


Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,
blíží se advent. Poslední listopadová neděle je první nedělí adventní. A já pře-
mýšlím nad tím, jak čas běží mílovými skoky, že už tu za chvíli jsou Vánoce
a mám pocit, že  mě to všechno nějak semílá. V hlavě se mi motají všechny mož-
né události, nemohu se zbavit trpkosti z konfliktů, cítím se bezmocný při řešení
lidských bolestí, ale i nároků. Dobře vím, že nejsem sám, na koho dopadá tato
úzkost a únava. Zvládnu to? Zvládneme to?

Blíží se advent. Stojíme tu se svými pocity a mě to připadá celé absurdní. Znovu jsme
se nechali zatlačit do představy, že naše životy mají hodnotu podle výkonů, jaké podá-
váme. Znovu jsme se vydali na milost a nemilost hodnocení a představ našeho okolí.

Před očima se mi objevilo 10 družiček s lampami čekajících na ženicha
(Mt 25,1-13). A zvlášť těch 5, kterým došel olej v lampách. Všechny usnuly, ale jen
těm pěti došel olej. Vykladači se dohadují, co to ten olej vlastně znamená. Byly to
dobré skutky? To by se nám sice hodilo do naší představy hodnocení sebe sama
i druhých, ale ono to tak není. Všechny usnuly. Ale jen těm pěti chyběl olej. Jak to,
že se ty druhé s nimi nemohly podělit? A já mám dnes pocit, že těch 5 nepořádných
prostě ztratilo samo sebe. Že se ty družičky tak jako my nechaly vláčet bláznivým
časem i snahou naplnit svým životem očekávání určované lidmi kolem nás i spo-
lečností. Že zapomněly, že jejich život určuje pouze Ten, který přichází. A najed-
nou zjistily, že ztrácí všechno, protože nárokům okolí prostě vyhovět nejde a ony
najednou nevědí, kdo sami jsou a proč tu jsou. Najednou došel olej ve chvíli, kdy
poznaly, že je skutečně určující Ženich. Najednou zjistily, že ztrácí všechno, a že
jim toto jejich životní ukotvení nemůže nikdo nabídnout ze svého.

Moc bych nám všem přál, abychom se dokázali zastavit a uvědomit si, kdo ur-
čuje náš život. Abychom našli své ukotvení. Sebe sama. Abychom si uvědomili
na Koho čekáme. To je hodnota našeho života. To je hodnota i našeho sborové-
ho společenství. Ne naše výkony, ale jistota, že víme, Komu patříme.

Blíží se advent. A my se z toho smíme těšit. Jiří Ort

S vděčností, Pane
Josef Batelka

S vděčností, Pane, vzdáváme Ti díky
za tento sbor a všechny učedníky,

za pevný základ, 
na kterém vše stojí,

za lásku Tvoji.

Kdybys chtěl, Pane, naši věrnost vážit,
kdo z nás by obstál před 

Tvou svatou tváří?
Vždyť i nám často pevná víra chybí,

když Satan tříbí.

A proto k Tobě, Pane náš, voláme:
Sám si nás vyzbroj, dej, ať odoláme.

Dej, ať se sbor náš slovem 
Tvým vždy řídí

a věrně svítí.
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Zápis 
ze schůze staršovstva dne 14. 10. 2010

ZPRÁVY Z PROVOZU SBORU
• NŠ – na starost si vzala M. Otterová, k učitelům NŠ se přidala A. Trojanová
• mládež – rozjíždí se nová mládež pod vedením Jakuba Orta a Ondřeje Zik-

munda. Na první schůzce se sešlo 10 mladých ve věku 20 let.
• maminky s dětmi – scházejí se pravidelně
• biblická hodina – trvají, probírá se Zacharjáš 
• křesťanská služba – ve sboru bylo rozloučení se s. Paškovou, kterou pár dní

před smrtí navštívil J. Ort s J. Adamcovou. 
• biblické soustředění 2. 10. – účastnili se jiní lidé, než na jaře, jarní soustředění

bude koncem dubna 2011
• staršovstvo souhlasí s prodejem fair trade zboží ve sboru 28. 11. Zároveň kon-

statovalo, že není v našich možnostech (především časových) kupovat výhrad-
ně fair trade potraviny.

