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Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Matouš 28,20

HLE, někdo tu JE!
Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20
Když se Josef ráno probudil, zvonilo
mu v uších: „Hle, panna počne a porodí
syna a dají mu jméno Immanuel, to jest
přeloženo „Bůh s námi“.“ Josef určitě v tu
chvíli nevěděl, co z toho zvonění bude.
Jeho ale nechme být. V něčem ještě zajímavější je ono slůvko hle. V řečtině stejně
tak i češtině je spojeno s viděním. Řecké
Idou naprosto přesně odpovídá českému
hle nebo možná trochu lépe „rozkazu”
viz! Prostě koukni, mrkni na to, protože
se děje něco docela nečekaného.
Ono Hle se pak stalo průvodním slovem celého evangelia. Vždy upoutává naši
pozornost novým směrem. Směrem, kde
je něco Božího. Někdo nebo něco přichází: Mudrci, hvězda, anděl. Něco se
trhá: otevřená nebesa, chrámová opona.
Někdo mluví. Třeba hlas z nebe. Nebo
máme pohledět na vlastní chyby, třeba na
trám ve vlastním oku (ano, pohlížet na
vlastní chyby, i to chce Boží přičinění).
Ono hle ale přijde ke slovu, i když se setkáváme s někým v nouzi. Hle, malomocný, hle – učedníci zmítáni bouří, hle
– šílenství a pádící stádo vepřů. Hle –
ochrnutý. Ono hle má ukázat, jak se Ježíš
vypořádává s bolestmi tohoto světa. Kam
ho Bůh posílá a co z toho plyne pro nás.
Na hoře proměnění pak HLE uvede na
scénu naprosto šokujícím způsobem Mojžíše a Eliáše.
V poslední části evangelia oním HLE
Ježíš vyráží do Jeruzaléma. Vypráví podobenství o hostině i uvozuje blízkost poslední hodiny. Svou nezastupitelnou roli
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hraje i tehdy, kdy se přibližuje ten, kdo
zrazuje.
Na kříži pak zazní do velkého mrazivého ticha: Hle, velké zemětřesení. Aby
pak třetí den: „Jděte rychle povědět jeho
učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde
před nimi do Galileje, tam ho spatří. HLE,
řekl jsem vám to.“
Ono HLE je adventní, vánoční, postní,
velikonoční, svatodušní i trojiční. A zní
i do prostého všedního dne – třeba v době
mezidobí. Provází nás, neboť říká, Hle,
On je denně s námi.
Heslo na měsíc duben, na který letos
připadli Velikonoce, je velké finále našeho
Hle. Je to finále na hoře. Snad pro svou
blízkost „nebesům”. Ježíš zde naposledy
promluví ke svým učedníkům a dává jim
slovo na cestu.
Ti, kdo došli až na samý konec evangelia. Kdo si stoupli do zorného pole
onoho HLE, se teď dívají s učedníky
z hory, kamsi. Kamsi do budoucnosti.
Kamsi na linii vlastního příběhu, který
se spojil s příběhem Ježíše Nazaretského, velikonočně vzkříšeného
Krista, který slibuje já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku.
A my pak jeho přítomnost rekonstruujeme, hledáme, cítíme, modlíme, prostě žijeme všedností i nevšedností
onoho Hle. Pán s vámi při velkopátečních smutcích a prohrách i velikonočních radostech a vítězstvích. Amen.
Matěj Opočenský

