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Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu.

Březen
2019
1. Samuelova 7,3

Upněte se srdcem

46 dní před Velikonoci začíná popeleční středou postní období. Tento měsíc to vychází na
6. března. 7. března jsme pak zváni k ekumenické bohoslužbě s popelcem, rovněž k začátku
postního období. Někteří křesťané drží půst od masa, v ČCE jsem se setkal např. s tzv. auto
půstem, kdy se člověk snaží po sobě zanechávat menší ekologickou stopu, třeba tím, že méně
jezdí autem. Letos synodní senior podpořil krátkým videem postní sbírku Diakonie ČCE
pro pomoc lidem, zvláště v uprchlických táborech, kteří nemají domov. Odkaz na video:
https://bit.ly/2GHUoZ0
Co však mají tyto věci společné? Proč
se má člověk vlastně postit? Cílem postu,
ať už od čehokoliv, není ta daná aktivita.
Např. nejíst maso nebo nejezdit autem,
abychom šetřili přírodu. To jsou věci
dobré, ale držet je ještě neznamená postit
se. Krásný text o postu nám nabízí Izajáš
58,3-8. Lid se ptá, proč si Bůh nevšímá
toho, že se postí. Jenže něco dodržovat je
pouze pomocí pro půst, který se odehrává
v našem srdci. Pokud bychom nejedli
maso nebo třeba sladkosti, ale zůstalo by
to jen u toho, nepostíme se.
Člověk se postí, aby si vyhradil čas.
Něčeho se zřekne, aby měl čas na něco
jiného. Izajáš nás odkazuje k lásce k bližnímu, jestli si něco odpíráš, ale na druhé
nebereš ohled, co je to za divný půst?
Postní období nás vyzývá ke změně smýšlení. K přípravě na čas velikonoční. K připomenutí Toho, kdo se všeho vzdal, aby
nám dal všechno.
V první knize Samuela se nachází můj
oblíbený verš, kdy celý lid zatouží po Hospodinu. Hned po něm následuje výše citovaný
verš, kdy Samuel vyzývá celý izraelský dům,
že chtějí-li se celým srdcem obrátit k Hospodinu, mají ze svého středu odstranit všechny
cizí Bohy. „Upněte se srdcem k Hospodinu
a služte jenom jemu.“ A právě to je důvodem,
proč se postit. Půst nám nepřinese žádné výhody. Pomůže však člověku, vyhradit si více
času na modlitbu, četbu písma i na pomoc
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druhým. Pomůže nám, zbavovat se ostatních
bůžků, ať už je máme v čemkoliv, a upnout
se srdcem cele k Hospodinu. Vždyť on je Bohem milosrdným.
Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li
ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj
soumrak bude jak poledne. Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš
jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo,
jemuž se vody neztrácejí. Iz 58,10-11
Ať se tedy postit rozhodnete nebo nikoli,
přeji vám, abyste se nejen v tomto měsíci
mohli celým srdcem upnout k našemu
Bohu.
AR

Ekumenický
popelec

Už je to vlastně skoro tradicí, že postní období začínáme ekumenickou bohoslužbou
u Svatého Václava. Jsem rád, že je tomu tak
i letos. Loňský rok jsme se při bohoslužbách
totiž viděli jen jednou. Letos bychom se zas
mohli vrátit k dobré praxi tří společných
bohoslužeb u československých husitů, římských katolíků a českobratrských evangelíků.
Bohoslužby budou 7. 3. a začínají
v 18.00. Letos jsou vřazené mezi program
čtvrtečních večerů, které probíhají až do
28. 3. Nenechte si ujít ani ty.

Nová Divadelní kavárna / Editorial
20. 2. 2019 byla poprvé otevřena nová Divadelní kavárna v husitském kostele!

„Přijďte si osladit život k nám na Moskevskou třeba nádherným
cupcakem nebo výbornou kávou. Skvělá
zmrzlina, lahodné
cheesecaky, čerstvé
zapečené croissanty či
panini nechybí.“
A rozhodně si nenechte ujít ani představení v divadle. Třeba
„Vršovice jsou zlatý,“ řek’ tatínek… je představení
více než povedené!

