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Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.
Žalm 38,10



Žalm Davidův, k připamatování.
2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení,
netrestej mě ve svém rozhořčení, 3 neboť na
mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla
tvá ruka. 4 Pro tvůj hrozný hněv už není na
mém těle zdravé místo, pro můj hřích po-
koje nemá jediná kost ve mně. 5 Nad hlavu mi
přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno
mě tíží. 6 Páchnou, hnisají mé rány pro mou
pošetilost. 7 Zhrouceně, až k zemi sehnut
celé dny se sklíčen smutkem vláčím. 8 Mé led-
ví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého
v mém těle. 9 Jsem ochromen, zcela zdeptán,
křičím a mé srdce sténá.
10 Před sebou máš, Panovníku, všechny
moje tužby a můj nářek utajen ti není.
11 Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým
očím hasne světlo. 12 Kdo mě milovali, moji
druzi, odtáhli se pro mou ránu, moji nejbližší
opodál stojí. 13Ti, kdo mi o život ukládají, na-
stražili léčku, kdo mi chtějí škodit, vedou
zhoubné řeči, po celé dny vymýšlejí zálud-
nosti. 14 Já však neslyším, jsem jako hluchý,
jako němý, ani ústa neotevřu. 15 Stal se ze
mne člověk, který neslyší a neodmlouvá, 16ne-
boť na tebe jen, Hospodine, čekám, Panov-
níku, Bože můj, kéž bys odpověděl! 17Pravím:
Ať nemají ze mne radost, budou se nade mne
vypínat, uklouzne-li mi noha. 18Můj pád je už
blízko, stále mám před sebou svoji bolest.
19 Přiznávám se ke své nepravosti a svého
hříchu se lekám. 20 Moji nepřátelé životem
jen kypí, mnoho je těch, kdo mě zrádně ne-
návidí. 21 Ti, kdo odplácejí za dobrotu zlo-
bou, za to, že se snažím o dobro, mě osočují.
22 Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj
se ode mne, můj Bože, 23 na pomoc mi po-
spěš, Panovníku, moje spáso!

Milí přátelé,
neodolal jsem a 38. Žalm, ze kterého je vy-

brané heslo měsíce října: „Před sebou máš,
Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek
utajen ti není,” jsem nechal otisknout celý.

Je to výpověď člověka Jobova typu. Člověka
zmítaného nemocemi, pochybnosti a špat-
nými pocity.

Je to také ten typ člověka snažící se o dobro
(v. 21), kterému se ale místo uznání do života
řinou jen útrapy a do mysli viny.

Žalm je k připamatování. Co si máme při-
pamatovávat? Situace, kdy jsme na dně? Své
hříchy?

Ne,bodsetkánísHospodinem.Bod,kterýje
před námi.

Ať už se nám zdá, že nás naše hříchy a pro-
vinění štípou jak třísky, nebo že ti, kteří od-
plácí za dobrotu zlobou, triumfují, tak Hos-
podin je před námi a panuje.

Hospodin je panovník! Má před sebou
všechny naše tužby a nářky. Není před námi,
aby v tu chvíli soudil, deptal, nahrával a špe-
hoval, nic z toho v tu chvíli nedělá a dělat ne-
bude. V tu chvíli je panovník Hospodin před
námi,abypanovalnadvšemi(h)různýmichví-
lemi našich životů.

V takových chvílích není třeba obav z Hospo-
dina. V takových chvílích je možné naopak vy-
dechnout.Přiznatsektomu,cojsemudělal,aspo-
lehnout se cele na Hospodinovo milosrdenství.

A to, co je opravdu na místě, je pozvednout
hlavu a zvolat: Hospodine neopouštěj mě, ne-
vzdaluj se, pomoz mi unést tyto chvíle. Věřím,
že Ty jediný mě máš moc a sílu pozvednout.

Panovníku Hospodine, Ty jsi moje spása. Po-
spěš, pospěš, zanech spaní, ukaž se mi znena-
dání. MO
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„Pospěš, pospěš, zanech spaní,
ukaž se mi znenadání“ (Žalm 38)



Rozhovor
s Alešem Rosickým,
od října vikářem ve vršovickém sboru

S čím vstupuješ do vikariátu ty? Máš nějaká oče-
kávání? Máš z něčeho obavy?

AR: Částečně s velikou neznámou, jelikož vůbec
nevím, jaké to bude. Zároveň si uvědomuji, že co se
týče praktických věcí farářské práce, mám se ještě
mnohé co učit. V zásadě však s nadějí, že přijdu na to,
jak toto povolání vykonávat ku prospěchu všem. Za
svůj život jsem pracoval hlavně s mládeží a trochu
s dětmi, na praxi jsem si sice vyzkoušel třeba vedení
biblické hodiny, ale budu rád, když se právě s ostat-
ními generacemi lépe seznámím.

MO: Je něco, co se ti na ČCE líbí, a něco, s čím se na-
opak pereš?