Velikonoční program
14. – 21. 4. 2019
Liturgicky velikonoční čas začíná až velikonoční nedělí. Do té doby se vlastně mluví o velkém, nebo také
někdy svatém týdnu. Je od květné neděle (letos 14 .4.)
do neděle velikonoční (21. 4.).
Ve vršovickém sboru je již poměrně dobře zažitá praxe,
že se scházíme v tomto týdnu k těmto bohoslužbám:
Na Zelený čtvrtek 18.4. 2019 v 18.00 se scházíme
kolem jednoho stolu u nás doma v Tulské. Letos
bych rád pozval ke čtení textů naše letošní konﬁrmandy a mládežníky. Snad se mi je podaří zaujmout
:-). Texty budou vesměs starozákonní a budou připomínat vyvedení Izraele z Egypta.
Na Velký pátek 19.4. v 9.30 se sejdeme k bohoslužbám ve sboru Žižkov II., Čajkovského 10, Praha
3. Odvoz pro nejstarší bude zajištěn. Prosíme, zapisujte se na arch ve sboru. Nebo volejte přímo faráři
776 123 320. Budeme číst pašije podle Jana, kázat
bude Pavel Kalus, Jaromír Strádal povede bohoslužby
a Matěj Opočenský povede liturgii večeře Páně.
V neděli 21.4. v 9.30 přijďte na velikonoční bohoslužby do Tulské. Kázat bude Aleš Rosický na vybrané velikonoční texty.
Při každých bohoslužbách (také na Květnou neděli) budeme slavit večeři Páně.
Obrázky, které na obálce velikonoční děj ilustrují, jsou
zkomixu Manga Ježíš od SIKU. Příště se otomto zajímavém
dílku aautorovi rozepíšu více. Vydalo Volvox Globator. MO

Květnový oběd 12. 5.
Na březnovém staršovstvu jsme se bavili o životě
sboru. Tématem se staly i sborové obědy a nás napadlo jeden takový 12. května na den matek uspořádat. Na tento oběd bychom chtěli pozvat všechny
členy sboru a také ty, kteří do sboru začali nově chodit, nebo se nějak v poslední době do sboru zapojili.
Hlavní jídlo ještě vymýšlíme, konkrétní program také,
ale budeme rádi za to, když se zapojíte a přijdete. Já
se na to moc těším. Už teď mám dobrou chuť! MO

/ Editorial
Dopomoz mi, Hospodine, k právu!
Žalm 7, 9. Podle tohoto verše se
jmenuje jedna postní neděle – Iudica – a je o soudu. Milan Balabán
píše1, že soud je radikální rozlišení
(rozsouzení – ř. krizis) mezi tím, co
je správné, ve shodě s Boží smlouvou a vůlí, a jednáním protiprávním,
bezohledným. Jinde zas píše: hřích
to je vzpoura proti pravdě…
O ničem takovém přísně vzato
v Katakombách mnoho slov nenaleznete, a přece tenhle úvodník
zde má své místo. Právě o tom
jsou totiž Velikonoce. Zastání se
slabých, těch bokem, ukrytých do
hrobu. Těch, kteří byli nuceně
otroky v Egyptě, těch, kteří nedobrovolně trpí na ubytovnách
a v jiných místech, například
v uprchlických táborech nebo
ghetech. Ale třeba i na místech,
které vypadají slušně, a přece
člověk v nich zažívá bolest. Velikonoce jsou o překonání strachu
ze smrti. Jen tomu uvěřit.
Bože, suď tento svět i nás, kteří
jsme v té šťastnější části země, milostivě. Dej nám sílu rozlišit dobré od zlého, vzbouřit se proti hříchu! Osvěť nás Pravdou. Dej nám
sílu v těžkých zkouškách života.
Přeji vám všem postně dobré
a radostně velikonoční čtení a zvu
vás na sborový program do našich
katakomb. Je plný zajímavých akcí.
Stačí jen přijít.
MO
1

