vystoupila sbo-
rová sestra s maskotem Gustlem, plyšovou kostelní myší, a uvedla děti do příběhu, v němž
Ježíš kráčí po moři. Pak rodiče sehráli jednoduchou tematickou „scénku“ (mimochodem,
Ježíše ztvárnila žena). Následovalo krátké kázání a pak tvořivá část. To se do uličky mezi
lavicemi nanosily stoly a někdo z rodičů předvedl dětem, jak si vyrobit upomínku na bo-
hoslužbu: lodičku pro učedníky. Plachtu si mohly děti vyzdobit nějakým oblíbeným bib-
lickým výrokem. Po deseti minutách se vše uklidilo a kdo chtěl, mohl přečíst, co má na
plachtě. Nejdřív jsem z toho byla trochu paf, ale vlastně to výborně fungovalo. I naše hol-
čičky po chvíli slezly z kúru a přidaly se k ostatním. A nad tímhle spontánním srocením
trůnil netečný Střihavka, kterého si v jeho odloučenosti nikdo nevšímal. Protože skuteč-
ný Ježíš právě zachránil svého učedníka Petra z rozbouřených vod…

Z Ramersdorfu zdraví Šlerkovi a Otterovi

Zkrácený zápis ze staršovstva 19. 1. 2017
Přítomni – Matěj Opočenský, Tomáš Vokatý, Bára Masopustová, Jitka Černošová, Pavel
Staroba, Michael Otřísal, Zuzana Freitas, Richard Šípek; hosti – Martina Valášková

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• bohoslužby – MO – téma Krédo; neděli 22.1. by mohl kázat Zdeněk Bárta, pokud bu-

de souhlasit staršovstvo – staršovstvo souhlasí
• nedělní škola – pokračujeme dle katech. příručky
• rodiče s dětmi – cyklus Zástup stále přichází (od Abrahama…)
• biblická s dětmi/náboženství – dvakrát do měsíce; před Vánoci 16. 12. odpadla, pro-

tože děti toho měli hodně, v pátek 20. 1. je na řadě úpadek papežství a 14. stol. – ob-
dobí 3 papežů; pak reformace; přemýšlíme nad novou řadou (místo církevních dějin)

• schůzky mládeže – na pokraji přežití; hledáme nějaké cesty k životu; Jan Škrob, Mar-
tina, Matěj mají v pátek poradu

• biblická pro třicátníky a starší mládež – josefovský cyklus
• biblická pro dospělé – janovská znamení
• setkání seniorů – 19. 1. 2017 Alena Štěpánová: Zahrady pražských domů
• křestní/konfirmační příprava – křestní příprava Andrey pokračuje; křest Františka,

syna Mirky Humlové během března – staršovstvo rádo souhlasí
• ekumena – 18.1. 2017 v 19.00 proběhla Ekumenická mše u Sv. Ignáce, kázal Matěj Opočenský

REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• 18. 12. – Vánoční slavnost v Maně – veliký přípravný tým; všechno fungovalo dobře;

nevadilo, že se necvičilo na místě – ranní přehrání hry stačilo; cvičit na místě asi ne-
půjde ani v příštím roce, jestli budeme chtít hrát v Maně (protože se platí nájem -- cca
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5.000 Kč); divadlo bylo ze tří čtvrtin plné, děti hra bavila; zlepšit by se dalo ještě nacvi-
čování – klást důraz, ať děti mluví pomalu

• 24. 12. – Nešpory ve sboru – cca 30 lidí; volné čtení textu + zpěv, zapojování dětí do
liturgie, zakončení zapálením svíček

• 3. 1. – Filmový klub – Téma: Právo na bydlení; 2 kratší filmy Ubytovny a Chceme byd-
let!; host Jan Snopek (expert na bydlení v Agentuře pro sociální začleňování, zakláda-
jící člen Platformy pro sociální bydlení, konzultant Magistrátu města Brno pro oblast
sociální bydlení); přišlo 25 lidí, diskuze byla dobrá – asi 1,5 hodiny

• podání grantových žádostí – grant na Filmový klub nevyšel; odůvodnění znělo: „Ne-
jasná vazba na život sboru. Dle popisu se jeví, že jde pouze o otevření prostor veřej-
nosti, není to otevření církve ve smyslu výzvy. Jde pouze o kulturní aktivitu bez snahy
o propojení filmového klubu s ostatní sborovou činností. Podpora z DARP se má vzta-
hovat především na projekty, které ,podporují rozvoj společenství a služby sborů nebo
vedou lidi k víře v Ježíše Krista‘. S důvody nesouhlasíme, vyrozumění akceptujeme.
Martina zkusí další grantovou možnost – mikroprojekt v rámci seniorátu.

