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Když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonánoť jest. A nakloniv hlavy, ducha Otci poručil.

Jan 19,30

K postní době… postní plátno

Pojem „postní plátno“ je v němčině běžný ve rčení „hryzat postní plátno“. Znamená to trpět
hlady a nouzí, být chudý. V češtině podobně „třít bídu s nouzí“. Postními plátny se zahalovaly v postní době oltáře a kříže. Od roku 1976 zažívají postní plátna v Německu i ve světě
nečekanou renesanci – díky iniciativě Pomocného biskupského díla Misereor. Misereor totiž spojil tuto tradici s rozvojovou pomocí.
„Uvědomili jsme si, že k úloze MISEREOR bude víc a víc patřit to, aby se rozvojová pomoc stávala spíše rozvojovou spoluprací, která by už nebyla chápána pouze
jako ﬁnanční jednosměrka, nýbrž jako partnerská výměna impulzů, které v naší zemi
při pastorační práci nutně potřebujeme. Navrácení a obrácení – tato stará biblická slovíčka by měla pro dnešního křesťana znamenat, že se nechá oslovit hodnotami jiných
kultur a církví, a bude přístupný a otevřený
učit se od nich. V rámci těchto úvah jsme
došli také k hlavnímu tématu pro následující
léta. Bylo nám jasné, že to pomůže bratry
a sestry v jiných zemích nejen akceptovat,
ale vidět v nich přinejmenším rovnocenné
partnery.“ Více: www.hungertuch.de
Postní plátna tak dnes tvoří umělci různých kultur. Uchopují ve svých obrazech
biblické motivy, aby položili otázku po
spravedlnosti, životním stylu, odpovědnosti, moci, vykořisťování a vyloučení.

„Bůh a zlato“ – Kolik je dost?
Téma postní plátno vybral pro toto postní
období Poradní odbor pro otázky životního
prostředí při ČCE. Obraz na obálce Katakomb je ukázka jednoho z takových pláten. Bylo vytvořeno čínským umělcem Dao
Zi v roce 2014 a nese název „Bůh a zlato –
Kolik je dost?“. Autor vychází z tradičních
principů perspektivy, na kterých dlouho
stála tradice západního malířství. V návaznosti na křesťanské obsahy nachází inspi-
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raci pro svoje tradiční malování tuší v meditaci. Živou inspirací k obrazu mu jsou
verše z Mt 6,9–24 „…kde je tvůj poklad,
tam bude i tvé srdce.“ Napůl abstraktní obraz se omezuje na pár základních forem
a barev. Tmavý horizontální pruh se může
jevit jako příčné břevno kříže nebo také
jako cesta člověka tímto světem a časem.
Zlatý kámen připomíná Krista, ten „kámen
úrazu a pohoršení“, který se stal „kamenem úhelným“ (Mt 21, 42–44; Sk 4,11).
V něm se Bůh postavil do jedné řady
s lidmi, aby byl až s nasazením vlastního života na kříž služebníkem všech, především
klopýtajících a utlačovaných. Zlatý kámen
ovšem také připomíná meteorit, který narazil na zemi a způsobil ničení: dychtivost
po reálném i virtuálním zlatu, po cenných
surovinách, které v minulosti všechny kultury dobývaly až po dnes a jsou tak zodpovědné za pustnutí životního prostoru, za
války, za vyhánění a chudobu. Malíř zvolil
šedou barvu pro oblohu (nad černým břevnem), zemi a vodu (pod), aby zřetelně vyjádřil: stvoření už není takové, jaké ho Bůh
chtěl mít – průhledné, znamenité, božské.
Černá příčného břevna představuje utrpení
a konečnost lidské existence.
Ale: zdánlivě jednolitá jednobarevná
černá může být změněna právě tak jako
„šedá realita“. Červená razítka vlevo dole
a vpravo nahoře se ukazují v různých variantách jako čtyři vrypy. Tři vrypy jsou jako
hřebíky, kterými byl Ježíš přibit na kříž, ale
zároveň, jako „tři v jednom“ odkazují na

Trojici: Kristus je v Duchu svatém spojen s Otcem
jako zjevení tří podob Božích ve světě. Co my lidé potřebujeme k dostačujícímu, spokojenému a naplněnému životu, dává Bůh ve svojí ochraně a darech,
které jsou nám k dispozici. To je znázorněno jako
zlatá zrna. Jejich počet – sedm vyjadřuje plnost. Co
Bůh stvořil, je dobré.
• Jak se můžeme o STATKY, ZBOŽÍ přece jen spravedlivě podělit?
• Kolik je dost – pro každého jednotlivce na severu
a jihu, pro lidi na různých kontinentech, pro rybáře na Filipínách, chudé v Brazílii a jinde?
• Kolik majetku je potřeba pro „dobrý život“?
• Může se nám podařit vystoupit z ﬁxace na stále
větší materiální konzum a sdílet mezi sebou skutečné poklady?
Taková jsou postní zamyšlení, která předkládá postní plátno i nám.
Zdroj: MISEREOR-Lehrerforum Nr. 94, 4/2014,
připravila Martina Kadlecová POOŽP, upravil MO
Další informace k POZP: http://pozp.evangnet.cz/

Postní sbírka pro Zátarí
V jordánském uprchlickém táboře Zátarí plyne čas
pomalu. Lidé, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, tu
tráví mnohdy už šestý rok. Diakonie ČCE jim pomáhá
od roku 2012. V našich rekvaliﬁkačních kurzech se
mladí mohli naučit šít nebo pracovat s počítačem. Podporujeme ženy, které zažily násilí, a nabízíme volnočasové aktivity pro děti. Pomáháme dětem a mladým
lidem vyrovnat se se zážitky z války i životem v táboře.