Balabán Milan: Kořeny a květy
biblických pojmů. Eman
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Křest Prokopa
a vizitace
Milí čtenáři a milé čtenářky, duben bude bohatý. Nejen, že na
tento měsíc připadají velikonoční
svátky, ale i před ně a za ně přivandrovaly zajímavé události.
Událost první a krásná. Křest
na Květnou neděli 14. 4. Pokřtěn
bude Prokop Šípek. Událost
druhá – 28.4. bude u nás kázat
Lenka Ridzoňová a po bohoslužbách s ní proběhne rozhovor
o sboru a tak dále. Lenka Ridzoňová je farářkou střešovického
sboru a zároveň je členkou seniorátního výboru a zejména
kvůli své druhé funkci přijde.
Jednou za šest let totiž každý
sbor má projít takzvanou „vizitací“ (Ano souvisí to s oním Hle!
v úvodní úvaze). O tom co vizitace je, si můžete přečíst zde:
www.evangnet.cz/cce/czr/rvs.html.
Smysl vizitace je trojí. Propojování sborů v rámci seniorátu,
vzájemnost, poznání vnitřního
života sboru, zájem seniorátu
o sborové dění a zkontrolování
hospodářských věcí. Mám za to,
že smysl i účel vizitace jsou důležité a správné a jsou přínosné
a mohou se stát i velmi příjemným rozhovorem o životě sboru
s hostem.
Moc bych vás prosil, abyste na
tyto bohoslužby přišli a i přinesli
něco malého k jídlu. Moc vám děkuji.
Matěj Opočenský
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„Dáte se do zpěvu jako
v tu NOC, kdy se
zasvěcuje svátek.“
Noc kostelů 24. 5. 2019
Každoroční velmi příjemná akce. Letos jsme ji začali
připravovat trochu později. Ale už teď máme první
nápady na papíře a můžeme vám již část programu
představit.

16.00 – 19.30 I letos bychom chtěli strávit odpoledne a část večera venku před sborem u fotbalovo-basketového hřiště. V rámci tohoto času by
dětem i dospělým zahrála hudební škola pro děti:
La škola
Pracujeme s vlastními texty písní, říkadel a rytmických souzvuků. Děti získávají odvahu samy přicházet s vlastními nápady a zahrát si na cokoliv kolem sebe. Přirozeně tak objevují své vlastní hudební
umění. Až jsou schopné zahrát si na nástroj, složit
improvizovanou hudbu nebo text, stát se součástí
hudebního příběhu.
Taková je La škola. Mnozí z vás již La školu viděli
na jedné z víkendových akcí, která proběhla na chalupě Báry Masopustové.
Dále plánujeme grilování masa i zeleniny, hledání ztraceného pohybu při fotbale, petanque a jiných roztodivných aktivitách. Možná také vymyslíme nějakou šifrovanou hru v okolí sboru.

J. F. Palme: Velikonoce

20.00 – 22.00 bychom se snesli do sborových prostor. Pozvání totiž přijal hudebník, malíř, ilustrátor Jaromír František
Palme řečený Fumas (frontman kapely
Původní Bureš).
Narodil jsem se v roce, kdy Beatles vydali
první album a Gagarin byl již dva roky opět
nohama na zemi. Jsem blíženec.
Kreslil jsem patrně odmalička, ale v paměti
se mi vybavuje až má první olejomalba „Dáma
laškuje s krokodýlem“. To mně bylo cca šest let.
Táta výtvarník mi půjčil vypnuté a našepsované plátno, a když jsem se dostatečně pokochal svým výtvorem, tak ho asi nenápadně
přemaloval nějakým zátiším. Rentgenový snímek jednou možná odhalí rané dílko.
Na počátku let osmdesátých jsem pilně docházel do atelieru akademického sochaře Michala
Blažka aučil se ﬁgurální kresbě.
V polovině stejné dekády pak následovalo
studium „Tvorby písňového textu a scénáře“
na pražské Ježkově konzervatoři.
A tak se dodnes pohybuji mezi výtvarničinou a hudbou.
V projevu výtvarném to byl v letech devadesátých hlavně kreslený humor. Od počátku nového tisíciletí pak knižní ilustrace.
Při ilustrování mě zajímá příběh. Rád
pracuji na knihách pro děti či pro dospělé,
kteří úplně nepřestali být dětmi.
Volné tvorbě se věnuji příležitostně, průběžně.
Kreslím tuší, maluji olejovými barvami.
Hudbu provozuji s psychedelicpunkfolkrockovou kapelou Původní Bureš, kde zpí-

vám, hraji na kytaru, píši písně, kreslím
obaly CD…
Mám rád čaj Puerh, cyklistické výlety, plavání, chutné pivo, jídla z ryb, venkov, večery
při knize, své přátele, členy své rodiny…
Se ženou Danou, dětmi Sárou a Mikulášem žijeme v Praze. Máme králíka a chalupu v jižních Čechách.
Možná také zazní básně básníků z našeho sboru a na závěr určitě zazní slovo
zcela jistě z Bible, možná z Parabible, a kdo
ví, co dál, třeba se dáme do zpěvu, jako v tu
velikonoční noc!
MO

