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Kdo tvoří společenství? Proč je důležité?
Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?
A o vztah k Bohu, který nás přesahuje? Kam
sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla
před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti.
Z touhy po společenství. Odkud jdeme?
Kdo jsme? A kam směřujeme?

Motto slavnostního roku 2018 zní „Ra-
dujme se vždy společně“. Stejný název má
česká píseň z 15. století, která je považo-
vána za nejstarší bratrskou duchovní píseň.
V evangelickém zpěvníku má číslo 397.

Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční
28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně
se Sjezdem mládeže. Lidé se mohou těšit
na tři dny programu v Ideonu i dalších
menších prostorách, v sobotu navíc při-
bude i program na Pernštýnském náměstí.
Pardubice zaplní koncerty, divadlo, před-
nášky, diskuze, výstava, filmové promítání,
bojovka po městě i program pro děti.

Na prosinec 2018 je v Obecním domě
v Praze naplánován slavnostní večer.
Kromě toho připravujeme řadu dalších
drobných překvapení.
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Radujme se vždy společně
100 let od vzniku naší církve
Radujeme se, když vyjde slunce. Když jsou nám přátelé oporou. Radujeme se z víry. Radost
můžeme sdílet. Jaké jsou její zdroje? Co nám v ní brání? Je potřeba radovat se vždy? A je po-
třeba radovat se společně?

„Vstaň, vezmi své lože a choď!“ (J 5,8)
Co to pro nás znamená? V rodinách, v do-

movech důchodců, v nemocnicích, v našich
životech…

V tom příběhu je spousta zajímavých mo-
tivů: například přirovnání hříchu k nemoci.
Hřích je něco, co paralyzuje stejně jako ně-
jaké ochrnutí těla. Jenomže na rozdíl od té
nemoci může paralyzovat klidně i celou spo-
lečnost. Nebo odpuštění, které může být

stejně osvobozující jako uzdravení. Nebo víra
jako důvěra, která se nedá ničím odradit.

A přece mne tentokrát zaujal jiný motiv:
člověk a jeho lože. Vlastně se ho nezbaví. Ale
na začátku na něm bezvládně leží, a na
konci už ho statečně nese. Připomíná mi to
jinou Ježíšovu výzvu: Vezmi svůj kříž a ná-
sleduj mne. Je spousta věcí, s nimiž je těžké
se smířit, ale přesto je třeba je unést.

f. Drahomíra Dušková Havlíčková
aOlgaMrázková,referentkaoddělenímládeže

Webový „týdeníček“ 39plus1
Milí přátelé, upozorňujeme Vás na 39 + 1 zastavení. Tento
„týdeníček“ nás bude provázet, inspirovat na cestě ke spo-
lečnému setkání. Ve dnech 27. až 30. září 2018 společně
oslavíme v Pardubicích sté výročí založení naší církve.
Všichni jsme zváni vstoupit na tuto cestu. Odkaz na „týde-
níček“ www.39plus1.cz.
Rozjímat, diskutovat, sdílet se. Přijměte tedy pozvání a na-
hlédněte. S radostí a v důvěře. Číslo 5 je toto:



Představení
Kristiny Camidge
nové pastorační pracovnice
Milé sestry, milí bratři, jako nová pastorační pracov-
nice vršovického sboru bych se vám ráda představila.

Pocházímzevangelickérodiny,můjtatínekjefarářem,
nyníjižtedyvdůchodu.Vdětstvíavlastněpakivdospělosti
jsemprošlarůznýmisboryrůznýchtradicazvyklostí,ato
naVysočině,naValašsku,aleivPraze,dokoncejsemvle-
tech2002–2006docházelanabohoslužbyzdeveVršo-
vicích.Natotoobdobívelmirádavzpomínám;vPrazejsem
tehdybylakrátceabylopříjemnéněkampatřit.Úplněna-
posledyjsembylačlenkousboruveŠkvorci,kterýbyldo-
movským sborem i pro mé dvě děti.

Co se týče mé profesní dráhy, tak ta je hodně růz-
norodá. Pro mne osobně byla nejdůležitější práce v so-
ciální oblasti, zejména osobní asistence pro Domov
Sue Ryder a pak práce pracovního konzultanta v ne-
ziskové organizaci Formika, která pomáhala lidem se
znevýhodněním najít a udržet si zaměstnání. Kromě
toho jsem zastávala i různé pozice v administrativě.
Nějakou dobu jsem žila a pracovala v zahraničí.

DoVršovicjsmesesdětmipřistěhovalipoměrněne-
dávno – teprve se tu, ve čtvrti i ve sboru, rozkoukává-
me. Jsme vděční za vaše přijetí do sboru.

