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Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Prosinec
2018
Matouš 2,10

Za hvězdou?

Při čtení kratičké věty: „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí,“ z Matoušova
evangelia se sám sebe ptám, kdo se to vlastně zaradoval.
Podle Matouše je to několik blíže nespeciﬁkovaných moudrých cizinců. Jejich pozornost upoutala nějaká nečekaná hvězda
na nebi a oni se za ní vydali.
Matouš je na informace skoupý, neřekne
nám kolik jich bylo, ani jak se jmenovali.
Není ale skoupý na informaci, co v nich ta
hvězda vyvolala. Velikou radost!
Tradicepobiblickáfantazírovala.Udalapočet
mudrců, dala jim jména, opatřila je korunami,
plášti,atd.Ajázkusímfantazírovattaké…
K radosti je třeba důvod. Málokdo se dovede radovat jen tak. Já jsem se tuhle fakt
zaradoval při setkání našich konﬁrmandů.
Dobře připravený program našeho vikáře
Aleše a gejzír nápadů našich pěti konﬁrmandů a konﬁrmandek. Nejenže je naše
pětice chytrá a vtipná, oni, zdá se, chtějí
přemýšlet a mluvit o tom, co je důležité.
Pro každého, kdo má ambici něco předat,
je to fascinující zážitek. V případě mě
a Aleše je radostné vidět, jak velmi mladí
lidé rozvíjejí velmi staré biblické věty. Přemýšlejí, jestli se vůbec týkají jejich životů
a jestli tomu dají ve svých životech nějaký
prostor. Vnímám takové chvíle ve farářování jako ty, které mě na mé cestě udržují.
Takové a těmto podobné momenty mně
vlastně stále znovu a znovu ukazují světlo té
hvězdy, kterou viděli oni cizinci.
Pak jsou chvíle, kdy se sám sebe ptám,
jak dnes ta radost přichází prostřednictvím
církví do světa. A přiznám se, že sám v sobě
cítím určitý rozpor. Na jednu stranu té radosti věřím, žiji z ní a předávám ji právě
v jedné konkrétní církvi a sboru a na druhou
stranu na mě doléhá obraz či realita. Obraz,
který se přede mnou objevuje (a je to mé
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subjektivní čtení obrazu) mi přijde poslední
dobou vlastně temný a svázaný. Kde je ta
zdánlivě prostá radost těch několika putujících mužů za hvězdou? Proč za ní jdou?
Čemu uvěřili? Vědí, kam jdou? Co hledají?
Dle příběhu není zřejmé, že to vědí hned.
Zároveň je ale zřejmé, že kdyby nevyšli,
něco by v životě promeškali. Nepromeškali
by soustavu etických hodnot, pohled na
muže či ženu, na věřící a nevěřící, nemocné
či zdravé, promeškali by něco jiného. Dle
mého by přišli o setkání s něčím, co přeroste jejich původní představu o světě. Ta jejich radost vyvěrá z nějaké zvláštní důvěry,
že ten malý, ke kterému jdou, se stane jejich
spasitelem. Já bych to nazval, že se stane jejich pravým důvodem k životu.
Pohled na hvězdu je přiměl k úvaze, jestli
se opravdu narodil, pak se něco v dějinách
deﬁnitivně změnilo a my chceme být u toho.
Uvěřili tomu. Jejich radost byla veliká.
A tak mě to vede k prosté úvaze. Má-li být
v církvích a sborech radost vánoční, je třeba
tvořit prostor pro víru. Prostor, kde by víra
mohla růst i zrát. Růst i zrát v každém, kdo
přijde. Ať je jakýkoliv. Každý růst i každé
zrání, a u víry to platí dvojnásob, potřebuje
čas, trpělivost, důvěru, přijetí, zdravé sebepochopení, být opatrný v nakládání
s mocí, neposuzování, ale spolucestování,
kdy je možné říct otevřeně skoro cokoliv
a zároveň uchovat úctu i respekt. Jde to
těžko, všichni jsme zvláštně podvázaní hříchem, ale nejsme také všichni pod jedním
nebem? Pod jedním Božím vedením?
Ptám-li se tedy, kdo se to zaradoval, když
spatřil hvězdu? Každý. Každý, kdo se vydal
za vánoční hvězdou.
MO

Vánoční program 2018 / Editorial

Milí přátelé, zveme vás k vánočnímu programu. Rok
se s rokem sešel a děti opět nacvičují vánoční hru.
Hra bude letos vážně výpravná a věřím, že se bude líbit. Vzali jsme osvědčený kus, ale uchopili ho inovativně. Věříme, že ukáže zas něco z vánočního poselství. Opět se uskuteční v divadle Mana, tentokrát
23. 12. a bohoslužby začnou v 11.00. Po bohoslužbách proběhne v zázemí divadla raut. Prosíme Vás,
abyste tak jako loňské roky, přinesli z domova na
ochutnávku něco dobrého. Prostory máme pronajaté
až do 15.00. Tak můžeme strávit tento čas společně,
povídat si, jíst a radovat se.
Den na to, 24. 12. v 15.00 bude u nás ve sboru štědrovečerní vánoční čtení a zpívání. Opět vymýšlíme
program tak, aby byl pro všechny generace (děti tedy
vezměte určitě s sebou). Přivedl k zamyšlení nad vánočním příběhem, rozveselil i připravil na Ježíšovo
narození i ke stromečku. Ostatně ten bude na místě
také a snad i zase něco navíc.
Na Boží hod vánoční 25. 12. pak proběhnou od
9.30 bohoslužby s večeří Páně.
Na začátku roku 2019, tedy 1. 1. se sejdeme k bohoslužbám v 9.30. Budeme slavit večeři Páně a losovat biblické heslo pro sbor i pro sebe samé.
Přeji nám všem požehnané vánoční svátky. Pochopení vánoční zvěsti, které vede k radosti. V jejím
světle hledání cesty pro sbor i pro nás samé. Osobně
bych si přál, aby náš sbor byl místem, kde se tahle radost žije a předává i okolí.
MO