Josef Lukl Hromádka
(1889 – 1969)

Málokterý český teolog a farář umí rozdělit i dnes
po 50 letech od své smrti českobratrskou církev. Obě
strany svárů se ale na jednom shodnou, všichni z teologie JLH čerpali a dále ji rozvíjeli. Byla totiž dobrá.
10. 3. 2019 o tomto českém teologovi a faráři
přijde povídat historik Dr. Jiří Piškula, který se
životem JHL několik let prokousával. Společně pak
s Peterem Morée vydali knížku: Nejpokrokovější církevní pracovník. Protestantské církve a Josef Lukl
Hromádka v letech 1945–1969

Březnové číslo Katakomb
je pravidelně věnováno sborovému životu předchozího
roku. Není tomu jinak ani
tentokrát. Čtete tedy něco
jako výroční zprávu vršovického sboru za rok 2018.
V čísle ale naleznete i aktuální informace.
Například o postní době
nebo o ekumenické bohoslužbě 7. 3. Husité mají novou Divadelní kavárnu! Do
sboru na bohoslužby přišel David Sinclair a vyprávěl nám o skotské církvi.
Rádi bychom totiž navázali
s jedním sborem, konkrétně
v Carluke, partnerství.
17. března proběhne výroční sborové shromáždění.
Je to schůze sboru, která
má zhodnotit rok minulý
a připravit program roku
2019. Například rozpočet.
Ale podívat se i dál do budoucnosti, třeba probrat ono
partnerství se sborem v Carluke. Jste srdečně zváni a slibujeme, že připravíme program co možná nejzáživnější
a procedurálně nenáročný.
Volby nás letos nečekají:-)
Přejeme vám příjemné čtení.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Skotská církev
se představuje

V neděli jsem poprvé slyšel odpověď na otázku, od koho jsme
přejali církevní zřízení – takzvaně synodně-presbyterní.
V tom inkriminovaném roce
1918 pomohla Church of Scotland. Nová větev na kmeni jedné velké církve
se začala formovat podle skotského vzoru.
Jen ten kilt jsme neoblékli. V neděli nám
o životě Skotské církve povídal farář a bývalý moderátor (synodní senior) David
Sinclair. David je v Čechách rok a ještě čtyři
tu s manželkou budou. Jejich pracovní cesta
spočívá v navazování kontaktů českých
sborů s anglicky mluvícími sbory v zahraničí. Pozvali jsme ho i k nám.

Jeho povídání bylo skvělé a inspirativní. Církev, která má podobné problémy jako my, se ale už někam rozhodla
vyrazit a někam dospěla. Například odluku od státu (finanční) mají už 150 let.
A za tu dobu se naučili, že i přes snižující
se počty členů není důvod k rezignaci,
ale naopak k radostné práci ve sboru
a hledání, jakými aktivitami by sbory
mohly vstupovat do veřejného prostoru
a vnášet tam evangelium.
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Březnový víkendový
výjezd a červencový
tábor

V minulém čísle jsem vás zval na víkendovku a také na tábor. Nakonec se ukázalo, že termíny se nesešly s možnostmi
a zájmem. Víkendovku posouváme až na
červen. Termín by byl 14.–16. 6. A jeli bychom na Šumavu. Litoměřicko-vršovický
tábor ale letos určitě neproběhne.
Místo toho vás ale zve náš vikář Aleš
Rosický na tábor v Bělči.
„Vzhledem k tomu, že se sborový tábor
letos neuskuteční, rád bych vás pozval
na letní tábor v Bělči nad Orlicí, kterého
se budu účastnit jako jeden z vedoucích.

Tábor se bude konat 20.–27. července.
Více informací k letošnímu táboru zatím nemám, jelikož se teprve sejdeme
k poradě. Minulý rok se parta mladých
lidí, která tábor organizovala, teprve
utvořila, ale myslím, že jsme si sedli, tábor se vydařil a taky jsme se mnohému
naučili. Tématem byl Josef a jeho bratři.
Kdybyste tedy někdo měl zájem, určitě
mě kontaktujte a jakmile budu mít více
informací, rád vám je předám.“
MO