Ještě bych chtěla dodat trochu osobnější vyznání
ohledně mé motivace pro práci pastorační pracov-
nice. Minulý rok byl pro naši rodinu přelomový
a velmi náročný. V těch nejtěžších chvílích nám
kromě širší rodiny pomohli také lidé z církve. Převážně
ze sboru ve Škvorci, ale i jinde. Bez nich a jejich po-
moci bychom to asi jen těžko zvládali. Když jsem se
dozvěděla o volné pozici pastorační pracovnice ve sbo-
ru, kde žiji, přijala jsem to jako pozvání poslat dál to
dobré, co nám Pán Bůh do cesty skrze tyto lidi po-
stavil. Těším se na práci ve sboru a doufám, že pro
vás bude přínosem. Kristina Camidge (kemidž)

P.S. A ještě vás poprosím o trochu trpělivosti, než se
rozkoukám a zapracuji.
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/ Editorial
Katakombyjsou plné celocírkev-

ních událostí.Slavíme sto let. Je to
sice skoro nic s 2000 letou tradicí
křesťanstva, ale za zastavení to
stojí. Máme nové logo. Stavíme
školu.Ale ani sbor nepřišelzkrátka!
Máme novou pastorační pracovni-
ci Kristinu! Farář se toulá po Praze,
ale sní o sboru,i když náhodou spí.
Na salárech jsme vybrali více, než
jsme rozpočtovali.Díkyvšemza toto
krásné překvapení! Potvrzení o da-
rech budou připravena po bohos-
lužbáchsdětmi4.2.Chystají seeku-
menické bohoslužby. Vaření po-
lévky pro lidi v sociální nouzi. Zvu
Vás na křest našehoVítka.Sborová
dovolená tentokrát bude na Šu-
mavě. Tomáš a Petra Fingerlando-
vi, kteří tvoří hudební dílnu La ško-
la, přichází s nápadem jednou mě-
síčně ve středu udělat hudební
program pro děti.Přišli byste?

11.3.budevýroční sborové shro-
máždění. Přijďte! Nepůjde jen
o technické věci.Pobavme se o ži-
votě sboru.Co se vám líbí a co ne?
Co byste chtěli? Petr Nesvatba
píše o studu.Stydíte se rádi? Co na
to Adam a Eva? A jaká témata bu-
dou probíraná na bohoslužbách?
Čeká nás postní období. Je to pro
vás nějakdůležité? Připravujete se
na Velikonoce? Církev každoročně
přichází s autopůstem, od čeho si
dáváte v postním období volny
vy? Příští katakombybudouVýroč-
ní sborovou zprávou za rok 2017.
Chcete-li do ní přispět,ozvěte se mi,
budu moc rád na co si vzpomene-
te. Přeji Vám příjemné čtení. MO



Popořadě – FOKUS. „Jsme nezisková
organizace, která vznikla v roce 1990 jako
občanské sdružení. Nyní jsme zapsaným
ústavem. Naším posláním je podpora lidí
se zkušeností s duševním onemocněním.
Pro tyto lidi nabízíme komplexní komu-
nitní péči v neústavních podmínkách. Po-
máháme lidem v našich centrech… Víme,
že psychóza či jiné duševní onemocnění
může potkat každého. Věříme, že se z du-
ševní nemoci dá zotavit. Pomáháme lidem
s problémy v oblasti duševního zdraví najít
cestu ke spokojenému, důstojnému, per-
spektivnímu životu.“ Tak se vidí Fokus.

Já Fokus vidím, jako klidnou oázu u di-
vadla Kámen v Karlíně. Je tam milý pracovní
kolektiv, čilý, dělný ruch a lidé, kteří se tam
cítí bezpečně. Před dvěma lety mě oslovila
Mirka Humlová, abych tam začal chodit, že
prý by to lidem s duševním onemocněním
pomohlo, že si vlastně o to sami řekli. Na to
se nedá říct ne… i přes mé počáteční roz-
paky. Vzal jsem to jako výzvu a kdybych tam
mlel kraviny, že to poznají a vyhodí mě. Jsou
tam profíci, ti to poznají. Personál mě slyší
a ještě mě nevyhodili, tak to asi zatím jde.

Jednou měsíčně ve středu tam jedu s ky-
tarou, biblí a několika nápady povídat
o biblických příbězích. Dotýkáme se vztahu
k Bohu. Má to rysy klasické biblické ho-
diny, ale ještě víc je to otevřený prostor pro
otázky. Je to rozhovor. Já začnu a ostatní se
připojí. A je to dobrý, ještě jsme se nepo-
hádali. Hovor se dost často stočí na dět-

ství, nebo na politiku, aktuální starosti, ně-
kdo mlčí a někdo zas hodně povídá. Ně-
kdo najednou promluví a otevře celý svůj ži-
vot. Každá ta třičtvrtěhodinka je jiná.
Někdy je nás pět a jindy patnáct. Komu-
nita je velmi pestrá. Většina má zkušenost
s nějakou církví. Evangelickou, evangeli-
kální, katolickou nebo pravoslavnou. Ne-
gativní i pozitivní. Někdy s námi posedí
i zaměstnanci Fokusu. Někdy se stane, že
se mnou chce někdo mluvit soukromě. To
je mi pak úzko a mám strach, jestli zvládnu
aspoň něco říct. Většinou jen mlčím a po-
slouchám. Ono toho mnohdy nejde udělat
víc. Snažím se brát si ty životy tak, jak to jen
jde. Domů ale ne. Po měsíci se k nim ale rád
vracím. Za tu možnost tam být jsem moc
vděčný, učí mě to trpělivosti, chápat lidi,
kteří jsou skutečně na okraji společnosti.
Kteří zápasí s vlastními strachy vyjít třeba
ven a ono vyjití je pro ně obrovským vítěz-
stvím. Naučil jsem se také, že člověka s du-
ševním onemocněním se vůbec nemusím
bát. Čeho taky? Zajímavé také je, že jsem za
ty dva roky ještě neslyšel otázku, pane farář,
proč zrovna já? Tu jsem čekal jako první
a stále nepřichází. Bohu díky, moc nevím,
co bych na ni odpověděl. Bohu díky za Fo-
kus, za to, že se tak snaží právě těmto lidem
nacházet důstnojnost a místo ve společ-
nosti.