AR: Jako každá církev i ČCE má své pro a proti.
Ačkoliv většinu svého života navštěvuji bohoslužby
ČCE, zavítal jsem občasně i do jiných společenství
a mám za to, že mě v mnohém obohatila. Na ČCE se
mi líbí to, že člověk není veden k tomu nutně věřit té
či oné nauce nebo věřit tím či oním způsobem.
V tomhle jeji svobodnou atmosféru oceňuji. V ně-
kterých oblastech jsem ale spíše konzervativnější
než většina církve (tím nemyslím využití moderních
technologií ve sborovém životě, tam rozumnou míru
inovace naopak vítám). Například jsem rád za to, že
se v ČCE mluví o politické situaci, ale přijde mi, že té-
mata, o kterých se v ČCE v posledních letech mluví,
jsou možná populární, ale ne nosná. Více než diskuze
o politice a sexualitě bych v církvi uvítal, kdyby se za-
čalo mluvit o Ježíši Kristu, o misii a o duchovním ži-
votě. Uvědomuji si však, že je to i moje otázka, se kte-
rou se již dlouho vyrovnávám. Pozitiv i negativ bych
našel ještě hodně, nicméně jsem před pár lety přijal
názor, jež je zahrnut i v citovaném článku z mého
blogu, že je k ničemu sedět a zoufat si, ale je třeba jít
a něco s tím udělat. Snad i to bude součástí mé vi-
kářské práce.
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/ Editorial
V září jsme v Pardubicích osla-

vili 100 let od sloučení dvou
protestantských tradic. Vznikla
tehdy církev Českobratrská.Zprá-
vu pro Katakomby připravil náš
vikář Aleš Rosický. V tomto čís-
le také naleznete pokračování
rozhovoru, který jsem s ním
vedl. Dozvíte se něco o sboro-
vém programu a důležité infor-
mace k vánoční hře a říjnové ví-
kendovce. Prosíme, hlasujte
o termínu uvedení vánoční hry
a pojeďte s námi na víkendov-
ku ke Štěpánům. 14. 10. přijde
do sboru povídat o Hallské bib-
li předseda Händelovy společ-
nosti Pavel Polka. Jeden výtisk
bible do sboru přinese. 21. 10.
pak proběhnou bohoslužby dík-
činění.

Nezapomeňte také vyplnit
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů. Formulář naleznete
na sborovém webu, ve sboru, či
v zářijovém čísle Sborového do-
pisu. Je to důležité.V případě ne-
vyplnění zůstáváte členy a člen-
kami sboru, ale nebudete moci
například hlasovat a volit na vý-
ročním sborovém shromáždění.
Tento formulář bude ve sboru
stále a bude jej možné kdykoliv
vyplnit. Pokud byste jej nenaš-
li, kontaktujte faráře sboru.

Přejeme Vám krásné podzim-
ní dny a příjemné čtení vašeho
dopisu.

Matěj Opočenský



MO: Výborně. Kristus a duchovní život, to
jsou pilíře víry. Misie je v dnešní době těžké
téma. Máš nějaké konkrétní nápady, jak
dnes o ní mluvit a jak ji hlavně dělat? Přeci
jen, je to téma citlivé a máš pravdu, o ní se
v ČCE mluví spíš s rozpaky (mě nevyjímaje).

AR: Možností je mnoho, na jednu stranu
je důležité přistupovat k druhým lidem
s úctou a respektem k jejich vlastnímu pře-
svědčení. Na druhou stranu věřím tomu, že
jsme k šíření evangelia Kristem povoláni,
a že mnoho lidí v dnešní době někoho/něco
hledá. Nechci se zde ale pouštět do neod-
borné analýzy společnosti. Mám za to, že
každý člověk je originál a měl by mít tu
možnost, aby se mu někdo věnoval osobně.
Z toho, co jsem slyšel od ostatních, kteří se
tímto tématem zabývají, tak neexistuje je-
den konkrétní způsob, jak dělat misii
správně. Ale to není argument pro to něco
nezkusit. Spíše by to mělo vést k tomu více
se zamyslet nad tím, jak dělat misijní práci
přirozeně a svobodně. V krnovském sboru,
odkud pocházím, probíhaly kurzy Alfa
a Objevování křesťanství a přineslo to své
ovoce. Vím, že něco podobného se děje
i v libeňském sboru. Ač jsem daný materiál
zatím neprocházel, dva naši přátelé pořá-
dají také kurz Objevování křesťanství
a mají s ním velmi dobré zkušenosti. V teo-
logických kruzích se pak mluví o tzv. Missio
Dei – tzn. Misie Boží, kdy to nejsme my,
kdo dělá misijní práci, ale Bůh, který ji dělá
skrze nás.

MO: Vím o tobě, že jsi z farářské rodiny.
Jak je těžké, nebo naopak lehké přemýšlet
o tom, že se sám staneš farářem?

AR: Ani moc nevím. V poslední době řeším
spoustu jiných věcí, které mi přemýšlení
o tom nějak zastírají. Začínám si ale více uvě-
domovat, že bude složitější najít společný

čas s manželkou, která má volno takřka
pouze o víkendech. Jsem rád za to, že faráři
v mém okolí, které znám, jsou otevřeni
o těchto věcech a svých zkušenostech mluvit.

MO: V úvodu jsi zmiňoval, že jsi ženatý.
Mohl bys představit i svou manželku? A jak
se dívá na to, že chceš farářovat?

AR: Moje žena se jmenuje Rut a mo-
mentálně pracuje jako asistentka auditora
ve společnosti PwC. Lidé se jí často ptají,
v čem spočívá její zaměstnání, a já za ni
vždycky říkávám, že jezdí po velkých fir-
mách a kontroluje jim účetnictví a další
věci, které jsou potřeba.