PLÁNOVANÉ AKCE
• Výroční sborové shromáždění – do konce března odevzdat Evidenční dotazník, Vý-

kaz hospodaření za r. 2016 a Rozpočet na r. 2017 – to vše schválit na VSS; VSS bude
5. 3. 2017 (na staršovstvu 23. 2. udělat Evidenci, Výkaz hosp. a Rozpočet – schválit;
v neděli 26. 2. obeznámit sbor)

• Sborový oběd 19. 2. 2017 – osvědčil se model – vaří nás víc jeden druh jídla v různých
provedeních (sekaná se saláty); co vařit dál?

• pozvat někoho na přednášku o Lutherovi – Halama?
• Výstava od února/března – výstava obrazů Daniely Fojtů („Mandaly”)
• Polovíkendovka 24.–25. 2. pro děti – opět do Litoměřic, výlet do Terezína/ Úštěk
• polévky pro lidi v bytové nouzi (středa) – 15. 2., 10. 5., 23. 8., 20. 12
• filmový klub 7. února – téma stáří; film „Láska” od M. Hanekeho + diskuze (host

PhDr. Hana Janečková PhD.); v březnu – Polsko; ženy v Polsku, současná situace –
hostka – Hana Blažková

ZPRÁVA PASTORAČNÍ PRACOVNICE
organizace, zajištění a také vedení nedělky; tvorba Katakomb (za pomoci T. Vokatého – sá-
zení, jednorazová pomoc H. Blažkové – korektury) a sborového programu; vedení dětské
biblické – v prosinci 1x; nejbližší v pátek 20. 1.; organizace a příprava filmových večerů – při-
pravujeme již víc napřed; účast na seniorátní pastorálce 10. 1. 2017; zajištění nové pojistné
smlouvy – Allianz; pastorace – dlouhodobě: zjišťování stavu – hlavně členů, o nichž nic neví-
me; návštěvy; žádost o mikroprojekt – filmový klub; 23. – 27. + 30. 1. – 3. 2. dovolená

FINANČNÍ ZPRÁVA K 31.12.2016 
(nejedná se ale o definitivní stav hospodaření za rok 2016)

• výnosy sbor: celkově: 1,338,515.37,-; z toho: 29,600,- dary členů sboru; 329,860,- sa-
lár; 39,300,- ostatní dary tuzemské; 57,929,- sbírky, celkem 456,689,-, od pojišťovny:
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707,314,-; zúčtování fondů na opravu bytu a výměnu koberce: 172 860,-; náklady sbor:
celkově 1 164 700.31,-; z toho 645 209,- oprava po havárii vody a 519 491,- provoz sboru

• výnosy byt: 80,243,-; náklady na byt: 672,610,- z toho oprava bytu 606,850,-
• sborové hospodaření celkem: – 418 795,-
• Sbírky provedené – Sbírka na bohoslovce a vikariát – 25. 12.; Archová sbírka na Haiti;

Sbírky provést: celocírkevní sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost (5. 3.)

INVENTARIZACE K 31. 12. 2016
• vše nalezeno/v pořádku – věci v seznamech i pokladna
• pračka, sporák a lednička v bytě – jsou stále v našem majetku; pračku vyŕazujeme, spo-

rák a ledničku nabídne MO za odvoz

CELOCÍRKEVNÍ AGENDA
• Otázky pro strategickou komisi – výsledek přemýšlení nad otázkami odeslat do konce

února (pravděpodobně)
• 25. 3. 2017 – seminář pro presbytery/ky

RŮZNÉ
• VZT a topení – vyčištěné a opravené; dořešit 1 jednotku (kancelář a filtr do sborové

místnosti) příští týden – zatím náklady 4296,-
• smlouva Allianz – pojištění platné od 14. 1.; 16.735 Kč/ročně včetně bytu; na 3 roky

pak se automaticky prodlouží; byt – pojištění nemovitosti je 827 Kč; zbytek pojistné
částky padne na MO (je tam pojištění domácnosti)