Výroční sborové shromáždění
17. 3. 2018
Třetí neděli v březnu proběhne výroční sborové shromáždění.
Staršovstvo navrhuje tento program:
1. Uvítání, prezenční listiny, modlitba (MO) a volba předsedy shromáždění (MO)
2. Oznámení a schválení jednacího pořadu (TV)
3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a nejméně dvou skrutátorů
4.	Případné udělení poradních hlasů hostům shromáždění, kteří nemají hlasovací
právo.
5. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2018
5a. Vikářovy postřehy ke sborovému životu
6.	Návrhy usnesení podané staršovstvem:
6a. Partnerství se skotským sborem v St John‘s Church of Scotland, Carluke
6b. Finanční podpora neziskové organizace?
6c. Návrh na zřízení zvláštního fondu na vaření polévek a květinovou výzdobu
+ vyhlásit sbírku
6d. Přednášky pro veřejnost – informace o chystaném projektu
7.	Diskuse ke zprávě, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
8. Hlasování o zprávě
9. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2018 (TV)
10. Zpráva revizorů hospodaření sboru (Věra Adamcová / Tomáš Jelínek)
11.	Návrh usnesení staršovstva: Výroční sborové shromáždění schvaluje převod
ztráty roku 2018 - 67 321 Kč z účtu 931000 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 932000 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
12. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
13. Hlasování o zprávě o hospodaření sboru, schválení účetní uzávěrky.
14. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2019
15. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících
16. Hlasování o rozpočtu sboru na rok 2019
17. Volba revizorů hospodaření sboru
18. Příp. návrhy z pléna, diskuse a hlasování o nich
19. Závěr (MO)
Výroční sborové shromáždění, pokud není účastníky rozhodnuto jinak, je
veřejné. Ve sboru je vyvěšen seznam členů a členek sboru s hlasovacím právem.
Prosíme vás, abyste zkontrolovali, zda vy, kteří se budete účastnit tohoto shromáždění a jste členy sboru, jste na seznamu uvedeni. Pokud ne a chcete tam
být, ozvěte se Matěji Opočenskému do 10. 3. 2019. Omlouváme se za případná
opomenutí.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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I takový byl život v roce 2018 –
Výroční zpráva

S Alešem vám předkládáme kratičké zprávy ze setkávání v minulém roce. Bylo pro mě
vlastně velmi příjemné listovat v tom sborovém dění a vybavovat si co jsem to vlastně zažil.

Bohoslužby, doprovod
a nedělní škola
Proběhly 53krát, a podle vršovických
zvyklostí. Průměrně nás chodilo 44. Bohoslužby byly klasické, s dětmi, 15krát s večeří Páně, 5krát se křtem, z toho jednoho
dospělého. Zpěv doprovázeli nestor Jiří
Bednář, novic Michal Richter, který dělá
obrovské pokroky, přes léto nám vypomáhala Irena Benešová a když byl v Praze,
hrál Jan Ort. Moc jim za jejich službu děkujeme. A to samé platí o nedělní škole. Je
skvělé, že se nám daří nedělku udržet. Je
skvělé, že máme učitele a učitelky nedělní
školy. Program pro děti byl tvořen příběhy
z Lukášova evangelia a Skutků apoštolských.
Několikrát jsme po bohoslužbách zůstali ve sboru déle a vyslechli přednášku.
Zejména Petr Nesvadba nezapomenutelně
promlouval o českých dějinách a bude
v tom prokračovat i v roce 2019. Slavili
jsme také narozeniny. Například Věry
Adamcové nebo Zuzky Venclů. A vůbec se
toho o těch neděli stalo hrozně moc. Pánu
Bohu díky.

Bohoslužby na Zámečku
Bohoslužby na Zámečku se konají každý
týden v pátek od 10.00, také pod vedením
katolické a husitské církve. My pomáháme s jejich přípravou jednou měsíčně.
Průměrně se nás schází kolem deseti. Od
listopadu se na jejich vedení podílí také
vikář Aleš Rosický. Součástí působení na
Zámečku je také pastorace, které se v uply-
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nulém roce věnovala především Kristina
Camidge.

Setkání nejmenších lidí
Jednou za měsíc dopoledne se ve sboru
schází úplně nejmenší děti s rodiči. Začínali jsme krátkým rituálem v modlitebně.
To si tak sedneme do kruhu kolem svíčky,
zazpíváme píseň a pomodlíme se. Ze stolu
Páně uděláme něco jako jeviště loutkového divadla a hrajeme příběhy o králi
Davidovi. Uvidíme, kam letos dojdeme
dál. Loni jsme se setkali 9krát.