• ohlášené dětské bohoslužby 7. 11. se ruší, protože tuto neděli budou dětem
rozdávány role pro vánoční slavnost.

FINANCE 
• Příjmy: saláry 143 750,-, sbírky 39 630,-, dary členů 23 065,- , nečlenů 15 350,-.

Na salárech bylo rozpočtováno 300 000,-.
• Na pomoc při odstraňování následků povodně v sev. Čechách bylo vybráno

16 900,- a bude odvedeno Diakonii, která pomoc zajišťovala. 
• Staršovstvo vzalo na vědomí dodatek k Vnitřním účetním pokynům o zřízení

2 účtů u Poštovní spořitelny. 
• Celocírkevní sbírky: 2000,- Kč pro EA odvedeno 12. 9., sociální a charitativní

činnost z 10. 10. bude odvedena v říjnu, JTD bude provedena 31. 10. a odve-
dena v listopadu. 

• Do konce října bude odvedena 2. polovina PF 35 500,-.

RŮZNÉ
• V seniorátu začal teologický kurs pro laiky, kterého se účastní 4 členové sboru.
• K vedení sborové knihovny se přihlásila A. Trojanová.
• Odsouhlaseno kázání americkým novozákoníkem v neděli 9. 1. 2011.
• Brigáda na úklid sboru bude 20. 11.
• Příští schůze staršovstva bude 11. 11. 2010 

Zapsala Věra Adamcová
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Placení saláru v roce 2010

Podíváme-li se na kalendář, vidíme, že se nezadržitelně blíží konec roku 2010.
Jako každý rok v tuto dobu, chceme proto připomenout některým členům naše-
ho sboru, že je čas na zaplacení saláru. Od řady z vás již sbor salár přijal, ale je
ještě dosti těch, kteří platí salár až koncem roku. Někteří řeší placení saláru mě-
síčními úhradami ze svého bankovního účtu. Těm, kteří platí saláry složenkou,
přikládáme ji jako připomínku. Pokud jste mezi tím zaplatili, považujte ji za bez-
předmětnou. Při návštěvě shromáždění můžete platit také hotově. Pro informa-
ci uvádíme ještě číslo našeho účtu u České spořitelny. Je to 0280963329/0800.
variabilní symbol je 10 a vaše číslo člena sboru (na adrese sborového dopisu).
Řada členů našeho sboru přispěla v letošním roce na celocírkevní sbírku Jero-
nymovy jednoty, 2 × na povodně a 1 × na pomoc Haiti. Přes tato mimořádná vy-
dání věříme, že zaplacením saláru přispějete na rozpočtované výdaje našeho
sboru. Všem za to patří dík.

Připomínáme ještě, že ti z vás, kteří předkládají daňové přiznání, obdrží po
skončení roku potvrzení sboru o výši daru pro daňovou slevu.

E. Veber

Vršovická mládež
V prostorách našeho sboru se po delší době konají schůzky mládeže. Každou stře-
du se od 19:30 schází mládežníci z řad nejen vršovických. Schůzky rozjeli Kuba
Ort s Ondřejem Zikmundem a máme za sebou již několik výživných setkání. Pro-
bíráme knihu Exodus a děláme co nás baví. Byli jsme například v kině Aero na vý-
borném filmu, pověděli jsme si něco zajímavého o hudbě, po schůzkách společně
sedáváme  v nedaleké hospůdce. Připojte se taky, u stolu je spoustu místa. 
PS: Vzhledem ke zkouškám gospelového souboru se scházíme v dětské místnosti.