• možná spolupráce s kavárnou, která bude poblíž sboru a kterou bude provozovat ne-
ziskovka Ramus a studenti 3. LF UK
Zapsal R. Šípek, zkrátila a upravila MV; úplný zápis k nalezení v kanceláři faráře

Zprávy a pozvánky ČCE
• Novým ředitelem Diakonie ČCE se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v sou-

časné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE.
• Blíží se vyplňování evidenčních dotazníků. Termín je do 15. 3.
• V jedné z postních neděli roku 2017 se koná ve všech farních sborech celocírkevní

sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost.
• Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE vyhlašuje postní sbírku na

podporu lidí v uprchlických táborech na západě Myanmaru/Barmy, V loňské sbírce vě-
nované lidem v uprchlických táborech na severu Iráku se podřilo shromáždit 518 136 Kč.
V 60 táborech ve státě Rakhine na západě Barmy žije po konfliktech v roce 2012 kolem
140 000 tzv. „vnitřních uprchlíků“, tedy lidí, kteří prchají ve vlastní zemi. Od roku 2014 zde
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce působí společně s Lutheran World Federa-
tion a věnuje se především prevenci požárů a distribuci balíků s materiální pomocí (nádobí,
oblečení, moskytiéry). Letos se zaměří na vzdělávání dětí a podporu zemědělství.
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• Křesťané všech generací z celého světa se pravidelně jednou za dva roky sjíždějí na Kir-
chentag do Německa. Tématem toho nadcházejícího, který se koná v termínu 24. –
28. května 2017 v Berlíně a Wittenbergu, je „Ty mě vidíš“ (1. Mojžíšova 16,13). Po-
platek 1600 korun zahrnuje kromě vstupenky na Kichentag také cestu společným au-
tobusem z Prahy, jízdenku po Berlíně, ubytování ve společné ubytovně (škole) nebo
v soukromí v rodinách a čtyřikrát snídani. Termín pro přihlášení je 20. února. Po-
drobnosti ke Kirchentagu a přihlašování na http://www.ekumenickarada.cz/ktg2017.

• 30. sbormistrovský kurz pro (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormi-
strovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology proběhne 24. – 26. 2. 2017
ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Lektorem kurzu bude KMD Ruth
Forsbach, církevní hudebnice z Remscheidu, varhanice, klavíristka, dirigentka a pe-
dagožka. Poplatek za stravu a ubytování na osobu činí 1.350 Kč. Na kurz je možno se
přihlásit formou závazné přihlášky do 20. 2. 2017. (Info na nástěnce)

• Poradní odbor pro práci s laiky zve na sobotu 25. března na Setkání pro presbytery
„Co by měl vědět každý presbyter”. (Info na nástěnce).

• 10. – 12. února 2017 se uskuteční v Praze seminář pro výpomocné kazatele. Přihlá-
sit se je možno na této webové adrese http://prihlasky.srcce.cz/akce/90-seminar-
provypomocne-kazatele.

• „Evangelická krása – setkání, uvažování, rozhovory” to vše proběhne 29. 4. – 5. 5.
ve středisku Sola fide v Jánských Lázních. Přihlašuje se do 15. dubna 2017 on-line
na adrese http://prihlasky.srcce.cz, e -mailem (vychova@e-cirkev.cz), nebo poštou. (In-
fo na nástěnce)

• Na nástěnce je k nalezení kalendář celocírkevních akcí na rok 2017 (anebo pro čtenáře  elek -
tronické verze tady http://www.e-cirkev.cz/data/u/d/o/2017-01-Prehled-akci-CCE-2017.pdf)

Anketa: Stárnu, stárneš, stárneme (část 2.)
1. Co pro Vás znamená stáří?
2. Těšíte se na něj/jste rád/a, že v této etapě již jste?
3. Znáte nějaké organizace, které zajímavým a tvořivým způsobem pracují se staršími lidmi?