Ještě předtím než jsme spolu začali chodit,
jsem se jí ptal: „Jsi si vědoma toho, že chci
být jednou farářem?“ :D I přesto se mnou
začala chodit, řekla mi své „ano” a vzala si
mě a věřím tomu, že mě v tom podporuje.

MO: Na závěr, čemu se nejraději smě-
ješ/smějete?

AR:Smíchjeprimaaasinejradějihistorkám
přátel.Otovícaleoceňujiradostzespolečného
setkání. Ač nemám moc dobrou paměť na
jména, rád potkávám nové lidi a poslouchám,
jak vnímají svět kolem sebe.

MO: A na úplný závěr, chtěl bys vědět něco
o sboru nebo se necháš překvapit?

AR: Zatím jsem vršovický sbor navštívil
jen párkrát. Něco málo o jeho aktivitách
jsem se již dozvěděl z minulého čísla Kata-
komb. Zajímalo by mě, kolik se na boho-
službách schází lidí a zda se na sboru
kromě dětí setkávají i další generace. Asi
před šesti lety jsem ve Vršovicích potkal
i nějakou mládež. Těším se, až budu mít
možnost se s vámi seznámit.

MO: Poslední roky se na bohoslužby v prů-
měru vypraví kolem 40 lidí. Hodně silná je
generace s dětmi mladšího i staršího škol-
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ního věku. Ta má setkání jednou za měsíc.
Ale je to vlastně věkem neohraničená sku-
pina. Ze zvyku jí říkáme „třicátníci“. Pade-
sátníků a šedesátníků vlastně ve sboru zas
až tolik není, ale ti, kteří jsou, za sbor takřka
dýchají. Skvělá je generace seniorů, bez těch
bych si vršovický sbor nedokázal vůbec před-
stavit, a ti chodí pravidelně na středeční bib-
lickou a jednou za měsíc na takzvané „se-
niory“. Mládež se před dvěma lety přestala
scházet. Odrostla a rozutekla se po celém

světě (studují, pracují, hledají a nacházejí).
Tu a tam se ale někdo objeví na bohosluž-
bách, nebo dá o sobě vědět jinak. Jednou za
měsíc se setkávají předškolní děti, to je někdy
pořádný hukot. A druhý rok mají před sebou
čtyři naši konfirmandi. Život sboru je mys-
lím pestrý. V nevelkém společenství je velká
rozmanitost. To mě na vršovickém sboru
moc baví.

Aleši, moc Ti děkuji za rozhovor a těším se
na rok, který máme před sebou. MO
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Přinášíme několik praktických infor-
mací. Biblická pro děti v malešickém ro-
dinném centru Jablíčkov se pěkně vyvíjí.
Na letošní účastníky a účastnice máme tuto
prosbu.

Biblická pro děti letos probíhá v Ro-
dinném centru Jablíčkov v Malešicích (a
kurz jsme otevřeli i dětem „z venku“), chtěla
bych vás poprosit, jestli byste se mohli při-
hlásit do našeho rezervačního systému we-
booker: https://jablickov.webooker.eu/ –
zde se přihlásíte, tj. zadáte si Váš e-mail
a telefon a vytvoříte „profil studenta“, což je
dítě, které bude na biblické chodit, to pak za-
píšete do KURZU Biblické příběhy pro děti
(můžete klidně i na něco jiného, kdyby vás
něco z naší nabídky zaujalo – kromě
kroužků pro děti máme i jednorázové
AKCE, třeba zajímavé přednášky Ivky Jung-
wirthové nebo večerní cvičení pro dospělé) –
tento kurz je nastavený jako zdarma, ale je
to jednotný systém pro všechny naše pro-
gramy a automaticky vám přijde faktura na
0 kč a další info – to studovat nemusíte. Dů-
ležité bude, abyste pokud víte, že nebudete
moci přijít, dítě odhlásili z dané hodiny – to

se dělá v záložce ROZVRH, kde si najdete
danou hodinu (v místnosti Atelier) a klik-
nutím na zaškrtnuté okénko dítě z dané ho-
diny odhlásíte – přijde vám pak automa-
ticky do mailu info, že máte nárok na
Náhradu – to tedy v tomto případě nebude
platit, to je u placených kurzů. Nebo je na-
opak možné v tom Rozvrhu dítě nahlásit jen
na jednotlivé hodiny.

Vím, zní to trochu složitěji, ale ve skuteč-
nosti je to jednoduché a hlavně – Matějovi to
pomůže. Bude vidět, kolik dětí se chystá při-
jít a bude se mu lépe připravovat program.

Jinak ještě rovnou upozorňuji, že 5.
a 12. 12. biblická hodina nebude – máme
v Jablíčkově akci, která zabere všechny míst-
nosti… Díky Lenka Vokatá

Kdo se skrývá pod jménem Matouš?
Setkání třicátníků probíhá i letos každé

třetí úterý v měsíci. Nejbližší setkání je
16.10. Místa se střídají. Nejčastěji jsme
u Bartošků nebo u Radů. Po tři roky jsme
četli z prvních dvou knih Mojžíšových. Le-
tos v září jsme cyklus ukončili příběhem
o darování desatera. Nechali jsem se právě

Rozjezd sborových aktivit
Sborový program si začíná sedat, a i když ještě ne všechna setkávání začala, je snad
na dobrém sedadle.
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takto podarovat, abychom byli dobře při-
praveni na látku novozákonní.