S přicházejícím adventem
se všechno kolem nás točí
a tak vůbec neuškodí na chvíli se zastavit, trochu si odpočinout a začíst se do stránek
prosincového čísla Katakomb.
Nejsilněji teď sborem rezonuje příprava vánoční hry. O hře
a o dalších aktivitách, k nimž
jste srdečně zváni, píše Matěj.
Kristina vás zpraví o skvělé víkendové akci s dětmi, která se
konala koncem října. Já jsem
pak napsal pár útržků z proběhlého modlitebního setkání
a také zprávu z Konventu, který proběhl před třemi týdny.
K pravidelnému obsahu patří
zpráva ze staršovstva, a tentokrát kreativní a velmi jednoduchý vánoční recept. Na
své si přijde také ekologie
a ekumena. V neposlední řadě
stojí za zmínku i články o občerstvení po bohoslužbách,
potravinové sbírce – koš
díkuvzdání a vyjádření Společenství evangelických církví
v Evropě ke sto letům od konce 1. světové války. Přeji vám
tedy pěkné čtení a krásný adventní a vánoční čas.
Aleš Rosický
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Občerstvení po Víkendovka
aneb pátrání po stopách českých bratří
bohoslužbách? a sester
Dobrý zvyk trávit po bohoslužbách ještě chvíli v rozhovorech
nad kávou či čajem je jedinečný.
Vnímám to jako nedílnou součást
vršovických bohoslužeb. Naše
prostory k tomuto komunitnímu
charakteru přímo vybízí a jsem
rád, že to funguje.
Rád bych, a půjdu v tomto příkladem, ještě malinko tuto chvíli
vylepšil. Sborové obědy se nám
poslední dobou příliš nedaří
uskutečňovat. Je to, přiznám se,
náročné. Organizačně i časově.
Ale když se něco na způsob
oběda či menšího občerstvení
zadaří, je to báječné. První adventní neděli, doufám, strávíme
nejen skvělým povídám o roku
1968, ale také při jídle. To mě
vede k úvaze, jestli by bylo v našich silách pravidelně po bohoslužbách přinášet ke kávě a čaji
i nějakou další pochutinu. Sladkou či slanou. Vím, není to
snadné, ale věřím, že by to
mohlo být zvládnutelné. Hlásím
se tedy do služby jako první a na
druhou adventní neděli se vybičuji k nějakému koláči. Na třetí
si pak službu vezme Aleš. Uvidíme, zdali se nám podaří přenést tento nápad i do nového
roku a jestli se k němu připojí
i další. Budu rád za vaši pomoc.
Matěj Opočenský
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Víkendovka se tentokrát nekonala o víkendu, ale o podzimních prázdninách. O značně deštivé neděli 28. října
se hrstka odvážlivců vypravila do hor do Sedlejovic ke
Štěpánům. Někteří auty (Vojta Rada s děvčaty, Dan
Hrubý, Matěj Opočenský s Medou, Vokatí), jiní autobusem (Šípkovi, Bartoškovi, Ema Freitas, Kristina Camidge, Aleš Rosický), ale všichni s dobrou náladou,
kterou nepokazila ani nepříznivá předpověď počasí.

Nedělní večer se nesl ve znamení výborné sekané
s bramborem a zelným salátem (velké díky Aleně
Štěpánové) a ﬁnálních příprav na pondělní výpravu
za českými bratry a sestrami, kteří se ukrývali v nedalekém skalním bludišti Kalich – Chléviště. Matěj,
Aleš, Kristina, Dan a Ema chtěli děti seznámit
s osobnostmi nejen Jednoty bratrské (Jan Amos Komenský, Matěj Krocín), ale i jinými postavami českých dějin, které přes nepřízeň osudu stály za svou
pravdou, a to i za cenu velkých osobních útrap (Tomáš Garrigue Masaryk, Milada Horáková). Děti
plnily úkoly, které se týkaly klíčových situací zmíněných osobností, momentů, kdy se tito lidé museli
rozhodnout, jak dále naloží se svým životem, zda
budou věrni svému přesvědčení, pravdě, ve kterou
věřili. Avšak Mámení a Všudybud, postavy z díla
J. A. Komenského se snažily děti od úkolů odradit.
Děti se však nenechaly zviklat, úkoly zvládly levou
zadní a nakonec našly i poklad. Počasí nám nakonec