Biblické příběhy – setkávání dětí
v Jablíčkově
Scházíme se pravidelně každou středu
v 17:15. Dětem, kterých je většinou kolem
osmi, někdy více, někdy méně, vyprávíme

biblické příběhy, zpíváme s nimi, hrajeme
hry a občas i něco vyrobíme. Od podzimu
jsme probírali první kapitoly knihy Genesis, poté Daniela a knihu Ester. Setkání
jsou živá a plná energie a schází se na nich
nejen děti z našeho sboru.

Setkání konfirmandů
Setkání konfirmandů se snažíme mít
alespoň jednou za dva týdny, ale ne vždy
se do podaří. Se skupinou pěti konfirmandů procházíme příručku Dvakrát
měř, jednou věř, kterou doplňujeme dalšími materiály k diskuzi, jako jsou například videa dvou mladých evangelických
farářů, kteří si říkají Pastoral Brothers.
Začali jsme společně přemýšlet nad Vyznáním víry a chtěli bychom se do konce
školního roku věnovat také Modlitbě Páně
a Desateru.

Biblické hodiny jako cesta nejen
k Bohu, ale i k druhým a k sobě
samému
Milí čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o moje nadšení z biblických hodin
pro „třicátníky“ (úterky večer, po rodinách) – od září studujeme Matoušovo
evangelium, kde je velmi nosné, ale zároveň provokativní a na první pohled i někdy těžko pochopitelné Kázání na hoře.
Na biblických krásně rozkrýváme (za pomocí Matěje a Aleše) jednotlivé pasáže
a společně hledáme odpovědi na otázky,
které nám vyvstávají… Třeba jestli Kázání na hoře bylo vlastně určeno všem
posluchačům nebo jen jeho nejbližším
učedníkům… Každé objasnění je pro mě
velkým přínosem do života, víry, ale i do
vztahů s druhými lidmi. Povídání při tématu blahoslavenství mi třeba pomohlo
při hledání síly do náročných dní, pátá
kapitola zase ve vztazích – pracovních

i osobních. Jeden večer, kdy jsme byli
na biblické společně s Tomášem jsem
si říkala, že takovéto chvíle mohou být
i pro partnerský vztah přínosnější než
návštěva kina či divadla a rozhodně tedy
stojí za to kvůli biblické i využít hlídání
babičky…
Moc se těším na další témata (z modlitby Otčenáš téma odpuštění a pokušení…) a vřele doporučuji návštěvu všem,
kdo chtějí žít svůj život s Bohem, ale v každodenním shonu na to nemají moc čas
a prostor!
(Lenka Vokatá)

Biblická hodina
Biblické hodiny se konají každou středu
od 15:00. Průměrně se nás schází kolem
osmi lidí. Společně čteme a diskutujeme
nad Matoušovým evangeliem a nad dalšími tématy, která z něj vycházejí. Každý
je srdečně zván.

Biblická hodina ve Fokusu
Fokus Praha to je místo, kde se ve středu
jednou měsíčně po poledni vyprávějí biblické příběhy. Loni jsme začali číst knihu
Kazatel. A skupina asi devíti lidí ji velmi
bedlivě zkoumá a hledá v ní oporu v životě
i partnera v debatě.

Setkání seniorů
K nejmilejším a zejména nejchutnějším
setkáním dochazí ve čtvrtek před staršovstvem. To se sejdou senioři a připraví hostinu všech barev a chutí. K této hostině pak
příchází host a vypráví. Vzpomínám třeba na
Jakuba Křenka, který nám povídal o různých
generacích a o tom, jakými nástroji nejčastěji komunikuje (či jaká média jaká generace
nejčastěji používá). I to je součást odpovědi
na to, proč je někdy těžké se společně domluvit.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Letní pobyt s dětmi
a sborová dovolená
Loňské léto sbor opět vyrazil na sborovou dovolenou. Nalezli jsme místo na
Šumavě v Hojsově Stráži. Dvě budovy,
apartmán a stará budova nabídly příjemné, leč o trochu menší prostory než
bychom potřebovali. Vše ale vynahradila
skvělá zahrada mezi domy, která se stala
velkým shromaždištěm, ohništěm, debatním místem, hřištěm, prostě čím bylo
právě třeba. Výlety byly také krásné. Děti
měly program a dospělí se pěkně pohádali
o politice. Myslím ale, že šrámy nezůstaly.
Letní pobyt pro děti se naopak konal
na severovýchodě Čech. Na evangelické
faře a škole v Křížlicích. Program byl tentokrát na motivy knih o Harrym Potterovi.
Zkrátka nepřišly ale ani biblické příběhy,
které děti slyšely přímo v kostele. Nakonec
se ukázalo, že Harry Potter se vyrovnává
s podobnými věcmi jako Ježíšovi učedníci
a další bibličtí svědci. Že i kouzla tak podivně znějící nebo zázraky, které lze jen
těžko pochopit, mají mnoho společného.
Například to, že nejsou tím nejdůležitějším
a nejsilnějším, ale jen ukazujícím k tomu
velkému přesahujícímu. V Harry Potterovi je to nakonec láska, která překonává
i smrt. A v bibli? Tam je to přeci zcela stejné
– Láska Boží.