PhDr. Hana Janečková, PhD. – 67, socioložka medicíny a veřejného zdravotnictví, před-
nášející na ETF UK, 3. LF UK, zakládající členka České alzheimerovské společnosti.
1. Pro mě osobně? Nic víc než přibývající léta a bolavá kolena, a také krásná nová role ba-

bičky. Jinak vše pokračuje. Mám to štěstí, že mám práci, těším se ze své rodiny, přátelství,
přiměřeného respektu a finančního zabezpečení. Jsem vděčná, že patřím do sboru ČCE.
Ještě jsem vlastně dost mladá, stále stejná, pořád mohu být sama sebou. Uvědomuji si
ale, že by to tak být nemuselo. Stáří je asi také určitá, postupně se zvětšující křehkost.

2. Ano, jsem ráda. Člověk toho hodně prožil, hodně toho udělal a teď může pracovat pro
radost a dobrovolně. Je až s podivem, jak jsem stále potřebná na všech polích a je to
dar, když člověk může být užitečný. Až přijde etapa závislosti, té se bojím a budu se
muset hodně učit, jak se s ní vyrovnat. Snažím se na ni připravovat nejen sama (tro-
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chu cvičím, myslím na pohyb), ale také se snažím připravovat své okolí (hýčkám si
vztahy v rodině a s lidmi vůbec).

3. Nemám ráda tu věkovou segregaci, takže mám nejraději akce a programy pro všech-
ny generace. To nabízejí třeba církve, někdy obce. Jinak mi připadá docela dobrý So-
kol, Elpida, U3V, Život 90. Anketu připravila a za odpovědi děkuje MV

Kritika
Každý ji známe. Setkáváme se s ní neustále a – alespoň občas – ji i sami provozujeme. Jedná se
o činnost, která je (zvláště v Čechách) velmi oblíbená. Tedy samozřejmě pouze potud, probíhá-li
jaksi ve směru od nás k někomu jinému; v takových případech je totiž nepochybně spravedlivá, věc-
ná, konstruktivní a potřebná. Je-li ovšem adresována nám samým, nebývá vítána, neboť je zcela
nepochybně nespravedlivá, osobní, destruktivní a nepotřebná.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 11

Kritika je všude. Ve veřejném prostoru i v soukromí
našich rodin. Probíhá nepřetržitě, od rána do noci.
Týká se všeho a všech, nikdo jí není ušetřen. Ně-
kdy nabývá až podoby populární sportovní dis-
ciplíny. Pokud jde o její zdroje, nemusejí být – na
rozdíl od vědeckého sdělení či článku v odborném
časopise – vlastně téměř žádné, stačí subjektivní
pocit (čím více emocionálně zabarvený, tím lépe).
S její legitimitou ani s jejími důsledky si kritizu-
jící zpravidla hlavu nelámou, stejně jako si příjemci
zhusta nehodlají ani připustit, zda nemá racionální
jádro a nebylo by tedy moudré se nad ní alespoň
zamyslet.

Rád bych se přimluvil za pozitivnější, ba vlídnější
chápání kritiky. Vždyť co je vlastně obsahem tohoto
pojmu? „Kritika“ je odvozena od řeckého „kri-
nein“, které znamená „rozlišování“, „posuzová-
ní“. Výrazem „techné kritiké“ se již v době an-
tického Řecka rozuměla velmi specifická dušev-
ní činnost, totiž činnost diferencující a v závislosti
na tom i posuzující, hodnotící, oceňující.

Není právě tato činnost jedním z nejvýrazněj-
ších atributů lidského myšlení? Neznamená vů-
bec samo „myšlení“ především kritický – tj. roz-
lišující – přístup ke světu, věcem, lidem, životním
situacím i k sobě samému? Ano, „být kritický“
vskutku v prvé řadě znamená mít odstup, ne-
chápat věci zjednodušeně, nýbrž naopak – v je-
jich vnitřní složitosti, v souvislostech, vztazích,
s maximálním porozuměním jejich předpo-
kladům a důsledkům. Nejvýrazněji se tento
nárok uplatňuje v myšlení vědeckém; bez vnitř-
ního rozměru kritičnosti by se vlastně o „cestu

k vědění“ ani  nejednalo! Například každý histo-
rik důvěrně zná, jak složitými metodologickými
postupy je nezbytné uplatňovat tzv. kritiku his-
torických pramenů, aby výsledkem jejich po-
souzení, analýzy a interpretace bylo skutečné „vě-
dění“, nikoli pouhá sumarizace historikových
představ, nahodilých zobecnění, pocitů a dojmů.