Postní
sbírka 2019: Návrat domů
Každý z nás touží po domově …
Válečný konﬂikt v Sýrii se postupně uklidňuje. Spolu s tím roste naděje uprchlíků na návrat
domů. Cesta zpět je však velmi komplikovaná. V Sýrii stále není bezpečno. Města a vesnice
jsou zničené. Lidé obtížně hledají obživu. Syrské rodiny jsou přitom po letech na útěku vyčerpané – fyzicky, psychicky i ﬁnančně.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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nejvíce zasaženým válečnými traumaty poskytneme psychosociální podporu. Dětem
nabídneme možnost práce s emocemi
skrze brazilský tanec Capoeira.

Jak můžete přispět?

Jak budeme letos pomáhat?
V Libanonu pokračujeme v podpoře
konkrétních uprchlických rodin. Vedle potravinové pomoci půjde o zajištění základních věcí do domácností, jako jsou přikrývky nebo topení. V Jordánsku lidem

Nejlepší cesta je darovat přímo přes formulář na webu: https://is.gd/imk4eF. Pokud platíte kartou, je to zdaleka nejrychlejší. Číslo našeho transparentního účtu je
2400384700/2010. Variabilní symbol letošní sbírky pro sbory je 3020127.
Nebo také můžete přispět ve vršovickém
sboru po každých bohoslužbách až do
konce května 2019.
Děkujeme za vaši pomoc!

MO

Ale nad tím vším visel velký otazník
O sociální problematiku se zajímám přes deset let, v podstatě od ukončení střední školy. Moje
aktivity však byly převážně laického charakteru: vypomáhala jsem jako dobrovolník v neziskovém sektoru (charitativní bazary, festivaly, osvěta aj.), nicméně sociální práci jako takové jsem se věnovala pouze formou četby.
Před více než pěti lety jsme se s mužem
rozhodli stát dlouhodobými pěstouny a aktuálně máme v péči dva bratříčky, kteří
k nám přišli postupně. Zájem o tuto problematiku se tedy velice zintenzivnil. Navštěvuji různá povinná i dobrovolná školení
a přednášky, jsem v kontaktu s biologickou rodinou dětí, zajímám se tedy o různé
možnosti pomoci, které stát i neziskové organizace nabízejí. Tato životní zkušenost
mi mnohé dala a stále dává. Učím se neposuzovat a neodsuzovat lidi dříve, než se pokusím vžít do jejich situace a pochopit, co
je k daným činům vedlo a vede. Mí dva „nalezení“ synové mě skrze svou biologickou
rodinu učí mít svým způsobem ráda lidi,
s kterými mě zdánlivě nic nespojuje a naše
životní cesty a cíle jsou zcela odlišné. To, že
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život druhého nezměním, pokud on sám
nechce. Postupně přicházím na to, jak dokázat toto přijmout a mít jej i přesto rád
jako lidskou bytost. Věřím, že se mohu ještě
hodně naučit a že prostřednictvím pomoci
druhým nejen dávám, ale i dostávám.
I proto jsem se před dvěma lety rozhodla,
že zkusím štěstí a promažu již částečně zakrnělé mozkové závity a začala jsem hledat
možnosti dálkového studia v oboru sociální
práce. Toho času jsem byla na rodičovské
„dovolené“ s mladším z dětí a tedy se zdálo
optimální začít konečně aktivně něco dělat
pro to, abych mohla v oboru pracovat. A to
bez minimálně bakalářského titulu již dnes
nejde. Nejdříve jsem optimální variantu nemohla najít – buď bylo studium mimo
Prahu, nebo bylo vyučování v době, kdy se