Akce během roku, výstavy
a Noc kostelů
Galerie U Veberů v roce 2018 pojala dvě
výstavy. První byla plná krásných kreseb
Mirka Rady. Výstava byla zároveň vzpomínkou na něj. Konala se rok po jeho
úmrtí. Děkujeme Radovým, že výstavu
připravili a Mirka nám všem jeho obrazy
zpřítomnili. Druhá výstava byla výstava
Rakouského kulturního fóra a pojednávala o rakousko-uherské, ale také česko-
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slovenské občance Jindřišce Brandeisové,
která prožila velice těžký život, ale přesto
nepřestala pracovat na tom, co jí bavilo
a přinášelo radost. O výstavě je možné
se dočíst na stránkách sboru: https://is.
gd/1BjYfg
Tato výstava byla instalována v rámci
Noci kostelů, kterou jsme částečně uspořádali venku. Grilovali jsme, hráli fotbal
nebo divadlo pro děti, povídali i zpívali.
K programu přišlo i několik sousedů a do
rozhovoru se dalo i několik kolemjdoucích. Po osmé pokračoval program ve
sboru zmíněnou výstavou a závěrečnou
pobožností.

Víkendovky, Horoušánky, výlety
Dvakrát jsme byli na víkendovém výjezdě s dětmi a jejich rodiči. Jeli jsme na
Šumavu a k Turnovu do Sedlejovic. Oba
víkendy se vydařily počasím i programem.
V Sedlejovicích jsme putovali po stopáchčeských bratří a sester. V Hojsově Stráži
jsme pak hledali cestu do Emaus.
V červnu a říjnu jsme se vydali na pozvání Jelínků do Horoušánek. Dvě krásná
odpoledne, skvělá zábava, jídlo a rozhovory. Nejprve pro mladší generace
v červnu a v říjnu pro tu nejstarší. Jelínkům mnohokrát děkujeme.
A ještě jedna dvojice. Výlet otců s dětmi
a výlet do Pardubic na oslavy 100 let ČCE.
Jsem rád, že jsem s otci cestu Posázavím
i se svými dětmi zvládl také a že se pardubické oslavy povedly a užili jsme si je byť
třeba jen v malém počtu.

Pastorace
Během roku jsme s Kristinou Camidge a Alešem Rosickým chodili také po
návštěvách, či byli v kontaktu s lidmi se
sboru. Chtěl bych vám poděkovat za důvěru a vždy milé přijetí. V tomto roce už

Výkaz hospodaření za rok 2018/rozpočet 2019
Výkaz
hospodaření za rok 2018
a návrh rozpočtu na rok 2019
Ev. číslo sboru
Název sboru
Seniorát
Účet
Stav vyplnění

0127
PRAHA 10 - VRŠOVICE
pražský

vyplňován od 27.02.2019

skut. 2018
47 179
61 778
1 222
15 816
0
14 373
8 811
87 488
61 221
50 400
1 060
26 500
11 080
19 456
108 300
0
29 731
97 371
18 210
0
659 996
skut. 2018
72 745
58 000
0
379 220
43 222
39 488
0
0
0
592 675
-67 321
0
0
80 000
0

rozp. 2019
25 000
65 000
0
30 000
5 000
15 000
9 000
88 000
60 000
50 000
1 000
5 000
14 299
24 988
129 000
0
4 656
97 371
18 000
0
641 314
rozp. 2019
80 000
40 000
0
380 000
43 000
10 000
0
0
0
553 000
-88 314
0
0
80 000
0