bylo docela nakloněno, barevný les ve skalách poskytl strhující podívanou, program zajistil dobrou
náladu a tak celkově si den všichni užili. A po namáhavém putování jsme se mohli těšit na výbornou dýňovou polévku a švestkové knedlíky, jejichž přípravy
se zhostily Alena Štěpánová s Lenkou Vokatou.
V úterý nás překvapilo až téměř jarní počasí,
slunce a teplota skoro na tričko. Vydali jsme se pěšky
na zámek Sychrov, kde jsme si dali výborný oběd
v místní restauraci, a pak už byl čas vydat se na nádraží, odkud někteří jeli zpět do Sedlejovic a pak
dále autem do Prahy, jiní až do Hodkovic nad Mohelkou, odkud měli odjet autobusem také směr
Praha. A přes všechny překvapivé a nenadálé momenty (pokud by vás zajímaly podrobnosti, oslovte
někoho ze zúčastněných, aby vám je popsal; nudit se
nebudete) se nakonec všem podařilo dostat se v pořádku domů.
Kristina Camidge

SALÁR
S pokorou a vědomím, že ﬁnanční
situace nikoho z nás není zcela
odpovídající našim potřebám,
vám přesto píšeme o zaplacení saláru – tedy daru sboru na jeho
provoz. Na letošní rok jsme rozpočtovali 360 000,- a do konce
října jsme mezi sebou vybrali kolem 200 000,- (vizte ﬁnanční
zprávu v zápise staršovstva).
I přesto si myslíme, že se k rozpočtované částce můžeme (minimálně) přiblížit. Moc Vám všem
děkujeme.

Plný Koš díkůvzdání

Chtěl bych Vám moc poděkovat za účast na poměrně spontánně pořádané akci Koš díkůvzdání. Okoukal jsem ji u litoměřických, kteří do neděle díkůvzdání sbírají trvanlivé potraviny, které pak předají potřebným lidem.
My jsme zvolili opačnou cestu. Sbírali jsme od neděle díkůvzdání a po třech nedělích byl
koš tak plný, že nešel ani zvednout. Zcela upřímně říkám, překvapilo mě, že ta akce nezapadla a že jste se do ní tak náramně pustili. 20. 11. jsme koš nechali odvézt do potravinové banky, která jídlo rozdělí, jak bude třeba. Nakonec z toho byly dvě slušně plné banánové krabice. Rád bych v podobných akcích pokračoval. Potravinové banky jsou
skvělým a fungujícím projektem a navíc v naší blízkosti žije Zuzana Vránová, která je dobrovolnicí potravinové banky a je ochotná s námi spolupracovat.

A co je to vlastně POTRAVINOVÁ BANKA?
„Stojíme proti hladu a plýtvání: Žijeme ve světě, kde jsou stále lidé mající hlad, (ano,
i když vám to přijde nepravděpodobné), a o pár ulic dál se likvidují protraviny, protože jim
ráno skončila lhůta spotřeby. Potravinová banka stojí mezi těmito jevy. Cílem potravinových bank je bojovat proti plýtvání potravinami. Dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad a touží
po přátelství. Znovu vytvářet vzájemnou podporu (solidaritu) mezi lidmi.“
Zdroj http://potravinovebanky.cz/
Pokud byste tedy věděli o někom, kdo by o takovou solidaritu stál (potřeboval by tu a tam
potraviny dostávat, nebo naopak o někom, kdo by se chtěl zapojit z opačné strany),
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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neváhejte se mi ozvat. Možnosti, jak někomu vypomoci v nenadálé situaci, jsou,
je zcela v pořádku si o takovou solidaritu
říct. Bez ostychu. Je normální si v nejrůznějších situacích pomáhat. Sdílenost je
darem Ducha Svatého. Nebojme se ho pustit do našich vztahů.
Matěj Opočenský

Hlášení

Milé sestry, milí bratři, věnujte prosím pozornost tomuto hlášení: Již je možno zakoupit si ročenky Na každý den a Evangelický
kalendář (po 100,- Kč) a Hesla Jednoty
Bratrské (40,- Kč) na rok 2019. Prosíme, neváhejteakupujte,ubr.Vebera.Konechlášení.

Zkrácený zápis staršovstva 22. 11. 2018

Omluveni: Kristina Camidge, Michael Otřísal, Ondřej Rada, Jan Škrob a Zuzana Freitas
Pobožnost: Pavel Staroba. Zápis: Richard Šípek

Zpráva z provozu sboru
Bohoslužby: varhaníci – Michal Richter
viditelný progres. Matěj také hraje líp a líp.
Biblické hodiny: Třicátníci: Pozitivní –
podařilo se držet téma. Je třeba posunout
třicátníky o týden dřív (druhé úterý v měsíci). Na seniorech se probírali husité a Hus
(Antonín Cuc). Na zámeček chodí Matěj,
Aleš a Kristina jednou měsíčně. Vedou bohoslužby. Matěj byl na posledním konventu
zvolen do seniorátního výboru jako náhradník. V lednu skončí ve SpEKu a začne
v seniorátním výboru. Pastorace: Matěj
s Alešem častější návštěvy u tety Tomáše
K. Je pozvána také na seniory. Občerstvení
po bohoslužbách: Nošení koláčů na bohoslužby. Na 2. 12. přinést sekanou –
menší sborový oběd.