Skupina si přeje evangelium a já se tomu
rozhodně nebráním. Nabízím evangelium
podle Matouše. Jiří Mrázek ve svém ko-
mentáři podává zajímavé myšlenky, hle-
dání smyslu Ježíšových slov i pokusy re-
konstruovat Matoušovu komunitu, která
vtiskla tvář tomuto evangeliu. Kdo se tedy
skrývá za jménem Matouš? I to bude jedna
z otázek. Vypravte se jednou za měsíc do
syrské Antiochie:-).

Horoušánky pro seniory
I letos nás pozvali manželé Jelínkovi do

Horoušánek. Na jaře vyrazila za Prahu
mladší generace a na podzim jsou zvány ty
nejstarší. Setkání proběhne ve čtvrtek
11. 10. 2018. A odvoz bude zajištěn od
sboru ve 13.00. V případě opravdu nepěk-
ného a studeného počasí zůstaneme
v Praze. Ale takové počasí se nepředpo-
kládá:-). Tomáš Jelínek nám představí da-
leké Japonsko, kam v létě zavítal.

Chtěl bych také poděkovat poslednímu
hostu seniorských setkání. Přednášel nám
Jakub Křenek a povídal nám o komunikaci
nejen mladých lidí na internetu. Téma ale
bylo daleko širší a pokoušelo se ohledávat,
jak vlastně technika ovlivňuje naši komuni-
kaci. Jakube, díky za tuhle ukázku a pro-
gram!

Nejmenší děti a konfirmandi?
V napjatém očekávání jsem ohledně se-

tkávání těchto dvou skupin. Snad se podaří
pro ně najít čas. Konfirmandi by se mohli
scházet v pátek od 17.00. Tak uvidíme.
A nejmenší děti, které nezadržitelně ros-
tou, se nejspíše budou scházet v úterý. A vy-
padá to, že první setkání by mohlo být
16. 10. 2018 od 10.00.

Matěj Opočenský

Vánoční hra
a víkendovka
u Štěpánů
Milí přátelé, máme na vás dvě důležité prosby.

První se týká vánoční hry
Přestože je teprve říjen, musíme se již

zamýšlet nad vánoční hrou. Především
nám jde o datum uvedení a o vaše
(a hlavně dětské) zapojení do hry.

Jelikož čtvrtá adventní neděle vychází na
23. 12., rozmýšlíme se, zda není lepší hrát
hru již v neděli 16. 12. A to je otázka na
vás. Rodiče, ale i diváky.

A protože Divadlo Mana se musí rezer-
vovat co nejvíce dopředu, prosíme vás,
abyste hlasovali o tom, která neděle by se
vám více hodila, a to úplně nejpozději do
pondělí 8.10.

Hlasovatmůžetezaslánímemailunaadresu
vrsovice@evangnet.cz nebo přes Doodle:
https://doodle.com/poll/3692qr4c53qa3zrw

Druhá se týká plánovaného
„víkendového výjezdu“ 28. 10. –
30. 10. (podzimní prázdniny)

Zároveň plánujeme podzimní víken-
dovku. Prosíme, dejte nám vědět do
pátku 12. 10., zda byste vy a vaše děti
(nebo jenom děti) měli zájem jet na pod-
zimní víkendovku.

V plánu je jet na chalupu ke Štěpánům
(Sedlejovice – krásná roubenka s krás-
ným okolím – kousek je například Sy-
chrov). Odjíždělo by se v neděli 28.10.
po bohoslužbách, návrat v úterý. Příjezd
je možný už během soboty. Program by
byl tradičně podzimní, co nejvíce ven-
kovní, snad bude počasí příznivé.



Účastnit se bude i vikář Aleš Rosický,
tak to bude dobrá příležitost se blíže se-
známit. Prosím, dejte nám vědět co nej-
dříve, jak to vidíte. Opravdu moc spěchá
ta vánoční hra!

Děkujememocavšechnyvászdravíodříjna
trojčlenný tým.

Kristina, Aleš a Matěj
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100 + 1
aneb Radujme se vždycky společně
oslavy 100 let církve

27. – 30. 9. se v Pardubicích konaly oslavy
100 let naší církve. Osobně jsme se s man-
želkou zúčastnili pouze sobotního pro-
gramu, ale rád bych krátce načrtl i průběh
celých oslav. Oslavy nesly název Radujme se
vždy společně a společně s nimi probíhal
v Pardubicích také Sjezd nejen evangelické
mládeže. Oslavovalo se společné výročí za-
ložení církve, tedy sjednocení církví augs-
burského a helvetského vyznání v Česko-
bratrskou církev evangelickou v roce 1918.
Pěkně shrnutý byl význam těchto oslav
v brožurce k oslavám. „Sto let a více se shro-
mažďujeme. Sto let a více zvěstujeme evan-
gelium Ježíše Krista. Sto let a více křtíme
a vysluhujeme večeři Páně. Sto let a více ztrá-
címe a nalézáme. Sto let a více vyznáváme své
viny. Sto let a více přijímáme odpuštění. Dě-
kujme Bohu za jeho církev. Radujme se jeden
ze druhého. Radujme se spolu s ostatními.
Zdravme se navzájem. Posilněme se do pří-
tomnosti i budoucnosti.“ A právě minulost,
současnost i budoucnost byly v programech
na Sjezdu zastoupeny. Program probíhal
jak v prostorách evangelické církve, tak
v místním kulturním domě, na náměstí,
v parku, nebo v knihovně. Mimo evange-
líky se ho účastnili i zástupci dalších církví
a třeba i místní kolemjdoucí.