AKTIVA
A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM
A.II. Dlouhodobý finanční majetek
A.III. Oprávky
Aktiva A-dlouhodobý majetek
B.I. Zásoby
B.II. Pohledávky celkem
B.III. Krátkodobý finanční majetek
B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení)
Aktiva B-krátkodobý majetek
Aktiva celkem

k 1.1.2018
4 695 268
0
-1 336 785
3 358 483
3 282
87 661
435 390
0
526 333
3 884 816

k 31.12.2018
4 686 090
0
-1 424 978
3 261 112
3 640
97 231
366 756
400
468 027
3 729 139

PASIVA
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly
Účet výsledku hospodaření
VH ve schv.řízení
Nerozd.zisk, neuhr.ztráta
Pasiva A-vlastní zdroje
B.I. Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky
Pasiva B-cizí zdroje
C. Jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)
Pasiva celkem

k 1.1.2018
3 739 572
11 740
0
-91 954
0
-151 877
3 507 481
0
320 000
-556
319 444
57 891
57 891
3 884 816

k 31.12.2018
3 739 572
15 789
0
0
0
-243 831
3 511 530
0
240 000
-1 308
238 692
46 238
46 238
3 796 460

N.1
N.2
N.3
N.4
N.5
N.6
N.7
N.8
N.9
N.10
N.11
N.12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
V.22
V.23
V.24
V.25
V.26
V.27
V.28
V.29
V.30
W.33
W.34
W.35
W.36

Náklady
Spotřební a kancel. materiál, zboží
Spotřeba energie
Prodané zboží
Běžná údržba
Cestovné
Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.
Telekomunikace
Placené nájemné
Spotřeba ostatních služeb
Mzdové náklady vč. pojištění
Daně a poplatky
Poskytnuté dary
Odvod repartic seniorátních
Odvod repartic celocírkevních
Odvod do PF
Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního pracovníka
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Daň z příjmu
Náklady celkem
Výnosy
Sborové sbírky
Dary tuzemské
Dary zahraniční
Salár
Příjmy z hosp. činnosti
Ostatní sbor. příjmy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Investiční výdaje
Příjem půjčky/úvěru
Splátka půjčky/úvěru
Předplacené nájemné

A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.

pro ČCE vyrobil Evangnet, o.s.

účet
501
502,503
504
511
512
513
518
518
518
521, 524, 525, 527, 528
531,532,538
546
581
581
581
581
581
551-559
541-549 (kromě546)
591,595
účet
682
682
682
682
601-604
641-649
652-659
681
691

rozp. 2018
25 000
80 000
0
15 000
5 000
15 000
9 000
88 000
37 000
48 000
1 000
15 000
11 080
19 456
108 300
0
29 731
97 371
17 000
0
620 938
rozp. 2018
70 000
38 000
0
360 000
42 000
18 000
0
0
0
528 000
-92 938
0
0
80 000
0
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CC SBÍRKY POVINNÉ 2018
na tisk ČCE a jinou publikační činnost
HDL Jeronymovy jednoty
pro Diakonii
solidarity sborů
pro KS / EA
pro sociální a charitativní pomoc
JTD
pro bohoslovce a vikariát
(YÏ¯VORVERUX

CC Sbírky povinné
CELKEM
D.1 Celocírkevní sbírky
dobrovolné (celkem)
1£]HYVERUX
35$+$95Ģ29,&(
D.2
Sbírka
darů
Jeronymovy
jednoty
6HQLRU£W
SUDŀVN¿
D.3 Seniorátní sbírka
,Î

D.4 Sbírky pro jiné účely celkem
ÏHWSbírky na jiné účely CELKEM
Sbírky celkem Y\SOĊRY£QRG
6WDYY\SOQÝQ¯
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
P.7
P.8

vybráno
odvedeno
1 370
1 370
3 110
3 110
1 210
1 210
1 590
1 590
2 110
2 110
2 970
2 970
1 700
1 700
2 920
2 920
7XOVN£
16 980
16 980
2 200
2 200
3UDKD9UģRYLFH
14 450
9 450

2 400
2 400
YUVRYLFH#HYDQJQHWF]
8 460
8 460
27 510
22 510
KWWSYUVRYLFHHYDQJQHWF]
44
490
39
490


(YLGHQÏQ¯GRWD]Q¯N]DURN

8OLFH
0ÝVWR
36Î
(0$,/
:::
7HOHIRQ
7HOHIRQ
0RELO
)D[

.D]DWHOSS







0DWÝM2SRÏHQVN¿I
.ULVWLQD&DPLGJHSS





Luděk Rejchrt
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SURÎ&(Y\URELO(YDQJQHWRV
pro
ČCE vyrobil Evangnet, o.s.