Reﬂexe uplynulých akcí
Víkendovka v Sedlejovicích: Víkendovka byla fajn. Směřovat víkendovku na
podzimní prázdniny i v příštím roce. Skvěle
se osvědčila spoluúčast Emy a Dana.
Pane nauč nás modlit se: Účast byla cca
20 lidí, ale většina mládežníci ze Strašnic.
Otázka, jak to dále propagovat a jestli by
dorazili. Nezkusit jednou měsíčně jako sborovou aktivitu?
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Konvent – zpráva z konventu: Proběhly
doplňovací volby dvou členů z farářů. Příští
rok bude volena seniorátní kurátorka. Volba
poslanců na synod, do shromáždění Jeronýmovy jednoty. Kvaliﬁkovaní lidé byli
ochotni kandidovat jen do funkce náhradníků, takže ve stavařských funkcích faráři.
Hovořilo se o tom, že v posledních čtyřech
letech velká vlna odchodu farářů z církve.
Mladší generace farářů nepovažuje bydlení
na farách za bonus. Diskuse na téma, jestli
od farářů očekávat, že budou svou práci chápat jako službu obecně a lze-li klást zvláštní
nároky i na farářské rodiny, s ohledem na
rostoucí náklady na faráře placené farníky.
Dále se řešily repartice. Padl návrh na jednorázové zvýšení repartic o 100 %. Neprošlo
a budou se zvyšovat po tři roky o 30 %. Návrh padl bez předchozí diskuse a bez projednání hospodářskou komisí. Ústřední církevní kancelář je v dluhu 5 000 000,- Kč
a čeká ji audit. Bude třeba zrušit některé aktivity. Ruší se časopis „Nota nebe”. Budou
se zvyšovat repartice. Návrh provést znovu
ekonomický výpočet repartic a řádně a logicky ho zdůvodnit. Padl také návrh na přejmenování Jeronýmovy jednoty a přejmenování sbírek. Otázka jestli nepropagovat
bezúročné půjčky namísto přímých darů.

Aleš se účastní většiny shromáždění, měl
bohoslužby, biblickou pro děti. Líbí se mu
setkávání v Jablíčkově. Alešův vikariát se
skládá z práce pro sbor a z pěti seminářů.
V roce 2019 bude kázat i v jiných sborech.

dena 2. ½ seniorátních (5540 Kč) a celocírkevních (9728 Kč) repartic. Emil Veber je,
co se týče výběru salárů, optimista. Dosud
nemáme vyúčtování za energie a není zaúčtována splátka Jeronýmově jednotě.
Celkové náklady: 355,626.47 Kč; výnosy:
337 270,- Kč; hospodářský zisk: – 18356 Kč
(bez energií). Sbor náklady: 333 084,- Kč;
výnosy: 302 236,- Kč; hosp. zisk: 30 848 Kč; z toho sbírky: 53 845 Kč, dary
členů sboru: 5,400.00 Kč; salár: 202 750,Kč a ostatní dary 27 000,- Kč. Byt náklady:
22,542.00 Kč; výnosy: 35,034,- Kč; hosp.
zisk: 12,491,- Kč. Na účtech (k 31. 10.
2018): ČS 43,718,- Kč; Era 30,759.31 Kč
(běžný účet) a 247,885.24 Kč (spořící). Zaplacena celková částka PF 138,031.00 Kč
a repartic 30,536.00 Kč.

Co nás čeká

Další

Advent: Adventní věnec zajistí Lenka
Vokatá. Setkání nad rokem 1968 2.12.
(Petr Nesvadba) a další setkání 10.2. o Josefu Luklovi Hromádkovi (Jiří Piškula).
Vánoční krabice od bot: Diakonie letos nezajišťuje distribuci krabic od bot. Lenka
bude zajišťovat přes Jablíčkov, ale bude
toho zřejmě víc, než budou schopni rozdat. Nemohla by se zapojit paní Vránová?
Matěj zavolá Magdě Š., jestli nemá nějaký
tip a dalším lidem (Tomáš Jun).
Vánoční program Vánoční stromeček
obstará Tomáš Vokatý. Divadlo a bohoslužby v Maně – Nacvičovat se bude v galerii přepažené závěsem. U rekvizit zatím
nevíme, ale budeme dělat minimalistické
představení. 24. 12. nešpory v 15.00

Květinová výzdoba, kterou připravují
ženy bez domova. Podpořili bychom je využitím jejich výrobků? Kontaktovat a uvidíme dle situace.
Granty „letní tábor, centrum otevřená
farská kancelář”. – Lenka Vokatá napsala
grant na letní tábor. – Velké poděkování.
Tomáš Vokatý se zeptá na možnost místa
pro letní tábor. – Tomáš Vokatý okoukne
objekt v Kraslicích. Podobné parametry
jako Křížlice. 60 Kč za osobu a podobně
dimenzovaná kuchyň jako v Křížlicích.
Debata nad novou agendou a liturgií:
Odkládáme na příště. Přítomni by měli být
i ostatní presbyteři/ky.

Řešil se také návrh nové agendy, proti němuž se postavili bratři Šormovi.
Koš díkůvzdání – potravinová pomoc
(Zuzana Vránová nabízí spolupráci) – Matěj děkuje celému sboru, celý koš se naplnil.
V úterý ráno vyzvedla paní Vránová, vyzvedla potraviny a odvezla je do potravinové
banky. Mohla by nám potravinami přispět
na vaření polévky pro lidi bez domova, popř.
mohla by pravidelně dodávat potraviny potřebným lidem ve sboru i mimo sbor.

Vikář Aleš Rosický

Finanční zpráva
Podpora Církevní revue (400,-/rok) – jednomyslně schváleno. Podpora Kostnických
jisker – jednomyslně schváleno zvýšení
předplatného na tři výtisky pro sbor. Odve-

Nabídky na sborová partnerství
Skotská presbyterní církev (Church of
Scotland) – Kontakty navázala Zuzana
Fraitas. Přes Zuzku se spojíme a zkusíme,
co z toho vzejde.
Evangelická církev v Porýní (Evangelische Kirche im Rheinland)
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Presbyterní církev ve Spojených státech
(Presbyterian Church USA)
Jednota Bratrská v Texasu (Unity of the
Brethren)

Pastorační pracovnice
Pastorace: Br. Veber x 2 a Zámeček x 1,
Katakomby: Podílení se na tvorbě, vyzvednutí a rozeslání Administrativa: Kontrola el. pošty, tisk pozvánek a plakátů, nástěnka, časopisy apod., pošta, příchozí,
odchozí, komunikace s účetní. GDPR:
stále je třeba opatřit skříňky zámky a roletou, Různé: NŠ – organizace, vedení. Vánoční hra: spolupráce na úpravách a nacvičování. Víkendovka: participace na
přípravě, účast

Technické záležitosti
Dohnat instalatéra na předělání výpustní
hadice myčky, instalovat šuplík do skříně

v kuchyni, vyčistit VZT, přišroubovat skříně
v herně, uschopnit skříně pro archiv k zamykatelnosti…, uspořádat googledisk podle GDPR. Zde nám stále teče do bot… Je
třeba zakoupit a nainstalovat krycí lištu na
kabel vedoucí ke stolu Páně a po pokusech
opravit kliku deﬁnitivně vyměnit za novou.

Celocírkevní sbírky a platby
Provedené: Sbírka JTD – 4. 11. 2018.
Probíhající do konce roku: Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Indonésii. Koš díkůvzdání vedle stolu Páně –
odvezeno, sbíráme do konce listopadu
Provést: Seniorátní adventní v adventu
31. 12. 2018 – Provede se 9. 12. Bohoslovci
24.-25. 12. 2018 Vánoce (Odvézt 31.1.) –
Jednomyslně schváleno.
Termíny pro následující staršovstva:
13. 12. 2018

Společně
pro Evropu
100 let od konce první světové války: společné vzpomínání pro budoucnost
U příležitosti stého výročí konce první světové války vydalo Společenství evangelických církví v
Evropě (SECE) vyjádření k otázce viny, úkolu smíření, otázce migrace a menšin. Plné znění
najdete na https://www.ustredicce.cz/data/z/M/e/2018-10-Spolecne-pro-Evropu-10.pdf
či na nástěnce ve sboru. Zde je stručné shrnutí.
Následky této války jsou dodnes přítomné,
není zde ve skutečnosti vítězů, jen poražení;
průběh 20. století ukázal, že trvalého míru nebylo dosaženo, mírové smlouvy nesplnily svůj
účel. Evangelické církve však vděčně vzpomínají,ževtédoběvznikloekumenickéhnutí,jež
se zavázalo zasazovat se o mír. Překonání nacionalismu bylo chápáno jako úkol křesťanskéhoposelstvíapodmínkatrvaléhomíru,což
je dnes znovu stále více aktuální. Výzvy, které
dnes klade společnosti i církvím toto tíživé dědictví války, nebyly zodpovězeny a překonány.
ProtosievangelickécírkvevEvropěpřipomínají
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a) Otázku viny. Ve světle evangelia platí, že
žádný lid a žádný národ nemůže a nesmí
být věčně spojován s rolí pachatele nebo
oběti. Zároveň dává vzpomínání církvím
příležitost položit si otázku, kdy církve během konﬂiktů 20. století „svůj úkol být ve
světě, ale nebýt ze světa (Jan 17, 11 – 14)
častokrát nesplnily. Tato hořká zkušenost
napomíná také dnes k neustálé sebekritice v církvi a teologii“ (Rada SECE, červen 2014). Můžeme si ovšem připomenout i prohlášení Světové rady církví
z valného shromáždění v jihokorejském

Pusanu o cestě spravedlivého míru a pozvání na pouť spravedlnosti a míru.
b) Otázku práv menšin. V nově uspořádaném světě, zejména v zemích střední, východní a jižní Evropy se množství příslušníků různých národů dostaly do postavení
menšin. Jejich práva byla často vědomě
a tendenčně porušována. Protestantským
církvím v diaspoře tak často přibyl úkol
pečovat nejen o konfesijní, ale také o kulturní identitu svých členů a chránit ji.
SECE se zasazuje o sebepochopení církve a sborů jako mostů, které spojují rozdělené, aniž by odstraňovaly rozdílnost.
c) Otázku útěku a migrace. Z historického
hlediska nejsou uprchlické vlny a stěhování národů pro evropské křesťanstvo nic
neznámého. Po první válce bylo 9,5 milionu lidí donuceno k vysídlení či přesídlení uvnitř Evropy. Přistěhovalectví, které
dnes zažíváme, je epochální událostí
s komplexními historicko-společenskými
a globálními souvislostmi. Lidé se často
v důsledku válek dávají na útěk nebo jsou
násilně vyháněni. Jsme vděčni za snahu
o společnou evropskou politiku, založenou na hodnotách lidských práv a uprchlických konvencí, i za církve a sbory, které
se zasazují o důstojnost a ochranu uprchlíků a migrantů v souladu s biblickým poselstvím. Musíme se také zamyslet, jaký
podíl má evropská hospodářská, obchodní
a agrární politika na dnešní migraci.
d) Otázku smíření. Evropské církve v uplynulých desetiletích opakovaně iniciovaly
a utvářely procesy „Healing of Memories”, které sloužily ke smíření ve společnostech a mezi nimi. Protestantské církve
v Evropě musejí udržovat naživu touhu
po míru a smíření, zároveň jsou si vědomy
toho, že smíření není žádný ideální stav či
jednorázový akt, nýbrž proces, který má
být zahájen a udržován.

e) Otázku demokratické kultury a občanské
společnosti. Po skončení první světové
války následovalo období rozkvětu nových
demokracií v Evropě, vznikaly i nové církve. V průběhu století se však některé společnosti změnily v nedemokratické systémy či dokonce diktatury. Evangelické
církve nebyly vždy důraznými zastánci demokratického státního zřízení. Některé
sbory a církve však platily v těžkých dobách za ostrovy svobody. Dnes jsou opět
parlamentní demokracie a právní stát v některých evropských zemích vystavené
tlaku. Na rozdíl od doby po roce 1918 hájí
evropské evangelické církve demokracii
a právní stát a jejich posilování na různých
státních úrovních v celé Evropě. Demokratická „účast na veřejném životě a spolurozhodování jsou dle evangelického chápání zásadní pro soužití v Evropě.”
Smutné události před 100 lety a poté dávají evangelickým církvím podnět, aby společně kriticky prověřovaly svou cestu dějinami, analyzovaly dnešní sociální,
ekonomické a politické události a vnímaly
možnost k vybudování spravedlivých struktur. Přitom bychom měli mít před očima
slovo proroka: „Usilujte o pokoj toho města”
(Jer 29,7).

Zpráva ze 4. zasedání 55.
konventu – 10 .11. 2018
K pražskému konventu jsem byl pozván
i jako vikář na pražském sboru. Neměl jsem
sice hlasovací právo, ale mohl jsem se
účastnit debat i celého setkání. Ač byl program rozdělen dvěma pauzami, první dvě
části byly především volební. Do seniorátního výboru byli nově zvoleni David Balcar
a Lenka Ridzoňová, jako náhradníci pak
náš farář Matěj Opočenský a Pavel Kalus.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Na synod byli zvoleni čtyři poslanci pražského seniorátu: z řad farářů David Balcar
a Jaroslav Pechar, z řad laiků Matěj Cháb
a Daniel Heller. Byli také nově zvolení dva
poslanci do ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, seniorátní revizoři a dva
členové seniorátní grantové komise.
Občerstvení musím libeňskému sboru
pochválit. Po obědě, který také připravil,
byl pro mě program konventu již zajímavější. Při volbách jsem totiž mnoho lidí neznal. Řešilo se zde několik témat. Nejprve
jsme se dozvěděli něco ze života seniorátu
a z jeho hospodaření. Příjemným zpestřením byly radostné střípky ze života pražských sborů, kdy pražský senior Roman
Mazur vyzdvihl, co se v kterém sboru v posledním roce dařilo. Pochválil mimo jiné
také práci seniorátních farářů. Témata,
která vzbudila debatu, přišla však až posléze. Nejvýraznějšími z nich byla rozprava
o postavení farářů, kde se řešily především
platy farářů, a také návrh na ukončení přijímání ﬁnančních náhrad. Z tohoto návrhu
však nevznikl další podklad pro setkání synodu. Mimo to konvent podpořil návrh na
vytvoření podporovaného kazatelského
místa ve Škvorci a poslal jej dále na synod.
Mluvilo se také o nové agendě ČCE
a o změně názvu Jeronýmovy jednoty a jejích výročních sbírek, aby bylo srozumitelnější, k čemu jsou určeny.
AR

Báječnej bál
Již tradičně se během ledna uskuteční
mezigenerační evangelický ples Báječnej
bál, pořádaný evangelickou mládeží. Tématem toho letošního je: „Žiješ jenom dvakrát.” Uskuteční se 18. 1. 2018. Od 19.00
v KC Zahrada, Malenická 1784. Každý,
kdo rád plesá, je srdečně zván.
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Pane, nauč nás
modlit
se
– podzimní setkání s modlitbou
Poslední říjnový den se uskutečnilo modlitební setkání Pane, nauč nás modlit se. Zpívali jsme během něj několik písní ze zpěvníku Svítá. Připravil jsem si program na
slova z Jana 15,1-16, kde se Ježíš připodobňuje k vinnému kmeni, a spojil jsem
tento text s přemýšlením o ČCE, její minulosti a možné budoucnosti. Na setkání nás
bylo asi dvacet, přičemž většina účastníků
byla ze strašnické mládeže, kterou vzal s sebou do Vršovic strašnický farář Martin
Sabo. Strom, který jste mohli vidět ve sborových prostorech, byl výsledkem aktivity,
kdy jsme přemýšleli nad tím, jaká církev je
a jakou bychom si ji přáli mít třeba za
100 let. Po této aktivitě jsme se společně
v kruhu, nejen za církev, modlili. Kdo chtěl,
mohl se k modlitbě připojit svými slovy
a společný čas jsme zakončili Modlitbou
Páně. Poté zazněly ohlášky, slovo poslání
a občerstvení. Rád bych vás pozval na další
setkání, které zatím nemá určené datum,
ale nejspíše proběhne někdy v lednu, nebo
v únoru.
AR

Ekologické
a ekumenické
okénko
Mezi velkými postavami křesťanství vynikal sv. František z Assisi svou láskou k přírodě. A tak není divu, že papež František,
který přijal jméno tohoto světce, svou „ekologickou“ encykliku, vydanou na jaře

2015, nazval Laudato si' (buď pochválen)
podle Chvalozpěvu stvoření chudáčka
z Assisi. V této knížečce papež planetu nazývá naším společným domovem a všemožně nás povzbuzuje, abychom konali
pro její pokoj, krásu a plnost. Vždyť dělat
se dá tak mnoho.
A tady už je asi jasné, čemu se bude nové
okénko věnovat – ano, ekologii.
Jako dítě mě v turistickém oddíle učili,
že když odněkud odcházím, má to po mně
vypadat stejně, raději však lépe. Říká se,
že aby došlo k uzdravení planety, stačí,
aby aspoň jeden člověk ze sta vroucně toužil být jí ku pomoci a přizpůsobit tomu
svoje chování a jednání. Přeji si být tím
jedním ze sta.
Ekologie, jako cokoliv jiného, je věc
k naučení. A jako je mi jasné, že dobře řídit
auto se nenaučím za týden a plynule cizím
jazykem nebudu mluvit za rok, tak ani můj
způsob života se nestane ekologickým
lusknutím prstů. Ale když po tom budu
toužit, když vytrvám, tak přijde chvíle, kdy
nebude potřeba se úplně soustředit na
mačkání spojky ani přemýšlet, zda použít
čas minulý nebo předminulý. Když po tom
budu toužit, když vytrvám, tak přijde den,
kdy budu srdcem poznávat, co planetě prospívá a co škodí.
Těšíme se tedy na vaše ohlasy, názory,
námitky, a to ekumenicky. Ekologické
okénko bude totiž vycházet ve všech třech
časopisech našich spřátelených vršovických církví – evangelické (Katakomby),
husitské (Vršovický hlasatel) a katolické
(Vinice).
Hanka Řehořová,
z Římsko-katolické farnosti Vršovice,
vytrvalá pomocnice a organizátorka
pátečních bohoslužeb na Zámečku

Jak jsem tapetovala
Nedávno jsme s bratrem zrestaurovali kuchyňský nábytek. Jak jsem se tak dívala na tu
krásu, řekla jsem si, že už chybí jenom nové
tapety. Vyrazila jsem tedy (po dvaceti letech)
do prodejny tapet. Hned po vstupu do obchodu jsem pocítila téměř pohádkový úžas.
Tolik vzorů, tolik barev, až oči přecházejí,
tady si opravdu vyberu. Po chvíli nadšeného
pobíhání mezi vzorníky mi však povadl úsměv. Zjistila jsem věc, která mě naprosto
zaskočila: v dnešní době se většina tapet vyrábí z umělých hmot (je to praktické, omyvatelné, samolepicí atd.). Co teď? Kolem začalo obcházet pokušení. Ale pak jsem si
řekla, snad neklesnu tak hluboko, abych si
vlastní byt polepila umělou hmotou? S obnovenou rozhodností jsem přešla k policím
s velmi omezeným výběrem papírových tapet. No tak, to tedy nevím, říkám si, takovouhle představu jsem neměla, hm.
Svoje dvě role jsem si odnášela se smíšenými pocity. Doma, po jejich rozbalení, se
mi ale na tvář vrátil úsměv – vypadl z nich
příbalový letáček se značkou FSC.
P. S. Příbuzenstvo sice po zhlédnutí
mého nového kuchyňského koutu kladlo
nenápadné otázky typu „co se ti stalo“, ale
návštěvám se kuchyň líbí.
Teď si možná říkáte, o čem byl vlastně
tento článek? Copak na umělých hmotách
je něco špatného?
Takže příště…
HŘ
FSC – Forest Stewardship Council (nevládní nezisková organizace). Tento certiﬁkát zaručuje
zákazníkovi, že dřevo, z něhož je
výrobek zhotoven, pochází ze šetrně obhospodařovaného lesa a zároveň splňuje požadavky na ochranu životního prostředí.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept
Pusinkový vánoční řetěz
Náš rodinný recept používá 50 g moučkového cukru na jeden vaječný bílek, celkové množství záleží na vás.
Bílky vyšleháme do sněhu a postupně přidáváme moučkový cukr, až je sníh úplně tuhý
a krásně bílý. Troubu předehřejeme na nízkou teplotu (120 °C). Na plech si nejprve položíme v několika serpentinách nit, nejlépe zelenou nebo bílou. Tvořítkem (nebo mikrotenovým sáčkem s ustřihnutým rohem) vymáčkneme pusinky (spíše menší) na nit tak,
abychom vytvořili přiměřeně dlouhý řetěz. Pečeme pomalu a dlouho, až jsou pusinky tvrdé,
ale stále bílé. Řetěz skladujeme na suchém místě tak, aby se pusinky nedotýkaly a neslepily se. Až přijde čas, ozdobíme jím stromeček. A pak už jen pomalu nenápadně ujídáme,
když se nikdo nedívá.
KC
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Program na prosinec 2018 a leden 2019
2.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby s VP

2.12.2018

neděle

11.40

sborový oběd a přednáška Petra Nesvadby

7.12.2018

pátek

17.00

setkání konﬁrmandů

9.12.2018

nedělě

9.30

bohoslužby

20.00

setkání třicátníků

11.12.2018 úterý

1. adventní neděle

2. adventní neděle

káže Petr Pokorný

13.12.2018 čtvrtek 14.00

setkání seniorů

13.12.2018 čtvrtek 20.00

schůze staršovstva

14.12.2018 pátek

10:00

bohoslužby na zámečku

16.12.2018 nedělě

9.30

bohoslužby

18.12.2018 úterý

10.00

setkání nejmenších dětí

19.12.2018 středa

14.00-18.00

příprava polévky pro lidi bez domova

22.12.2018 sobota

10.00-15.00

nacvičování vánoční hry

Tulská

22.12.2018 sobota

15.00

generální zkouška

Tulská

23.12.2018 neděle

9.00

nácvik vánoční hry v divadle Mana

23.12.2018 neděle

11.00

bohoslužby s dětskou vánoční hrou (4. adventní neděle)
divadlo Mana, Moskevská 967/34, Praha 10

zámeček
3. adventní neděle

Matěj Opočenský

Vánoční bohoslužby
24.12.2018 pondělí 15.00

štědrovečerní ztišení

25.12.2018 úterý

9.30

bohoslužby s VP

30.12.2018 neděle

9.30

bohoslužby

1.1.2019

úterý

9.30

bohoslužby s VP k Novému roku

6.1.2019

nedělě

9.30

bohoslužby s dětmi

Tulská
1. svátek vánoční

Aleš Rosický

Nový rok

POZOR! 5. 12. a 12. 12. 2018 středeční biblické hodiny v Jablíčkově neproběhnou z důvodů předvánočního programu
Mikulášská nadílka a vánoční tvoření

Pravidelná setkání v týdnu a měsíci (pokud není uvedeno jinak)
podle domluvy 1 × měsíčně

10.00

setkání nejmenších dětí

2. 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

2 0 . 0 0 schůze staršovstva

pátek

1 0 . 0 0 bohoslužby v domově pro seniory „ve vršovickém zámečku“

pátek

1 7 . 0 0 setkání konﬁrmandů a starších dětí

nejčastěji v úterý dopoledne

Vršovické náměstí

Č.j.: ÚCK/633-1/2018

Srdečně zveme kazatele, presbytery i zájemce z řad členů a přátel ČCE
na konferenci věnovanou připravovanému dokumentu

„Reformanda 2030: Strategický plán Českobratrské církve evangelické“,
která proběhne
v pátek 1. února 2019 od 15 do 19 hod.
Místem konání konference je
aula Pedagogické fakulty UK (Magdaleny Rettigové 4, Praha 1).

Konferenci organizuje synodní rada ve spolupráci se strategickou komisí na základě
usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 22/1. Cílem konference je poskytnout všem zájemcům
o vznikající strategický plán ČCE prostor pro jejich náměty a dotazy. Pokud přemýšlíte
o otázkách, jako např. „proč se církev zmenšuje?“, „jak otevřít ČCE dnešnímu světu a
přiblížit evangelium srozumitelně lidem mimo církev?“ „jak získávat nové faráře?“, „jaké
formy zbožnosti bychom chtěli v ČCE rozvíjet?“, přijďte se o ně podělit a pomozte nám
hledat na ně odpovědi.
Strategický plán se po projednání a schválení synodem stane podkladem pro řadu
důležitých rozhodnutí církve v nadcházejícím období. Koncept první části strategického
plánu, jak ho projednalo zasedání synodu v roce 2018, je k dispozici na webu ústředí
církve https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-DokumentyStrategicke-planovani/index.htm. Zde budou postupně zveřejněny i další dokumenty, které
budou podkladem pro jednání konference.
Prosíme o potvrzení účasti na konferenci nejpozději do pondělí 21. ledna na e-mailové
adrese sekretariat@e-cirkev.cz. Pro ty, kdo se o strategický plán zajímají, ale nebudou
mít možnost se konference osobně zúčastnit, bude připravena možnost sledovat její průběh
online na adrese: www.e-cirkev.cz.

Daniel Ženatý
synodní senior

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

Vladimír Zikmund
synodní kurátor

Roman Mazur
předseda strategické komise

+420 224 999 211
sekretariat@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