Pokud vše proběhlo podle programu, tak ve
čtvrtek po registraci proběhlo zahájení oslav
a následně se, v patnáctiminutových blo-
cích, mluvilo o tématech jako pěstounství, mi-
grace, nebo budování sboru v nových pod-
mínkách. V pátek přišla na řadu témata jako
sexualita, kulturní role církve a aktivní ob-
čanství. Na své si ale mohli přijít i milovníci
kinematografie, protože se v kulturním domě
pouštěly krátké části z filmů a předem nato-
čené rozhovory s různými osobnostmi. Jed-
na z otázek byla: jak si myslíte, že bude ČCE
vypadat za sto let? Mimo to proběhly ranní
a večerní ztišení, dílny, koncert a programy
s různou tématikou.

Přátelé, které jsem dříve znal z žižkov-
ské mládeže, nás dovezli v pátek v noci do
Pardubic, kde jsme přespali s ostatními



účastníky na sokolovně. Ráno jsme se pro-
budili do hlavního dne oslav. Hlavní bod
programu a nejspíš i celých oslav začínal až
v 10 hodin na Pernštýnském náměstí. Jed-
nalo se o slavnostní bohoslužby, kde bylo
přítomno asi nejvíce lidí za celé oslavy. Byly
natočené televizí a tak si je můžete přehrát
z archivu České televize na odkazu:
https://goo.gl/cNz6b3 Bohoslužby byly dle
mého názoru pěkné a to svým zpracová-
ním i obsahem. Synodní senior Daniel Že-
natý v nich porovnal a zhodnotil očekávání
nově vzniklé církve a jejich naplnění, nebo
nenaplnění v současnosti. Poté se vyjádřil
i k jejímu současnému stavu a konfrontoval
jej s Ježíšovými slovy: „Proste, a bude vám
dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude
vám otevřeno.“ Lk 11,9. „Hledejte“ a os-
tatní apely podle něj znamenají, že nás ještě
něco čeká, že to tady ještě neskončilo. Zá-
roveň nás to zve k tomu, abychom se pouze
nespokojovali s tím a nelpěli na tom, čeho
jsme již dosáhli. Abychom si to nechránili
jen pro sebe. Dále Ženatý mluvil o strachu
lidí v současné společnosti. Zde podle něj
nemá smysl situaci nějak zlehčovat nebo
se něčemu, nebo dokonce někomu posmí-
vat. Ukazuje však na řešení: „My přece víme
a věříme, že strach účinně likviduje láska, ta
tvoří důvěru, poskytuje bezpečí, přináší na-
ději. Vše se nakonec, milí přátelé, točí kolem
dostatku lásky v tomto světě. Přijímejme ji od
Boha. Přijímejme ji od lidí. Žijme ji, rozdá-
vejme ji. Na tom záleží.“ To spolu s nadějí
v to, že zde koleje naší církve nekončí, mi
přišlo jako zásadní sdělení těchto slav-
nostních bohoslužeb.

Později během dne se naše cesty s man-
želkou rozdělily. Já se zajímal spíše o před-
nášky týkající se historie a budoucnosti
církve, kdežto ji zajímalo spíše město Par-
dubice jako takové. Po obědě jsem tedy šel
na přednášku P. Moréeho, který zde popi-

soval jednotlivé dekády naší církve, její
touhy a důležité okamžiky. Rut šla mezitím
na procházku po městě, kdy se zároveň
účastnila městské hry, ve které měla např.
podle fotek najít jednotlivé budovy, pří-
padně si všimnout nějaké zajímavosti,
třeba jaké ovoce je zobrazeno na nástěnce
té či oné fary. Volitelnou součástí hry bylo
i sehnat podpisy členů synodní rady. Za-
tímco se Rut připojila k další procházce
a pokračovala v plnění sofistikované hry,
chtěl jsem se zúčastnit panelové diskuze
o budoucnosti církve, kde mluvilo několik
známých osobností. Místnost ale byla plná
a vzduch vydýchaný, takže jsme si místo
toho sedli s pár přáteli na kafe před kul-
turním domem. Z programových bloků
v kulturním středisku mi přišly zajímavé 2
patnáctiminutové bloky. Jeden z nich byl
o projektu Sousedění, kdy smíchovský
sbor navázal kontakty s okolními organi-
zacemi, jako např. gymnáziem nebo kni-
hovnou. Organizace si navzájem sdělily
své potřeby a povedlo se jim navázat dob-
rou spolupráci, která měla mimo jiné za
důsledek, že se širší okolí o smíchovském
sboru dozvědělo. Podobně jsem byl rád, že
zde mohl být prezentován i pěvecký sbor
Fusion, který vznikl minulý rok v libeň-
ském sboru a ve kterém se tímto způso-
bem podařilo začít pracovat s mladou ge-
nerací z místních škol. Celkově mě však
mrzelo, že byl tento blok patnáctiminuto-
vek, ač v hlavním sále, ne příliš dobře ozvu-
čený a že na něj přišlo poměrně málo lidí.
Kromě těchto dvou iniciativ se zde pre-
zentovala ještě diakonie z Nosislavy a cír-
kevní školka z Rumburka. Závěrem jsme
s kamarádem navštívili ještě biblické za-
myšlení, které vtipně a moudře, většinou
formou starozákonních příběhů a jejich
rozvyprávění promlouvalo do kontextu
naší církve a dnešní doby.
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Poté již následovala večeře, kde jsem se
již potkal se ženou. Přesunuli jsme se
ještě jednou na náměstí a poslechli si
slovo synodního seniora. Chvíli jsme ještě
zůstali na kapelu Svatopluk, která nás ale
moc neoslovila, a pak jsme šli ještě chvíli
posedět do PUBu, což je sjezdové (neal-
koholické) posezení u bublin na místní
faře. Tam jsme ještě chvíli diskutovali

s přáteli a pak se již vydali vlakem do
Prahy.