.XU£WRU



 



7RP£ģ9RNDW¿

schváleno seniorátem

VFKY£OHQRVHQLRU£WHP
datum + razitko
GDWXPUD]LWNR

VWUDQD
strana 2/2

3RÏHWÏOHQıVWDUģRYVWYD

ÎOHQıNWHě¯YGDQ«PURFH]DSODWLOLVDO£U


2VWDWQ¯FKG£UFıQHHYLGRYDQ¿FKPH]LSODW¯F¯PLVDO£UQ¯N\

ÎOHQıVKODVRYDF¯PSU£YHP

ÎOHQıVSRYLQQRVW¯SODWLWVDO£U

YHYÝNXOHW



RG

31. 1. 2019 zemřel farář Luděk Rejchrt (působil ve sborech v Křížlicích a Braníku) autor mnoha kázání, písní,
divadelních her, knih a všelijakých jiných krásných věcí
a myšlenek. Ostatně první verze hry, kterou hrály děti
o Vánocích, byla od něj. V sobotu 30. března 2019 od
14:00 do 19:00 branický sbor pořádá vděčnou vzpomínku, která se bude skládat právě z různých kousků
jeho děl. „Pojďte se s námi ohlédnout za životem a dílem
člověka, který svým působením zasáhl tisíce
lidí napříč
podpis - farář
podpis - kurátor
schváleno staršovstvem
SRGSLVIDU£ě
SRGSLVNXU£WRU
+ razitko
ekumenou.“
JaroslavVFKY£OHQRVWDUģRYVWYHP
F.datum
Pechar
GDWXPUD]LWNR
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YHYÝNXQDGOHW

YHYÝNXOHW



YHYÝNXOHW

YHYÝNXGROHW

E\WHN&(/.(0

E\WHNVWÝKRY£Q¯P


E\WHNUHYL]¯NDUWRW«N\

E\WHNY¿VWXSHP

3ě¯UıVWHN&(/.(0

E\WHN¼PUW¯P

3ě¯UıVWHNSě¯VWXSHP

3ě¯UıVWHNVWÝKRY£Q¯P

3ě¯UıVWHNNěWHP

ÎOHQıVERUXNOHGQX
ÏOHQRY«VERUX

ÎOHQı&(/.(0NSURVLQFL

Sborová statistika za rok 2018
podvojné účetnictví
pohoda
Jana Kocnová
jana.kocnova@seznam.cz

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte)
Název účetního softwaru
Jméno účetního
Kontakt na účetní (telefon, mail)
Poznámka



Vzpomínka
Antonína Cuce
na události související s Povstáním pražského lidu v roce 1945
Pokračování z minulých čísel | Hlídají nás
tři vojáci. Jsou ospalí. Chci je zaříznout, či
jakýmkoli jiným způsobem odstranit. Zmocnili bychom se tří pušek a tří ručních granátů.
Chvílemi přijde mladý důstojník, ten sice
ospalý není, ale zato má automatickou zbraň.
Stále s ním mluvím a přemýšlím, jak bych ho
odstranil. Doznávám, že se vojáci i s velitelem chovají k nám celkem taktně a to mne
odzbrojuje. Je to pokud vím jediné svědectví
o slušném chování Němců. Nechci za to
být označen jako člověk, který zapomněl na
všecka bezpráví a násilí, která náš národ od
nich utrpěl, a v tom případě nevím, zdali bych
věci spíše uškodil než prospěl. Později jsem
se dozvěděl, že také čtyři předem jmenovaní
chlapci měli chuť naše hlídače přepadnout.
Odpoledne nařizuje velitel, prý pro nebezpečí bombardování, rozčlenit, to znamenalo,
že osazenstvo T.B. (Tiskárny bankovek) musí
jíti do tiskárenského krytu. Hledáme v tom
čertovinu. Musíme se podvolit. Přitom se
od rozbřesku do banky a Hlavní pošty stále
střílí po našich věznitelích, kdekoliv se jen
ukážou. Naši Němci mají prý dva mrtvé,
přitom vlají na žerdích bankovní budovy čsl.
vlajky a Němci je nemohou bez rizika sejmout. Střelba je tak silná, že nás až udivuje,
současně nás udivuje, že v noci na poště byl
takový klid. Ačkoliv naše nezvané hosty jistě
museli slyšet, vojáci mně říkají: „My vojáci
nestřílíme, tam civilové střílejí mnoho.“ Policie je také oddělena, je jim vykázána místnost
na počítárně Hlavní pokladny. Vojáků je již
prý 300 a zařizují se již také na tisk bankovek.
Máme dovoleno vzdálit se pouze do šaten,
ale vzdor tomu si každý své nutné ve svém
oddělení zařídil. Já jsem při té příležitosti
uklidil velký řeznický nůž, protože byla vý-