/ Editorial
Jak souvisí postní plátno s rozvojovou pomocí? A co je vlastně postní plátno? To naleznete
v úvodním článku.
Největší prostor opět po roce
dostaly informace k výročnímu
sborovému shromáždění. Proběhne 11 .3. 2018. Můžete si
přečíst sborovou výroční zprávu,
návrh rozpočtu s drobnými vysvětlivkami a program.
Blíží se Velikonoce a tak Vás
zveme na velikonoční bohoslužby! Jejich rozpis a začátky
časů naleznete v čísle také.
Zápis staršovstva nemůže chybět. V bodu různé se například
dozvíte, že Ústřední církevní
kancelář hledá personalistu,
nebo že na ÚCK pracuje David
Sinclair z církve ve Skotsku.
Vznikly stránky ke 100. výročí
vzniku ČCE (www.100letcce.cz)
a že je možné se k této oslavě
aktivně dobrovolnicky připojit.
Sbírka pro nemocnici Panzi Hospital v Kongu celkově vynesla
434 515 Kč!
A na závěr recept ze svatební
přípravy od slečny Veroniky B.

Náš sen
Chceme rozšířit komunitní centrum Peace Oasis,
kde se lidé scházejí, o knihovnu a kavárnu. Pomozte
nám vybudovat oázu míru uprostřed uprchlického
tábora.

Postní inspiraci a velikonoční
radost Vám přeje za celou
redakci Matěj Opočenský.
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Potřebujeme vaši pomoc.
Na staršovstvu jsme se rozhodli připojit
se k této sbírce sbírkou archovou, která
bude probíhat celé postní období a část
doby velikonoční.

Dary můžete poskytnout i přímo na účet
Diakonie ČCE
Číslo účtu: 2400384700/2010
Více informací zde:
https://postnisbirka.diakonie.cz/

Let’s
church!
Pozvánka na Výroční sborové shromáždění 11. 3. 2018
Rok se s rokem sešel a my opět připravujeme Výroční sborové shromáždění. Nenechte si ho
ujít! Člověk je homo politicus. Přijďte se informovat o sboru, přijďte o něm aktivně rozhodovat.
Kam půjdou peníze? Jakým směrem napřít síly? Kde naopak zvolnit? Co nabídnout členům
sboru a co okolí? Prostě Let’s church!

Zpráva
o životě a stavu
Farního sboru ČCE v Praze 10 – Vršovicích za rok 2017
1. Úvod
Na následujících stránkách předkládá
staršovstvo nejdůležitější informace o tom,
co jsme v evangelickém sboru ve Vršovicích v roce 2017 společně prožili. Zpráva je
rovněž poděkováním všem zmíněným
i nezmíněným členům a přátelům sboru za
jejich podíl na jeho životě a činnosti.

2. Správa sboru
Výroční sborové shromáždění se sešlo
v roce 2017 jednou. Nejdůležitějším bodem byla debata o rozpočtu a také téma
křesťanské služby. Shromáždění proběhlo
v poklidu. Nebylo volební, bylo radostné.
Staršovstvo pracovalo v počtu 11 členů.
Schůzí se pravidelně účastnila pastorační
pracovnice Martina V., která koncem roku
2017 ukončila dvouletou práci ve sboru.
Sešli jsme se k 10 schůzím. Řešili jsme věci
praktické provozní i duchovní. Opakovala
se témata varhanní doprovod a fungování
nedělní školy. Společně jsme připravovali
sborový program. Farář se v průběhu roku
potýkal z nejrůznějšími pochybnostmi,
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které se nakonec snad podařilo překonat,
a s rokem 2018 se znovu pustil do radostné
práce.
„Zaměstnanci sboru“, ve sboru v roce
2017 pracovala pastorační pracovnice
Martina V. Vypomáhala s administrativou,
vedla a koordinovala nedělní školu, psala
pravidelně sborový dopis Katakomby, připravovala po celý rok Filmový klub a podílela se na pastoraci. V závěru roku velmi
zdařile nacvičila s dětmi vánoční hru. Za
vše ji patří veliký dík!
O úklid sborových prostor se staral Denis F. Práci vykonává skvěle! Moc mu děkujeme! O pořádek v kuchyni se starala
Zuzana F. Stále nám chybí někdo, kdo by si
vzal na starost řešení drobných oprav a pravidelných revizí. Najít někoho šikovného,
to je takový malý farářův sen. Jana K. pracuje pro sbor na DPP jako účetní. Každý
měsíc předkládá ﬁnanční zprávu pro staršovstvo. Během ledna připravuje potvrzení
o darech, pomáhá sestavit rozpočet
a hlavně uzavírá hospodaření za daný rok.
Staršovstvo jí navrhuje zvýšit odměnu za