nemohl můj muž postarat o děti. No a když
jsem hledání vysněné školy téměř vzdala,
padl mi do oka obor Pastorační a sociální
práce na Evangelické teologické fakultě
v Praze v Černé ulici. Vše bylo optimální –
umístění školy blízko mého domu, vyučovací dny byly slučitelné s pracovními povinnostmi mého muže. Ale nad tím vším visel velký otazník: „Můžu já – ,neznaboh‘,
člověk, který vstoupil do kostela jen na půlnoční mši a pohřeb své prababičky, zahajovač diskuzí o tom, co církev kdy zpackala,
započít studium na této škole?“ Přišlo mi to
až absurdní a nemístné. Nicméně jsem si
řekla, že nebudu stahovat kalhoty před bro-

dem a podala si přihlášku. Na fakultu mě
přijali a dokonce se mi podařilo ukončit
první ročník se stipendiem, což mě překvapilo a taky potěšilo. Časem jsem zjistila, že
obávané pastorační předměty, které jsem
původně myslela, že nezvládnu a budou pro
mě muky, mi dokonce dávají trochu jiný náhled na celou sociální problematiku. Že přečíst si Bibli není až taková ztráta času a že
když není člověk líný se nad určitými tématy zamyslet, že se sociální prací souvisí
víc, než si třeba původně myslel. Nyní u Matěje Opočenského absolvuji pastorační
praxi a sama jsem zvědavá, co nového mi
tato zkušenost přinese.
Hana Bojková

Připomínka
k salárům 2018 a 2019
a výzva ke sbírce pro Jeronýmovu jednotu 2019
Přehled o přijatých salárech (salár je pravidelný roční dar, který církev očekává od každého
svého člena s vlastním příjmem, pozn. redakce) v roce 2018 je uveden v samostatné tabulce.
Saláry se zvýšily oproti roku 2017 o 36 180 Kč na 379 220 Kč, ale počet plátců se snížil
o čtyři. Salár zvýšilo oproti roku 2017 dvacet čtyři plátců. Snížili jen tři. Na výročním sborovém shromáždění jsme schválili v rozpočtu na rok 2019 salár 390 000 Kč. Jsem přesvědčen, že tuto částku nejen splníme, ale překročíme. Domnívám se, že i někteří důchodci
budou moci o něco své saláry zvýšit vzhledem ke zvyšování důchodů. Obětavost je nutná
ve všech sborech vzhledem k situaci, kdy stát přestane církvím přispívat.
Salár můžete platit hotově třeba i na splátky, nebo na náš účet u české spořitelny
0280963329/0800. Variabilní symbol je 10 a k tomu číslo uvedené na Vaší adrese na Sborovém dopise Katakomby. Někteří členové platí salár pravidelnými srážkami ze svého bankovního účtu.
V roce 2017 byl salár 343 040 Kč od 65 plátců. V roce 2018 byl salár 379 220 Kč od 61 plátců.
Výše saláru (Kč)
Do 1 000
1 100–2 000
2 100–5 000
5 100–10 000
10 000 a více
Celkem

Plátců
8
10
21
11
11
61

% Celkem (Kč)
13,2
6 060
16,4
18 200
34,4
87 300
18,0
84 260
18,0
183 400
100,0
379 220

%
1,6
4,8
23,0
22,2
48,4 
100,0

Z toho
do 12 000 Kč
do 16 000 Kč
do 20 000 Kč
do 36 000 Kč

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Jeronýmova jednota
Chci ještě připomenout každoroční sbírku
na Jeronýmovu jednotu (zařízení ČCE pověřené sbíráním a rozdělováním ﬁnančních
prostředků při opravách, či novostavbách církevních budov a varhan, pozn. redakce).
V minulém roce jsme vybrali 14 450 Kč. Byly
roky, kdy jsme vybírali více než 20 000 Kč.
Domnívám se, že menší sbírky v posledních
letech jsou způsobeny tím, že noví členové
sboru nevědí o důležitosti těchto sbírek.
Řada sborů potřebuje opravy kostelů, far,
varhan a žádá o příspěvek či bezúročnou

