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Důstojný život živým po smrti i zaživa!

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. (Lukáš 24,5-6)

„Pro pietu tu už místo nezbylo. Severní hřbitov v Manile už dávno není tichým místem
vzpomínek a rozjímání. Tady visí vedle smutečních věnců a květin šňůra, na které se suší

prádlo. Tamhle kdosi používá tepanou lucerničku
se svíčkou jako popelník, z nedaleké majestátní
mramorové hrobky se ozývá hašteřivý křik ma-
lých dětí.“ Není to ze zprávy o životě v Božím
království ani to není zpráva, nad kterou by-
chom se měli pohoršovat. Je to zpráva ze 14. 3.
2017 z filipínské Manily. A je to zpráva o chudo-
bě tamních lidí. Nemají kde bydlet a hřbitov ský-
tá jedinou možnost kde žít. Ve středověku byly
hřbitovy kolem kostelů a bylo to místo plné živo-

ta. „Na hřbitovech se uzavíraly smlouvy, jedlo se tam, pořádaly se tam odpolední sedánky,
dalo by se říci, že sloužily jako park.“ Říká Silvie Čermáková v rozhovoru s Tamarou Pec-
kovou pro Radiožurnál. Když jdeme na hřbitov dnes, jsme vyzváni ke klidu a k pietě. Žá-
dné běhání, „děti nekřičte!“, pamatuji si babičku, jak na nás šeptem křičela, když jsme
šli na hrob položit kytky a zapálit svíčku. Úcta k mrtvým je důležitá. To místo, kde je náš
blízký člověk pochován, svým způsobem také. Má to ale co dělat s poselstvím evangelia?
Nebo je to spíš důležité pro nás živé, kteří vzpomínají na své pochované a ví, kde jsou?

K jednomu hrobu – místu ve skále, kam se tehdy pohřbívalo – jdou ženy, aby poma-
zaly mrtvé Ježíšovo tělo. Známe to, nalezly odvalený kámen. Místo klidu dvě postavy ve
zvláštním rouchu, budícím rozruch a strach. Ženy hledají mrtvé tělo a jsou překvapeny
otázkou „proč hledáte živého s (mezi) mrtvými“?

Ta otázka je klíčová. Co tváří v tvář smrti hledáme? Láska je silnější než smrt, zpívá Pí-
seň písní. Láska Boží je silnější než jakákoliv naše představa o tom, co je před i po smrti.
Je-li někde opravdová láska, je to vždy láska k něčemu, co žije. Tělo zchřadne a rozpad-
ne se. Co to ostatní? To čím jsme? Co jsme vykonali, čím žijeme? Co jsme den za dnem?
Co to je to, co nás oživuje?

„Není zde, byl vzkříšen,“ říkají ti dva ženám. Na tomhle místě ho není třeba hledat, ži-
vého naleznete mezi živými.

Živí jsme my teď v tuto chvíli, živý je Bůh lásky. U něj máme hledat naše blízké. Tam
smíme pozvednout své oči a nedívat se ve strachu k zemi. Teď jsme tady a právě tady, kde
se setkáváme s živými v tělech, se máme snažit, aby život měl svou kvalitu. Pro život nás
samých i těch okolo i daleko (třeba v Manile) má být zajištěna důstojnost. Boží láska se
netýká jen pochovaných, týká se stejně tak nás, kteří zápasí, radují se, pomáhají, hleda-
jí, chybují, vykonají něco dobrého právě teď, když mohou. Život na zemi má svou váž-
nost a hodnotu, vzkříšení to potvrzuje. Pánu Bohu ten náš život za to stojí. Důstojný ži-
vot živým po smrti i zaživa! To znamená vzkříšení, radujme se z Velikonoc i letos!

Matěj Opočenský
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Editorial
Milé sestry, milí bratři, přátelé, v dubnovém čísle Katakomb naleznete mimořádně
3 zkrácené zápisy – dva z posledních staršovstev a jeden z Výročního sborového shro-
máždění. Z toho důvodu opět neuvádíme pozvánky a zprávy ČCE. Ty naleznete na ná-
stěnce. Jinak nás čeká článek Jana Škroba o stigmatizaci lidí s duševním onemocněním,
která je tématem blížícího se 6. promítání filmového klubu. Dále uvádíme poslední část
ankety o stáří. Tentokrát nám na otázky odpově-
děla Hana Velátová. Sborový dopis uzavírají re-
cepty, které jsme tentokrát dostali od Mirky
Humlové. Výrobky dle nich udělané bylo možné
ochutnat na křtu jejich Františka.