její práci. Dělá ji více než svědomitě, zodpovědně a velmi ﬂexibilně.
„Dobrovolné síly“, bez nich by to prostě
nešlo. V této části zprávy rozhodně nesmíme zapomenout na pokladníka Emila
V., který svůj úřad vykonává od konce 50.
let. S velkou úctou vždy sledujeme jeho odhady výše saláru a jeho neúnavnou péči
o sborové ﬁnance. Ať jsou nám nadále zachovány jeho síly, vitalita, moudrost i svěžest. Děkujeme také za vydatnou pomoc ve
sborových věcech Věře A. (sborový a církevní tisk, revize hospodaření) a Tomáši J.
(taktéž revizor). Magdaleně J. za zásobování fair-trade kávou a dárky pro děti při vánoční hře. Haně V., Martě P., Jiřímu C.
a mnoha dalším za pomoc s přípravou a úklidem sborového občerstvení a mytí nádobí.
Ondrovi R. a celé rodině za výtvarnou pomoc a další konzultace. Lence V. za organizaci sborové dovolené a dalším a dalším členům staršovstva, sboru, sympatizantům,
kteří přispěli k chodu sborového života.
V roce 2017 absolvoval ve sboru třítýdenní
praxi bohoslovec Tomáš Jun, který v září nastoupil na vikariát do sboru v Libni.
„Nedělka“, týmu „nedělkářek/ů“, který
se v loňském roce skládal horko těžko, patří
obrovský dík. Velkou práci odvedla již zmíněná pp Martina V. Dále pak Iva Š., Michaela
O., Magdalena Š., Kryštof M., Slávek a Zuzana H. a další. Témata nedělní školy připravilo oddělení výchovy a vzdělávání při ÚCK.
Na rok 2018/2019 chceme ve spolupráci
s Janem Š. a dalšími připravit vlastní materiály, které by ještě více ulehčily přípravu katechetům/kám. Myslíme si, že by to pomohlo
odzbrojit strach z vedení nedělní školy. Vždyť
děti nekoušou, ale jsou zvídavé a chtějí znát
odpovědi na věci, které zná jen Pán Bůh.
Doprovod při bohoslužbách, i tato část
sborového života byla v loňském roce poměrně složitá. Doprovod obstarali zejména

bratři Jiří B., Jan O. Dále pak Matěj B., David R., Michal R., a sestry Věra Š. a Alena J.
Na kytaru doprovázel zejména Tomáš H.,
Matěj O., Jakub R. a další. Zátěž však nejvíce ležela na bratru Jiřím. Velké díky, je
stejně obdivuhodný jako dříve zmíněný pokladník Emil V. Máme naději, že v roce
2018 se hraní rozloží mezi více lidí. Noví
hudebníci se ukazují a zapracovávají. Prosíme sbor o trpělivost, všechno si teprve
sedá, ale příslib a výhled je opravdu nadějný. Máme také ambici občasně po bohoslužbách cvičit sborový zpěv.
Kurátor, velké díky patří Tomáši V. Někomu se možná zdá, že kurátoruje málo viditelně, ale opak je pravdou. Během roku
toho vykoná nejvíc ze sboru. Připravuje Katakomby a program staršovstva. Je-li třeba
něco zadministrovat, vytisknout, připravit, udělá to. Je ostatně vždy po ruce
a v dobrém slova smyslu usměrňuje faráře,
aby si moc nevymýšlel, což je třeba. Když
teče do bot, nachází řešení.
Farář, je mu žinantní psát o sobě. Tak
snad někdo jiný.
Sborový časopis Katakomby vyšel 10×
a informoval o životě sboru.
Webová (internetová) prezentace má
adresu: vrsovice.evangnet.cz. a v roce 2017
jsme na této adrese spustili nový web. Pravidelně informujeme o životě sboru na sborových
Facebookových
stránkách
(/cce.vrsovice/).
Evidence, na konci roku 2017 jsme jako
sbor evidovali 210 členů (o rok dříve 212).
Rozloučili jsme se se třemi bratry, jeden naopak přišel z jiné církve, dvě nové členky jsme
pokřtili, jedna přešla do jiného evangelického sboru, jeden člen ubyl revizí kartotéky.
V seznamu členů s hlasovacím právem evidujeme na počátku roku 2018 celkem 96
členů. V roce 2017 věnovalo salár a dary z řad
členů, přátel i nečlenů sboru celkem 76 lidí
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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(z toho salárníků 65). Velké díky. Součet sbírek, odevzdaných salárů a darů určených pro
běžný život a službu sboru činil 471 255 Kč.
Dalších 36 368 Kč bylo získáno z hospodářské činnosti a 38 128 Kč z ostatních sborových příjmů. Podrobnější informace budou
poskytnuty v účetní závěrce a ve zprávě
o hospodaření sboru.