půjčku od Jeronýmovy jednoty. Náš sbor dostal v roce 1996 příspěvek 200 000 Kč na vybudování prostor v Tulské a v roce 2016 získal bezúročnou půjčku 200 000 Kč na
rekonstrukci farářského bytu.
Na tuto sbírku je možno platit hotově na
sbírkový arch, nebo bankou, podobně jako
salár, ale variabilní symbol je 20. Sbírka
probíhá do konce května.
Webové stránky Jeronýmovy jednoty:
http://jeronymovajednota.cz/.
Emil Veber

Zápisy a zase zápisy
Během krátkého času se naštosovaly tři zápisy. Dva ze schůzí staršovstva a jeden z výročního
sborového shromáždění. Uvádíme vám je ve velmi zkrácené podobě. Celé si je můžete přečíst v kanceláři sboru.

ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA
28. 2. 2019
Aktuální stav sboru: debata nad zprávou o životě sboru pro VSS.
Další témata: píseň po přímluvných modlitbách je důležitá a vždycky by měla být, po kázání
nemusí být preludium – může se zpívat, třeba
s delší předehrou – připomínat seniorům a seniorkám, že u VP i při modlitbách mohou klidně
sedět – do učení v nedělní škole se zapojili Šilarovi. Moc jim děkujeme. Hana Bojková: pastorační praxe 30 hodin. Tomáš Hejda – varhanní
výpomoc. Moc mu děkujeme. Vstup Michala
Richtera do sboru. Vítáme ho!
Vikář – reﬂexe: vzešlo téma: měli by se konﬁrmandi scházet častěji? Nějaká jednorázová
akce? Diskutováno.
Co bylo: Květinová výzdoba (3500,- / 7×) (všemi
hlasy schváleno) a polévka pro lidi bez domova.
Strategický plán – Reformanda 2030 – TV referuje: dobrá analýza, chybí vize. Church of Scotland, David Sinclair – partnerství s Carluke
(Zuzana Freitas) – existuje nahrávka z předsta-
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vení a prezentace. Kontakt/vztah s kazatelskou
stanicí v Kraslicích. Alfa kurzy pro mládež?
Bez reakcí, návrh transformovat na: tematické
přednášky pro dospělé: host + debata ve skupinách + občerstvení? (zadání: aktivně přemýšlejme o tématech a hostech). Téma na VSS.
Co nás čeká: VSS, ekumenické bohoslužby
u Sv. Václava, přednáška o JLH, Velikonoce,
24. 5. 2019 Noc kostelů. Vizitace.

ZE SCHŮZE STARŠOVSTVA
28. 3. 2019
Dění ve sboru: debata nad sborovým obědem
s pozváním nejen nově přicházejících lidí na bohoslužby – jednomyslně odhlasováno
Reﬂexe VSS:
• Půjčka JJ + jak dál? vyhodnotit salárníky + ﬁn.
výhled sboru.Na příštím VSS bude třeba zpracovat ﬁnanční výhled sboru. A vyhodnotit, jestli bychom si neměli požádat o odpuštění části dluhu.
• Dotaz Věry A.: Tím, co starší a sbor pronášejí
při křtu směrem k pokřtěnému, sebe ani jeho