Příště o Zámečku a přespříště o Speku.
A kdybyste někdo chtěl jít do Fokusu se
mnou, neváhejte. Matěj Opočenský

4 Katakomby • únor 2018

Kde se vlastně Váš farář toulá…
Udeřil na mě kurátor. Napiš do Katakomb, kam to vlastně chodíš! Přeháním… Bylo to zvědavě
milé. Myslí si, že by Vás zajímalo, co vlastně v tom Fokusu, na Zámečku a ve Speku dělám…

Co já tam dělám? To se taky ptám. Nejsem žádnej psycholog, ani aktivizační a sociální pra-
covník, necítím se být ani kompetentní pro to být jeden z šesti, kteří připravují pro kolegy a
kolegyně farářský kurz a jednají v jejich jménu. Ale jsem tam. Povětšinou to nikdo nechtěl dě-
lat…A co to vlastně je?



Článek o práci
ve sboru (II. část)
Neděle
Bohoslužby: Základem sborového setkávání jsou
nedělní bohoslužby s uspokojivým kázáním.
• Pevně doufám, že jsme schopní vytvářet zajímavé,

otevřené, radostné nedělní společenství.
• Sbor má svůj charakter. Je spíše domácký – ro-

dinný. Je diasporou. Vytváříme sbor ve Vršovicích,
ale ne zcela vršovický (minimálně polovina aktiv-
ních členů není z Vršovic). Nevadí to, je jen třeba
s tím počítat a přihlédnout k tomu.

• Víceméně se všichni známe. Je to příjemné, pro
nově příchozí to ale může být trochu problematické.
Přesto to vnímám jako klad a hlavní rys sboru.

• Téma bohoslužby – chci dávat dopředu vědět
• Presbyter a varhaník budou vědět texty a písně včas.
• Přímluvy jako prostor pro nejrůznější modlitby, nejen

ty z textů a kázání vycházející. Dát prostor příchozím,
aby dávali náměty na modlitby (formou sešitu na
modlitby, nebo mohli předem napsat presbyterovi)

• Společná modlitba před bohoslužbami
• Vrátit se k nahrávání bohoslužeb
Doprovod: hudební doprovod, který odpovídá ví-
cegeneračnímu společenství (EZ, D, Svítá). Varha-
níci, pianisti, kytaristi a další.
• Pěvecký sbor pro nedělní shromáždění se zdá jako

sci-fi, ale podle mě je to do budoucna reálné. Stačí
tři čtyři tahouni, kteří si dovolí vést i náročnější
zpěvy. Kánon, předzpěv, a capella, Taize zpěvy…
Nedávno jsme zpívali Gloria jen ve dvojhlase a bylo
to prima. Nedělní shromáždění je zpěvné!

Nedělní škola: místo kam nejen odložíme děti (zá-
roveň ale velmi důležité!), aby se mohli dospělí sou-
středit, ale také místo, kde se děti něco dozvědí a spo-
lečně během roku vytvoří dobré a třeba i přátelské
vztahy. Něco na co budou rády vzpomínat a kostel
jim to nezoškliví.
Káva, čaj, rozhovory: určitě zachovat. Myslet na
rozložení sil. Nenechávat na pár lidech.
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Od nového
roku v novém
stylu
Od 1. ledna 2018 změnila Česko-
bratrská církev evangelická svůj
kabát. Poprvé tak má nové logo
s vypracovaným manuálem.

S novým vizuálním stylem
vstoupila naše církev do roku
2018. Nové logo vzešlo z ve-
řejné soutěže.Vítězný návrh za-
slala kreativní agentura Krea-
tura, jeho autorem je MgA.
Petr Kincl.

Logo je jednoduché, pře-
hledné, profesionálně zpra-
cované a ve všech předlože-
ných formách zůstává čitelné.
Obsahuje tradiční symboliku
církve (bibli a kalich) a záro-
veň reflektuje moderní cestu
církve.

Logo organizace FOKUS, ve
které působí Matěj Opočenský.



Dílna proběhne 16.–17. 3. 2018 v Bet-
lémské kapli v Prokopově 4/216, Praha 3
(nikoliv na Praze 1!). Kurz vede sestra Ma-
rie Klašková z Biblického díla. Kurz pro-
bíhá od pátečního večera a v následující so-
botu po celý den (pátek 17–21 hod, sobota
8,30–17 hod). Během této doby každý
účastník vyrobí obvykle 1 postavičku. Je
třeba zúčastnit se po celou dobu kurzu
a postavičku dokončit.