3. Bohoslužby
Nedělní a sváteční bohoslužby (57×) jsou
hlavními událostmi sborového života. Paralelně s nimi probíhá nedělní škola. 10× proběhly bohoslužby s dětmi. 16× jsme slavili
VečeřiPáně.Sborováohlášenípřipravujefarář a ohlašují je presbyteři/ky. Sváteční bohoslužby proběhly na Nový rok, Zelený
čtvrtek,naVelkýpátekspolečněsžižkovskými
sboryanaŠtědrýden.Včervnuproběhljeden
dětský křest a v říjnu křest čtyř mladých lidí
v konﬁrmačním věku. V adventním čase pak
proběhlopožehnánídítěti.Průměrnáúčastpři
bohoslužbách byla v roce 2017 39 lidí (loni
41). Na každé bohoslužby plynule navazuje
posezení a povídání u kávy, čaje a dalšího občerstvení. Mnohdy se rozcházíme i dlouho po
skončení bohoslužeb. Formou pohřebních
resp. bohoslužeb vděčnosti za život jsme se
rozloučili s Helenou B., Miroslavem R. a Ivo.
K. a Zbyňkem J. Farář také dvakrát vedl pohřební bohoslužby nečlenů sboru. Farářem
bylo oddáno osm párů z necírkevního prostředíadvazcírkevního.VesměsmimoPrahu.

4. Ostatní shromáždění, setkání
a aktivity
4.1. Generační skupiny
Setkání seniorů se koná jednou měsíčně
(10×). Zveme si hosty, nebo připravujeme
program vlastními silami. Účast je průměrně 12 lidí.
Středeční biblická hodina pro dospělé,
sešli jsme se 28×. Tématem nám bylo do-
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bové pozadí NZ, četli jsme také apokryfní
texty (napři. Tomášovo ev.). Od září pak
Matoušovo ev. Schází se nás průměrně 6.
„Třicátníci“, jednou měsíčně po bytech
účastníků se večer schází skupina nazvaná
třicátníci. Věk ale nehraje roli. Pracovní povinnosti nás vyhnaly do večerních hodin.
Četli jsme knihu Genesis a pokračujeme
knihou Exodus. Sešli jsme se nakonec 8×
průměrně v 5 lidech.
Mládežsevesboruvroce2017nescházela.
Konﬁrmační skupina, v říjnu skončil
dvouletý cyklus jedné čtyřčlenné konﬁrmační skupiny, na kterou plynule navázala
další čtyřčlenná skupina. První skupina probírala vyznání víry a druhá postupuje podle
příručky Evereta Jonkera. Dohromady proběhlo 11 setkání v průměrném počtu 3.
Mladší děti/náboženství, mladší děti se
také scházeli (17× v počtu 3). Probírali
jsme církevní rok.
Nejmenší děti, 6× se ve sboru sešly děti
a maminky. Průměrně nás bylo 12. Modlitba
v kruhu, povídání, hraní – takový je program.
4.2 Filmový klub
V roce 2017 probíhal první úterý (11×)
vměsíciFilmovýklubshostem.Filmyidebaty
setočilykolemožehavých společenskýchotázek. Průměrně klub navštěvovalo 19 lidí.
4.3. Mimořádné sborové události
Třikrát jsme vyjeli s dětmi a dospělými během roku na polovíkendovku či víkendovku.
Program byl připravován zejména pro děti,
ale i dospělí měli dostatek času a prostoru na
zážitky. Jeli jsme i na dva výlety. Jeden byl určen pro otce, či deděčky a jejich děti/vnoučata
a druhý pro celé rodiny. Oba měly cíl v blízkosti Prahy. Chceme v tomto pokračovat.
Dvakrát jsme byli pozvání na sborové odpoledne manželi Jelínkovými do Horoušánek.
Jednou byl program určen seniorům a po-

druhé rodinám s dětmi. Zúčastnili jsme se
opět akce Noc kostelů. Program obsahoval
čtení z Bible, divadelní představení pro děti
i dospělé, vernisáž obrazů Marie Gabánkové,
koncert Jardy Svobody a Alžběty Trojanové
a na závěr autorské čtení básní Jana Škroba.
V létě jsme se vypravili na sborovou dovolenou. Jelo nás přes 60 (dětí i dospělých, členů
sboru, nečlenů, kamarádů i těch, se kterými
jsme se teprve měli seznámit).
Během roku jsme uspořádali několik
sborových obědů (5×). Na některé z nich
navazoval další přednáškový a diskuzní
program (4×) s Michaelou Lengálovou, Petrem Nesvadbou, Olgou Bezděkovou a její
tetou Oličkou Horníčkovou. Dvakrát proběhla vernisáž obrazů Daniely Fojtů a Martina Peroutky. Dvakrát jsme v průběhu
roku oslavili po sborovém obědě/občerstvení kulaté narozeniny členů sboru.

5. Ekumena
5.1 4× jsme se aktivně účastnili ekumenických bohoslužeb. 3× v rámci Vršovic a jednou
v kostele Sv. Ignáce na Karlově náměstí.
5.2 V roce 2017 jsme se trochu účastnili
akce Zažít město jinak na Čechově náměstí.
Akci pořádali naši kamarádi z ŘKC.
5.3 „Zámeček“ Praktická ekumena se
projevuje i v diakonicko-kazatelské rovině.
Každý týden v pátek probíhají bohoslužby
v nedalekém zařízení pro seniory „Na zámečku“. V této službě se střídají faráři tří
denominací. Na náš sbor vyšlo 7 bohoslužeb a návštěvnost činila 10 lidí.