Celkově se mi oslavy docela líbily. Každá
generace zde mohla najít to svoje – čili to
nebylo zaměřeno jenom na mládež. Přál
bych si, abychom mohli vykročit, ať už
jako církev, tak jako jednotlivci, i do dal-
ších let s Božím vedením, láskou a pod
Jeho ochranou. Aleš Rosický
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O České Händlově společnosti
Česká Händelova společnost byla založena v Praze dne 28. března 1990 skupinou mladých
lidí jako dobrovolné a nezávislé zájmové sdružení, které usiluje o co nejširší propagaci díla hu-
debního skladatele Georga Friedricha Händela (1685-1759). V souladu s nejnovějšími vě-
deckými poznatky a v duchu humanismu seznamuje kulturní veřejnost s Händelovým živo-
tem, dílem a odkazem. Obecněji se zabývá dalšími tvůrčími aktivitami barokní Evropy. Členy
Společnosti jsou nejen občané České republiky, ale i významné zahraniční osobnosti.

VrámcisvépůsobnostiČeskáHändelovaspolečnostpovzbuzuježivéizprostředkovanéuvádě-
ní Händelových skladeb, především oper a oratorií; podporuje händelovské bádání, jakož i publi-
kačníavýtvarnoučinnost;pořádákoncerty,hudebnípřehrávkyaspecializovanépřednášky;přispívá
kpozitivnímuprůběhuhändelovskérenesancevČeskérepubliceivzahraničí;vevztahukHändelovi
sev širšímzáběrusoustřeďujerovněžnajehosoučasníky;zabýváseuměleckýma historickýmdě-
nímvEvropě17.a18.století;věnujemimořádnoupozornostpřímýminepřímýmspojitostemmezi
Händelovouosobnostíadílemačeskýmizeměmi;spolupracujespřednímiodborníkyaspříbuznými
společnostmi doma i v zahraničí; prosazuje účast svých členů na festivalech, seminářích a konfe-
rencích;uskutečňujetematickétuzemskéizahraničnízájezdypostopáchHändelovaživotaadíla.

Zápis ze staršovstva 13. 9. 2018
Reflexe uplynulých akcí

Požehnání ve sboru a křest ve Vltavě –
Tomáš K. (Přítomni: Opočenský, Šípek, Meč-
kovský). Sborová dovolená – debata o místě
a jestli jet i příští rok na to samé místo. Ne-
rozhodnuto. Tábor s dětmi – staršovstvo
schválilo proplacení cestovních nákladů M.
Opočenskému a Lence Vokaté, která sbo-
rovou dovolenou zařizovala. Lence Vokaté
byl navíc navržen příspěvek ve výši 2000 Kč.
Schváleno 6-0-0. Na základě pozitivních

zkušeností z tábora s dětmi navrhuje M.
Opočenský, aby se občas litoměřičtí a vršo-
vičtí účastnili polovíkendových akcí pro děti
společně. Jídlo pro lidi v sociální nouzi –
středa 22. 8., další až 19. 12. 2018. Před-
náška Petra Nesvadby – Edvard Beneš,
která bude pokračovat 23. 9. 2018. Pasto-
rální konference ve sboru. Zvládli jsme to.
Proběhne ještě 9. října a 13. listopadu.

Archivace a GDPR: Probíhá archivace
a reorganizace sborového archivu. (Schvá-



leno 6-0-0) Dokumenty od roku 2000,
které nebyly archivovány, jsme podle spi-
sového plánu zařadili (zejména Kristina).

GDPR – souhlas s evidencí sborových
údajů se bude distribuovat skrze Kata-
komby a formuláře ve sboru. (Reorgani-
zace elektronických dokumentů – M. Opo-
čenský, T. Vokatý, M. Valášková,
K. Camidge )

Zpráva z provozu sboru
Nedělní škola: Z minula: Katechetky dá-

vají prostor k výkladu, je potřeba vytvořit
fond aktivit (Jan Škrob, Kristina Camidge)
– před prázdninami jednomyslně schvá-
leno, ale nerealizováno. Nakonec je na
tento rok použit cyklus od ÚCK – Skutky
apoštolské a Janovo evangelium. Biblická
s dětmi/náboženství – biblické hodiny
v Jablíčkově, jako otevřená celoroční akti-
vita pro veřejnost. První setkání 19.9. Od
17.00. Přihlásili se zatím dvě děti z venku
a tři ze sboru. Čekám, že se ještě nějaké
děti přihlásí. Schváleno jako pokus 7-0-0,
uvidí se, jak se osvědčí. Schůzky nové kon-
firmační skupiny a starších dětí – zatím
to vypadá na úterý v 15.30. Ale nemám vy-
jádření ode všech. Biblická pro třicátníky
– první setkání bude 18.9. U Bartošků.
Biblická pro dospělé – možná dojde
k malé změně času. Pokud se tak skupina
shodne, začínali bychom od 15.00. Setkání
seniorů – zůstává při starém. Varhaníci
ve sboru – od června přes prázdniny hrála
Irena Benešová (studentka ETF UK), bě-
hem prázdnin jsme zjistili, že dojíždí kvůli
tomu z Tábora, tak jsme jí z fondu pro ka-
zatele vyplatili 1000,-. Celkově hrála 8x.
V tomto roce máme jen dva varhaníky, Ji-
řího Bednáře a Michala Richtera. Varha-
níky tedy hledáme dál.