Minimální pomůcky, které musí mít
každý s sebou: Jehly, špendlíky, ostré špičaté
nůžky na manikúru. Různě barevné nitě,

hlavně odstíny hnědé, režná nit, provázky.
Lepidlo na papír v tuhé tyčince – pouze
značky Pritt (červený obal, je sice dražší, ale
jako jediné drží, bude na kurzu na prodej).
Popř. peníze na rekvizity k postavičkám.

Cena: Pokud byste postavičky vyráběli pro
sborové účely, nic platit nebudete. Pokud
pro sebe, tak poplatek činí 150 Kč na osobu
a materiál na 1 postavičku: cca 220 Kč; re-
kvizity: kolem 40 Kč; a pokud byste vyráběli
třeba velblouda, tak ten je za cca 350 Kč.
Ten ale uchem jehly, jak známo, neprojde!!!
Hlaste se u Matěje Opočenského.
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Velbloud? Ten uchem jehly neprojde…
Sbor Žižkov I nás zve na dílnu, kde se budou vyrábět biblické postavičky. Takové postavičky jsou
úplně skvělé pomocnice při bohoslužbách, různých setkáních (s dětmi i dospělými). Někdy do-
káží vyjádřit více, než by jeden čekal. Pomohli byste mi jich pár vyrobit pro sborové účely?

Zápis staršovstva 18. 1. 2018
1. Pastorační pracovnice Kristina Ca-

midge. Přivítali jsme ji mezi námi a při-
jali do sboru. Těšíme se na spolupráci.

2. Zpráva z provozu sboru
• Bohoslužby – minipásmo na knihu Gene-

sis. Nedělní škola se rozběhla. Zakoupíme
pastelky a Jan Škrob s dalšími se poohlédne
po zahraničních materiálech na další roky.
Chtěli bychom co nejvíce zjednodušit vý-
uku a dát co nejlepší podklady katechetům.
Méně teologie, více zvěsti a her.

• Biblická s dětmi/náboženství – probíhá.
Fingerlandovi navrhují, že by jednou za
čas udělali hudební biblickou pro děti,
spíše později – cca v 17:30. Bude-li zájem.

• Schůzky nové konfirmační skupiny a star-
ších dětí – v lednu se sešli. Téma je Ježíš
a Boží království. Jak jej představuje a v ja-
kých rolí vystupuje.

• Mládež se neschází
• Biblická pro třicátníky a také starší mlá-

dež – po delší době jsme se sešli k četbě
Exodu (5. a 6. k). Mojžíš a Áron před li-
dem a faraonem, aneb s kým to bylo snad-
nější…

• Biblická pro dospělé – scházíme se
v počtu průměrně 5 lidí

• Setkání seniorů – v lednu „teambuil-
ding“, host Kristina Camidge. Budeme
pokračovat i 22. 2. na únorovém setkání.

• Varhaníci ve sboru – v neděli bude hrát
Pavel Veber, Jiří Bednář pravidelně, Jan
Ort nakonec neodjel do Anglie a bude
moct v tomto roce doprovázet. V únoru
bude ale pryč.

• Sborová dovolená – po e-mailech jsme se
rozhodli jet na okraj Šumavy – Hojsova
Stráž – termín od 21. července 2018 –
tentýž den Matěj Opočenský oddává. Při-



jede až v neděli. Je možné se přihlašovat
u Lenky Vokaté.

• kazatelé – 25. února Zdeněk Bárta – křest
Víta Opočenského

3. Reflexe uplynulých akcí
• Divadlo Vánoční krimi apokryf – boho-

služby v divadle Mana. Připomínky na
příště: 1) aby děti mluvily nahlas, 2)
značky na jevišti, aby děti nestály vzadu, 3)
mikrofon volně do ruky, 4) klíče od dveří
do Klubu. Příště opět nacvičování stejným
způsobem a stejný časový harmonogram
– vše se osvědčilo. Při nacvičování dát zod-
povědnost opět starším dětem a mládeži.
A jasně jim přidělit kompetence. Starším
dětem dát prostor pro vlastní scénku.

4. Co nás čeká?
• Farářský kurz (22. 1. – 26. 1.) sborový

program odpadá.
• březnové Katakomby – opět jako výroční

sborová zpráva
• 25. 2. Křest Víta Opočenského
• 11. 3. VSS 2018 – návrh rozpočtu (do

březnových Katakomb), zprávy, seznam
členů sboru – aktualizovat, verifikátoři,
skrutátoři, téma sborového shromáž-
dění? – Má smysl dávat mu nějaké téma?

5. Finanční zpráva k 31. 12. 2017
• Celkově náklady: 617 976 Kč (z toho od-

pisy byt + sbor 97 371 Kč); celkové vý-
nosy: 545 741 Kč; hospodářský zisk:
-72 234 Kč (není zcela finální, například
je tam odhadnuté vyúčtování služeb
Srbínská a Tulská)

• Sbor náklady: 498 485 Kč; výnosy: 510
688 Kč; hosp. zisk: 12 204 Kč; z toho
sbírky: 67 655 Kč, dary členů sboru: 18
450 Kč; salár: 343 040 Kč a ostatní dary
42 100 Kč.

• Byt náklady: 119 491 Kč; výnosy: 35 053
Kč; hosp. zisk: – 84 438 Kč. Na účtech (k
31. 12. 2017): ČS 179 310 Kč; Era 474 Kč
(běžný účet) a 247 855 Kč (spořící)

• u saláru se podařilo plánovanou částku
výběrem překročit

• celkově velmi uspokojivý výsledek

6. Proběhla inventarizace.
Inventarizační komise navrhuje vyřadit
z majetku a zlikvidovat:

- elektrická kamínka KLIMAREX z dů-
vodu skončení životnosti

- a notebook ACER, u kterého rovněž
skončila životnost

• schváleno odepsání z evidence majetku
• Věra Adamcová hlásila, že chybí flip-
chart. Zřejmě jsme ho zapomněli v divadle
Mana.

7. Technické záležitosti.
• Reklamace koberců – zatím neproběhlo,

ale pokusy byly – řešila Zuzka Freitas, ale
zatím se nedomluvili na termínu – je třeba
domluvit co nejdříve

• Poděkování Richardu Šípkovi za opraco-
vání a vymalování SDK

• Čištění VZT a další mini opravy – podě-
kování otcům dětí hrajících hru

• Balíčky – poděkování matkám a dalším
ženám za přípravu dárků pro děti

8. Celocírkevní sbírky a platby
• Provedené: Sbírka na bohoslovce a vika-

riát (25. 12. 2017, 1420 Kč)

10. Různé
Začít domlouvat setkání s bielefeldským
sborem – setkání zřejmě v září nebo v říjnu.
Napsat e-mail a začít domlouvat.

11. Termín příštího staršovstva: 22. 2. 2018
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Církev postaví na Praze 7 novou
školní budovu
V Rajské ulici vyroste nová základní
škola. Postaví ji Českobratrská církev
evangelická, která do nových prostor pře-
sune Bratrskou školu ze sousedního ob-
jektu, pronajatého od městské části. Do
uvolněné budovy Praha 7 umístí svou zá-
kladní školu.

Bratrská škola působí na území Prahy
7 již téměř dvacet let. Českobratrská cír-
kev evangelická ji provozuje v budově
v Rajské ulici, kterou má od městské
části pronajatou do roku 2020. Praha 7
poté bude objekt potřebovat pro zřízení
své základní školy.

„V budově bohužel není jídelna ani tělo-
cvična. Před dvěma lety jsme z tohoto dů-
vodu pořídili sousední nevyužívaný poze-
mek. Postavit zde novou školu je však nad
naše finanční možnosti, zároveň ne-
chceme, aby po roce 2020 Bratrská škola
v Praze 7 zanikla. Dohodli jsme se proto, že
Českobratrské církvi umožníme na našem
pozemku postavit svou školní budovu. Její
jídelnu a tělocvičnu pak budou využívat
i žáci z naší školy,“ vysvětlil zástupce sta-
rosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš
(PRAHA 7 SOBĚ).

Městská část Praha 7 přenechá pozemek
formou práva stavby Českobratrské církvi
evangelické na dobu 99 let. Ta zde postaví
podle hmotové studie zpracované měst-
skou částí jak svou školu, tak tělocvičnu
a jídelnu pro oba objekty. Bratrská škola
tak bude nadále působit na území měst-
ské části a dle smluvního ujednání bude
přednostně přijímat děti z Prahy 7, tak aby
tvořily alespoň dvě třetiny z celkového
počtu žáků.

Přípravy na stavbu nové budovy již za-
čaly. „V současné době pracuje na studii
a dalších částech projektové dokumentace
tým pod vedením architektky Hany Seho.
Pokud nenastanou nepředvídatelné komp-
likace například při průzkumu pozemku,
měla by škola stát v roce 2021,“ vysvětlila
koordinátorka škol Evangelické akademie
Helena Wernischová.

Evangelická akademie je církevní zaří-
zení, které sdružuje vyšší odborné školy,
konzervatoř, střední školy ukončené ma-
turitou nebo výučním listem a základní
školu, která umožňuje také domácí vzdělá-
vání. Celkem šest škol se nachází v Praze,
Brně, Olomouci a Náchodě.

Na pomoc znásilňovaným ženám
v Kongu putuje téměř půl milionu
Mimořádná sbírka pro nadaci pomáhající
obětem znásilnění v Kongu vynesla přes
434 tisíc korun.

Loni v září vyhlásila synodní rada ČCE
mimořádnou sbírku pro nadaci Panzi
Foundation, která financuje provoz ne-
mocnice v Kongu, jež pomáhá znásilně-
ným a zmrzačeným ženám. Sbírka vy-
nesla 434 515 korun. Děkujeme všem,
kdo přispěli.

Znásilnění je v Kongu používáno jako
válečná zbraň, a to jako zbraň velmi ničivá.
Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale
zmrzačení žen, které přináší rozklad celých
komunit, v nichž jsou ženy často hlavní
ekonomickou silou. Obětmi jsou nejen do-
spělé ženy, mladé i staré, ale také dívky
včetně kojenců.

O této situaci mluvil na loňském valném
shromáždění Světového luterského svazu
dr. Mukwege, který v roce 1999 založil
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v Kongu nemocnici poskytující pomoc
těmto obětem. Práci nemocnice financuje
nadace Panzi Foundation, jíž poputuje vý-
těžek sbírky.

Sborová archová sbírka, která probíhala
v adventním čase, vynesla 8 100 Kč. Všem
dárcům moc děkujeme. A přejeme, aby
aspoň částečně pomohla postiženým ženám.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE 9

Chvála studu
Stud není právě moderní slůvko. Průrazná společnost výkonu a sebeprosazování, v níž ži-
jeme, má tendenci vést jedince spíše k tomu, aby své chyby a provinění bagatelizoval, neboť
„co je doma, to se počítá“. Není to věru dobrá tendence… Právě stud je totiž od pradávna
jedním z citlivých indikátorů míry, v níž si je jedinec vědom svého místa v širším lidském spo-
lečenství a zároveň i odpovědnosti s ním spjaté.

Ne náhodou se již v Platónově dialogu
„Protagoras“ z bohatého a rozporuplného
dialogu jednajících postav postupně „vy-
nořuje“ formulace studu a spravedlnosti
jako dvou naprosto nezbytných předpo-
kladů pro vytvoření a rozkvět obce: „Tu
Zeus, pojav strach o náš lidský rod, aby
zcela nevyhynul, pošle Herma, aby uvedl
mezi lidi stud a spravedlnost, aby byly udr-
žovateli řádu a pouty spojujícími přátel-
ství.“ A dál pravil Zeus (podle Platóna):
„… a dej mým jménem zákon, že ten, kdo
není schopen mít podíl studu a spravedlnosti,
má být usmrcen jakožto nákaza obce.“

Stud je svědectvím toho, že člověk si ná-
hle uvědomí nezajištěnost svého pobývání
ve světě, křehkost své existence, ba nepa-
třičnost svého „zacházení se světem“. Ano,
může to mít pouze situační charakter, ale
tohoto bazálního znejistění je nesmírně za-
potřebí, neboť otvírá cestu k hlubšímu tá-
zání, pokoře a usilování o smysl. Právě stud
totiž signalizuje, nakolik si je člověk vědom
základních atributů svého lidství: smrtel-
nosti, zranitelnosti a závislosti; zda se mu
v plné šíři odkrývá to, co křesťanství vý-
stižně označuje jako vydanost hříchu.

Jan Sokol takto interpretuje slavnou bib-
lickou pasáž o zahradě Eden: „Před člově-
kem najednou vystoupí vše, s čím si bude

lámat hlavu, s čím se bude vždycky trápit,
celá propast jeho lidství, která začíná stu-
dem z nahoty a končí smrtí.“ Tento posun
porozumění biblickému textu od interpre-
tace ryze biblicko-exegetické k interpretaci
existenciálně-filosofické zdá se mi být zají-
mavým, neboť, myslím, vystihuje nejpů-
vodnější rozměr pobývání člověka
v tomto světě, jímž je sebeuvědomění,
které se ovšem člověku otvírá nikoli jako
samozřejmé „sebezrcadlení“, nýbrž jako
proces odkrývání vlastní situovanosti ve
světě jak z hlediska vlastních možností
a perspektiv (chceme-li, přímo svobody),
tak i obtíží, překážek, rozmanitých dů-
sledků budoucího počínání (chceme-li,
tedy odpovědnosti).

Od okamžiku, kdy člověk rozpoznává sám
sebe „na pozadí světa“, dopadá na něho
s veškerou tíhou komplikovanost a otevře-
nost jeho bytí, drama každé jeho budoucí
volby a rozhodnutí. Zrodivší se lidství (a od
těch dob vždy znovu a znovu v každém jed-
notlivém člověku) bude se muset o své bytí
bolestně starat, pečovat, vychutnávat si svá
vítězství i snášet své prohry; každičkou se-
kundu svého pobývání ve světě se bude po-
tácet mezi pocitem „jsem vládce přírody“
a pocitem „jsem prach a v prach se navrá-
tím“… Ano, lidské bytí je vposledku nahé!



Touto „nahotou“ rozumíme ovšem nikoli
jen nahotu tělesnou, nýbrž nahotu celko-
vou, bytostnou, existenciální.

Přemýšlím-li o nestoudné společnosti
dneška, vytane mi vždy na mysli skvělý ži-
dovský filosof Emmanuel Lévinas. Jeho
ambiciózní projekt nové metafyziky stojí
na předpokladu uznávání svrchovanosti
Druhého. „Přítomnost Druhého je toto
zpochybnění mého šťastného vlastnění
světa.“ Druhý je neustálá problematizace,

výzva, úkol… Druhého nemohu nikdy
vlastnit! V této souvislosti operuje Lévinas
často právě s výrazem „stud“; slouží mu
jako význačný atribut „mezní situace“,
v níž dochází k etické transcendenci.
Říká: „Tento způsob měření se dokonalostí
nekonečna není tedy nějaká teoretická
úvaha. Uskutečňuje se jako stud…“ Stud je
projevem existenciálního otřesu sebejis-
toty, dotykem věčnosti – ale tedy i nicoty
pomíjivého. Petr Nesvadba
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Čtvrtek v Petře
Únorové heslo Jednoty bratrské se mi spojilo se zápiskem z cest faráře Petra Tureckého, který
vyšel v nezávislém evangelickém měsíčníku Protestant a který mi autor a šéfredaktor Jan
Škrob dovolili otisknout i zde.

Ráno nás vyzvedli dva podezřelí taxikáři
a vezli nás nás na hranice s Jordánskem.
Rusky prohodili něco v tom smyslu, že
zboží je kompletní. Mafiáni? Předali nás
na hranicích jinejm lidem a ti pak zase ji-
nejm lidem, ti předali peníze z cestovky jed-
nomu podezřelýmu dandymu, následovalo
několik kontrol pasů a razítko Jordánska
v pase. Pustí nás ještě někdy zpět? Nevíme.
Ruska, která nás kasírovala prvně, byla Ži-
dovka narozená v Uzbekistánu. A pak jsme
šli dál do jordánské země.

Následuje arabskej bordýlek. Krása. Nic
nemiluji tolik jako nepořádek. Je to blaho
pro mou duši. Palmy nemají hadičky ko-
lem paty kmenů a mřou suchem. Občas
někde trčí lopata v zemi. Ale dálnice jsou
mnohem lepší než naše D1. Jordánský pe-
níz potvrzuje královskou identitu země. Mí-
jíme beduínské vesnice, tady už nekočují.
A také řady romských osad.

Vezou nás dál a dál do pouště. Průvodce
sděluje, že tady se natáčelo přistání Ameri-
čanů na Měsíci. Rozuměj: vše bylo fingo-
vané. Nicméně místní hory připomínají

krajinu Marsu. Film o Marsu bych tu nato-
čil! Podle Jordánců chodil Mojžíš právě
zde. A hora Sinaj je tady. A Áron je prý po-
hřben v Petře. Míjíme pole v poušti připra-
vená a čekající na déšť. Odtud je krásně vi-
dět Izrael. Stál Mojžíš zde?

Petra byla velkolepá, info je v encyklope-
diích. Bavilo mě pozorovat „primitivní“ gyp-
sies na mezcích a koních, jak všichni šmrdlají
na samsunzích a iphonech. Asi patří k těm,
před nimiž nás varují kardinálové Dukové
a jim podobní obhájci tzv. evropské civili-
zace. Ta ovšem koření spíše zde v Jordánsku
než v Praze. V ceně zájezdu byl švédský stůl
v jedné z restaurací současné Petry. Požil
jsem nejchutnější rybu v životě, nejlepší kávu
v životě a nejlepší zákusky v životě.

V minibuse jedoucím po Jordánsku do
Petry nás sedělo osm. Jeden Mexičan, dva-
cetiletá holka z Peru, moc pěkná, která ces-
tuje úplně sama. Nebojí se. Pak manželé
z Wiesbadenu, on původně z Mexika, se-
známili se ale ve Francii, a tak spolu mluvili
francouzsky. Jejich dvě děti od narození
slyšely němčinu matky, španělštinu otce,



francouzštinu obou. Číšel z nich pokoj
a dobrota. Pán se dokonce účastnil revoluce
u nás v roce 89, byl zrovna v Praze, viděl
mluvit Havla na demonstracích. Pak byl
v autobuse bulharskej mladej kluk. A pak
my z našeho Zemanova (oproti zdejší rea-
litě jakési daleké tmavé krajiny bez slunce,
plné zimy, povinností, stereotypu a vyčer-
pání). Průvodce byl Jordánec, kterej uměl
sedm jazyků. Všichni se více méně doro-
zuměli angličtinou. Jako bychom byli po-

dobenstvím světa, který odhodil hranice
a ostnaté dráty. Posvátný zážitek! Samo-
zřejmě právě tohle je důvodem cestování.
Nikoli svatyně, nikoli památky, ale prožitek
jednoty a sdílení lidství mimo vlastní bah-
nitej rybník, kde jedni využívají neznalosti
druhých a učí je nenávidět. Důkladný vý-
slech na přechodu z Jordánska do Izraele
byl pak tvrdým pádem do reality.

Protestant č. 1/2018
autor Petr Turecký
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Recept: Škvarkové pagáče

Kvásek: Ohřejeme mléko a rozděláme v něm kvásek z cukru, trochy mouky a droždí.
Rozmícháme a necháme kynout v teple nejlépe pod fólií.

Příprava těsta a kynutí: Do kvásku přidáme mouku, žloutky, sůl dle pořeby – škvarky
bývají slané. Přidáme sádlo, olej, víno a nastrouhanou bramboru.Vypracujeme těsto na po-
moučeném vále. Těsto poprášíme moukou, zakryjeme utěrkou a necháme nejméně 1 ho-
dinu kynout, až zdvojnásobí objem.

Rozvalování: Těsto rozválíme na vále na tlustší placku, přidáme škvarky a těsto přelo-
žíme podobně jako do „obálky“, Převrátíme balíček a rozválíme opět do placky. Překládání
opakujeme 3×.

Vykrajování a pečení: Z rozváleného těsta (tloušťky asi 1 až 1,5 cm) vykrajujeme ko-
lečka a dáváme na pečící papír na plech, ne těsně vedle sebe. Vrch koleček trochu pokrá-
jíme nožem nebo popícháme vidličkou, potřeme bílkem, posypeme kmínem nebo seza-
movými semínky. a pečeme při 180 °C. Pagáčky mají být růžové, navrch křupavé a uvniř
vláčné.