Letošní postní období naši pozornost několi-
krát obrátilo k časnosti našeho života. Rozlouči-
li jsme se a poděkovali za život Mirka Rady,
a stejně tak vzpomněli na faráře Boba Baštecké-
ho a Helenu Bednářovou. Ti tři, spjatí s naším
sborovým životem, odešli z tohoto světa nedlouho po sobě. S Bobem se můžeme roz-
loučit při bohoslužbách 1. 4. 2017 ve 12.30 v Poděbradech. S Helenou Bednářovou
v úterý 4. 4. 2017 ve 12.40 v malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích.

Každý jinak, ovlivnili náš život. Někoho více, někoho méně. Zapomenuti nebudou,
námi, kteří jsme je znali, a podle evangelia ani naším Pánem Ježíšem Kristem. Radost
z jejich života a práce, ať trvá!

První tři týdny v květnu bude ve sboru na praxi bohoslovec Tomáš Jun. V současné do-
bě pracuje jako kostelník ve sboru v Nuslích a jako pomocný vědecký pracovník v Cen-
tru teoretických studií. Hraje také v hardrockové kapele Flattus. Tomáš se bude účastnit
aktivně i pasivně pravidelného i nepravidelného sborového života. Od září by pak měl
nastoupit na vikariát. V květnových katakombách se vám představí víc.

Martina Valášková a Matěj Opočenský

Jak budeme letos slavit Velikonoce?
Květnou nedělí 9. 4. se postní období přehoupne do Velkého, nebo jinak Pašijového
týdne. Každý den dostal v (lidové) zbožnosti své jméno, například: Škaredá středa.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. V tomto týdnu slaví-
me bohoslužby natřikrát. Ve čtvrtek v 18.00 se sejdeme kolem jednoho stolu slavit
Večeři Páně. Je to připomínka poslední večeře Ježíše s učedníky. Zpěvem, čtením
Písma, modlitbami, vínem, chlebem a posléze i dalšími pochutinami si tuto chvíli
můžeme prožít ještě více jako společnou večeři u jednoho stolu. V pátek pak od 9.30
budeme společně s žižkovskými a letos také s jarovským sborem slavit u nás v Tul-
ské velkopáteční bohoslužby s VP. Kázat bude Matěj Opočenský a vést VP Jaromír
Strádal. Nedělní bohoslužby pak budou mít tradiční velikonoční podobu.

Všichni jste vítáni. Matěj Opočenský
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Osobnosti nášho sboru: Mirek Rada
text vyšel v Katakombách 2009/2

Se vzpomínkou na nedávno zesnulého bratra Miroslava Radu uveřejňujeme starší článek,
jenž vyšel v našem sborovém dopise. (pozn. red.)

Narodil se 23. února 1926. V letech 1945 až 1950 studoval na VUT (profesura výtvarné vý-
chovy) a na Univerzitě Karlově (pedagogická fakulta). Jeho učiteli byli zejména prof. Cyril

Bouda a Karel Lidický. Bratr Rada se nicméně aktivním
pedagogem nestal. Rozhodl se pro dráhu výtvarníka „na
volné noze“. Říká: „Ve svém ateliéru jsem byl vždy napro-
sto svobodný a dělal jsem, co jsem chtěl. Nebyl jsem vá-
zán, abych se přizpůsobil.“ Patří ke generaci, která zažila
devastující ideologii komunistického režimu naplno.
A tak po celá dlouhá léta byla hlavním zdrojem jeho obži-
vy ilustrace. Pro příklad jmenujme alespoň francouzské
vydání Shakespeara z roku 1985 a zpěvníky pro děti jako
Buď Tobě sláva, Zpívejte s námi a nyní i nový výběr písni-
ček Luďka Rejchrta Haleluja amen. Největším a celoži-
votním Radovým tématem je však Bible. Je pro něj nevy-
čerpatelným zdrojem inspirace. Jeho velká biblická díla
se realizovala kupříkladu v českobratrských kostelích
v Kutné Hoře, Jimramově, Proseči, Lounech nebo Kro-
měříži i v několika dalších sborech. V zahraničí je to ně-
mecké město Bielefeld. Radovým největším dílem je pak

