
katakomby
Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Viva la reformation! (2)

Editorial (3)

Filmový klub: 
Ženská práva +
Mediální realita (3)

Vánoční hra (4)

Polovíkendovka
s dětmi a jejich
rodiči/prarodiči (5)

Vernisáž výstavy 
Čas dětí (5)

Placení saláru
v letošním roce (5)

Fair trade (6)

Zápis ze staršovstva
19. 10. 2017 (6)

Církevní pozvánky (9)

95 tezí Martina
Luthera (10)

Recept: Lívance
z kyselého mléka (12)

31. 10. 2017 uběhlo 500 let od vyhlášení 95 tezí Dr. Martina Luthera.

Listopad
2017

Toto praví Panovník Hospodin: Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem 
a oni budou mým lidem. Ezechiel 37,27



Mému nejdražšímu, v Kristu nejmilej-
šímu Georgu Spalatinovi.

Ježíš.
Buď zdráv! Posílám Ti návrh evangelií

a epištol. Odpovídá to tomu, jak moc jsem
nyní zaneprázdněn, a nezamlouvá se mi
tak, jak bych si přál. Tato věc vyžaduje (jak
vidím) celého člověka, proto je mi téměř
líto, že jsem se do toho pustil.

Poté, co jsem své přátele požádal o radu,
zda mám napsat našemu knížeti, vidím, že
nabídka míru v mém jménu nebo na zá-
kladě mého přání se v žádném případě ne-
obejde bez ohrožení Boží věci. Dosud jsem
už mnoho nabídl (a pouze já!), vždyť jsem
nedobrovolně znovu vtahován do věci,
a dokud Eck řve, není v mé moci vzít svůj
hlas zpět. Celou věc musím svěřit Bohu
a nechat se vést, vždyť i loď je vydána vě-
trům a proudům. Jedno však smím: prosit
o Boží milosrdenství. Při jedné velké bouři,
když Bůh Satanovi nebránil, se mi dostalo
poznání. Spatřil jsem jeho lstivé a pro-
hnané úskoky s cílem zničit mne i mnoho
lidí. Copak o tom soudíš? Ještě nikdy ne-
mohlo být Boží Slovo hlásáno v klidu a bez
nepokojů, rozbrojů a nebezpečí. Slovo je
plné nekonečného majestátu, působí ve-
liké věci a je vznešené na výšinách, jak říká
prorok: „Pobil jejich velmože, do prachu
srazil izraelské mládence”(Ž 78,31). Člo-
věk se tak v této věci musí buď vzdát naděje
na mír a klid, anebo zradit Slovo. Je to boj

Páně, který „nepřišel na zem přivést po-
koj”(Mt 10,34). Měj se na pozoru, abys ne-
propadal klamné naději, že Krista lze na
svět přivádět v klidu a pokoji. Vždyť vidíš,
že bojoval vlastní krví a po něm všichni mu-
čedníci.

Doposud jsem nevědomky držel a učil
celého Jana Husa. Rovněž Johann Stau-
pitz takto podobně a nevědomě vyučoval.
Zkrátka, všichni jsme nevědomky husité.
Ano i Pavel a Augustin jsou opravdoví hu-
sité. Jen pohleď, do jakých obludností jsme
se dostali bez českého vůdce a učitele! Sám
v úžasu nevím, co si mám myslet, když vi-
dím tak hrozivý Boží soud nad lidmi: jasná,
zjevná evangelická pravda, která byla již
více než před sto lety veřejně upálena, je
považována za zavrženíhodnou a člověk ji
nesmí vyznávat. Běda zemi!

Měj se dobře.
Martin Luther

Lutherova modlitba
„Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše

Krista, tvého milého Syna, že jsi mne za-
choval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě,
aby všechny mé činy a život se mohly líbit
tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tě-
lem, duší i se vším, co mám. Amen.“

Matěj Opočenský

1LUTHER, Martin, Dopisy blízkým. Vydalo naklada-
telství Biblion. Přeložili Alexandr Flek, Pavel Moskala,
Tomáš Živný a Mikuláš Vymětal. Vydáno v roce 2017.
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Viva la reformation!
31. 10. 2017 uběhlo 500 let od vyhlášení 95 tezí Dr. Martina Luthera. Protestantismus tak
zažil další pěkně kulaté narozeniny. Přinášíme Vám jeden z jeho dopisů blízkým1. Krátký
dopis ukazuje nejen dobu, autorovu schopnost psát živě a naléhavě, ale i jeho pochybnosti
a vyrovnávání se s tím, že učení, které hlásá, vyvolává nepokoje. Dopis končí Lutherovým při-
znáním se k učení Jana Husa. Na závěr připojujeme jednu z mnoha Lutherových modliteb.

Spalatinovi – Wittenberg 14. února 1520



Filmový klub: 
Ženská práva + Mediální realita

Kdo byly sufražetky a jaký odkaz nám zanechaly? Tý-
kají se cíle, o které usilovaly, i nás? Žijeme ve společ-
nosti, kde jsou si muži a ženy rovni? Jak a kde se to
projevuje? Co znamená být feministkou?

Na 12. filmově-diskuzním večeru v úterý 7. listo-
padu od 18:00 se budeme společně s Lucií Zacha-
riášovou a filmem Sufražetka | Sarah Gavron | VB
| 2015 | 106 min | ang. + CZ tit. věnovat tématu
Ženská práva.

Historické drama z roku režisérky Sarah Gavron
vypráví o vzdouvající se vlně ženského hnutí za vo-
lební právo žen v Anglii na počátku 20. století a líčí
zápas, který je dodnes symbolem ženského boje za
rovnoprávnost.

Film sleduje příběh Maud, jež od dětství pracuje
v drsných podmínkách prádelny, kde se také naro-
dila. Postupně se emancipuje a dostává se do skupiny
sufražetek, které po neúspěšných apelech na parla-
ment přikročí k občanské neposlušnosti. Maud, ne-
pochopena svým manželem, přichází o rodinné zá-
zemí i syna. Přestože stejně jako ostatní její
souputnice zažívá pohrdání od svého okolí, pokra-
čuje v boji, jehož cíl se dá shrnout slovy Emmeline
Pankhurst v podání M. Streep: „Nechceme porušo-
vat zákon, chceme ho tvořit.“

Snímek měl světovou premiéru v říjnu 2015,
v Česku byl nakonec uveden jen v rámci Febiofestu
až o půl roku později, do kin (ani na DVD) se ale ji-
nak nedostal.

Film poukazuje na boj, který je pořád aktuální, za
nějž se již v rámci proma snímku rozhodly postavit
i všechny filmové protagonistky s Meryl Streep
v čele. Ta rozeslala členům amerického kongresu
dopisy, v nichž žádá o obnovení dodatku o rovno-
právnosti mezi muži a ženami. „Žádám vás, abyste
hájili rovnoprávnost – kvůli vaší matce, dceři, se-
stře, ženě nebo kvůli vám – tím, že aktivně podpoříte
dodatek o rovnoprávnosti… Celá nová generace žen

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 3

/ Editorial
Přátelé, sestry, bratři, máme

za sebou velké protestantské
výročí. Katakomby ho připomí-
nají dvěma články s ukázkami
Lutherových textů. Mimo to-
hoto poohlédnutí a reflexe
uplynulých akcí v Zápisu ze
staršovstva aktuální číslo před-
stavuje, co nás v nejbližší době
čeká. Jsou to například dva
(možná poslední?) filmově-dis-
kuzní večery, polovíkendovka
s dětmi, vernisáž, vánoční hra.
Některé čeká ještě také place-
ní saláru.

Pokud vás zajímá, jak vnímá
staršovstvo postavení farářů
a farářek v ČCE a jak hledí na
problematiku jejich povolává-
ní do služby, čtěte část Celo-
církevní agenda v Zápisu ze
staršovstva.

Z Církevních pozvánek bych
ráda upozornila zvláště na cy-
klus kurzů Pečuj doma určený
laickým pečujícím. Šest z deví-
ti kurzů povede Michaela Len-
gálová, s kterou jste se mohli se-
tkat na jaře v našem sboru, když
povídala o domácím pečování,
o tom, jak a kam se obrátit, když
v něm potřebujeme pomoct.
Sami jsme se tak mohli pře-
svědčit, že paní Lengálová, je
člověkem na správném místě -
snoubí se v ní lidskost a odbor-
ný přístup k problematice.

Martina Valášková



a dívek mluví o rovnosti – rovných platech,
stejné ochraně před sexuálním napade-
ním“, píše Streep.

Při premiéře v Londýně se feministické
aktivistky ze Sisters Uncut zaklesnuté do
sebe položily přes červený koberec, aby upo-
zornily na problém genderově podmíněného
násilí. Hlavní protagonistky filmu protest
ocenily jako důkaz živoucího aktivistického
hnutí novodobých sufražetek. Dle vyjádření
aktivistek upozorňovaly na fakt, že pro-
mlouvají za všechny ženy, které se už samy
za svá práva bít nemohou, neboť zemřely vi-
nou násilníků. „Jsme moderní sufražetky
a ekonomické škrty, které postihují sociální
oblast vztahující se k domácímu násilí, uka-
zují, jak málo se vlastně od počátku hnutí za
těch 97 let, změnilo,“ uvedla pro The Inde-
pendent jedna z účastnic demonstrace.

Po filmu bude následovat diskuze s Lucií
Zachariášovou, která se 7 let aktivně věnuje
rovnosti žen a mužů a feminismu. Praco-
vala pro Úřad vlády i Ministerstvo práce
a sociálních věci, na obou úřadech vedla od-
dělení rovnosti žen a mužů. Od roku 2014 je
zastupitelkou MČ Praha 3, je členkou Strany
zelených. Je hrdou feministkou a aktivist-
kou, členkou neformální skupiny Ženy 365.

Další filmový klub proběhne v úterý
5. prosince od 18:00 v prostorách sboru
(Tulská 14/1, Praha 10). Tématem bude
Mediální realita. Promítneme si film: No |
Pablo Larraín | Chile, FR, USA | 2012 |
118 min.

Jak se dělá reklamní kampaň na pravdu
a lásku? Poslední snímek Larrainovy trilogie
pojednávající o povaze chillské diktatury je
výjimečným propojením dokumentárních
záznamů z 80. let minulého století a for-
málně totožně natočených hraných sekvencí.
Film líčí pád pinochetovské diktarury a uka-
zuje na mediální souboj, který se rozpoutal
poté, co na základě mezinárodního tlaku bylo
vyhlášené referendum o setrvání Pinoche-
tovy vlády. Opozice po 15 letech dostala po-
prvé prostor v televizi – 15 minut! Čím ale
tenhle čas naplnit? Připomínáním hrůzných
praktik Pinochetovy vlády, nebo optimistic-
kou reklamou na demokracii jako ideální
spotřebitelský produkt?

Po filmu bude následovat diskuze s Jo-
sefem Šlerkou (odborníkem na analýzu
dat ze sociálních sítí, ředitelem Nadačního
fondu nezávislé žurnalistiky a pedagogem
Univerzity Karlovy).

Martina Valášková

4 Katakomby •  listopad 2017

Vánoční hra
V divadle Mana 17. 12. 2017 v 11.00 proběhnou bohoslužby s dětskou vánoční hrou.
Máme také zajištěné vedlejší prostory divadla, kde můžeme prožít část odpoledne při spo-
lečném jídle. Minulý rok se osvědčilo, že každý něco z nejen vánočních jídel přinesl, pro-
síme o toto i letos.
Vstupné je dobrovolné.

Půjčení Divadla Mana vychází kolem 5000 kč. Doufáme, že i letos se hra vydaří a vánoční
evangelium prostřednictvím našich dětí naplno zazní.
O den dříve, v sobotu 16. 12. se děti sejdou ve sboru k nacvičování hry od 10.00 do
16.00. Prosíme o pomoc s organizací a přípravou jídla.



Polovíkendovka s dětmi
a jejich rodiči/prarodiči
Na začátek víkendu, pátek a sobotu 10. + 11. 11. se po
dvou měsících opět vydáme na mimopražské dobro-
družství s dětmi a některými jejich rodiči či prarodiči.
Tentokrát pojedeme na chalupu k Báře Masopustové do
Merboltic (20 km od České Lípy) a vypadá to, že nás
bude kolem patnácti. Místa ještě jsou, neváhejte se přidat!
Informace získáte u Matěje nebo Martiny.

V plánu máme věnovat se s dětmi tématu památky zes-
nulých, protože jednotícím tématem na středečním setká-
vání dětí ve sboru je církevní rok. Ten probíráme z různých
stran. K víkendovce je ze svátků nejblíže právě tento. Spolu
s námi pojedou také Tomáš Fingerland a Petra Strá z la školy
(hudební škola), kteří pomůžou s hudebním programem
pro děti. Výuka la školy je založena na perfektně připravené
improvizaci. Pracují s vlastními texty písní, říkadly a rytmic-
kými souzvuky, pomocí kterých zprostředkovávají emoci,
obraz, příběh. Pro víkendovku mají připravený speciální
program, který zpracovává tématiku smrti.

Polovíkendovky a někdy také víkendovky s dětmi jsme
se rozhodli organizovat minulý podzim. Řekli jsme si s ro-
diči a na staršovstvu, že bychom přibližně jednou za
čtvrtletí mohli vyjet kousek za Prahu s dětmi a nápad se ve-
lice osvědčil. Přijďte se přesvědčit!          Martina Valášková

Vernisáž výstavy Čas dětí
Srdečně zveme na výstavu obrazů Martina Peroutky s ná-
zvem Čas dětí. Výstava bude zahájena v neděli 3. prosince
v11:00, vprostorách Vršovického sboru Českobratrské církve
evangelické, v Tulské 1 na Praze 10.

Martin Peroutka, který již řadu let působí jako pastorační
asistent ve spřátelené Římskokatolické farnosti Vršovice, vy-
studoval sice výtvarnou střední školu, ale dále se zaměřoval na
studium religionistiky a malbu si ponechal jako amatérského
koníčka. Tvoří především strukturní, pomalu vznikající,
vrstvené olejomalby menších formátů. Na výstavě bude pre-
zentován jejich výběr s důrazem na obrazy z poslední doby. 

Martin Peroutka

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 5

Placení saláru
v letošním roce
Otázka plnění rozpočtované
výše letošního saláru byla zmí-
něna již vminulých Katakom-
bách. Účetnictví k 30. září
nám říká, že saláru je zatím
vybráno 146.360 korun. Tato
částka se skládá z 69.460 ko-
run od pravidelně měsíčně
bankou platících dvanácti
členů sboru. Zbylých 76.900
korun poukázalo nebo ho-
tově platilo 26 členů sboru.
Zatím tedy platilo nebo platí
38 členů. V loňském roce
jsme obdrželi salár od
63 plátců v celkové výší
329.860 korun.

Jestliže máme letošní
rozpočet 330.000 korun,
můžeme spočítat, že od
měsíčně platících ob-
držíme 26.380 korun, po-
tom tedy od ostatních asi
třiceti bychom potřebovali
ještě 157.260 korun. Pro-
tože každý rok se objevují
plátci, kteří platí méně než
v roce předešlém, je třeba,
aby ti, co mohou, svůj sa-
lár zvýšili, abychom do-
sáhli rozpočtované výše.
Pro zajímavost uvádím, že
v počtu plátců saláru je asi
26 důchodců.

Věřím, že se nám podaří
rozpočet splnit, abychom jej
mohli opět o něco zvýšit.

Emil Veber



Zpráva z provozu sboru
• bohoslužby – kázání na Markovo evangelium;

debata o bohoslužbách – hlavně o písni mezi
modlitbou aoznamy (zda by nešla zpívat celá)

• nedělní škola – Martina vyzvala mailem
a postupně i osobně k založení „nedělko-
vého“ týmu; reálně to vypadá na 4 – 5 lidí

• rodiče s dětmi – probíhá
• biblická s dětmi/náboženství – rozběhnuto
• schůzky nové konfirmační skupiny a star-

ších dětí – rozběhnuto
• schůzky mládeže – snaha zapojit konfir-

mandy do sboru a seniorátní mládeže
• biblická pro třicátníky a také starší mládež

– zahájeno, čteme knihu Exodus
• biblická pro dospělé – probíráme Matou-

šovo evangelium
• setkání seniorů – František Palacký s Ja-

kubem Raškou nakonec ve sboru

• ekumena – 9. listopadu ekumenické bo-
hoslužby u nás – potřeba připravit malé
občerstvení

• varhaníci ve sboru – říjen: Jiří Bednář, Věra
Široká (Jelínková), David Rejchrt, Matěj
Belko, Jiří Bednář; až na Jiřího Bednáře
nikdo pravidelně hrát nemůže, ale po oslo-
vení lze nalézt termín i v dalších měsících

Reflexe uplynulých akcí
• 23. 9. sborový výlet vlakem do Roztok,

Tichým údolím na Únětické pivo (cca 30
účastníků a 10 km) 
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Zápis ze staršovstva 19. 10. 2017

Fair trade
Nakupovat fairtradové výrobky pro domov a sbor si pomalu
zvykáme, i když povědomí o fair tradu v ČR patří k nejnižším
v Evropě. Abychom věci měnili k lepšímu, stačí ale i to málo.
Stačí povědomí o fair tradu šířit v okruhu přátel, kolegů
a známých, sester a bratrů. Slibte, prosím, sami sobě, že do
konce roku získáte v tomto okruhu aspoň pět dalších pří-
znivců loga FAIRTRADE.

Hodně času strávíme v práci, ve sboru, doma. Odhadnete kolik kávy nebo čaje vy-
pijeme? Kolik šálků, hrníčků a konviček to představuje? Umíte si představit, kolik
šanonů, skleniček, otvíráků lahví či dopisů, ubrusů, dekoračních předmětů se u vás
doma, v kanceláři či sboru nachází? Pokuste se přispět k tomu, aby takto sloužily vý-
robky fair tradu, produkty z našeho Obchůdku Jednoho světa. Farmářům a ře-
meslníkům z tzv. rozvojových zemí nepomohou milodary. Chtějí se živit a uživit
vlastní prací, tak jako každý z nás. Stačí málo a věci se k lepšímu skutečně mění. Při-
dejte se a uvidíte sami.

Díky za celý JEDEN SVĚT. Magdaléna Jelínková



• Filmový klub – opět malá účast, 5 + hostka +
Martina Valášková; téma: (Anti)sociální sy-
stém, film: Já, Daniel Blake | Ken Loach;
hostka: Lucie Trlifajová (věnuje se politikám
vůči sociálně znevýhodněným skupinám oby-
vatel); z důvodu malého počtu účastníku byla
debata neformální; debatovalo se dobře ahojně

• nedělní křest a konfirmace – velkolepé

Plánované akce
• sobota 21. 10. – setkání kurátorů a kurá-

torek; Martina zabezpečila pohoštění
• neděle 22. 10. – povídání Petra Nesvadby

o KPA (Křesťanská policejní asociace –
https://www.kpacz.cz/)

• neděle 5. 11. 2017 – bohoslužby s dětmi
+ přednáška Olgy Bezděkové-Rejtha-
rové o letci RAF Stanislavu Rejtharovi +
přijde také její teta Olga Horníčková-No-
váková (1922), která byla také v odboji

• úterý 7. 11., 18.00 – 12. Filmový klub na
téma Ženská práva, film: Sufražetka +
hostka: Lucie Zachariášová; vypadá to, že do-
razí hodně lidí (na fb je zatím nejvyšší zájem,
jaký kdy byl; také ve sboru se chystá pár lidí);
dorazí také skupina 10 a více studentek/stu-
dentů zETF UK ze sociální apastorační práce
(po skončení filmového klubu snimi asi bude
Martina debatovat o práci ve sboru)

• čtvrtek 9. 11., 19.00 – ekumenická bo-
hoslužba

• 10. – 11. 11. – polovíkendovka s dětmi
a rodiči u Báry na chalupě, organizuje
Martina, Matěj jede jen na část

• 19. 11. požehnání Natanu Gernerovi
• první adventní neděli, tedy 3. 12., 11:00

– vernisáž výstavy Martina Peroutky –
domlouvá Martina

Pastorační pracovnice
návštěvy, film. klub (říjen; práce na dalších
promítáních – komunikace s distributory,
hosty, propagace…), rozcestník život. si-
tuací na web a do sboru, Katakomby (říjen
+ listopad), pomoc s plánováním programu
pro děti (biblická), vaření a organizace
křestní slavnosti, menší organizační věci
(setkání kurátorů, Bible pro křtěné atd.);
příprava vánoční hry; snaha o vytvoření
týmu pro nedělku, web – od IT programá-
tora máme slíbené spuštění příští týden

Celocírkevní agenda
• výsledky naší sborové ankety o změně

názvu církve – 11 hlasů pro zanechání
názvu; 1 hlas pro změnu na Evangelická
církev; hlasování staršovstva pro zacho-
vání současného názvu: 6-0-1 (zdržel se),
korespondenčně necháme vyjádřit i ne-
přítomné členy staršovstva

• postavení duchovních v ČCE – žádost
ze Synodní rady, abychom jako staršov-
stvo diskutovalo o následujících 11 otáz-
kách a odpovědělo na ně.

1. Jaká obdarování jsou podle vás dnes po-
třebná k farářské službě? Jak se taková
obdarování rozpoznávají?
víra, empatie, vůle k službě, „musí hořet
pro věc – charisma”

2. Máte ve sboru člověka, u něhož rozpo-
znáváte obdarování ke službě faráře či
farářky? 
nejdřv dojem, že ne; následně debata: lze
něco takového rozpoznat?; debata o cílu
dokumentu; otázka, kdo povolává (lidské
společenství, nebo Duch Svatý?); ve
sboru jsme v různých dobách takové lidi
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vnímali a i dnes vnímáme, úloha aktiv-
ního rozpoznávání ze strany staršovstva
je problematická a staršovstvo se ji brání
(rozhodnutí závisí na svobodné vůli
toho, koho se týká)

3. Pokud ano, jak se vám daří jej povzbuzo-
vat a podporovat?
snažíme se je podporovat, nikoliv však
z pozic starších, ale spíše z pozic spolu-
bratra/sestry v rozhovoru v případě, že se
rozhodli vyjít na tuto cestu

4. Jak byste mohli dále povzbuzovat a pod-
porovat bohoslovce z vašeho sboru během
jejich studia?
necháváme k dalšímu přemýšlení.

5. Za nalezení vhodných kazatelů a kazatelek
je třeba se modlit. Napadá vás, jak zařadit
tuto prosbu do přímluvných modliteb?
dobrý podnět, zařadíme do přímluvných
modliteb při bohoslužbách

6. Byli byste rádi, kdyby se vaše dítě, váš vnuk
nebo vnučka, rozhodli pro studium boho-
sloví? Pokud ano – proč? Pokud ne – proč?
umíme si to představit, ale k žádné kon-
krétní profesi své děti nevedeme, sna-
žíme se jim ponechat svobodnou volbu

7. Z čeho podle vás pramení nejistota
a obavy současných farářů a farářek?
riziko selhání a vyhoření; problematika
očekávání od partnera/partnerky fa-
ráře/farářky

8. Chybí podle vás současným farářům-fa-
rářkám něco pro jejich službu?
debata o podpoře z vedení církve; po-
třeba akcentovat manažersko-pastorační
složku již během studia na ETF

9. Máte jako presbyteři a presbyterky do-
statek prostoru pro rozvíjení svých obda-
rování?
shoda, že více než stíháme využít

10. Okoušíte vděčnost sboru za to, že jste
na sebe vzali službu presbyterky, pre-
sbytera?

sbor je za službu rád
11. Respektujete se s kazatelem navzájem ve

svých rolích?
zřejmě ano

Technické věci
trvá – 1. reklamace koberců, 2. oprava sá-
drokartonů (zkusí řešit Tomáš Vokatý), 3.
teče kohoutek na dámských záchodech
(celkově je tam hrozně labilně namonto-
ván, člověk se bojí pořádně zatáhnout) –
zavoláme instalatéra

Finanční zpráva 2017 k 1. 9. 2017
• celkově: náklady 352.345 Kč; výnosy

282.600 Kč; hospodářský zisk: -69.600 Kč
(již jsou účetně započteny povinné odvody
za Personální fond a repartice)

• sbor: náklady 335.500 Kč; výnosy:
256.600 Kč; hosp. zisk: -78.860 Kč;
z toho sbírky: 43.985 Kč; dary členů
sboru: 11.650 Kč; salár: 146.360 Kč; a os-
tatní dary 25.200 Kč

• byt: náklady 16.855 Kč; výnosy: 26.040
Kč; hosp. zisk: 9.185 Kč

• na účtech: ČS 142 581 Kč (k 1. 10. 2017)
a Era 482 Kč (běžný účet) a 327 841 Kč
(spořící)

Zapsal Tomáš Hrubý, redakčně upravila
a zkrátila Martina Valášková; úplný zápis
naleznete v kanceláři faráře
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Církevní pozvánky
• VERITAS, historická společnost pro ak-

tualizaci odkazu české reformace, pořádá
ve středu 8. listopadu 2017 od 15.00 tis-
kovou konferenci spojenou s představe-
ním nové publikace (brožury) s názvem
Causa „Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí v Praze“ v doku-
mentech. Tisková konference se bude ko-
nat ve sborové místnosti v zadním traktu
sborového domu Českobratrské církve
evangelické v Praze-Smíchově, ulice Na
Doubkové 2040/8.

• V sobotu 11. 11. 2017 se ve sboru ČCE
na Jižním Městě bude konat konvent
pražského seniorátu. Věnovat se bude
také navrženým změnám Církevního
zřízení, změně kazatelského reversu
a důležitých liturgických textů, posta-
vení farářů v církvi a diskuzi o změně
názvu církve.

• 17.–19. 11. 2017 ve středisku Sola gratia
v Bystřici pod Hostýnem proběhne 31.
sbormistrovský kurz, kam jsou zvaní (ne-
jen) evangeličtí sbormistři, noví zájemci
o sbormistrovství, zpěváci, varhaníci, cír-
kevní hudebníci a teologové. Kurz povede
Sigrid Pold, která vystudovala na Hudební
akademii v Tallinnu (obor řízení sboru
a hudební pedagogiku) a estonské dějiny
na Univerzitě v Tallinnu. Více info zde:
http://www.evangnet.cz/kalendar/2908-
31_sbormistrovsky_kurz_se_sigrid_pold_
estonsko_estonska_cirkevni_hudba anebo
na nástěnce.

• 24. 11. – 2. 12 ve Fakultní nemocnici Krá-
lovské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha
10, posluchárna pavilonu M, 1. patro Dia-
konie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj
doma. Je určen laickým pečujícím z rodin,
starajícím se zejména o seniory. Na kurzech

získají potřebné rady
a informace, vymění
si zkušenosti, prak-
ticky nacvičí ošetřo-
vatelské techniky.
Obdrží také soubor
příruček k pečování
a DVD s instruktáž -
ními videi. Cyklus je pro účastníky zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se
na akci registrovat. Přednost mají zájemci
ocelý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus –
pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy,
uveďte termíny do políčka poznámka. Při-
hlášku a více informací zde:

• http://www.pecujdoma.cz/akce/kurzy-
pecuj-doma-v-praze-ve-fn-kralovske-
vinohrady/ a na nástěnce, případně
u Martiny Valáškové

• Seniorátní odbor mládeže a Pražská evan-
gelická mládež zvou na podzimní dny
pražské mládeže, které se uskuteční
o posledním listopadovém víkendu 24.–
26. 11. v dobříšském sboru ČCE (Hu-
sova 1556, Dobříš). Tématem bude zá-
sadní reformační otázka po Boží milosti
a ospravedlnění. Během sobotního od-
poledne přijede do Dobříše ŽIVÁ KNI-
HOVNA (projekt Amnesty Internatio-
nal). Více info zde:

• https://fb.com/events/127435111240717/.

• další pozvánky naleznete ve sboru na ná-
stěnce, případně na našem facebooku



Když si ale uvědomíme, že 31. říjen je podle
katolického liturgického kalendáře předve-
čerem slavnosti Všech svatých, tedy vý-
znamného dne, pokud jde o úctu k ostat-
kům svatých, ukáže se nám údajný
Lutherův čin přibití 95 tezí, jež se stavěly
proti odpustkům, jako provokativní. Aby-
chom ale mohli v těchto úvahách pokračo-
vat dál, bylo by k tomu potřeba prostudovat
více historických spisů. Ponechme tedy
stranou, zda teze na chrámu skutečně vi-
sely, či nikoli, a také to, jaký byl jejich pravý
záměr (měly sloužit k akademické rozpravě,
anebo byla jejich forma spíše šikovným ma-
névrem proti osočování, že Luther hájí něco
nepřijatelného?), a podívejme se na Luthe-
rovy Teze, jež spolu s datem 31. října 1517
klademe na začátek evropské reformace.

Protože Katakomby mají 12 stránek, při-
kládám jen ukázku, jak teze za sebou ná-
sledují od teze 1 po tezi 24, a následně při-
dávám ještě pár pro plnější obraz toho, co
se v nich píše.

1. Když náš Pán a mistr Ježíš Kristus řekl:
„Čiňte pokání,“ chtěl, aby celý život věřícího
byl pokáním. 2. Těmto slovům nelze rozumět
tak, že znamenala pokání svátostné, tj. vy-
znání (zpověď) a odpuštění udílené kněžími.
3. Avšak neznamenají pouze vnitřní pokání,
neboť není žádné vnitřní pokání bez různého
vnějšího umrtvení těla. 4. A tak trest za
hřích trvá tak dlouho, jak dlouho trvá ne-
návist k sobě (to je skutečné vnitřní pokání),

a pokračuje až do našeho vstupu do nebes-
kého království. 5. Papež nemá v úmyslu od-
pustit a nemůže odpustit žádné jiné tresty
než ty, které udělil ze své vlastní autority
nebo na základě kanonického práva. 6. Pa-
pež nemůže odpustit žádnou vinu. Může jen
vysvětlovat a ukazovat, že bylo Bohem od-
puštěno. Může samozřejmě odpouštět vinu
v případech týkajících se jeho posouzení. Po-
kud by někdo pohrdal odpuštěním v těchto
případech, zůstala by vina celá neodpuš-
těna. 7. Bůh neodpouští vinu nikomu, kdo se
současně ve všech věcech nepokoří před kně-
zem, Jeho zástupcem. 8. Církevní ustano-
vení o pokání jsou vložena jen na živé. Nic
podle nich nelze ukládat umírajícímu. 9.
Duch Svatý v papeži je k nám vlídný, protože
vždy dělá ve svých dekretech výjimku v pří-
padě smrti a nutnosti. 10. Z nevědomosti
a špatnosti jednají ti kněží, kteří pro umí-
rající ponechávají církevní tresty v očistci.
11. Názor, že církevní tresty mohou být pře-
měněny na tresty v očistci, je očividně koukol,
který byl zaset, když biskupové spali. 12.
V dřívějších dobách byly církevní tresty udí-
leny před a ne po rozhřešení k prokázání
opravdovosti pokání. 13. Umírající jsou
smrtí osvobozeni od všech trestů, neboť již
zemřeli církevním předpisům a dosáhli
zproštění z jejich pravomoci. 14. Nedosta-
tečné zdraví ducha, tj. nedostatek lásky, s se-
bou nutně přináší strach, který je tím větší,
čím menší je láska. 15. Tento strach a hrůza
jsou dostatečné samy o sobě – nemluvě o ji-
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95 tezí Martina Luthera
Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, německy Die 95 Thesen anebo česky
95 tezí představovalo latinsky psané podklady k teologické disputaci, které Martin Luther
v říjnu 1517 poslal jako přílohu dopisu biskupovi mohučskému a magdeburskému Albrechtu
Braniborskému a později také možná přibil na dveře chrámu Všech svatých a ostatních wit-
tenbergských kostelů, což by pro snahu začít akademickou debatu v té době nemuselo být žá-
dnou zvláštností.



ných věcech – aby reprezentovaly trest
očistce, protože to je velmi blízko hrůze zou-
falství. 16. Peklo, očistec a nebe lze
rozlišit podobně jako zoufal-
ství, téměř zoufalství a jis-
totu bezpečí. 17. Zdá se,
že u duší v očistci se sni-
žuje hrůza a roste láska.
18. Zdá se, že nelze do-
kázat ani rozumem ani
Písmem, že duše v očistci
nemají možnost získat
zásluhy, tj. růst v lásce. 19.
Rovněž se zdá být neproká-
zané, že duše v očistci, nebo
všechny z nich, jsou si jisté vlastní spá-
sou, i když my si jisti jsme. 20. Pokud tedy
papež vyhlašuje „úplné odpuštění trestů“,
nemyslí odpuštění všech trestů, ale jen těch,
které sám udělil. 21. Hlasatelé odpustků
tedy bloudí, pokud tvrdí, že papežské od-
pustky osvobozují a zachraňují člověka ode
všech trestů. 22. Papež tedy neodpouští du-
ším v očistci žádné tresty, které si měly podle
církevních ustanovení odpykat v tomto ži-
votě. 23. Bylo-li by úplné odpuštění trestů
vůbec možné udělit, pak pouze těm nejdo-
konalejším lidem, tj. velmi malému počtu.
24. To nutně znamená, že většina lidí je kla-
mána úplným a vychloubačným slibem od-
puštění všech trestů.

32. Ti, kteří si jsou jisti vlastní spásou na
základě odpustkových listů, budou spolu se
svými učiteli navěky zavrženi.

—
37. Každý opravdový křesťan, živý i mrtvý,

má Bohem daný podíl na všech požehnáních
a milosti Krista a církve, a to i bez odpustko-
vého listu. 38. Nicméně odpuštění a požeh-
nání papeže nemají být v žádném případě
přehlížena a v opovržení, protože jsou, jak
jsem již řekl, vyhlášením Božího odpuštění.

—

44. Protože láska roste skutky lásky a člo-
věk se stává lepším, avšak kupováním od-

pustků se člověk nestává lepším, ale
pouze se částečně osvobozuje

od trestů. 45. Křesťany je
třeba učit, že když někdo

bez povšimnutí mine ně-
koho v nouzi a pak vě-
nuje své peníze na nákup
odpuštění, nekupuje si
odpustky od papeže, ale

rozhořčení od Boha.
50. Křesťany je třeba učit,

že kdyby papež věděl o vyděrač-
ství kazatelů odpustků, radši by při-

pustil, aby se bazilika sv. Petra rozpadla
v prach, než aby byla vybudována z kůže, masa
akostí jeho ovcí. 51. Křesťany je třeba učit, že by
bylo papežovo přání apovinnost prodat baziliku
sv. Petra, aby dal peníze těm, ze kterých je pou-
liční prodavači odpustků vymámili.

—
90. Potlačit tyto velmi trefné otázky laiků

silou místo vysvětlování znamená vystavit cír-
kev i papeže výsměchu jejich nepřátel a udě-
lat křesťany nešťastnými. 91. Kdyby byly od-
pustky hlásány v souladu s duchem a vůlí
papeže, bylo by snadné všechny uvedené ná-
mitky snadno vyvrátit, nebo by vůbec neexis-
tovaly. 92. Pryč tedy se všemi těmi proroky,
kteří lidu Krista říkají „mír, mír“, a přitom
žádný mír není! 93. Ať jsou požehnáni všichni
ti proroci, kteří lidu Krista říkají „kříž, kříž“,
a přitom žádný kříž není! 94. Křesťané mají
být povzbuzováni, aby následovali Krista,
svoji hlavu, skrze tresty, smrt a peklo. 95.
A tak vcházeli do nebe prostřednictvím
mnoha trápení a nespoléhali na falešný mír.

Martina Valášková a Martin Luther 
(95 tezí citováno a upraveno podle
http://www.reformace.cz/reformace-c-
7/95-tezi-martina-luthera)
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Recept: Lívance z kyselého mléka
Recept je z kuchařky „Vaříme po práci rychle a dobře“ vydané v r. 1959.

1 hrneček kyselého mléka (pro sebe používám 1 malý bílý netučný jogurt)
1 vejce
1 lžíce cukru
3⁄4 hrnečku hrubé mouky
sůl, tuk na pečení, cukr se skořicí, jam a pod.

Mléko smícháme se žloutkem, s cukrem, polovičkou mouky a přidáme špetku soli. Při-
dáme z bílku ušlehaný sníh a druhou polovinu mouky. Pečeme lívance a potíráme roz-
puštěným máslem a namáčíme v cukru se skořicí nebo pomažeme jamem, povidly a co kdo
má rád. Z 1 jogurtu mám tak 10 lívanců.                                                                   Věra Adamcová



Program na listopad 2017

16. 12. 2017 sobota 10.00–16.00 generálka vánoční hry ve sboru
17. 12 .2017 neděle 11.00 Dětská vánoční hra v divadle MANA (u CČSH,Vršovické nám.)

(sraz dětí 9.30)

Pravidelná setkání v týdnu

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

2 × 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

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 16.00 starší děti a konfirmandi

7. 11. 2017 úterý 18.00
12. filmově-diskuzní večer: Ženská práva
Film: Sufražetka | S. Gavron | VB | 2016 | 106 min | anglicky + CZ titulky
Diskuze: Lucia Zachariášová | vedla Oddělení rovnosti žen a mužů na Úřadě vlády ČR

9. 11. 2017 čtvrtek 10.00 setkání rodičů s dětmi

9. 11. 2017 čtvrtek 19.00 ekumenické bohoslužby 
Tulská; káže David
Frýdl (CČSH)

10.-11. 11. pá - so polovíkendovka pro pra-/rodiče s dětmi Merboltice

11. 11. 2017 sobota konvent pražského seniorátu sbor ČCE - Jižní Město

12. 11. 2017 neděle 9.30 bohoslužby 

14. 11. 2017 úterý 16.00 starší děti a konfirmandi

19. 11. 2017 neděle 9.30 bohoslužby s VP a požehnáním Nátanu Gernerovi Matěj Opočenský

21. 11. 2017 úterý 20.00 biblická pro střední generaci a starší mládež

23. 11. 2017 čtvrtek 14.00 Setkání seniorů: 
O českých ženách 19. století a jejich významu Doc. Mgr. Libuše Heczková PhD.

23. 11. 2017 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

26. 11. 2017 neděle 9.30 bohoslužby + začínáme cvičit vánoční hru !!! Matěj Opočenský

28. 11. 2017 úterý 16.00 starší děti a konfirmandi

3. 12. 2017 neděle 9.30
1. adventní neděle bohoslužby s dětmi a VP + 2. cvičení vánoční hry +
11:00 vernisáž  Čas dětí (obrazy Mgr. Martina Peroutky) Matěj Opočenský

5. 12. 2017 úterý 18.00

13. filmově-diskuzní večer: Mediální realita
Film: No | Pablo Larraín | Chile, USA, Francie, Mexiko | 2012 | 118 min
Diskuze: Josef Šlerka | sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí, ředitel
Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky "

7. 12. 2017 středa Pane, nauč nás se modlit



No Josef Šlerka
Pablo Larraín | FR, USA, Chile | 2012 | 118 min. | ES + CZ tit.

-
nictví na FF UK

DISKUZE:FILM:

                                                                      