Ani v běžném, každodenním myšlení neměl by
však chybět kritický přístup, nemá-li tento způsob
„zmocňování se světa“ ustrnout do podoby banali-
zace, prvoplánovosti, schématického posuzování
ahodnocení. Zdaleka nejde jen oto, že nekritický člo-
věk nevidí svět dostatečně „košatě“ a „barevně“; jde
i (nebo hlavně?) o to, že člověk, postrádající schop-
nost intelektuálního odstupu a diferencovanějšího
posuzování, stává se velice snadnou „kořistí“ vše-
možných populistů, demagogů a manipulátorů,
ať již ze sféry reklamy, politiky či ze sfér ostatních. Aje-
li pravdou, že jedním z klíčových předpokladů fun-
gování demokratické společnostije samostatně uva-
žující a konající občan, pak bychom neměli výcho-
vu ke kritickému myšlení rozhodně podceňovat!

Všude kolem sebe slyšíme, že lidi (a zejména ty
mladé) je třeba vést ke kritickému myšlení. Činí-
me tak ale doopravdy? Nepředkládáme dětem ve
škole často jen fakta k „naučení“, místo toho, aby-
chom je vedli k jejich kritické reflexi? A co v po-
litice a ve veřejném prostoru vůbec? A v rodinách?
Nepřipisujeme začasté kritice rozměr osobní
urážky a neprahneme po banální chvále? Sku-
tečným protipólem kritiky není ovšem chvála, ný-
brž nekritičnost. A té vidím kolem sebe, žel Bohu,
až příliš.                                                  Petr Nesvadba
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Recept: Bezlepková pečená jablka
„Nad hlavou jabka, pod nohama jabka, všude kolem jabka…” zpívá Původní Bureš.
Milí a milé, jednou si tak špacíruju přes Ípák a hele, stánek s jídlem. „Slečnóóó, poďte
ochutnat!” Byli to vegané, tak si říkám, „co bych nešla, aspoň budu mít ňákou tu inspi-
raci”. Ochutnávací pochutnáníčko bylo věru mňam, nechala jsem jim tedy kontakt a od
té doby mi každý týden přistane na mejlu hrstka dobrých receptů. Co jíst teď v zimě, když
máme chuť na sladké a nechceme kupovat přeslazené sušenky? Třeba pečená jabka!

Z jablíček odřízneme vrchní část a vydlabeme. Získanou dužinu bez jádřince nakrájí-
me nadrobno.V rendlíku rozehřejeme margarín, přihodíme jablíčka, nasekané datle,
skořici a citronovou šťávu. Podlijeme několika lžícemi vody a necháme pod pokličkou
dusit do změknutí. Datle se ve finále krásně roztečou a dodají směsi karamelový nádech.

Na drobenku stačí všechny ingredience naházet do větší misky spolu s nasekanými
datlemi a ručně stručně promíchat. Pokud by byla drobenka příliš mastná nebo suchá,
přidáme buď mouku, anebo margarín.

Vydlabaná jablíčka naplníme skořicovou směsí a posypeme drobenkou. Pečeme na
180 °C cca 15 minut.

Martina Valášková

Na 2 porce:
2 jablka
2 lžičky skořice
4 datle medjool
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce vegan margarínu

Na drobenku:
4 lžíce mandlové mouky
2 lžíce třtinového cukru
2 lžíce vegan margarínu
2 lžíce jáhlových pukanců
2 lžíce sekaných ořechů
5 datlí medjool
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Program
únor a březen 2017

05.02.2017 neděle 9.30 bohoslužby Káže Matěj Opočenský

07.02.2017 úterý 18.00 Filmový klub: Láska (M. Haneke|2012 | FR, DE, AUT | 125') 
následuje diskuse s PhDr. Hanou Janečkovou PhD.    Téma: stáří

12.02.2017 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Káže Matěj Opočenský

15.02.2017 středa 15.00 vaření polévky pro bezdomovce – v 18.00 výdej na Hlavním nádraží
(přihlašování na: http://doodle.com/poll/u9ibv688mceunxh2)

16.02.2017 čtvrtek 10.00 setkání rodičů a nejmenších dětí

19.02.2017 neděle 9.30 bohoslužby s VP, následuje sborový oběd Káže Matěj Opočenský