pět obrazů s motivy Starého a Nového zákona v modlitebně na Vinohradech. Od 60. let
bratr Rada vystavoval na desítkách výstav, ať už samostatných, nebo účastí na výstavách
společných. Stalo se tak nejen u nás, ale i v Německu, USA, Švýcarsku a ve Slovinsku. To-
lik ve stručnosti o jeho výtvarném díle. Jak se projevoval a projevuje v životě našeho sboru?
V 50. letech minulého století se stal na delší dobu členem staršovstva. Organizoval kupří-
kladu takzvané čtvrtkaře, setkání později označovaná jako „třícátníci“. Sám při nich ne-
jednou v průběhu let přispěl vyprávěním o výtvarném umění. Je pravidelným účastníkem
nedělních shromáždění a nyní i schůzek seniorů. Do sboru přispěl také svým uměním. Ob-
raz, který věnoval vršovickému sboru na čelní stěnu jeho někdejší modlitebny na rohu
Charkovské a Černomořské, po nuceném odstěhování našeho sboru z těchto prostor v 90.
letech převzali v Kobylisích. V menších shromažďovacích místnostech v Černomořské vy-
tvořil další obraz jako sgrafito přímo na stěně. Ten byl bohužel při přestavbě po našem od-
chodu – coby nepřenositelný – nenávratně zničen. V Tulské nyní máme jeho dílo „Kříž
a desky Desatera“. Výtvarníky jsou jak jeho manželka Jarmila, která sama maluje a která
pracovala v památkové péči, tak oba jejich synové: Ondřej, člen staršovstva, od něhož má-
me v Tulské dva obrazy, i Vojtěch, známý mimo jiné obětavým nacvičováním vánočních
her dětí. Skutečnost, že nejen bratr Rada sám, ale celá jeho rodina patří mezi aktivní členy
sboru, je velkým darem a radostí. Emil Veber
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Saláry a Jeronymova jednota 2017

Informace o salárech v našem sboru v roce 2016 byly uvedeny již v březnových Katakom-
bách a hovořilo se o nich i na výročním sborovém shromáždění 5. března tohoto roku. Ny-
ní doplňuji, že saláry opět došly od 63 plátců jako v roce 2015, ale zvýšily se celkově
o 13.390 Kč, což je příjemná skutečnost.

K tomu mám ovšem ještě poznámku: zvýšení oproti roku 2015 bylo od 26 plátců
57.000 Kč (z toho tři platili oproti roku 2015 nově), ale na druhé straně jsme zazname-
nali snížení u 14 plátců 44.000 Kč (kvůli pobytu v cizině, úmrtí, zapomenutí apod.).
Mezi těmi, kdo příspěvek zvýšili, byla i řada seniorů.

Pro finance sboru by bylo dobré, kdyby snížení bylo minimální a kdyby spíše bylo více
těch, kteří mohou a chtějí salár zvýšit. Máme před sebou samofinancování církví.

Saláry je možno platit buď hotově během roku, nebo složenkou. Několik bratří a sester
také platí salár přes svou banku v pravidelných měsíčních splátkách, což je pro hospo-
daření v rodině jistě rozumné.

Číslo našeho účtu u České spořitelny je 0280963329/0800. Variabilní symbol je 10
a k tomu číslo uvedené u Vaší adresy na Katakombách.

Zároveň upozorňujeme, jako každý rok, na celocírkevní sbírku pro Jeronymovu jed-
notu. Jde o fond, z něhož se rozdělují půjčky či dary těm sborům, které potřebují pomoc
při naléhavých opravách církevních budov a podobně. Nejednou jsme z tohoto fondu
čerpali i my (v tomto roce máme půjčku, předtím jsem přijali dary). Archová sbírka pro-
bíhá do konce května. Můžete platit i složenkou jako salár, ale variabilní symbol je 20.

Emil Veber a Martina Valášková

Vezmi své stigma a choď
Krátce o stigmatizaci lidí s duševním onemocěním

I když je stigmatizace soudobý pojem, představy a praxe, které označuje, jsou známé už vě-
ky. I v Bibli čteme o rituální nečistotě spojené například s malomocnými. S některými lid-
mi je zkrátka lepší vůbec nepřijít do styku, nemluvit s nimi, nedotýkat se jich, nejíst s nimi
u jednoho stolu – jak farizeové nedůtklivě připomínají Ježíšovi. Právě svědectví o Ježíšovi,
který bez zábran mluví i s lidmi, ke kterým se podle všech zvyklostí měl otáčet zády.

Pohrdání nevěstkami je dnes stále aktuální. Do kategorie lidí, se kterými by dnes Ježíš
patrně u jednoho stolu jedl chléb a ryby, ale pravděpodobně patří i příslušníci a přísluš-
nice skupin, o kterých se Bible přímo nezmiňuje: Romové, muslimové, LGBTQ, lidé
HIV pozitivní a v neposlední řadě také lidé s psychiatrickou diagnózou.