Dobrou chuť! Jiří Cuc

300 g škvarky – z části rozemleté
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek hladké mouky + hladká mouka na
podsypání a přidání do těsta dle potřeby
0,5 dl oleje
2 dl vína bílého (nebo lžíci octa)
2,5 dl mléka teplého mléka, nebo teplé
vody

3 ks žloutky
20 g droždí (kostku)
1 ks vařená středně velká nastouhaná
brambora
20 dkg sádla, nebo másla
1 lžíce krystalový cukr,
bílky na potření, sůl, kmín, sezamová
semínka



Program na únor a březen 2018

Pravidelná setkání v týdnu

podle domluvy (Út/Čt) 10.00 setkání nejmenších dětí

sudá úterý 16.00 setkání konfirmandů a starších dětí

3. úterý 20.00 „setkání třicátníků po bytech“

středa 15.30 biblická hodina pro dospělé

středa 17.00 biblická hodina pro děti

3. středa 13.30 bilická ve Fokus Praha

4. čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4. čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „ve Vršovickém zámečku“

4.2.2018 9.30
bohoslužby s dětmi  Mt 1 ,-18 „Po kom to ten Ježíš je? 
Rodokmen podle Matouše“

káže Matěj Opočenský

11.2.2018 9.30
bohoslužby Mt 4, 9 „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a
budeš se mi klanět.“

káže Matěj Opočenský

13.2.2018 16.00 konfirmandi a starší děti

14.2.2018 odpoledne vaříme polévku pro lidi v sociální nouzi

14.2.2018 18.00 rozdáváme polévku u Hlavního nádraží popeleční středa

15.2.2018 18.00
ekumenické bohoslužby na začátku postní doby v kostele Sv. Vác-
lava

káže Matěj Opočenský

18.2.2018 9.30
bohoslužby s VP Mt 5, 1-11 „Blahoslavenství – kázání a písničky
na horách“

káže Matěj Opočenský

20.2.2018 16.00 setkání konfirmandů

20.2.2018 20.00 setkání třicátníků, čteme knihu Exodus

21.2.2018 13.30 biblická hodina ve Fokus Praha Karlín

22.2.2018 14.00 setkání seniorů

22.2.2018 20.00 schůze staršovstva

25.2.2018 9.30
bohoslužby se křtem Víta Opočenského Mt 6, 21 „Kde je tvůj po-
klad, tam bude i tvé srdce“

Zdeněk Bárta

27.2.2018 16.00 setkání konfirmandů

4.3.2018 9.30 bohoslužby s dětmi Mt 18 „Na čem a na kom záleží“ káže Matěj Opočenský

11.3.2018 9.30 a 10.30 bohoslužby s výročním sborovým shromážděním káže Matěj Opočenský 
a předsedá VSS Tomáš Vokatý
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Červnová rekreace seniorů v Chotěboři 
letos proběhne ve dnech .   9. – 17. června 2018 .      

pod souhrnným heslem: 

 „V TVÉ SÍLE, PANE BOŽE MŮJ...“ 
Srdečně zveme. 

   

 

Zveme Vás na červnovou rekreaci seniorů do Chotěboře. V rozhovorech i nabízených programech se chce-
me soustředit na životní příběhy a svědectví o Božím jednání. Navzájem se potěšit a hledat Boží vůli. Pojeď-
te nejen vy z pražského seniorátu. Pozvěte do Chotěboře své dávné známé, spolužáky, spolukonfirmandy, 
spolumládežníky, či spolupracovníky, prožijme v krásném chotěbořském prostředí společné chvíle. 

Každý den budeme začínat i končit přemýšlením nad Písmem, zpěvem a modlitbou. Nabídku programů 
v průběhu dne i týdne chceme přizpůsobit zájmům a možnostem přihlášených účastníků. Pište své nápady, 
nabídky, očekávání, obavy do přihlášky, kterou naleznete v kanceláři vršovického faráře s podrobnými in-
formacemi. 

Příjezd v sobotu 9. června během odpoledne. Nejpozději do 17:00.  

Odjezd v neděli 17. června 2018 po společném obědě. 

Poplatek za celý 8denní pobyt byl i letos stanoven v rozmezí 2.640 – 3.600,- Kč v závislosti na typu ubyto-
vání. Levněji budou bydlet ti, kdo budou sdílet pokoj s dalšími účastníky = nabízí se možnost vybrat si je 
sám, tedy pozvat na pobyt ty, s nimiž budu rád/ráda sdílet pokoj. Levnější budou také pokoje s méně výhod-
nou polohou. 

Rádi Vás též opět upozorňujeme na možnost požádat o příspěvek na tento pobyt z fondu synodní rady. 
V Chotěboři se bydlí ve dvou domech. Nové je vybavení pokojů i společná hygienická zařízení, záchody, 
sprchy, WC a sprcha pro postižené. Topí se, ale hodí se mít i něco teplejšího na sebe. Lůžkoviny jsou 
k dispozici. 

Podrobný program zašleme přihlášeným zároveň s údaji pro platbu během května.  

Zkrátil Matěj Opočenský 
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