Sborová dovolená – pojedeme opět na
Šumavu? (Je třeba zjistit od letošních, resp.

potenciálních účastníků sborové dovolené
2019. – M. Opočenský e-mailem)

Letní dětský tábor a víkendovky – Zvlád-
neme víkendovku v říjnu? (Víkendovka na-
vržena na termín podzimních prázdnin 28. –
30. 10. 2018. Zeptat se rodin s dětmi, kdo se
zúčastní. – M. Opočenský e-mailem)

Registruju dvě žádosti o vstup do sboru.
Marika V. a Hana S., o křestní přípravu,
uvažuje jeden manželský pár.

Vánoční hra – Datum bohoslužeb s pre-
miérou vánoční hry jsme dohodli na 16.12.
Platí to? Je to 3.adv.neděle. 4 adv.je
23.12….Budou to letos svátky bohoslu-
žebně náročnější… S nacvičováním by-
chom měli začít nejpozději 11.11. nebo
18.11.2018 – dle zvoleného data premiéry.
Výsledek debaty: Zeptat se rodin s dětmi,
vyhovuje-li jim pro premiéru vánoční hry
spíše 16. nebo 23.12. Na základě toho za-
jistit u Čechoslováků pronájem divadla
Mana. – oboje M. Opočenský e-mailem.

Vikář Aleš Rosický
nastupuje 1. 10.2018, respektive 2. 10.

Služby ve sboru
14. 10. – bohoslužby, po kterých bude

přednáška pana Pavla Polky o Hallské bibli.
(Služba: T. Hrubý) 21. 10. – bohoslužby
s VP – po kterých chce oslavit narozeniny
Zuzana Venclů (Služba: M. Otřísal)
28. 10. – státní svátek – bude kázat host
Martin Sabo ze Strašnic, já budu tu neděli
kázat ve Strašnicích. (Služba: T. Vokatý?)

Co nás čeká
O nedělích: křest, přednášky Petra Ne-

svadby a Pavla Polky. Na křest zajišťují po-
hoštění Richterovi. (Zajistit občerstvení na
přednášky.) Rád bych, aby v listopadu pro-
běhla přednáška o izraelsko-palestinských
vztazích. V rámci přednášky by byla i vý-
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stava fotografií z tohoto regionu. Přednášet
a vystavovat by mohl přijít
JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., práv-
ník, politolog, religionista, který má
i drobný úvazek na ETF UK a tímto téma-
tem se profesně zabývá několik let. Zatím
jsem to s ním jen předběžně konzultoval.
Nic konkrétního jsme ještě nedomluvili.
20.9. si na odpoledne sborové prostory půj-
čuje Michaela Otterová. Prošlo e-mailem.
23. – 24. 9. jedu na mentorský seminář do
Bělče. Na bohoslužbách budu. 27. – 30. 9.
– oslava 100 let ČCE v Pardubicích. Uby-
tování zajištěno pro přihlášené. Kristina
objednala tři trojlůžkové pokoje v DDM –
celková cena je 3.600 Kč, další potřebné
údaje, i ty k zaplacení v přiloženém e-mailu.
(Odsouhlaseno 7-0-0 zaplacení ze sbor.
účtu a následné dovybrání.) Co se týče oslav
v Praze, možná něco proběhne v sobotu
10. listopadu (večer po konventu), místem
konání by byl zřejmě některý z centrálních
pražských kostelů – nejspíše Salvátor. Ví-
kendovka u Štěpánů? Pastorálky 9. 10.
a 13. 11.; 11. 10. Horoušánky OPEN pro
seniory (podle počasí), možná budeme
v Praze, ale program bude mít Tomáš Jelí-
nek. 21. 10. kulaté narozeniny – Zuzana V.

Pastorační pracovnice
Pastorace: Br. Emil V. × 5 a Zámeček × 2.

Katakomby: Podílení se na tvorbě, korek-
tury, vyzvednutí a rozeslání. Administra-
tiva – Kontrola el. pošty, tisk pozvánek
a plakátů, nástěnka, časopisy apod. Pošta,
příchozí, odchozí. Komunikace s účetní.

Kuchyňka – nábytek nakoupen a na-
montován, elektrická deska zapojena.
Myčka nainstalována, ale není funkční
(příliš dlouhá hadice odpadu, je v řešení).
Zbývá koupit radiátor. Objednat led patice
a halogenová světla do sboru (Tomáš
V. a Michael O.)