21.02.2017 úterý 20.00 třicátníci U Radů, Tolstého 5

23.02.2017 čtvrtek 14.00 senioři

21.2.2017         termín pro odevzdání ankety o církvi a poznámek ke sborové výroční zprávě 

23.02.2017 čtvrtek 20.00 staršovstvo

24.02.2017 pátek 16.00 konfirmandi

26.02.2017 neděle 9.30 křestní bohoslužby Káže Matěj Opočenský

březen –červen nová výstava ve sboru Daniela Fojtů

02.03.2017 čtvrtek 18.00 ekumenická bohoslužby na začátku
postního období

Kostel Sv. Václava,
náměstí Svatopluka Čecha

05.03.2017 neděle 9.30 bohoslužby s částí pro děti i dospělé Káže Matěj Opočenský

05.03.2017 neděle 10.30 Výroční sborové shromáždění – rozhodujeme o sboru (duchovně i ekonomicky)

07.03.2017 úterý 18.00 Filmový klub: téma Polský antisemitismus. Hostka: Hana Blažková. Film je v jednaní.

10.-11.3. pá-so 17.00 polovíkendovka nejen pro rodiče s dětmi. Úštěk/Litoměřice

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



Zpráva na výroční sborové shromáždění za rok 2016

Milí přátelé, chtěl bych vás pozvat do psaní výroční sborové zprávy za rok 2016. V tom roce toho prošlo sborem dost. Od pravidelných setká-
ní až po vodu. Sepsal jsem to snad všechno. Určitě ve vás něco z toho, co jsme zažili, zůstalo a budete mít chuť k tomu napsat 2-3 věty. Spo-
lečnou koláž bychom pak dali do katakomb a přečetli či rozdali při VSS 5. 3. 2017. Podmínkou je stručnost, vyjde-li z toho i pozvání do dal-
šího podobného setkání, bude to jen dobře. Vtip se neodmítá:-). Termín dodání je 21.2. a posílejte na email: vrsovice@evangnet.cz nebo do
krabice.

LIDÉ VE SBORU

• křest dospělých (4.9.) a dětí (15.5.)
• někteří jsou na rok či déle v cizině
• …

DUCHOVNÍ PROGRAM:

• bohoslužby klasické, s VP, rodinné, obrazové
• nedělní škola
• sborová setkání v týdnu:

– mládež
– biblické
– třicátníci
– středeční skupina
– děti
– konfirmandi
– senioři
– příprava bohoslužeb s dětmi
– rodiče s nejmenšími dětmi
– přípravy ke křtu

• ekumena (únor, na konci června odešel pater S. Góra)
• společné bohoslužby na Velký pátek s FS Žižkov I. a II.
• zahraniční ekumena: Weite wirkt (Richard Šípek – návštěva Bie-

lefeldu)
• Nešpory – velikonoční a vánoční
• Nacvičování a představení Vánoční hry v divadle Mana
• doprovod při bohoslužbách

SPOLEČENSKÉ PROGRAMY:

• Sborový dopis Katakomby (10×)
• Zažít město jinak
• Noc kostelů
• Výstavy ve sboru (Mirek Rada 90, Jarmila Radová, Pavel Vagner)
• Polovíkendovky pro rodiče s dětmi (2×)
• polosborový tábor” v Krkonoších
• Sborová dovolená na Rezku
• Filmový klub s hosty
• Společné obědy po bohoslužbách (4×)
• Podání grantů: na revitalizaci vnitrobloku, na pořádání filmového

klubu a mediálního pracovníka
• 20 let v Tulské
• Oslavy Jeronýma Pražského
• Horoušánky (senioři a střední generace)
• Akce stromy
• Akce otců
• Grilování ve vnitrobloku 26. 6. 2016
• Divadlo ve sboru

„DIAKONIE”:

• Vaření polévky pro bezdomovce (4×)
• Finanční podpora SZP Diakonie ČCE Praha
• Farář chodí do domova seniorů na Vršovickém náměstí a do ne-

ziskové organizace Fokus povídat o bibli
• Akce Krabice od bot

TECHNICKÉ VĚCI:

• Oprava Tulské po havárii vody a rekonstrukce bytu
• Sborové brigády (2× ve sboru, 1× celotýdenní v bytě)
• Výkaz hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017
• Evidenční dotazník
• Změna pojistné smlouvy
• Tvorba nového webu

STARŠOVSTVO:

RŮZNÉ:


