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Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.
Lukáš 15,10



Komu se nikdy nic neztratilo, kdo nikdo
nikdy nehledal? Známe to. Zapomenuté
klíče, brýle, důležitou složenku, pokutu,
papíry, stránku v knize… výčet je neko-
nečný. Život sám je vlastně dost velké hle-
dání. Hledáme přátelství, partnerství, stu-
dijní směr, práci a pak zas práci, místo ve
společnosti, vztah k rodičům, k dětem,
sami k sobě a ne nakonec k Bohu. Ježíš ale
říká, že tím hlavním hledačem je Bůh. Žena
není jen žena, pastýř není jen pastýř, oba
znázorňují něco z božího jednání. Bůh
hledá a nachází.

Právě tak je radost… v originále „stane se
radost“. Nalezení přináší vedle úlevy ra-
dost. Bůh se raduje! Bůh, který se umí ra-
dovat je Bůh živý. Co by byl Bůh bez schop-
nosti se radovat? Dobro, krása, pravda to
jsou velké a skvělé pojmy, ale není nám tak
nějak pocitově bližší Bůh, který vedle
dobra, krásy, pravdy je také Bohem ra-
dosti? Není ten obraz Boha, kterému se
stane radost po namáhavé práci tak nějak
bližší a srozumitelnější? Byl-li by Bůh jen
tím nejvznešenějším, co si dovedeme před-
stavit, ale radost by neměl, nebyl by to jen
dobře zvučný zvon, který by s láskou neměl
nic společného? Bůh Abrahámův, Izákův,
Jákobův, Josefův Mojžíšův a Ježíšův – ty
všechny si našel – se raduje a to je evange-
lium, dobrá a povzbudivá zpráva. Bůh se
nevysmívá, ale raduje.

Před anděly Božími… nebo také „za  pří -
tomnosti andělů Božích“. Další dobrá

zpráva. Bůh není sám, není to vlk samo-
tář. Takový, který by číhal na blížícího se
pocestného a ze zálohy na něj udeřil. Ne,
ne, je to společensky žijící a jednající Bůh.
S anděly – se zpravodajci se raduje. Posly,
jež nesou tu zprávu dobrou, tu, která mo-
bilizuje. Teď mu ale přinesli zprávu, že se
někdo našel. Halelujah!

Nad… nebo také „během, při, u, před“.
Jedno irské požehnání vyjadřuje právě ta-
kovou mnohovýznamovou předložku vy-
jadřující Boží blízkost.

Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval
správnou cestu.

Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své
náruče a chránit vás.

Pán ať je za vámi, aby vás bránil před zá-
ludností zlých lidí.

Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval,
když padáte

a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je

vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval,

když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.

Právě v takové pozici je Bůh, když se nám
zdá, že jsme sami zabloudili. Není daleko,
i když se nám vzdálený zdá. Ano není vždy
přítomný jasný a zřetelný, není na zavo-
lání, ale je vždy blízký a raduje se, když  na -
jdeme cestu.
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Tak pravím vám
Pravím vám… V originále je „tak pravím vám“. Tak praví Ježíš po dvou kratičkých podo-
benstvích o ztrátách. V prvém podobenství se ztratí ovce a ve druhém stříbrňák. V prvém se
raduje pastýř, v druhém žena, která s námahou a pečlivostí udržuje domácí rozpočet. V obou
případech se jedná o ztrátu velkou a velkou námahu při hledání. Pastýř prochodí nejedno
údolí a nejeden kopec, žena převrátí kdejaký kus nábytku a prohlídne kdejakou škvíru v po-
dlaze. Oba nakonec najdou a radují se.



Jedním… ano jedním, tedy každým z nás indivi-
duálně. Každý Pánu Bohu stojí za pozornost!

Hříšníkem, který činí pokání… nebo také „jedním
nabouraným, který se rozhodl, že to své vozidlo přeci
jenom ještě opraví.“ Nebo ještě jinak, „jedním, kdo
se konečně trefil“. Trefil do života a ne do zdi.

Tak pravím vám… radujme se, protože náš Pán se ra-
duje s námi – plačícími i radujícími, takový je Bůh Moj-
žíšův, Ježíšův – náš. Amen                 Matěj Opočenský

Pozvánka na
koncert v Korunní
Ústav A. Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.u.
a evangelický farní sbor v Praze na Vinohradech zvou
na zahajovací koncert nové řady „Koncertů v Ko-
runní 2017/18“.

Účinkují: zpěv – Odila Kramer; doprovod – Peter
 Elster (klavír), Uwe Friedrich (klarinet), Jens Bal-
zereit (kontrabas)

Program: Darius Milhaud (1892 – 1974) klavír
a zpěv (Píseň chůvy, Píseň lásky, Píseň o soucitu,
Píseň o kováři); Maurice Ravel (1875 – 1937) klavír
a zpěv (Kaddisch – modlitba „svatý“, L´Enigme etrr-
nelle – věčná otázka); Dimitrij Šostakovič (1906 –
1975) klavír a zpěv (Ukolébavka); Viktor Ullmann –
židovské písně, klavír a zpěv (Berjoskele, Margari-
thelech, A Mejdel in die Johren); Klezmer – židovské
melodie, klarinet, klavír, kontrabas (Odessa Bulgar,
On Sabbath Day, Chassidic Dance); Tradiční židov-
ské písně, doprovod a zpěv (Jomi, Jomi, spiel mir
a liedele, Sha still macht nit kein geruder, Un as
Rebbe singt); Michel Legrand (1932) Z muzikálu
„Yentl“, doprovod a zpěv (Papa can you hear me?
The way he makes me feel, Where is it written?)

úterý 3. 10. 2017, ve 14.30 hodin
v evangelickém kostele v Praze 2, Korunní 60

Martina Valášková
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/ Editorial
Bratři a sestry, přátelé,
podzimní řijnové číslo Kata-

komb se hemží různými pozvá-
ními. Ať už sborovými, církevní-
mi nebo od sousedních sborů. Ty
sousedské a naše naleznete
hned za editorialem.  Je možnost
zajít si na koncert a pozdravit
tak Vinohradské, přijít shléd-
nout film a diskutovat u nás. Bu-
deme také křít a konfirmovat
a následně se veselit v kruhu
s našimi mladými členy a člen-
kami. Koncem měsíce nás přijde
pozdravit Petr Nesvadba, který
představí Křesťanskou policejní
asociaci a bude s námi sdílet
svoje naděje i obavy. V listopa-
du zveme k povídaní Olgy Bez-
děkové-Rejtharové a nakonec
ještě na ekumenickou bohos-
lužbu v našem sboru.

Do Katakomb nám poslala
článek Olga Bezděková-Rejtha-
rová, jedná se o recenzi Váleč-
ných deníků, knihy, již máme
také u nás ve sboru a jež vypráví
příběhy z válečné doby, které za-
žila její rodina. Zveme ke čtení
jak článku, tak i knihy.

Zdraví a příjemné dny přeje,
Martina Valášková

Aktualní informace o dění
ve sboru najdete na našem

facebooku a webu:

http://vrsovice.evangnet.cz
/cce.vrsovice



Promítneme sociálně apelativní příběh Já,
Daniel Blake | Ken Loach | GB, FR, BEL
| 2016 | 101 minut, v němž je hlavní posta-
vou vdovec Daniel Blake z Newcastlu. Ten se
po infarktu ocitá v kolotoči žádostí o pod-
půrné sociální dávky. Navzdory lékařem
předepsaného pracovního klidu musí ale na
příkaz sociálního úřadu hledat zaměstnání.
Pokud by totiž alespoň „nehledal“, o dávky
by přišel. Danielovo setkání se svobodnou
matkou dvou dětí Kate, jež našla jediné ře-
šení své krize v odchodu z Londýna za bytem
do Newcastlu, pak rozšiřuje obraz nesmyslně
nastaveného sociálního systému, který člo-
věku bere důstojnost, o další rozměry.

Film upozorňuje na zbyrokratizovanost
sociálního systému, který se projevuje také
odlidštěným přístupem. Zatímco Daniel mluví
bez přípravy, místy mu přeskakuje hlas a glo-
suje absurdity kousavými narážkami, zástupci
organizace na podporu nezaměstnaných
mluví strojovým, odlidštěným tónem a emoce

vyjadřují pouze vzácně. Tahle odměřená, ko-
misní dikce působí v situaci, kdy hrdinovi jde
vpodstatě opřežití, nepřístojně adokáže adre-
sáta ponížit bez použití jediného vulgarismu.
Není náhoda, že mnoho těchto rozhovorů ab-
solvuje Daniel telefonicky, tedy ještě anonym-
nějším odlidštěným způsobem.

Snímek nás pobízí, abychom se podívali
na řeč dnešní moci v podobě formulářů,
motivačních dopisů, strukturovaných ži-
votopisů nebo osobních ohodnocení. Pří-
běh, vyprávěný s důrazem na lidskou  dů -
stojnost, diváka vede nejen k poznání, že do
takové situace se může mávnutím proutku
dostat každý, ale i k vědomí, že právě důs-
tojnost je to, co člověk nesmí ztratit.

Po filmu bude krátké uvedení do tématu
a debata s Lucií Trlifajovou, antropolož-
kou věnující se výzkumům sociálních poli-
tik vůči nízkopříjmovým skupinám obyva-
tel z Centra pro společenské otázky SPOT
na FSV UK. Martina Valášková
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Solidární klub
aneb pozvání na filmový klub
Funguje sociální systém skutečně sociálně? Jak se to má s lidskou důstojností sociálně slab-
ších? Mohou být příčinou chorob i sociální faktory? Jako každé první úterý v měsíci, tak
i v říjnu, tedy 3. 10. promítneme od 18:00 hodin film, po němž bude následovat debata. Vě-
novat se budeme tématu (Anti)sociální systém.



Byla už zima. V Praze zrovna napadl sníh
a my se vydali na návštěvu pražského Starého
Města. Zajímalo nás město Židovské. Viděli
jsme dochované a stále sloužící synagogy (na-
příklad Staronovou). V podobných vznikalo
křesťanství na blízkém východě a později v celé
Římské říši. První takový sbor vznikl v syrské
Antiochii. Učedníci po Ježíšově smrti uprchli
z Jeruzaléma a usadili se zde. Tady také dostali
křesťané své jméno – Kristovci. Zjistili jsme si, že
s židy máme společný Starý zákon a Desatero.
A taky že křesťanství a židovství bylo na území
Čech zhruba od stejné doby, od 9.(K) a 10. (Ž)
století. Židé mají bohoslužby v sobotu, ale so-
bota jim začíná už první páteční hvězdou aprvní

sobotní končí. Cituji ztakové malé příručky pro
naše konfirmandy, která se jmenuje Kredenc –
tomu můžeš věřit ashrnuje, čím jsme společně
prošli. Snad z toho stolu naši konfirmandi
okusí a budou okoušet dál. Nyní pro ně končí
dvouletý cyklus avneděli 15. 10. se jejichkřtem
otevírá další etapa. Moc Vás na tuto slavnost
zveme. Buďte při tom a buďte svědeckou služ-
bou pro ně. Budeme také moc rádi za pomoc
s pohoštěním. 

Nebude klasický sborový oběd, ale ob-
čerstvení kolem stolů. Prosíme o pomoc
s přípravou. Hlaste se u Martiny Valáš-
kové, anebo se zapisujte do tabulky na
nástěnce. Matěj Opočenský
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Konfirmace – křest 15. 10. 2017

Křesťané u policie?
Milé sestry a milí bratři, dovolte mi, abych

se s Vámi všemi podělil o dojmy z události, kte-
rou považuji za úžasnou a vskutku přelo-
movou a jíž jsem měl tu čest se účastnit. V so-
botu a neděli 14. – 15. května uskutečnil se
v refektáři benediktinského kláštera v Emau-
zích ustavující synod Křesťanské policejní
asociace. Ano, po několikaletém hledání
cest a forem vznikla konečně oficiální plat-
forma pro setkávání, vzájemnou podporu
a aktivní působení křesťanů v Policii České re-
publiky! Zdá se Vám, že jste tuto zprávu již
někdy a někde četli? Ano, psal se rok 2011
a Petr Nesvadba ji s nadšením napsal do Ka-
takomb. V neděli 22. 10. 2017, tedy po 6 le-
tech a 5 měsících přijde vyprávět, jak se
Křesťanské asociaci mezi Policií ČR daří.
Nebo nedaří? Přežívá? Má to cenu? Je vidět
nějaká práce? Přijďte si ho poslechnout
a debatovat s ním, kam asociace po šesti le-
tech došla. MO

Pozvání k povídání
Olgy Bezděkové-Rejtharové

První listopadovou neděli 5. 11. přijde
do sboru povídat Olga Bezděková-Rejtha-
rová o svém otci, plukovníku Stanislavu Rej-
tharovi, o válce a dalších osudech její ro-
diny. Společně s ní přijala pozvání i její teta
Olička Horníčková-Nováková, která má
koncem září 95 let a přesto si troufá k nám
přiletět. Teta Olička má 7 dětí, 37 vnoučat
a asi 5 prapravnoučat. V Kanadě žije od roku
1948. Povídání bude následovat po boho -
službách. Čeká nás také drobné občerstvení.
Srdečně zveme a těšíme se na setkání! MV

Ekumena ve Vršovicích žije!
Skoro na závěr církevního roku

9. 11. 2017 se opět sejdeme k ekumenickým
bohoslužbám. Tentokrát je budeme hostit
my v Tulské. Bohoslužby začnou v 19.00.
Kazatelské služby se ujme David Frýdl
z CČSH. Všichni jste srdečně zváni. MO



Útěky do neznáma
Každý život má svůj osud. Válečné osudy mé tety
Oličky Horníčkové-Novákové, její sestry Vlastenky
(mojí matky), jejich rodičů, mého otce, plk. letectva
Stanislava Rejthara a strýce JUDr. Miloše Nováka mě
vždy fascinovaly. Když jsem objevila po mnoha letech
Oliččiny válečné deníky, napadlo mě, že by se měly
publikovat. Po listopadu´89 konečně vyšly vzpomínky
mého otce, válečného pilota, „Dobří vojáci padli…“
(Ostrov 1999, 2002, Volvox Globator 2011) a tetiny
deníky je zajímavě doplňovaly. Vystupovali v nich
mladí letci, můj táta a jeho přátelé, moje máma a její
rodiče. Navrhla jsem tetě, že by se měly vydat. Obě
jsme se pustily s nadšením do práce. V letech 2010-
2012 vypukla doslova e-mailová smršť – Montreal –
Praha. V červnu 2011 jsem konečně našla i tetin
 Deník č. 2. Když jsem o denících řekla v březnu 2012
panu nakladateli ing. Houškovi a dodala, že teta má
v květnu přijet do Prahy, jestli by o deníky neměl zájem,
okamžitě prohlásil, že je vydá…

Své deníky začala Olga Horníčková psát v roce
1937. Bylo jí patnáct let. Teprve v roce 2012, 75 let po
skončení války, její Válečné deníky vyšly v Praze v na-
kladatelství Volvox Globator. Vzpomínky na mládí
dívky, narozené ve Varšavě, jsou prodchnuty vlaste-
nectvím, ke kterému ji vedli rodiče, Češi. Otec, le-
gionář pracoval v Polsku na čs. velvyslanectví. Ve
Varšavě se oženil s dcerou svého přítele, legionáře.
Jejich dcery, Vlastenka (*1921) a Olička (*1922)
studovaly na francouzském lyceu, ale doma se mlu-
vilo česky a do ČSR jezdila rodina na prázdniny. Tam
děvčata prožívala své první lásky a vždy se do své
vlasti těšila. Deníky zachycují radostné mládí, zá-
žitky z lycea se spolužáky, vzpomínky na meziškolní
závody v plavání, kde Olička vyhrála… Zavzpomí-
nala i na svou babičku a dědečka, Čechy, kteří žili
v Libuszi v polských Karpatech, kam se odstěhovali
z Varšavy po 1. světové válce.

Po Mnichovské dohodě v září 1938 se začalo stmí-
vat. Zápisky prolínají pohnuté politické události.
Olička zaznamenávala své pocity – Možná, že je to
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STŘÍPKY Z VÁLEČNÝCH
DENÍKŮ

11. března 1938 – půl
jedenácté v noci

Dnes německé vojsko překro-
čilo rakouské hranice. Bože, jak je
člověk malý a bezmocný proti
světovým událostem!  Schu -
schnigg odstoupil a ukončil svou
řeč slovy: „Bože, opatruj Ra-
kousko.“ Rakousko se ihned vzda-
lo a Evropa přišla o jeden stát.

ÚTĚK DO FRANCIE

Před Vánocemi 1939
Letci, naši letci, ano, náš život

je jimi naplněn. Bylo to v nedě-
li, ještě před Vánocemi. Zrovna
jsme se chystaly do kostela,
Olu, Vlastenka a já, když někdo
zazvonil na dveře. Otevřeme.
U vchodu stojí čtyři letci ve
francouzských tmavomodrých
uniformách, jsou Češi: Rejthar,
Zimmer, Horák a Těšínský, všich-
ni mladí důstojníci. Přijeli na-
vštívit Cognac, kde čeští a slo-
venští legionáři měli svou bázi
za první světové války. Přivedl je
k nám pan Marek.

17. června 1940
Tak už několik dní máme pí-

semku za sebou, jak dopadla, ani
nevím, slavné to určitě nebylo,
ale moc na to nemyslím, máme
v hlavě vážnější starosti. Vše je
pod jedním heslem: balit, a to
okamžitě, už jsme de facto za-
čaly. Je pondělí odpoledne. …
Před několika hodinami maršál



tím Hitlerem, ale němčina mi nějak nejde. V té době
rychle dospěla, to co se dělo, zasáhlo i jejich rodinu.
(V koncentračním táboře později zahynula sestra
její babičky se synem.) Z Polska rodina s ostatními
úředníky vyslanectví uprchla do Francie, odtamtud
za rok po vpádu Němců do Anglie. Po skončení války
se Horníčkovi i obě provdané dcery sdětmi a manžely
vrátili do Československa. Olička s rodinou se usa-
dila v Belgii, kam Miloš, její manžel, byl poslán ze za-
mini, kde pracoval po demobilizaci. Po roce 1948
uprchli do Kanady.

Toužili ale žít v Praze. Puč to však pokazil, stýskalo
se jim po všech.

Mám za to, že autentické výňatky z deníků do-
plněné informacemi budou pro čtenáře zajímavější,
než popisovat, o čem deníky jsou…

Olga Bezděková-Rejtharová
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Pétain mluvil k Francouzům
z Bordeaux… „Il faut cesser le
combat!“ – Boj musíme zastavit!
–. Předseda vlády, Paul Rey-
naud, odstupuje, určitě s tím ne-
souhlasí, minulý čtvrtek v noci
měl krásnou řeč do rádia. Chvá-
lil chrabrost vojáků a letců.
Francie se tedy vzdala a Pétain
převezme vládu!

Kniha Horníčková-Nováková, O.,
Novák, M.: Válečné deníky.
Volvox Globator 2012, je nyní
k nahlédnutí ve sborové místnosti
na stole. Běžně je k zapůjčení ve
sborové knihovně.

Ještě 40!
Zima byla tuhá a ještě nás jedna čeká, vody hodně proteklo (tentokrát ne stropem, uf)

a električtí úhoři se zas přecpali k prasknutí…Milí přátelé, opět se blížíme ke konci cír-
kevního roku, na který se tlačí i ten občanský. Opět nastává podzimní přemýšlení, jestli
budeme mít dostatek finančních prostředků na výdaje mandatorní – tedy ty, co zaplatit
musíme – i na ty fakultativní – tedy ty, co nemusíme, ale dobrovolně zaplatit chceme. V zá-
pisu staršovstva si přečtete, že jsme zatím v mínusu 88 000,- a že jsme sesbírali na sbír-
kách 40 535,- na darech členů sboru 11 250,- a na salárech (něco jako „členské pří-
spěvky“) 126 800,- a na darech od sympatizantů sboru 23 900,-. To je moc pěkné a moc
děkujeme. K vyrovnanému rozpočtu ale ještě dost chybí. Připomínáme, že jsme v ko-
lonce salár rozpočtovali 330 000,-. Tedy, nejsme ještě ani v půli cesty. 40 je takové sig-
nifikantní biblické číslo, kdyby se našlo ještě 40 ochotných lidí, sbor bude i na další rok za-
bezpečený. Najdou se? Věřím tomu. -red-

Zkrácený zápis staršovstva 21. 9. 2017
Zpráva z provozu sboru
• bohoslužby – zároveň s nedělkouMar-

kovo evangelium
• nedělní škola – složité hledání vyučujících po-

kračuje; Honza Škrob se pokusí o rešerši an-
glických a německých materiálů pro nedělky

• rodiče s dětmi – počet zúčastněných roste

• biblická s dětmi/náboženství – budou ve
středu od 17.00 a začneme v říjnu

• schůzky nové konfirmační skupiny a star-
ších dětí – 1/14 dní, v úterý od 16.00

• schůzky mládeže – uvidíme, zdali se  po daří
vytvořit skupinu ze současných konfir-
mandů; snad se bude scházet jednou mě-



síčně; propojit mládež sbohoslužbami; mohli
by na začátku číst z Písma namísto staršího

• biblická pro třicátníky a také starší mládež
– v záři se ještě nesešla

• biblická pro dospělé – ano, probíráme
Matoušovo evangelium

• setkání seniorů – proběhly Horoušánky, pří-
jemné; děkujeme Jelínkům za pozvání a po-
hoštění; byli s námi i Pokorní a zdraví sbor

• křestní/konfirmační příprava – zakonču-
jeme cyklus, předána konfirmační pří-
ručka Kredenc v polotovarové kvalitě; vy-
bírali jsme společně křestní verš
a připravovali se na schůzi staršovstva

• ekumena – potkali jsme se malinko na
Zažít město jinak a v létě na letním kině,
které pořádala Martina na schodech u ka-
tolíků; pokusíme se o společnou poloví-
kendovku s dětmi; zatím to nevyšlo

• křesťanská služba – návštěvy
• varhaníci ve sboru – na říjen: Jiří Bednář,

Věra Jelínková, David Rejchrt, Matěj
Belko, Jiří Bednář(?); až na Jiřího Bed-
náře nikdo pravidelně hrát nemůže

• další farářské mimosborové aktivity – zá-
meček, svatby (8×), v listopadu proběhne
svatba slečny Stehlíkové (dcera bývalých
členů sboru), v červenci roku 2018 pro-
běhne svatba Danka Orta a Sandry

Rozhovor s konfirmandy
• představení staršovstva a konfirmandů
• výběr křestních veršů a komentář k nim
• společná debata

Plánované akce
(Uvádíme jenom akce, na které není
zvláštní pozvání na začátku Katakomb.)
• další vývoj filmklubu – Martina ho dělá

sama, David měl postupně míň a míň času;
shání někoho, kdo by to pak převzal a teď
spolupracoval; nápad jak pokračovat: forma
– večer podle…(například Tomáše Voka-

tého, Jitky Černošové, Věry Adamcové…),
šlo by o výběr filmu + krátké slovo (tohle by
ale bylo zaměřené více dovnitř sboru)

• výstavy – Martina vybavuje Martina Pe-
routku na listopad; pak shání někoho, kdo
by mohl vystavovat na téma „stáří” (vy-
padá to nadějně)

• 7. 11., úterý 18:00 – filmový klub
• 10.-11. 11. – polovíkendovka s dětmi –

účast předslíbili Fingerlandovi, hudeb-
níci, výjezd by mohl více hudební; hle-
dáme místo na výjezd; možnost spojit se
s katolíky; sháníme místo

Zpráva pastorační pracovnice
knihovna (v pořádku), web (texty dodělány,
čekáme na poslední IT úpravy a korektury;
náš ajťák nemá čas; http://vrsovice.evang-
net.cz/wordpress/), návštěvy, filmový klub
(červenec – letní kino, září – Vzdorovat bez-
práví, říjen – Antisociální systém; práce na dal-
ších promítáních – komunikace sdistributory,
hosty, propagace…), sociální rozcestník, Ka-
takomby (září + říjen), pomoc s plánováním
programu pro děti a sbor (do konce roku
2017), vaření polévky pro lidi v sociální nouzi
(organizace, nákup, vaření, pomoc při od-
vozu), program polovíkendovky (spolu sMO)

Setkání kurátorů
sobota 21. 10. – byli jsme požádáni o po-
skytnutí prostor – potřeba připravit stu-
dené pohoštění; možno objednat – schvá-
leno jednomyslně

Celocírkevní agenda:
1. změna názvu církve 
2. postavení duchovních v ČCE
3. změna CZ a Řádu pro kazatele a textů

modlitby Páně a vyznání víry
a. Církevní zřízení
I. Jedná se za prvé o zplnoprávnění de-

legátů z Diakonie na synod (z hlasu
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poradního na hlas členský) – Staršov-
stvo zavrhlo návrh změny sedmi hlasy,
jeden se zdržel.

II. úprava voleb do pastýřských rad – to
jsou komise, které se schází v případě
nějakých velkých kázeňských přešlapů.
Současná praxe nevyhovuje, protože
jsou senioráty, kde není dostatek „nezá-
vislých“ lidí – snad by tento návrh mohl
pomoci tam, kde bota tlačí. – Staršov-
stvo schválilo návrh jednomyslně.

b. Pokračuje debata nad kazatelským
reverzem tedy dokumentem, který
každý duchovní ČCE má přijmout za
svůj a dodržovat jej. Jde tedy o klíčový
text, který má být jasný, stručný a zá-
roveň vyjadřující obecně křesťanský
rozměr služby a také konkrétní „evan-
gelické“ zakotvení slibujícího. – Ná-
vrh změny kazatelského reverzu byl jed-
nohlasně schválen.

c. Třetí část se týká zekumeničtění textů
– modlitby Páně a vyznání víry. – Pro
změnu žádný hlas, proti změně šest
hlasů a dva se zdrželi. (Zdůvodnění:
Změny v Nicejsko-cařihradském vy-
znání k ekumenismu nepovedou, spíše
naopak, protože toto vyznání je použí-
váno především katolickou církví a ta
změnu neiniciovala. V případě Apoš-
tolského vyznání není „společenství sva-
tých“ vhodným výrazem, protože neim-
plikuje aktivní interakci. Variantou by

mohl být doslovný překlad slova com-
munio „obecenství svatých“.)

Finanční zpráva 2017 k 1.9.2017
• celkově náklady: 331 000,-; výnosy

251 000,-:; hospodářský zisk: – 80,107.00,-
(již jsou účetně započteny povinné odvody
za Personální fond a repartice)

• sbor náklady: 316 000,-
• výnosy: 228 000,-; z toho sbírky: 40 535,-

; dary členů sboru: 11 250,-; salár:
126 800,-; a ostatní dary 23 900,-

• byt náklady: 15 100,-; výnosy: 23 000,-;
hosp. zisk: 8000,-

• Na účtech: ČS 135 921,17 (k 20. 9. 2017)
a Era 482,- (běžný účet) a 327 823,- (spořící)

Technické věci
• zvuk – instalace nového mikrofonu; cena

bude asi 5000,-; Zdeněk Altynský navrhne
rozpočet a případně i další potřebné ozvu-
čení pro účely FK (máme na to grant) a dal-
ších akcí;

• opět byla vytopena dětská místnost, ale
tentokrát bez vážnějších následků

• trvá reklamace koberců, oprava SDK
• podívat se na rozbitý kohoutek uzavírání

vody na dámských záchodech
• Michael Otřísal – zkontrolovat osvětlení

v galerii

Zapsal R. Šípek, pro Katakomby
upravila Martina Valášková

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 9

Církevní pozvánky a zprávy
Pozvání
• Po letní rekonstrukci zahajuje 2. října v13:00

naše spřátelená kavárna a komunitní cen-
trum Malý Eden (naproti 3. LF UK) opět
provoz! Zvou nás na otevírací program. 

• 6.-8.10. proběhne 27. ročník Sjezdu
mládeže na téma Wanted: Bůh. Na pro-
gramu budou opět přednášky,  work -
shopy, koncerty a další kulturní vyžití.
http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/



• Ekologická sekce České křesťanské akade-
mie zve k účasti na Ekumenické bohos-
lužbě vděčnosti za stvoření. Konat se bude
v úterý 10. října 2017 v 18 hodin ve sboru
ČCE v Praze – Nuslích (Žateckých
1169/11, Praha 4). Kázáním poslouží
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. Po bo-
hoslužbě bude následovat beseda ostromech
a alejích s RNDr. Marcelou Klemensovou
z organizace Arnika (cca od 19 hodin).

• 20.-22. 10. se bude konat Seminář pro
výpomocné kazatele v Daňkovicích
v Brněnském seniorátu. Zváni jsou ka-
zatelé a kazatelky i z jiných seniorátů.
Více zde: http://www.evangnet.cz/kalen-
dar/2890-seminar_pro_vypomocne_kazatele

• V sobotu 4. 11. 2017 se v Praze (Husův
dům, Jungmannova 9) uskuteční setkání
učitelů a učitelek nedělní školy. Na pro-
gramu je přednáška Jiřího Mrázka Ježíš
jako postava v evangeliích/Jak interpre-
tovat Ježíše; odpolední tematické dílny
(Principy heterogenní skupiny, Biblické
postavičky, Aktivity pro věkovou skupinu
12-14 let, Dítě s postižením v NŠ a další).
Přihlašovat se lze zde:

• https://prihlasky.srcce.cz/akce/132-set-
kani-ucitelu-nedelni-skoly

Zprávy
• Synodní rada ČCE se rozhodla podpořit

znásilňované ženy v Kongu a vyhlásila
sbírku (účet 7171717171/2700, variabilní
symbol 911701). Olga Navrátilová z ČCE
referuje o řeči dr. Denise Mukwegeho,
 lékaře z Konga pomáhajícího znásilněným
ženám, kterou pronesl na letošním valném
shromáždění Světového luterského svazu.
„Asi před každým delegátem vyvstávala
palčivá otázka, co já s tím? V diskuzi za-
zněla i otevřeně. Nezlehčovat násilí vůči že-
nám, otevřeně o něm mluvit a nevychová-
vat děti v genderových stereotypech, aby

nevznikalo podhoubí pro takovéto zločiny,
byla odpověď dr. Mukwegeho. Existuje
však také způsob, jak pomoci přímo
v Kongu. Práci nemocnice Panzi, která pod
vedením dr. Mukwegeho poskytuje vše-
strannou péči znásilněným ženám a dív-
kám, financuje nadace Panzi Foundation.
Tuto nadaci se synodní rada Českobratrské
církve evangelické rozhodla podpořit vy-
hlášením mimořádné sbírky.“ (více:
https://www.e-cirkev.cz/rubrika/10-
Aktuality/index.htm)

Oznámení Synodní rady
• Na letošním zasedání synodu dal synod za

úkol synodní radě, aby otevřela celocír-
kevní diskusi o změně názvu církve na
Evangelická církev (nebo jiný, jednodušší
tvar než ČCE). Synodní rada nyní otevírá
celocírkevní diskusi o názvu naší církve.
Připomíná při tom znění preambule Cír-
kevního zřízení: „Českobratrská církev
evangelická, stručně zvaná Evangelická cír-
kev, vyznává víru v Boha Otce, Syna a Du-
cha svatého, která ji spojuje s křesťany
všech vyznání a všech dob.“ Jde o pokračo-
vaní diskuze z roku 2003, kdy na synodu
padlo rozhodnuti: „Synod doporučuje více
užívat kratší název církve 'Evangelická cír-
kev'. Úřední název zůstává Českobratrská
církev evangelická.“ Diskuze se účastní
všechny sbory. Staršovstvům bylo uloženo
věnovat se téhle otázce a sdělit své závěry
předsednictvům seniorátních konventů,
které pak informace posunou dál, synodní
radě. Víc na nástěnce a https://www.ustre-
d i c c e . c z / r u b r i k a / 1 1 - S b o r o v a -
zasilka/index.htm. Na staršovstvu jsme se
rozhodli udělat sborovou anketu, naleznete
ji v Katakombách a vhodit ji můžete do kra-
bice ve sboru, nebo ji zaslat e-mailem.

• Letošní synod se kromě jiného zamýšlel
nad postavením farářů a farářek v naší
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Sborový dopis vršovického sboru ČCE 11

církvi. Důvodem je především malý zá-
jem mladých lidí o studium bohosloví
a také fakt, že více než v minulosti odchá-
zejí někteří faráři a farářky z činné služby
před dosažením penzijního věku. Kromě
zájmu o postavení farářů a farářek chce
synodní rada promýšlet i postavení pres -
byterů a presbyterek. Synodní rada proto
k tomu otevírá v církvi rozhovor. Každé
staršovstvo obdrželo otázky týkající se ob-

darování potřebných k farářské službě, je-
jich rozpoznávání, povzbuzovaní k studiu
bohosloví, otázky o spokojenosti farářů
a farářek a pod. Víc na nástěnce
a https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-
Sborova-zasilka/index.htm

• Dále synodní rada zahájila řízení o změ-
nách v církevních řádech. (Viz zápis
staršovstva - celocírkevní agenda)

Martina Valášková

Náboženství
Religionisté obvykle odvozují latinský základ pojmu „náboženství“ od „religio“, což pou-
kazuje k významu „znovuspojení“, „znovunalezení“, „opětovné spoutání“. Tento poukaz je
zajisté velmi lákavý, neboť připomíná skutečnost, že každé společnosti, společenství, ba ko-
munitě je zapotřebí nějakého (ideového, hodnotového a normativního) pouta, které ji „drží
pohromadě“ a zakládá její smysl.

Tomáš Halík ovšem upozorňuje, že exis-
tuje i možnost, odvozovat „religio“ od „re-
legere“, neboli „znovu číst“, „opětovně
zkoumat“, což je rovněž velmi zajímavá in-
terpretace, byť již ne tak „prvoplánová“,
protože poukazující k náboženství jako jisté
schopnosti obracet pozornost člověka
(a celého lidského společenství) k opě-
tovné, nikdy nekončící a pokorné reinter-
pretaci světa a svého místa v něm, k hledání
vlastní zakotvenosti v rozličných formách
porozumění světu i sobě samému. Zna-
mená obrat k hermeneutickému pochopení
lidského „pobytu“ (Martin Heidegger).

Nedávno mne zaujal jiný návrh, který
 před ložil Zdeněk Kratochvíl; navrhuje v hle-
dání kořenů pojmu „religio“ postoupit až
k jeho řeckému základu, kterým je pojem
„eusebeia“ – a jeho význam překládá Kra-
tochvíl jako „dobrý vztah“, ale také „dobrý
úžas“ či „ dobrou úctu“. To je báječný po-
kyn, neboť zde by se – podle mého názoru
nejvýstižněji – zračilo to, oč v (jakémkoli)
náboženství vždy šlo a jde: o to, že člověk

osvědčuje samu podstatu svého lidství tím,
že nečiní sám sebe „pupkem světa“, nýbrž
vztahuje se (a to vztahem pokory a vážnosti)
k tomu, co jej samého (i jeho společenství)
přesahuje! Takto pochopená „eusebeia“ ne-
musí nutně znamenat nějakou konkrétní
(institucionalizovanou a ritualizovanou)
formu religiozity; to, k čemu se v ní člověk
vztahuje, nemusí být žádný „konkrétní“
Bůh či bohové – může to být příroda, uni-
verzum, dějiny, ale i jeho vlastní lidské spo-
lečenství, tedy obec, rod, předkové…
Schopnost zaujmout vůči tomu, vůči čemu
se to patří, postoj náležité úcty, patří totiž
k zásadnímu vymezení člověka „napříč“
všemi kulturami, patří k tomu, co Aristote-
lés mínil svým slavným „zóon politikon“.
Podstatné je v ní to, že – jak to vnímali Ře-
kové – touto schopností člověk překonává
„hybris“, tedy „pýchu“, „zpupnost“, jakési
„hraní si na boha“. A současně s tím vyjad -
řuje „eusebeia“ i bytostnou ambivalentnost
tohoto lidského užasnutí – totiž obavu i na-
ději, strach i lásku, nekonečnou vzdálenost



Recept: Cuketová nádivka
maminky Magdy Jelínkové

Na 40 dkg cukety dáme uzeného masa jedna k jedné, 25 dkg sýra: záleží na chuti, če-
dar- eidam, 1 hrnek polohrubé mouky smícháme s půlkou prášku do pečiva, 4 až 5 celých
vajec, petržel, sůl opatrně, pepř a vše řádné promícháme s cuketou, maso a sýr nastrou-
háme na hrubém struhadle ve větší míse a také důkladně promícháme, přendáme do řádně
vymazaného pekáče, nejlépe sádlem, a pečeme asi půl hodiny, aby to mělo barvu.