GDPR – probíhá analýza toho, jak na-
kládáme s dokumenty, pro uvolnění místa
v uzamykatelných částech skříní jsem ar-
chivovala značnou část dokumentů, nějaké
jsou připraveny ke skartaci (po schválení
staršovstvem)

Další – Zajištění revize plynového kotle.
Organizace pohoštění a přípravy prostor pro
pastorální konferenci. Kvazi služba při bo-
hoslužbách. Účast na likvidaci a odvozu vý-
stavy. Pomoc s přípravou jídla pro lidi bez do-
mova (pouze teoretická). NŠ – organizace,
tisk materiálů, nová katechetická příručka.

Technické záležitosti
Dohnatinstalatéranapředělánívýpustníha-

dice myčky, instalovat šuplík do skříně v ku-
chyni,vyčistitVZT,přišroubovatskříněvherně,
uschopnit skříně pro archiv k zamykatel-
nosti…, uspořádat googledisk podle GDPR.
21. 9. proběhne čištění koberců profi firmou
(Schváleno7-0-0).Katakomby–návrhnazku-
šebnísníženínákladuna70 ks(Schváleno7-0-
0). Archivace – účetní doklady do roku 2002
s 10letou skartační lhůtou (přesunout do za-
mykatelné skříně u nouzového východu). Za-
koupenabrašnanadataprojektor(cca600 Kč).

Celocírkevní sbírky a platby
Sbírka solidarity sborů odvedena

25. 6. 2018. Sbírka pro Evangelickou aka-
demii 2. 9. 2018 (odvod 2. 10.) – musíme
zpětně odhlasovat, na bohoslužbách jsme
to neohlašovali. (Odhlasováno zpětně 7-0-
0.) Personální fond ½ – 31.10.2018. Odvod
za pastoračního pracovníka – 31. 10. 2018.

Termín příštího staršovstva: 25. 10. 2018

Zapsal Ondřej Rada,
zkrátil Matěj Opočenský.

Celá verze přístupná ve sboru.
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Týmový sborový recept

Maso uvaříme předem a nakrájíme na kostky. Osmažíme lehce cibulku, zalijeme vývarem
z masa, případně dolejeme další vodu. Postupně přidáváme kořenovou zeleninu a červe-
nou řepu. Ochutíme solí a kořením. Následně přidáme rajčata, spařená a oloupaná, a pak
další zeleninu. Zelí pokrájíme a uvaříme zvlášť a dáme do polévky až ke konci, současně
s jíškou a kostkami masa a se zvlášť osmaženou uzeninou. Do hotové polévky nakonec na-
lijeme zakysanou smetanu.

Ingredience: ½ kg masa (2 – 3 druhy,
např. kuřecí prsa, vepřová kýta)
trochu uzeniny
½ kg kořenové zeleniny (mrkev, petržel, celer)
cibule, případně kedluben či květák
¼ kg červené řepy
¼ kg rajčat

kysané zelí
zakysaná smetana
mouka
olej
sůl
bobkový list
nové koření.



Program na říjen a listopad 2018

Pravidelná setkání v týdnu

podle domluvy - 
1 x měsíčně 10.00 setkání nejmenších dětí

3. úterý 20.00 „setkání třicátníků po bytech“

středa 15.00 biblická hodina pro dospělé

středa 17.15 biblická hodina pro děti (Jablíčkov) Jablíčkov Počernická 524/64,
Praha 10 - Malešice

3. středa 13.30 bilická ve Fokus Praha Karlín

4. čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4. čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „ve vršovickém zámečku“ Vršovické náměstí

pátek 17.00 setkání konfirmandů a starších dětí

7. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Sk 4. a 5. kap.

9.10.2018 úterý 9.00 pastorální konference Tulská 1, Praha 10

11.10.2018 čtvrtek 13.30 Horoušánky OPEN - senioři Horoušánky

14. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský 1. Kor 7, 29-31

14.10.2018 neděle 11.00 povídání o Hallské bibli Pavel Polka, předseda České Händelovy
společnosti

16.10.2018 úterý 10.00 setkání nejmenších dětí

16.10.2018 úterý 20.00 setkání třicátníků U Radů

19.10.2018 pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „zámeček“

19.10.2018 pátek 17.00 setkání konfirmandů: „Dvakrát měř, jednou věř“

21. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby díkčinění s VP Matěj Opočenský Jer 29, 1.4-7.10-14

21. 10. 2018 neděle 11.00 oslava narozenin

24.10.2018 středa 13.00 biblická hodina ve Fokus Praha

25.10.2018 čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

28. 10. 2018 neděle 9.30 bohoslužby Martin Sabo

28.-30.10.2018 ne-út 11.30 víkendovka pro děti U Štěpánů - Sedlejovice

4.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby s dětmi Matěj Opočenský Skutky 9,1–31

11.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Aleš Rosický Job 14, 1-6

13.11.2018 úterý 9.00 pastorální konference Tulská 1, Praha 10

18.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Zj 2, 8-11

25.11.2018 neděle 9.30 bohoslužby Matěj Opočenský Iz 65, 17-19. 20-25



Podzimní víkendovka 
28. 10. – 30. 10. 2018
Po stopách Českých bratří a sester!

Pojeďte s námi do Sedlejovic ke Štěpánům. 
Program bude podzimní a možná s námi pojedou i litoměřičtí.

 Odjezd v neděli od sboru v 11.30
 Příjezd v úterý odpoledne 
 S sebou spacáky, karimatky, teplé oblečení dovnitř i ven.
 Přihlašujte se do 12. 10. 2018!
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