Těší se nejen Honza Ort

Prosba redakce Katakomb
Milé sestry, milí bratři, chtěl bych vás moc poprosit o příspěvky do našeho sbo-
rového dopisu. V našem sborovém společenství se toho děje hodně a je škoda, že
ne vždy se o tom dozvědí i ti, kteří na setkání nebyli. Výroba sborového dopisu
bere mě i Tomášovi Vokatému dost sil a nezvládáme oslovovat po každé akci ně-
koho, kdo by o ní napsal. Prosím proto, pište, pište, pište! S díky. Jiří Ort
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Biblické soustředění

Tento článeček není příliš aktuální - na biblickém soustředění jsme byli už na za-
čátku října. Přesto bych chtěl na tuto akci vzpomenout. Znovu jsme mohli vyu-
žít pohostinství katolické fary v Tetíně. Je to krásné místo s krásným okolím – to
jsme mohli využívat ve chvílích, kdy jsme se v soukromí zamýšleli nad vybraný-
mi texty i odpoledne, když jsme vyrazili na společnou procházku.

Velice milé bylo, že jakkoliv mnoho z těch, kteří se účastnili prvního soustře-
dění na jaře, tentokrát nemohlo přijet, tak přijali pozvání další a bylo nás 8. Mám
z toho radost, protože je vidět, že o tento model zamýšlení nad Biblí, který vzni-
kl na popud staršovstva, je ve sboru zájem. Texty byly tentokrát zaměřeny na
otevřenost a životní ukotvení. Znovu jsme směli prožít vděčnost za pozvání k ve-
čeři Páně.

Příští setkání bude na jaře. Předběžně počítejte s termínem 9. 4. 2011. Všichni
jste zváni! Jiří Ort

Sborová brigáda
20. 11. 2010 v 9.00

Milí přátelé, je krásné se scházet v našich sborových prostorách. Člověk si ani
neuvědomuje, když je v nich pěkně čisto a uklizeno. Většinou mu to dojde až ve
chvíli, kdy čisto a uklizeno není. Takže chci moc poděkovat všem, kdo se o prů-
běžný úklid v našich prostorách starají. A také Veberům, kteří každé prázdniny
zvou firmu na vyčištění koberců. 

Je však zcela jasné, že pouze tento průběžný úklid nestačí. Že jednou za čas
musíme naše milé sborové prostory vydrbat z gruntu. Tak říkajíc generálně.
A ten čas právě nastal. Jste srdečně zváni ke společnému pracovnímu pobytí
v sobotu 20. 11. 2010 v 9.00. Zkušenost praví, že vedle toho, že naše katakom-
by prokouknou, spolu strávíme hezký den plný práce, ale i společného povídání
a jídla. Pro mnohé to bude pracovní zarámování tohoto kalendářního roku.
V lednu byl velice z gruntu uklizen náš sborový byt. 

Tož brigádníci, těšíme se na vás! Za staršovstvo Jiří Ort 



Obchůdek Jednoho světa

1. neděli adventní jste zváni po bohoslužbách do Obchůdku Jednoho světa, který
v našem sboru bude v tomto předvánočním čase na návštěvě. Můžete se potěšit po-
hledem na krásné věci i něco koupit a potěšit druhé. JO
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Obchůdek Jednoho světa existuje již
16 let na adrese Korunní 60 a 6 let
v Klimentské 18. Pro ty, kteří nemají
představu, co že se to v prostorách Vi-
nohradského a Klimentského sboru
realizuje, se Obchůdky pokusíme
v následující řádcích představit:

Fair trade se dá přeložit jako
poctivé, partnerské či spra-
vedlivé obchodování mezi
bohatými a chudými ze-
měmi. Slovo spravedlivý zná-
me z biblického slovníku,
spravedlnost je znakem Bo-
žího království a to máme
hledat nejprve. Spravedlnost
je znakem dobré vlády. Spravedlnost
hledá, jak napravit to, co se v našich
vztazích pokazilo. Cesta spravedlnosti
vede k těm opomíjeným, k těm na
okraji, v našem světě k chudým, posti-
ženým, bezdomovcům, v Bibli k sirot-
kům a vdovám. Chudé své vždycky bu-
dete mít s sebou, zní hlas Mojžíšův
i Ježíšův. Je proto logické, že myšlen-
ku fair trade jako podobu pomoci roz-
vojovým zemím přijaly církve mezi
prvními.