Příloha může být chleba nebo brambory podle chuti a zeleninový salát je samozřejmost.
Magdaléna Jelínková

i bezprostřední blízkost toho, k čemu člověk
pociťuje onu úctu; tedy to, co Rudolf Otto
nazývá výstižně „mysterium tremendum et
fascinans“!

Nerad to konstatuji, ale český pojem „ná-
boženství“ zdá se mi mimořádně nešťa-
stným. Obzvláště v dnešní době spíše od-
razuje, ba provokuje, než by pozval
návštěvníka do zahrady spirituální květeny
a inspiroval jej k „ochutnávce“ … Mělo by
nám přece jít o (alespoň přibližné, nedo-

konalé, leč srozumitelné a lidskému zalo-
žení blízké) vystižení lidské podstaty jako
bytostně vztahové, sebeutvářející, hleda-
jící. A není, myslím, třeba prvoplánově vá-
zat to, oč v něm jde, na existenci jakýchkoli
bohů či božstev, pod nimiž si dnešní – po-
většinou skeptický – člověk spíše představí
smyslově vnímatelné (a rozličnými kulty
opečovávané) „modly“, než „Hlubinu bytí“
či „Smysl bytí“ (Paul Tillich)…

Petr Nesvadba



Anketa: Změna názvu církve?
Sestry a bratři, synodní rada otevřela celocírkevní diskusi o změně názvu církve na Evan-

gelická církev a poprosila staršovstva o vyjádření. Naše staršovstvo se shodlo, že k dané
věci udělá sborovou anketu. Víc o důvodech změny názvu naleznete na nástěnce.

Co si myslíte o změně názvu naší církve?

1. Chci, aby se zachoval název Českobratrská církev evangelická.

Uveďte důvod: . ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Chci název Evangelická církev.

Uveďte důvod: . ...............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Chci nový název, ale jiný než Evangelická církev.

Uveďte návrh a důvod: ....................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Své odpovědi můžete vhodit do krabice na chodbě u nástěnky, anebo zaslat na adresu
vrsovice@evanget.cz. Anketa potrvá do nejbližší schůze staršovstva, tedy do čtvrtka 19. 10.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 13



Program na říjen 2017

Pravidelná setkání v týdnu

1.10.2017 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi

3.10.2017 úterý 16.00 starší děti a konfirmandi

3.10.2017 úterý 18.00
11. filmově-diskuzní večer: (Anti)sociální systém
Film: Já, Daniel Blake | Ken Loach | GB,FR,BEL | 2016 | 101 min
Diskuze: Lucie Trlifajová (centrum pro společen. otázky SPOT, FSV UK)

4.10.2017 středa 17.00 mladší děti

6.10.2017 pátek 16.00 konfirmandi (stará skupina)

8.10.2017 neděle 9.30 bohoslužby 
káže host: 
Josef Bartošek

12.10.2017 čtvrtek 10.00 setkání rodičů s dětmi

15.10.2017 neděle 9.30
bohoslužby díkčinění, VP
křest + konfirmace + pohoštění 
(co, kdo přinese, to sníme - zapisujte se ve sboru)

Matěj Opočenský

17.10.2017 úterý 20.00 biblická pro střední generaci a starší mládež U Bartošků

19.10.2017 čtvrtek 13.30 setkání seniorů
Přednáška o živote a díle Františka Palackého + návštěva památníku FP

host: Jakub Raška
sraz ve sboru

19.10.2017 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

22.10.2017 neděle 9.30
bohoslužby 
+ povídání Petra Nesvadby o KPA (Křesťanská policejní asociace)

Matěj Opočenský

29.10.2017 neděle 9.30 bohoslužby

5.11.2016 neděle 9.30
bohoslužby s dětmi + rozdávání rolí na Vánoční hru + posezení s Olgou
Bezděkovou-Rejtharovou a její tetou Olgou Horníčkovou-Novákovou +
občerstvení

Matěj Opočenský

7.11.2017 úterý 18.00
12. filmově-diskuzní večer: Ženská práva
Film: Sufražetka | S. Gavron | 2016  (anebo Skrytá čísla | T. Melfi)
Diskuze: Lucia Zachariášová | vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů na Úřadě vlády ČR

9.11.2017 čtvrtek 10.00 nejmenší děti

9.11.2017 čtvrtek 19.00 ekumenické bohoslužby 
Tulská; káže David
Frýdl (CČSH)

10.-11.11. pá - so polovíkendovka pro pra-/rodiče s dětmi

1. úterý v měsíci 1 8 . 0 0 filmově-diskuzní večer s hostem

3. úterý v měsíci 2 0 . 0 0 biblická hodina pro střední generaci – po rodinách

1. a 3. úterý v měsíci 1 6 . 0 0 starší děti a konfirmandi

středa 1 5 . 3 0 biblická hodina 

středa 1 7 . 0 0 biblická hodina pro děti do 10 let

2. čtvrtek v měsíci 1 0 . 0 0 maminky s dětmi

4. čtvrtek v měsíci 1 4 . 0 0 schůzka seniorů

4. čtvrtek v měsíci 2 0 . 0 0 pravidelná schůze staršovstva