Co ale v souvislosti s psychiatrickými diagnózami znamená stigma a stigmatizace? Jed-
ná se o dva propojené problémy: na prvním místě je to diskriminace a předsudky společ-
nosti, na místě druhém pak zvnitřnění těchto představ. Člověk sám postupně začíná věřit
věcem, které se o něm a skupině, ke které patří, říkají. To vede k pocitům viny a studu. V ob-
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lasti duševního zdraví pak dochází k tomu, že často není možné rozlišit, kde končí psy-
chické problémy způsobené například psychózou nebo depresí jako takovou a kde začína-
jí další napětí a úzkosti, jejichž příčinou je právě stigmatizace. Dostáváme se tak do situa-
ce ourobora – mytického hada, který požírá vlastní ocas a nikde nezačíná ani nekončí.

Stigmatizace lidí s psychiatrickou diagnózou je spojena se strachem z neznámého. Na
první pohled se zdá, že tito lidé vnímají
a prožívají naprosto nepochopitelné a cizí
věci. Upřímný zájem o takového člověka
ale ukáže, že jde často o pocity a prožitky
důvěrně známé nám všem – jen třeba ve
větších intenzitách nebo nečekaných for-
mách. Navzdory rozšířeným představám
ani blízké okolí člověka s psychiatrickou
diagnózou nemusí poznat, že s ním třeba
něco není v pořádku – i když on sám záro-

veň může procházet  vnitř ním bojem. Jedním z nejrozšířenějších předsudků spojených
s duševní nemocí je její spojení s nevypočitatelností, agresivitou, násilím.

Člověk s psychiatrickou diagnózou se jistě může stát pachatelem násilného činu. Do-
dejme ale, že podle statistik se mnohonásobně pravděpodobněji stane spíše obětí násilí
motivovaného strachem nebo opovržením. Pokud duševně nemocný člověk bere do ru-
ky zbraň, je důležité nezapomínat na kontext. Vzpomínám na příběh muže s diagnózou
schizofrenie, který se někdy v roce 2009 v návalu paranoidních představ zabarikádoval
v bytě. Ve chvíli, kdy intenzivně – jakkoli třeba domněle – trpěl pocity ohrožení, se k ně-
mu začala dobývat policejní jednotka těžkooděnců. Jedním z nich byl tento muž nako-
nec zastřelen – schovával se v koupelně a v ruce držel nůž, což bylo vyhodnoceno jako
bezprostředně ohrožující.

Zásadní pravdou ale zůstává, že drtivá většina lidí s psychiatrickou diagnózou – včet-
ně těch s takzvanými psychózami, kam patří i obávaná schizofrenie – k nadávkám, ra-
nám ani zbraním nesahá výrazně častěji než takzvaně zdravá většina. Nejlepší cestou,
jak si to ověřit, je opravdu se s někým psychiatricky diagnostikovaným lidsky poznat.
Právě to je v boji proti stigmatu tím nejcennějším.

Jan Škrob

Zkrácený zápis z VSS 2017
Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2016

Zpráva byla publikována v Katakombách (3/2017). Matěj Opočenský ji na místě před-
stavil, doplnil a rozvinul. Součástí této zprávy byla i informace o práci pastorační pra-
covnice Martiny Valáškové. Byly předneseny i technické body týkající se života sboru
v roce 2016 (oprava Tulské po havárii vody, rekonstrukce sborového bytu…). Dále byla
shrnuta činnost sboru. Zpráva byla schválena zjevnou většinou, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel hlasování.
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Zpráva o hospodaření sboru v roce 2016
Jak u sbírek, tak u salárů se podařilo překonat rozpočtovanou částku. Celkový výsledek
hospodaření v roce 2016: výnosy činily 1 417 856 Kč, náklady celkem 1 369 747 Kč. Vý-
sledek hospodaření je tedy kladný, na rozdíl od tabulky předběžně uvedené v Katakom-
bách – rozdíl je dán tím, že účetně není výdaj na rekonstrukci bytu nákladem v roce
2016, ale jako zhodnocení majetku bude rozpočítán do odpisů následujících let. VSS
schválilo výsledovku a rozvahu zjevnou většinou, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.

Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2017

Rozpočet je koncipovaný jako ztrátový (100 360 Kč), bylo vysvětleno proč. 97 371 Kč
z toho tvoří odpisy – účetní záležitost. I po jejich odpočtu je rozpočet sboru mírně ztrá-
tový. Poznámky k návrhu rozpočtu na rok 2017 a Výkazu hospodaření za rok 2016/roz-
počet 2017 jsou přílohou zápisu. VSS schválilo rozpočet sboru na rok 2017 zjevnou vět-
šinou, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Volba revizorů hospodaření sboru

Navrženi byli Tomáš Jelínek a Věra Adamcová. Náhradníci: Pavel Hrubý, Olga Richte-
rová. Navržení revizoři i náhradníci byli zvoleni zjevnou většinou, nikdo nebyl proti, nik-
do se nezdržel hlasování.

Křesťanská služba ve sboru – zpráva a návrh

Z diskuse staršovstva vyplynulo, že bychom se v tomto roce chtěli více věnovat křesťanské
službě – bylo zmíněno několik forem, kde je možné pomáhat. První impuls k této diskusi
byl večer filmového klubu věnovaný stáří. Zpráva obsahovala pozvání na příští rodinnou
neděli, kde promluví sestra Michaela Lengálová z Diakonie ČCE a kde by bylo možné o tě-
chto bodech diskutovat. Byly formulovány otázky k diskusi o této problematice:
• Chceme ve sboru více prohloubit křesťanskou službu? (přivážení na bohoslužby a jiné

sborové akce; návštěvy a také zvaní na návštěvy; poskytnout informace k různým ži-
votním situacím – sociální tíseň; potřeba pečovatelské péče; pohřeb atd.)

• V jakém rozsahu na ni máme sílu?
• Jaká je naše představa?                                                                    (zkrátila Martina Valášková;
plné znění zápisu je k nalezení v kanceláři faráře; důležité tabulky naleznete na nástěnce)

K rozpočtu schválenému na VSS
VSS schválilo podobu účetní závěrky roku 2016 a rozpočet na rok 2017. Loňský rok
účetně dopadl pro sbor nakonec dobře. Investicí do bytu se zvedla jeho hodnota a celá
investovaná částka (620 000,-) se rozdělila do 30 let, po které ji budeme postupně ode-
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pisovat. Pokud se nám podaří mít po tuto dobu vyrovnané rozpočty, investovanou část-
ku našetříme. Výsledek hospodaření byl nakonec 48 109,- namísto plánovaných -
862 000,-. Rozpočet na rok 2017 ale vyrovnaný není. I přes maximální snahu o úspory
jsme odhadli výdaje na 598 000,- a výnosy na 497 000,-. Navíc ještě budeme splácet 5 let
půjčku Jeronýmově jednotě (ročně 80 000,-). Ve výdajích jsou rozpočtovány odpisy ve
výši 97 000,-. Reálná ztráta, pokud se nám podaří mezi sebou vybrat 64 500,- při sbír-
kách a 330 000,- na salárech, tedy bude -83 000,-.

Více informací je možné nalézt na sborové nástěnce nebo se doptat u faráře a kuráto-
ra sboru. Děkujeme za účast na VSS a sborovém životě. MO

Zkrácené spojené zápisy ze staršovstva 
z 23. 2. 2017 a 16. 3. 2017

ZPRÁVA Z PROVOZU SBORU
• bohoslužby – kázání při bohoslužbách vychází z témat Kréda
• nedělní škola – v nedělce se zatím vystřídaly: Martina Valášková, Ivka Šípková, Mag-

da Šipka, přihlásila se Zuzana Heřmanová – 26. 3. bude mít nedělku
• rodiče s dětmi – skupina se schází. Posledně 7 dospělých a 7 dětí.
• biblická s dětmi/náboženství – Změna tématu na Velikonoce – vycházíme z příručky

Škola a křesťanství od Šárky Koflerové a Evy Muroňové, od září téma reformace 20. 1.
2017 – 4, 17. 2. 2017 – 3

• schůzky mládeže – neschází se
• biblická pro třicátníky a také starší mládež – v únoru se nesešli
• biblická pro dospělé – probíráme nové téma: „co se nevešlo do Nového zákona”, 1. 2.

2017 – účast 3, 8. 2. 2017 – 5, 15. 2. 2017 – 10, 22. 2. 2017 – 6. Apokryfní evangelia,
gnostické texty, Markovo evangelium

• setkání seniorů – v únoru u Opočenských; v březnu povídání O lgy a Alexe Bezděko-
vých

• křestní/konfirmační příprava – křestní příprava Andrey Černé pokračuje, křest
Františka, syna Mirky Humlové 26. 2. 2017, křest Báry Fišerové – během května; kon-
firmandi se sešli 20. 1.2017 a 24. 3.2017

• ekumena:
– bohoslužby 2. 3. 2017 u sv. Václava – od 18:00, od nás účast spíš slabší
– návrh od Martina Peroutky ze sv. Václava na Čechově náměstí – více spolupracovat i ji-

nak než v rámci liturgie; možné pole spolupráce jsou aktivity s dětmi (např. spoluprá-
ce na dětském dni u sv. Václava); Martina Valášková navrhuje pozvat děti a rodiče od
sv. Václava na polovíkendovky. Dále je možné vytvořit sdílený kalendář akcí našich
a sv. Václava

– vytipovat témata společných setkání, tj. dostatečně silná a obecná témata, k nimž by-
chom se vztahovali obdobně (např. nemoc, smrt blízkého člověka – Jan Škrob)

• Jana Šarounová z Vinohrad – v únoru jsme dostali nabídku spoluzaložit soubor sbo-
rového zpívání klasiky a staré hudby s vinohradskými bratry a sestrami. Soubor by
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vedla Ester Slaninová, která vystudovala seminář u L. Moravetze a stala se sborovou
kantorkou. Vinohradští skupinku zatím nerozjeli a chuť jim trochu opadla, ale pokud
od nás chuť bude, mohou znovu zintenzivnit snahy.

• křesťanská služba – otázka vytvoření manuálu pro lidi v nouzi: co mohou, komu je
možné zavolat, na koho se obrátit s prosbou o pomoc. Pomoct by mohla M. Lengálová
z Diakonie (řeší Martina); nadnést toto téma na výročním sborovém shromáždění
k zamyšlení a k projednání; proběhlo setkání Martiny a Matěje se Zuzkou Freitas, vzni-
ká tabulka lidí, koho navštěvovat a vozit; 2. 4. bude ve sboru mluvit M. Lengálová
z Diakonie o stáří, pečovatelství apod.

REFLEXE UPLYNULÝCH AKCÍ
• VSS – rozpočet, zpráva staršovstva, křesťanská služba (přednesli jsme jako téma k dal-

šímu řešení, na VSS to trochu zapadlo)
• Filmový klub 7. února –  téma „Stáří“ (účast 27); 7. března  téma „Polsko a antisemi-

tismus“ (účast 11)
• podání žádosti na mikroprojekt – rozhoduje seniorát; termín do 31. 1. 2017; podala

Martina, grant jsme získali, skončili jsme na 2. místě; projektor již máme ve sboru
• Výstava od března – výstava obrazů Daniely Fojtů („Mandaly”) – od 12. 3. 2017 – ver-

nisáž, do konce května.

PLÁNOVANÉ AKCE
• 23. 3. – setkání ve sboru s Ondřejem Balíkem ohledně Malého Edenu
• Sborový oběd v dubnu 2. 4. – posunutí týden napřed oproti plánu kvůli Míše Lengá-

lové z Pečuj doma, ta 9. 4. nemůže;  bude přednášet o možnostech sociální podpory při
domácí péči atd. – řeší Martina

• polovíkendovka s dětmi 21. + 22. 4 – možná společně se sv. Václavem v rámci rozši-
řování ekumenických aktivit; do Úštěku

• polévky pro lidi v bytové nouzi (středy), termíny: 10. 5., 23. 8., 20. 12. – vypsali jsme
archovou sbírku na financování polévek

• Martina vytvořila internetovou tabulku „doodle“ i na sborové nástěnce je možné za-
psat se na přípravu jídla.

• Filmový klub – 4. dubna: Stigmatizace lidí s duševním onemocněním
• Noc kostelů (9. 6. 2017):
– co od NK očekáváme? – obecně je to spíš akce pro veřejnost, u nás chodí více domácí,

případně lidé kolem Motýlí divadelní společnosti
– Pokud bude hrát Jarda Svoboda, účast možná bude vyšší (potřebuje přivézt harmoni-

um) – Jarda Svoboda může a chce
– vyřešili jsme program
• Velikonoce – 13. 4. –  Zelený čtvrtek – večerní nešpory – vymyslíme, jak je uděláme;

14. 4. – Velký pátek u nás společně se Žižkovem I a II a Jarovem

ZPRÁVA PASTORAČNÍ PRACOVNICE
• organizace, zajištění a také vedení nedělky
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• příprava Katakomb (za pomoci T. Vokatého – sázení, T. Hrubého – korektury) + di-
stribuce (vyzvednutí/odeslání – ty březnové), únorové Katakomby –  předpříprava +
odeslání poštou (odpovědnost za články a distribuci – Matěj Opočenský, sázení – TV,
korektury – TH)

• vedení dětské biblické –  v pátek 20. 1., 17. 2.; organizace a příprava filmových veče-
rů 7. 2., 7. 3., 4. 4.; pomoc s přípravou VSS 2017; pastorace – návštěvy; žádost o mi-
kroprojekt – filmový klub – Grant jsme dostali, projekt se umístil jako 2. z 9 podaných;
řešení křesťanské služby (jak zorganizovat atd.)

• 23. – 27. + 30. 1. – 3. 2. dovolená

FINANČNÍ ZPRÁVA 
(orientační podle prosté evidence, oficiální zpráva od účetní k dispozici v dubnu)

• výnosy sbor: celkově 114 857,-; z toho: dary členů sboru a ostatní dary: 25.150,-; sa-
lár: 43 790,-; sbírky: 14 845,- ostatní výnosy: přeplatek za energie za rok 2016; nákla-
dy sbor: celkově 68 657,-; výnos byt: 8 000,-; náklady na byt: 11 418,-

• Sbírky provedené – celocírkevní sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost (5. 3.);
Odvedena archová sbírka na Haiti (9350 Kč)

• Sbírky provést – vypsali jsme archovou sbírku na vaření polévky pro lidi v bytové nou-
zi; vypsali jsme archovou sbírku na JJ

• změna dodavatele energií na E.O.N – rámcová smlouva s ČCE – vyřídila Martina
• Finanční zpráva 2016:
– výnosy sbor: celkově: 1 417 856,-; z toho: 68 900,- dary členů sboru a ostatní dary;

329 860,- salár; sbírky: 57 019,- celkem; od pojišťovny: 707 314,00,-; zúčtování fondů
na opravu bytu a výměnu koberce: 147 000, – a 18 250,-

– náklady sbor: celkově 1 369 747,-;  z toho 646 722,- oprava po havárii vody. Byt: účet-
ně veden jako odpisové položky 85000/30let – (oprava 606 850,- celkově 672,610,-);
provoz sboru 732 025,-

– výnos byt: 80 770,-; výnosy byt: 80 770,-; náklady na byt: 672,610,- z toho oprava by-
tu 606,850,-; sborové hospodaření celkem: 48 109,-

RŮZNÉ
• někdo nám zalepil zámek lepidlem na hlavním vchodu do sboru – vyřešeno a opraveno
• vodoměr – naměřili nám osminásobnou spotřebu; vodoměr je asi špatný a vymění ho.

Příslib na vyúčtování podle naší běžné roční spotřeby.
• Opravy: nutné opravit SDK před galerií, nesvítí také jedna zářivka a bodové světlo

v galerii.
• úklid: chtělo by zase po čase uklidit v herně a vyčistit VZT.
• Do sboru vstoupil Slávek Heřman. Přijat do sboru v neděli 19. 2. 2017

zkrátila MV, plné znění naleznete v kanceláři faráře
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Anketa: Stárnu, stárneš, stárneme (část 3.)

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?

Hana Velátová (77 let, v důchodu, členka FS ČCE Vršovice)
1. Nevidím žádný ostrý předěl mezi mládím a stářím. Je to tak pozvolný proces!Po-

stupuje to plíživě a postupně.V první fázi života seniora po odchodu do důchodu
to znamená zisk času pro záliby, vzdělávání, věnování se rodině a přátelům.Ve vy-
šším věku již některé aktivity pro fyzické omezení a časové omezení kvůli různým
lékařským vyšetřením, případně pobytu v nemocnici ubudou, jiné se naopak roz-
šíří.Širší rodina a přátelé nabývají na významu, trávení více času s vnoučaty
a pravnoučaty přináší velké uspokojení.Děti jsou shovívavé k některým nedostat-
kům ve znalostech současného světa a ochotně nás do nich zasvětí, současně je
baví vyslechnout si, co bylo kdysi v našem dětství i v dětství rodičů a prarodičů,
naše oživlé vzpomínky mají vděčné posluchače. Ta kontinuita je důležitá.Tu po-
slední etapu stáří zatím neznám, bude asi na spolupráci mladé a starší generace
náročnější.

2. V této etapě života po odchodu do důchodu, jsem již nejezdila na zahraniční do-
volené, ale užívala jsem si výletů s přáteli, chodívala jsem čtyřikrát týdně, ušli
jsme vždy kolem dvaceti kilometrů.V rámci univerzity třetího věku jsem se do-
zvěděla mnoho zajímavého z botaniky, z dějin hudby, historie, folkloristiky a dal-
ších oborů,s tehdy asi desetiletou mladší vnučkou jsme se zúčastnili ročního bě-
hu o astronomii, se závěrečným pobytem v Úpici s návštěvami
hvězdárny.Pokračovala jsem v kurzech angličtiny.Moje zahrada byla v takřka
vzorném stavu.Pravidelně jsem jezdila na týdenní pobyt na horách s výlety na
běžkách a v létě na různá místa Česka s pěšími tůrami.Postupně některé tyto ak-
tivity přestávaly nebo se omezovaly, přibyla pravnoučata, kterým jsem se postup-
ně věnovala a věnuji.Zůstalo zahradničení se snachou a synem, styky s širší rodi-
nou (mám čtrnáct sestřenic a bratranců, čtyři synovce a švagrovou)
a přáteli.Výletů, teď už kratších, ubylo. Takže – jsem ráda, že v této etapě jsem?
Samozřezřejmě, jsem vděčná Hospodinu za každý den mého života.

3. Mimo již zmíněné kurzy buď v rámci Univerzity třetího věku, nebo jednotlivých fa-
kult Univerzity Karlovy nemám žádnou zkušenost se speciálními organizacemi pro
seniory.Plně nacházím oporu v našem vršovickém sboru, ve kterém panuje láska,
vzájemné porozumění a podpora, a to v naší generaci, i napříč mezi později a dříve
narozenými.Co je v něm dětí! Na jejich vánoční hru se těšíme celý rok.Také musím
zmínit možnosti vzájemného setkávání v rámci pražských i mimopražských sbo-
rů.Byla jsem s pravnučkou v Bělči a pravidelně se setkávám se sestrami a bratry
z různých sborů na týdenním pobytu seniorů v Chotěboři. Je to vzácné společenství,
s některými sestrami jsem ve styku e-maily celoročně. Víra nás spojuje.

Anketu připravila a za odpovědi děkuje MV
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Křestní recepty
Brněnské koláčky

Máslo, cukr, sádlo utřeme ve šlehači do pěny a spolu se žloutky vyšleháme. Přidáme
mouku a uděláme těsto, které na půl hodiny dáme do ledničky. Tvoříme malé kuličky, do
kterých uděláme vařečkou důlek, do kterého dáme marmeládu, a potřeme bílkem a na-
sypeme rozdrcené ořechy. Po upečení posypeme cukrem.

Makový koláč s jablky

Žloutky, změklou Heru a moučkový cukr vymícháme. Přidáme 2 vanilkové cukry a stří-
davě mouku smíchanou s práškem do pečiva a mléko. Bílky vyšleháme na tuhý sníh
a přimícháme do těsta. Těsto rozdělíme na 2 části. Do jedné poloviny zamícháme mletý
mák. Jablka očistíme a nakrájíme na kostičky.
Menší plech (23×37 cm) vymažeme a vysypeme moukou. Rozetřeme na něj makovou
část těsta. Poklademe jablka pokrájená na kostičky a rozetřeme druhou část těsta. Peče-
me při teplotě 180 °C, 20 minut. Necháme vychladnout. Posypeme moučkovým cukrem,
nakrájíme na kostky a podáváme. Dobrou chuť!

30 dkg hladké mouky
2 žloutky
strouhané ořechy

10 dkg změklého másla
10 dkg sádla
10 dkg cukr moučka

4 ks vejce
140 g Hera
180 g moučkový cukr
2 ks vanilkový cukr
3 lžičky prášek do pečiva

100 ml mléka
200 g polohrubá mouka
80 g mletý mák
500 g jablko



Program
duben a květen 2017

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

2. 4. 2017 neděle 9.30
bohoslužby s dětmi
sborový oběd  + od 12:00 přednáška Michaely Lengá-
lové IDůstojné stáří: Poraďme se, jak pečovat v rodině"

káže Matěj Opočenský

4. 4. 2017 úterý 12.40 Rozloučení s Helenou Bednářovou Malá obř. síň kremat. Strašnice

4. 4. 2017 úterý 18.00
Filmový klub: Stigmatizace lidí s duševním onemocněním
Dva dny, jedna noc | J.-P. Dardenne a L. Daredenne | 2014 | B,F,I | 95min 
Hosté: Pavel Říčan a Veronika Kapková z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví

9. 4. 2017 neděle 9.30 bohoslužby - Květná neděle káže Matěj Opočenský

11. 4. 2017 úterý 19.30 schůzka mládeže

13. 4. 2017 čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek - pašijové bohoslužby s VP kolem sto-
lu

14. 4. 2017 pátek 9.30 Velký pátek: bohoslužby se Žižkovem I + II v Tulské 14/1

16. 4. 2017 neděle 9.30 Velikonoční bohoslužby s VP káže Matěj Opočenský

18. 4. 2017 úterý 20.00 biblická pro „třicátníky“ a starší mládež Radovi/Richterovi/Bartoškovi

20. 4. 2017 čtvrtek 10.00 setkání rodičů a nejmenších dětí ve sboru

21.-22.11. pá+so polovíkendovka s dětmi Úštěk

23. 4. 2017 neděle 9.30 bohoslužby Káže Matěj Opočenský

25. 4. 2017 úterý 19.30 schůzka mládeže

27. 4. 2017 čtvrtek 14.00 setkání seniorů

27. 4. 2017 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

30. 4. 2017 neděle 9.30 bohoslužby

2. 5. 2017 úterý 18.00 filmový klub

10. 5. 2017 středa příprava a výdej jídla pro lidi v bytové nouzi
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