Fair trade je ale více než prodej. Jde
o osvětu, o informovanost, o „uvědo-
mělého zákazníka“, proto se neustále
vzděláváme i my samy, dobrovolnice,
které v obchůdku prodáváme. Za na-

šich školních let se svět jmenoval
 jinak. Ztratil se exotický Ceylon, má-
me Srí Lanku, na místě Tanganjiky se
nachází Tanzánie… Ještě že existují
atlasy a odborná literatura. Je samo-
zřejmé, že musíme znát své dodavate-
le a jejich firmy, ale hlavně si musíme

umět představit ty, kdo naše atrak-
tivní zboží vyrábějí. Kaž-
dý prodej se tak proměňu-
je v intenzivní setkání.

Autoři šperků a drobných su-
venýrů ve firmě Bombolulu
v Jižní Africe se představují
sami a přímo: fotografií

a životopisem. 
Osvěta není jen informace o výrob-

cích, přijde řeč i na ceny. Fair trade ne-
chce a ani nemůže být laciným obcho-
dem, mají-li ti, jejichž produkty
prodáváme, být spravedlivě zaplaceni.
Místo údivu, že to či ono je drahé, by-
chom se měli spíše ptát, jak to, že toto
vietnamské, čínské … tričko je tak la-
ciné? Může z toho, co za ně dělnice
dostane, uživit sebe a rodinu? Občas
zazní: „My Češi jsme chudí, sami po-
třebujeme pomoc.“ Díky Obchůdku
umíme oponovat: Naše země i my
jsme bohatí. Už tím, že všechny naše
děti chodí do školy, lékařská pomoc je
na dosah, máme fungující sociální síť
a většinou i střechu nad hlavou. To, co



pokládáme za samozřejmé my, není
ale samozřejmé všude a pro všechny. 

Jako dobrovolnice se většinou anga-
žují seniorky z pražských sborů. Být
dobrovolnicí obnáší především prodá-

vat několik hodin týdně v Obchůdku.
Když přijde nové zboží, patří k tomu
i účast při jeho přejímce, rozbalování,
počítání, oceňovaní, popisování, uklá-
dání do vitrín i zásuvek, a potom zase
vytahování, sepisování, zabalování…,
to když připravujeme návštěvu ve sbo-
rech nebo prodejní sezónní akce. Pra-
covat jako dobrovolnice znamená
 pracovat zadarmo, „zadarmo“ ale ne-
znamená, že ta práce nemá cenu. 

Být dobrovolnicí je vážný závazek,
ale pro ty, kdo ho přijmou, je to dar.
Všechny „obchůdkářky“ vám řeknou,
že je fair trade těší, a že dostávají mno-
hem více, než samy investují. Našly
náplň pro svůj volný čas a cítí, že jejich
práce je důležitá a smysluplná. Ale po-
zor: podáte prst a fair trade chytne ce-

lou vaši ruku. A ze zkušenosti víme, že
ji hned tak nepustí. 

Na závěr přicházíme s novinkou.
Připojili jsme se do evropského pro-
jektu fairtradová města, školy a církve,

naše česká část projektu nese název
Fairtradový sbor (Fairtradové středis-
ko diakonie). Záštitu mu udělil synod-
ní senior Joel Ruml a synodní kurátor-
ka Lia Válková. Tento projekt spočívá
v soustavné a cílevědomé podpoře roz-
vojových zemí pomocí fair trade, a to
velmi příjemnou formou. Jde napří-
klad o pití fairtradové kávy a čaje či pl-
nění vánočních balíčků fair trade po-
travinami a rukodělnými výrobky.
Připojením se k tomuto novému pro-
jektu získají sbory certifikát „Fairtra-
dový sbor“, kterým signalizujeme li-
dem z venčí svůj zodpovědný přístup
k lidem v rozvojových zemích. 
Věra Lukášová a Magdalena Jelínková

www.jedensvet.org
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Pašijový příběh