6. Diakonie
6.1. Vaření polévek, 4× v roce jsme připravovali jídlo pro lidi v sociální a bytové nouzi.
Většinou jsme vařili čočkovou polévku, nebo
připravovalichlebascelerovoupomazánkou.
6.2. Dar středisku Diakonie ČCE, každoročně dáváme dar nějakému diakonic-

kému středisku. V roce 2017 jsme 16000,poskytli službě Dobroduš, která pomáhá
lidem s psychickým onemocněním.
6.3. Dary členům sboru, snažili jsme se
alespoň částečně zmírnit ﬁnanční nouzi
dvěma členům sboru.
6.4. Krabice od bot, několik z nás připravilo dárkové krabice od bot k Vánocům
dětem v sociální nouzi.

7. Mimo sborové aktivity
7.1. Fokus, farář navštěvuje středisko
Fokus v Karlíně. Pořádá tam vlastně takové
otevřené ekumenické biblické hodiny. Příležitostně vypráví o křesťanských svátcích.
7.2. Spek a poradní odbor pro samoﬁnancování, farář se účastní celocírkevních
a seniorátních aktivit. Je členem výboru
Spolku evangelických kazatelů, který mimo
jiné připravuje Farářský kurz a je členem
Poradního odboru pro přechod k samoﬁnancování. Z této pracovní skupiny vyšly tři
letáky O solidaritě, Jak mluvit ve sboru o penězích a Na cestě k samoﬁnancování.

8. Pastorace
V roce 2017 vykonal farář cca 150 evidovatelných pastoračních rozhovorů či návštěv. Spolu s ním či sama pastorační návštěvy vykonávala i pastorační pracovnice
Martina V. (cca 50). Pastorační činnost
měla čtyři okruhy: členové sboru, návštěvy
v domově seniorů na Zámečku, individuální setkání s uživateli služeb Fokus a setkání s nečleny sboru v různých životních
situacích. Nejvíce rozhovorů bylo vedeno
s členy sboru. Někdy se farář sám nabídl
k návštěvě, někdy byl o návštěvu požádán.

9. Zhodnocení a výhled
Každý rok je jiný. Tento rok byl ve znamení Filmového klubu. Témata prosakoSborový dopis vršovického sboru ČCE
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vala do dalších sborových programů. Filmový klub byl pokusem vytvořit pole, kde
by se nad určitými tématy potkávali lidi církevní i necírkevní, mladí i staří a společně
přemýšleli o důležitých společenských
otázkách. Záměr se částečně vydařil. Účast
sice kolísala, ale nebyla špatná. Filmový
klub byl dotován ze seniorátního grantového systému.
Obecně lze říct, že rok byl spíše klidným,
s radostnými i smutnými dny. S několika
členy sboru jsme se radovali nad jejich na-

rozenými potomky, s dalšími členy jsme
zase nesli smutek z úmrtí, či jiné nepříjemné události.
Faráře trápí snižující se účast na bohoslužbách, ale zase rozradostňuje šíře aktivit,
které sbor vykonává. Byl by moc rád, kdyby
každý člen, či přítel sboru, či náhodný kolemjdoucí, který se spustí do našich katakomb, nacházel ve sboru místo a přijetí
a hlavně slyšel evangelium Ježíše Krista.
„Pánu díky za vše, co nám dal. Pánu sláva za
všechno, co nám denně dává.”

Debata na staršovstvu k návrhu rozpočtu
Do N.1 započítána varná deska, topné těleso a skříňka do kuchyňky – pokud nevyjde grant
z V.27 bude muset být tato částka snížena
Do V.27 započítán seniorátní grant
N.2 – vyšší spotřeba, protože byl proveden odečet
N.4 – vloni několiv oprav VZT a vodovodní baterie – letos čekáme úpravu kuchyně
N.6 – polévka pro bezdomovce, dary k narozeninám atp., přispět Kristině na telefon – odsouhlaseno
N.5 – Proplatit Matějovi O. Lítačku – jednohlasně odsouhlaseno
N.8 – Zvedl se nájem Divadla Mana, proto byly náklady vyšší
N.9 – Platba za autorská práva na ﬁlmový klub a poplatek za televizi. Tomáš V. – navrhuje
zrušit televizi, rozšířit knihovnu a přes ní napnout promítací plátno – jednohlasně odsouhlaseno – odepsat televizi a odhlásit ji
N.10–mzdovénákladynaúčetní–zvýšitodměny?Výsledekdebaty:Zvýšittuzemskédary,azvýšit odměnu pro účetní – hlasování: 7 hlasovalo pro, 3 se zdrželi. V.23 na 38 000,- a mzdové náklady pro účetní N.10 na 48 000 Kč
N.12 – poskytnuté dary – staršovstvo navrhuje zvýšení sociálního fondu pro tento rok
o 15 000 Kč. Tyto prostředky pak nabídnout místo střediskům Diakonie ČCE potřebným
ve sboru. Navrhujeme, aby se tento návrh staršovstva projednal na VSS
N.19 – lze snížit, pokud změníme banku a odejdeme z České spořitelny. Omylem byl započítán poplatek za autorská práva na jeden ﬁlm z Filmového klubu. Zvyšují se rozpočty
sbírek ve sboru a saláry
V.23 v darech tuzemských také „saláry“ nečlenů sboru a další dary
V.26 zahrnují jen nájem z bytu – příspěvek na energie (18 000,-) je vedený v N.2
V.27 – seniorátní grant
Hospodářský výsledek je výrazně ovlivněn odpisy.
ROZPOČET JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN a navržen VSS k projednání.
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Výkaz hospodaření za rok 2017
a návrh rozpočtu na rok 2018
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Návrh programu výročního sborového
shromáždění 11. 3. 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Uvítání, prezenční listiny, modlitba a volba předsedy shromáždění
Oznámení a schválení jednacího pořadu
Volba zapisovatele, veriﬁkátorů zápisu a nejméně dvou skrutátorů
Případné udělení por. hlasů hostům shromáždění, kteří nemají hlasovací právo
Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2017
Návrh usnesení staršovstva: navrhujeme, aby VSS projednalo téma dary (N12), které
sbor dává každoročně spřáteleným neziskovým organizacím. V posledních letech Diakonii ČCE. Staršovstvo navrhuje, aby letos rozpočtované prostředky (15000,-) dostali
členové sboru, kteří se ocitli ve ﬁnanční nouzi.
6. Diskuse ke zprávě, usnesení o podaných návrzích z ní vyplývající
7. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2017
Návrh usnesení staršovstva: Výroční sborové shromáždění schvaluje převod ztráty
roku 2017 – 91 954 Kč z účtu 931000 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na
účet 932000 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
8. Diskuse ke zprávě, usnesení o podaných návrzích z ní vyplývající
9. Zpráva revizorů hospodaření sboru
10. Diskuse ke zprávě, usnesení o podaných návrzích z ní vyplývající
11. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2018
12. Diskuse k návrhu rozpočtu, usnesení o podaných návrzích z ní vyplývající
13. Hlasování o zprávách a předložených dokumentech.
14. Volba revizorů hospodaření sboru
15. Případné návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
16. Závěr
lémské kapli, Prokopova 4, Praha 3. 1. 4.
Velikonoční program pak
proběhne Velikonoční neděle s VP.
bohoslužeb
Seznam
Na poslední březnový týden letos vychází
Pašijový týden. Květnou nedělí 25. 3., kdy členů sboru
budeme slavit bohoslužby i s večeří Páně,
vstoupíme do závěru postní doby a budeme
se připravovat na Velikonoce. Na Zelený
čtvrtek 29. 3. v 18.00 proběhnou nešpory.
Jak je již zvykem, budeme společně sedět
u jednoho stolu, připomínat si Poslední večeři, ale hlavně ji slavit. Na Velký pátek se
sejdeme v 9.30 ve sboru Žižkov I. v Bet-
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Hlasovací právo mají „aktivní členové
sboru”. Navržený seznam členů s hlasovacím právem čítající 96 jmen byl jednohlasně schválen a vyvěšen na nástěnce
sboru. Pokud se v seznamu nenajdete
a chcete v něm být, prosíme, dopište se.
Mohla se stát administrativní chyba.

Zápis staršovstva 22. 2. 2018
Zpráva z provozu sboru
• Bohoslužby – podoba VP, „eucharistická modlitba” – používat častěji, snad také o Velikonocích
• Nedělní škola – běží
• Biblická s dětmi/náboženství – probíhá s minimální účastí
• Schůzky nové konﬁrmační skupiny a starších dětí –
vúnorunaplánovánadvěsetkání.TémaJežíšjakouzdravující,majícímocutišitbouři…PodleEveretJonker
• Schůzky mládeže – neprobíhají
• Biblickáprotřicátníky–četbaknihyExodus(7.–12.k).
lzevytěžitevangeliumzpříběhuoEgyptskýchranách?
• Biblická pro dospělé – scházíme se v počtu průměrně 7 lidí. Probíráme Matoušovo evangelium.
Dočetli jsme Kázání na hoře. Evangelium pokračuje uskutečňováním Ježíšových slov.
• Setkáníseniorů–v únorujsmepokračovaliv „teambuildingu“ a povídáním o starých Vršovicích (J.C.).
• Nejmenší děti – scházíme se 3 – 8 rodin. Vyprávění
o Mojžíšovi
• Varhaníci ve sboru – Jiří.B. pravidelně hraje, Jan
O. cestuje po světě, ale občas se u nás zastaví a zahraje. Zaučuje se Michal R. (prosíme o trpělivost)
– následovala debata nad výběrem písní a tématu
absence varhaníků – Jitka Č. hraje na varhany –
Jiří B. by je mohl zaškolit.
• Sborová dovolená – okraj Šumavy, Hojsova Stráž.
Termín 21.7 – 28.7. Opočenští přijedou až
22.7.2018. Matěj O. bude oddávat Daniela
O. a Sandru F.; Tomáš V.: 13.-15. 4. – polovíkendovku udělat v Hojsově Stráži
• 18. 3 bude vést bohoslužby Karel Müller, farář pro
pražskou mládež.
• Ve stavu dlouhodobě nemocných – Darja C:, Sylva
K., Karel T. a Miroslava C.

Pastorační pracovnice Kristina Camidge
• Kristina se plynule včleňuje do sboru. Společně
hledáme těžiště její práce. Zatím se rozkoukává
ve sborové kanceláři (administrativě). Pastoraci.

• Dostala za úkol připravit podklady pro zapsání
věcného břemene na pozemek pod domem odpovídající rozloze bytu v Srbínské do katastru nemovitostí. Věcné břemeno na byt by stálo cca
2 000 Kč – poměrná hodnota věcného břemena
je: 180 000 Kč. Cca za tuto částku bychom zakoupili pozemek pod domem od ÚZSVM. aktuálně zkouší zápis věcného břemene více nájemníků. Budeme konzultovat s právníkem.

Co nás čeká?
• VSS 11. 3. 2018 – informace výše
• Polovíkendovka/víkendovka – návrh jet do
Hojsovy Stráže na obhlídku chalupy, kam pojedeme na sborovou dovolenou. Vhodné datum
13.-15. 4. 2018

Technické záležitosti
• Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – budeme se na to muset připravit. Do května máme
čas. Ze sborové zásilky: „Dne 25. května 2018
vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro něž je užívána zkratka GDPR. Vyzýváme sbory, aby důsledně dodržovaly Pravidla
evidence členů a zejména dbaly na to, aby přístup
k evidovaným osobním údajům členů sboru a dalších osob, které jsou se sborem v pravidelném kontaktu, byl řádně zabezpečen a bylo zabráněno jeho
zneužití. Připojujeme také informace od autorů
kartotéčního programu FARPR, kteří reagují na
GDPR úpravou svého softwaru.”
• Reklamace koberců – pokusy byly – snaha o reklamaci koberců trvá
• Podánseniorátnígrantnavylepšeníkuchyňky–pokud vyjde: výměna plotny a skříně vedle ní. Připojení
myčky atd. Podle domluvy. Termín vyřízení 15. 3.
2018 (počítáme s tím v rozpočtu, když nevyjde grant
nákladyapříjmybudouccao15 000 Kčnižší–podle
ceny elektrické plotýnky a přípojky na myčku)
• Čištění VZT – opět je třeba
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Celocírkevní sbírky a platby
• Provedené: Sbírka na církevní tisk (18. 2. 2018,
1370,- Kč)

• Archová postní sbírka: vyhlásila Diakonie ČCE
a my se k ní připojujeme
• SbírkadarůJJbudeprobíhatvevelikonočnímobdobí

Recept
Veroniky B:
Cannelloni se špenátem a sýrem Ricotta
To jsem si tak jednou šel na svatební přípravu. A vedle milého setkání a inspirativního povídání
si domů nesu spoustu chutí a supr recept! Přípravu vykonal MO a recept z AJ přeložila KC.
Jedno balení sýru Ricotta
3 hrnky rajčatové omáčky (700 ml)
1 polévková lžíce olivového oleje
½ cibule

2 stroužky česneku
4 větší hrsti čerstvého špenátu
1menšítrsčerstvýchbazalkovýchlistů(cca20g)
18 – 20 ks těstovin Cannelloni

Předehřejte troubu na 180 °C. Ohřejte olej na pánvi (střední ohřev). Přidejte nakrájenou cibuli a propasírovaný česnek, ponechte, dokud cibulka nezesklovatí (cca 4 minuty).
Zmírněte oheň, přidejte špenát a přikryjte. Sledujte a zamíchejte špenát každou minutu,
dokud špenát „neovadne“ (cca 4 minuty). Vložte sýr, špenát a cibuli s česnekem do mixéru. Přidejte bazalku (pár lístků si nechejte na ozdobení) a mixujte, až bude ricotta celá
do zelena od špenátu. Připravte Cannelloni dle návodu na balení. Některé nevyžadují žádnou další přípravu a jsou vhodné k okamžitému použití. Rozetřete asi čtvrtinu rajské
omáčky na dno zapékací mísy (rozměry cca 22,5 × 32,5 cm). Dejte špenátovo-sýrovou
směs do sáčku a ustřihněte jeden roh. Naplňte těstoviny z obou stran (jako když plníte
kremrole). Vyskládejte naplněné těstoviny vedle sebe do zapékací misky tak, aby byla plná
(pouze v jedné vrstvě). Na těstoviny pak nalijte zbytek rajčatové omáčky; měly by být
všechny přikryté. Pečte v předehřáté troubě asi 30 – 35 minut, až jsou Cannelloni měkké
a omáčka horká. Vyjměte z trouby a ozdobte zbylými lístky bazalky.

8SR]RUQČQt 8YHĜHMQČQp þOiQN\ QHPXVt YåG\ Y\MDGĜRYDW VWDQRYLVNR UHGDNFH 6'
9\GiYi 6ERU ýHVNREUDWUVNp FtUNYH HYDQJHOLFNp 3UDKD   9UãRYLFH 7XOVNi 
$GUHVD UHGDNFH WDPWpå 7HO    6EPRELO    HPDLO YUVRYLFH#HYDQJQHWF]
KWWSYUVRYLFHHYDQJQHWF] KWWSZZZIDFHERRNFRPFFHYUVRYLFH
ý~ ýHVNi VSRĜLWHOQD  YDULDELOQt V\PERO RVREQt þtVOR
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Program na březen a duben 2018
4.3.2018

9.30

bohoslužby s dětmi - „postní plátno“

káže Matěj Opočenský

7.3.2018

19.00

ekumenické bohoslužby Pavel Bačo, Karel Müller
a Matěj Opočenský

U Sv. Ignáce na Karlově
náměstí

11.3.2018

9.30 a 10.30

bohoslužby s výročním sborovým shromážděním

káže Matěj Opočenský

15.3.2018

14.00

setkání seniorů

15.3.2018

20.00

schůze staršovstva

16.3.2018

10.00

setkání nejmenších dětí

16.–17.3.2018

Pá 17.00–21.00
výroba biblických postaviček
so 8.30–17.00

ve sboru Žižkov I.

18.3.2018

9.30

bohoslužby s VP

káže Karel Müller

20.3.2018

16.00

setkání konﬁrmandů

20.3.2018

20.00

setkání třicátníků čteme knihu Exodus

Pašijový týden a začátek velikonočního období
25.3.2018

9.30

Květná neděle bohoslužby s VP

27.3.2018

16.00

setkání konﬁrmandů

28.3.2018

13.30

biblická hodina ve Fokus Praha

Karlín

29.3.2018

18.00

bohoslužby s VP na Zelený čtvrtek kolem stolu

Tulská

30.3.2018

9.30

bohoslužby s VP na Velý pátek spoečně s žižkovskými sbory

Betlémská kaple,
Prokopova 4, Praha 3

1.4.2018

9.30

velikonoční bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

8.4.2018

9.30

bohoslužby s dětmi

káže Matěj Opočenský

víkendový výjezd s dětmi a rodiči

Hojsova Stráž (?)

13.–15. 4. 2018 pá-ne

Pravidelná setkání v týdnu
podle domluvy (Út/Čt/Pá)

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“

káže Matěj Opočenský

RADUJME SE
VŽDY SPOLEČNĚ
OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Před sto lety v roce 1918 na generálním sněmu zástupci českých
mo
yzn
nání
a moravských
evangelických církví augsburského a helvetského vyznání
založ
žili Č
eneme toto
založili
Českobratrskou církev evangelickou. Letos si připomeneme
o naši cír
evním sjezde
em
pro
církev významné výročí čtyřdenním celocírkevním
sjezdem
tr
ardubic.
(rozšířeným tradičním
sjezdem mládeže) v centru P
Pardubic.

PROTO
PRO
T O HLED
HLEDÁME
ÁME DOBRO
DOBROVOLNÍKY
V OLNÍK
O
Y

CO
C
O V
VÁS
ÁS Č
ČEKÁ?
EK Á?

V našem týmu rádi přivítáme spolehlivé a přátelské
lidi. Je doo něj srdečně zván každý
každý,
ý, kdo je ochotný
vzniku
věnovat svůj
s čas oslavám 100. výročí vzn
niku ČCE.

probíhalo
robíhalo hladce, jsou nepostrad
nepostradatelní
datelní
Aby toto vše pr
spolupracovníci,
doprovázet
dobrovolní spo
olupracovníci, kteří budou: dop
provázet
pomáhat
ukazovat
účinkující, pom
máhat na workshopech, ukazov
vat
návštěvníkům cestu, zprostředkovávat inform
mace
informace
o programu a dělat
d
další řadu činností, které dotvoří
d
atmosféru
celkovou atmo
osféru slavností.

27. – 30.
3
ZÁŘÍ 2018
Centrum P
Pardubic
ardubic (konferenční centrum
m
Ideon, P
e
ernštýnské
náměstí, Krajská kni
ihovna,
Pernštýnské
knihovna,
Bubeníko
Bubeníkovy
ovy sady a další místa).

PŮJDETE
PŮ JDETE DO T
TOHO
OHO S NÁMI?

PROGR
PROGRAM
RAM OSLAV
O SLAV BUDE
RO
ZMA
ANITÝ
ROZMANITÝ

Přidejte se do početné
p
skupiny
sk pin dobrovolníků
dobro olníků
a pomozte osla
avám 100. výročí vzniku církve
oslavám
k úspěchu!

Koncerty různých žánrů, divadelní vysto
Koncerty
vystoupení,
oupení,
výstavy
y, přednášky
p
y, diskuze, bohoslužby
y,
výstavy,
přednášky,
bohoslužby,
prohlídkyy P
ardubic, program pro děti ad
d.
Pardubic,
ad.

prosím,
uvedených
rosím, na některém z uvedenýc
Přihlaste se, p
ch
Naa nich
bližší
kontaktů. N
n vám poskytneme také bližš
ší
informace.

ODDĚLENÍ MLÁDEŽE
O
+420 605 999 204
DOBR
O V OLNICI@100LET C CE.
C CZ
DOBROVOLNICI@100LETCCE.CZ