zva, aby každý, kdo má nějakou zbraň, tuto
řádně schoval. Současně jsem přinesl balíček
tabáku a jiné kuřivo pro kamarády, sám totiž
nekouřím. Přišel jsem jim vhod.
V neděli odpoledne se dozvídáme, že tanky
generála Vlasova jedou do Prahy. Netrpělivě
čekáme. Ti mají našim pomoci. Napětí stoupá.
Snad bylo těch zpráv více, snad se o nich jen
mluvilo, časem umlkly úplně.
Přichází večer a pak noc. Málokdo spí. Jen
se podřimuje. Je chladno. Byl prý Svátek matek. Venku ustává střelba. Co asi přinese ráno?
Žena vrchního ředitele Šturma překypuje
laskavostmi. Nabízí kávu, sýr, víno, tabák,
chleba, brambory. Nic proti ní nemám, ale je
to Němka. Proč to přijímají ti druzí, vždyť ještě
hladem neumírají?
V pondělí 7. května německá vysílačka
Praha hlásí: „Proti vyvěšení vlajek není námitek, nesmí se však vztyčovat vlajka sovětská.
Oficiální rozhlas Praha vyzýval Dr. Kotrlého,
aby se dostavil k jednání. Má být předán Černínský palác. Zase jednání. Kolikáté už? Rádio
nám mnohokrát už řeklo, že Němci ujednání
nedodržují. Ing. Ludvík se mně svěřil, že by
rád utekl. Byl prý to on, kdo nechal dát našim
Němcům želízka a přidal k nim ještě dva jiné
výtečníky. Chápu jeho situaci. Uvažuji. Skrze
truhlárnu by bylo možno dostat se do ochozu
dvora a pak po zabezpečující vzpěře od vrat na
vrata do Růžové ulice. Vrata jsou však vysoká
a naproti je Hitler Jugend. Tento plán zůstal
nevyslovený.
Důstojník zabavil postupně přijímače ve
velitelském krytu a v kuchyni. Máme však ještě
jeden zde v tiskárenském krytu. Je umístěn ve
zvláštní nenápadné skřínce. Zřizujeme stráž
pro případ, že by šel někdo z našich nepřátel,
abychom mohli poslech vypnout.
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Pár postních tipů
Pučálka

Základem je hrách, který se nechá nejprve nabobtnat a poté naklíčit. Naklíčený
hrách se pak suší a nakonec peče na suché pánvi nebo v pekáči v troubě. Pučálka
se jedla s cibulkou a zelím nebo na sladko s medem a kysanou smetanou.

Pražma

Podobně jako pučálka se nechávalo naklíčit a nabobtnat obilí. Ideální na pražmu
byla pšenice špalda nebo nahý oves. Klíčky z obilek se před pražením olámaly a
vkládaly do polévek, kaší či salátů. Při opékání by se totiž spálily a znehodnotily.

Žebrácké buchty

V době půstu bylo vaření chudé, a proto ho lidé nazývali žebrácké, bídné, pekařská bolest a podobně. Vdolky nebo buchty z obyčejného kynutého těsta zadělané z
tmavé režné mouky upečené v troubě nebo na suchém plátu se přelévaly horkým
mlékem s trochou medu.

Kaše

Kaše se dělaly z obilí, zrnin, luštěnin a zeleniny. Z kaší, které se nesnědly, se
pak spíše sušily než pekly placky, které se přikusovaly k polévkám.
Zdroj: https://fresh.iprima.cz/znate-staroceskou-postni-kuchyni-tyhle-dobroty-stoji-za-pozornost
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