Každé 1. úterý v měsíci se setkáváme k tématickému zamýšlení nad Biblí. V sou-
časné době je to pašijový příběh. Na tato setkání jste srdečně zváni. JO

Mk 14,22-25

Hned na počátku upozorním na rozdíly mezi podáním Pavla a Lukáše oproti
Markovi a Matoušovi. Uvědomíme si je okamžitě proto, že u Marka a Matouše
bychom marně hledali formulace, které známe z liturgie večeře Páně. Ta použí-
vá text z první Pavlovy epištoly do Korintu 11,23-26. Právě tady se objevují for-
mulace, které nám k večeři Páně patří. „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává;
to čiňte na mou památku." Stejně tak Pavel používá na rozdíl od Marka a Ma-
touše obrat „tento kalich“ místo „toto jest má krev“. Když se podíváte podrob-
něji, těch rozdílů skutečně najdete mnoho. Ten, který nás asi překvapí nejvíc, je
v Lukášově evangeliu. Lukáš, který je bližší tradici, ze které čerpal Pavel, použí-
vá ve svém textu dva kalichy! Zmiňuji to proto, abychom si znovu uvědomili, že
v biblických textech k nám promlouvají různí autoři i různé tradice a navzájem
se nevylučují, ale naopak obohacují. Vidíme to sami u sebe – zvěst evangelia je
pro každého z nás zabarvena určitým způsobem a právě v této různosti můžeme
být svědectvím svému okolí, které je samo velice různorodé a košaté.

Pojďme ale k základnímu svědectví, které před námi otevírá text o poslední Je-
žíšově večeři s učedníky.

Prvním důrazem je zřetelný odkaz na pašijový hod beránka. Vždyť právě ten
Ježíš s učedníky prožívá, připomíná Boží vysvoboditelské dílo. Vyvedení z Egyp-
ta, z otroctví, ze kterého se člověk nemůže sám dostat a je odkázán na Boží smi-
lování. To si židé připomínali a připomínají neustále. Odkazem k tomu, že se
tento hod „naplní v království Božím“, navazuje Ježíš na budoucnostní zaměře-
ní hodu beránka: předjímá se jím budoucí dovršení vysvobození Izraele a záro-
veň se hodovníci ujišťují účastí na tomto vykoupení. Víno, které už v izraelsko-
židovském paschálním hodu bylo výrazem radostnosti vykoupení
Hospodinova, je znakem vítězství a radosti budoucího Království. Tady ale od-
kazuje na Ježíšovo utrpení, bez kterého by naše naděje  budoucnosti, kterou
nám nabízí Hospodin, pro nás nebyla možná. 

To druhé, na co bych chtěl upozornit a co nás provází celým Ježíšovým půso-
bením, je jeho zvěst Božího království spojená s hodem nebo s hostinou. V jed-
notlivých oddílech o hostinách tak nacházíme obraty, které jasně odkazují k Je-
žíšovu hodu s učedníky. Například v nasycení zástupů, ale i při uzdravení dcerky



syrofénické ženy. Patří sem i to, že Ježíš o Synu člověka a tím nepřímo, ale zře-
telně sám o sobě mluvívá jako o Ženichovi. I kdyby však tyto slovní vazby neexi-
stovaly, je Ježíšova představa království Božího spojeného se stolováním zřetel-
ná. Ježíš dává lidem podíl na svém stolu a tím je činí účastníky království Božího.
To je něco, co nám velice otevírá vše, co smíme prožívat při večeři Páně. Jsme
spolu s ostatními hosty něčeho, co nás přesahuje a co smíme nezaslouženě při-
jímat v jedné řadě se všemi, které Ježíš zval při svém putování.

Pohled na poslední večeři shrnu slovy prof. J. B. Součka: „Můžeme říci, že no-
vozákonní podání chápe poslední večeři jako paschální hod, jemuž Ježíš ve své
mesiášské pravomoci dal novou náplň tím, že zdůraznil jeho eschatologickou
zaměřenost a uvedl jej ve vztah ke svému nastávajícímu údělu, ke své cestě po-
nížení i oslavení. V souvislosti a ve shodě s tím vidí evangelisté v poslední večeři
i vyvrcholení dosavadního stolování Mesiáše Ježíše s jeho věrnými, s hříšníky na
milost vzatými  i se zástupy jemu oddanými, a zároveň předjímku eschatologic-
kého Království, hod, jímž se udílí podíl na plné skutečnosti budoucního věku.“

Jiří Ort

Pochybnosti
Josef Batelka

Jdou,
hle, Pane, zase jdou,

a já, už vrávorám.
Ach nenech, nenech jejich tmou

uhasit ve mně víru svou,
a dej ať odolám.

Tenkrát,
když poprvé hlodaly 

srdce až na pahýl
a z duše pily její klid,
když zmatek pomalý
všechno v ní zavalil,

že nebylo už pro co žít, 
tenkrát,

tou nocí bez světel
se cosi propálilo.

Tvé, Pane, „Následuj!
a všude světlo bylo

a já – byl Tvůj.

A teď?
Jdou,

hle, Pane, zase jdou,
a já – zas vrávorám!

Což nevyzbrojíš silou svou
duši již jednou vzkříšenou

v boj proti pochybám?

Což Ty mne neslyšíš?
„Neboj se, synu můj!

Vezmi i tento kříž
a pojď – následuj!“
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Recepty

V minulém sborovém dopise jsem vás po delší době vyzvala, abyste mi poslali ně-
jaké svoje osvědčené recepty. A vyplatilo se mi to. Vybrala jsem dnes recepty na
koláče. Návod na tvarohový koláč mám od sestry Pospíšilové, recept na jablečný
koláč je od Katky Zajícové. Katka mi napsala, že koláč pekla pražská babička
vždy, když k ní přicházeli na nedělní odpolední čaj.

Tvarohový koláč (M. Pospíšilová)
Na těsto potřebujeme 30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla nebo hery, 15 dkg cuk-
ru moučky, 1 celé vejce a půl prášku do pečiva.

Těsto vypracujeme, rozprostřeme na vymazaný plech. Zvýšíme okraje a nalije-
me druhou vrstvu, kterou smícháme z půl kg tvarohu, 15 dkg cukru moučky,
1 celý vanilkový pudink v prášku, 1 celé vejce a postupně přidáváme půl litru
mléka. Necháme chvilku nabobtnat a zvolna pečeme.

Jablečný koláč od pražské babičky (K. Zajícová)
50 g cukru (moučka), 100 g másla (Hera ani jiné tuky se neosvědčily, těsto z nich
se hodně drobí), 150 g polohrubé mouky, 1 žloutek, vanilkový cukr, asi 4 menší ja-
blka, rozinky, ořechy, skořice apod.

Vypracujte těsto, nechte chvilku v lednici odpočinout. Pak oddělte 2⁄3 těsta, vy-
válejte je nebo prsty rozmačkejte na velikost malého,moukou vysypaného ple-
chu (nebo malé dortové formy). Posypejte trochou strouhanky nebo nastrouha-
ných piškotových drobečků a nahrubo nastrouhanými jablky, podle chuti
přidejte rozinky, ořechy, skořici, cukr… Ze zbylé (trochu větší) třetiny těsta vy-
válejte proužky a položte z nich na jablka mřížku (jako moje babička), nebo těs-
tonahoru jednoduše nahrubo nastrouhejte (jako já, když nemám čas :-). Pečte
v předehřáté troubě, dokud není dozlatova upečeno.

Děkují sestře Pospíšilové a Katce a těším se na další recepty od vás. M. Ortová