k ničemu nezavazují, nabízejí ale prostor společenství. Přijetí nabídky je zcela na pokřtěném.
• zpráva staršovstva: V příští zprávě dát jako
samostatný bod personálie, kdo zemřel, kdo se
narodil – nebát se GDPR.
• Na příštím VSS je potřeba zajistit oběd a občerstvení.
• Na příštím VSS rovněž prognostické grafy?
Co bylo: křest Anežky a Jeremiáše S.: Při křtech
dětí či dospělých, kteří nejsou ve sboru usazení
a nemají ve sboru přátelé, více dbát na přijetí.
Příště třeba nějaký icebreaker – přípitek, promítání starších fotograﬁí atp.
Křestní příprava: Zdeno Beyer, Andrea Černá,
Adéla Degtěvová
Vizitace: staršovstvo vyplňuje evidenční dotazník a náramně se baví do pozdních nočních
hodin! (vpirátil MO, není v oﬁciálním zápise,
během vyplňování byl v kanceláři na hanbě; občas
to byl celkem hořký smích, poznámka TV)
Celocírkevní sbírky a platby: odvedené – na
křesťanskou službu, odvést – sbírka na tisk a jinou publikační činnosti, archové – JJ a na Diakonii ČCE, velikonoční sbírka – HDL JJ
Debata nad archovými sbírkami: Rozhodli
jsme, že sbírky na fond, ze kterých se doplní fond
na jídlo pro lidi bez domova a květinovou výzdobu, vypíšeme na tyto neděle: 14 .4., 12. 5.
a 9. 6.
Různé: Datum příštího staršovstva 25.4. – s vizitací! Ohlášky budou staršovstvu pokusně rozesílány v heslovité podobě.

Z VÝROČNÍHO SBOROVÉHO
SHROMÁŽDĚNÍ 17. 3. 2019
1. Předsedou sborového shromáždění byl
zvolen bratr Tomáš Vokatý.
2. Jednací pořad uvedený ve sborovém dopise Katakomby byl schválen zjevnou většinou.
3. Zapisovatelem byl zvolen bratr Tomáš
Hrubý, veriﬁkátory bratři Tomáš Jelínek

mladší aJiří Cuc. Skrutátory hlasů byli zvoleni
bratři Ondřej Černoš a Vojta Rada. Všichni
byli schváleni zjevnou většinou, nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel hlasování.
4. Zjevnou většinou sborového shromáždění byl přiznán poradní hlas přítomným
hostům. Manželé Sinclairovi a Rosičtí, Ondřej Černoš a Denis Freitas.
Počet členů oprávněných k hlasování byl
zjištěn podle prezenční listiny. Zapsáno
bylo 37 členů s hlasovacím právem, podepsaných hlasujících bylo 37 a pět hostů.
Z toho dva podepsaní. Přítomen byl také
jeden člen sboru, který ještě nedosáhl
plnoletosti.
5. Zpráva staršovstva o životě a stavu
sboru za rok 2018 byla publikována v Katakombách – sborovém dopise (březnové
číslo), v úpravě pro tisk. Na místě ji přednesl bratr farář Matěj Opočenský. Zpráva
se skládala ze čtyř částí. První část je rekapitulací loňského dění ve sboru na základě
zápisů ze schůzí staršovstva roku 2018.
S druhou částí pomohlo staršovstvo – byla
to reﬂexe loňského života sboru na základě
otázek: Stalo se ve sboru v loňském roce něco
nebývale dobrého? Co jsem si jako
člen/členka staršovstva opravdu užil/užila?
Co bych rád/ráda ve sboru na základě loňského roku změnil/a? Jak bych jednou větou
charakterizoval/a loňský rok ve sboru? Třetí
část zprávy představila možnou budoucnost – co nás v letošním roce čeká a o čem
budeme na VSS hlasovat. Čtvrtá část pak
byla poděkováním jednotlivým členům
sboru za mimořádnou práci nejrůznějšího
typu, kterou v loňském roce odvedli.
5a. Vikářovy postřehy ke sborovému životu: Cenné postřehy (kromě poděkování
za přijetí) zmínil ve své řeči bratr vikář Aleš
Rosický; cenné zejména proto, že jsou to
postřehy pozorovatele, který je současně
jedním z nás a současně má ještě cenný
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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nadhled. Bratr vikář zmínil mimo jiné, že
jsme tady pro druhé lidi a proto podporuje
aktivity směrem „ven“. Že by oceňoval setkávání generací i mimo sbor. A že by navrhoval věnovat více času konﬁrmandům
a mladším dětem.
6. Návrhy usnesení podané staršovstvem:
6a. Partnerství se skotským sborem
v St.John’s Church of Scotland, Carluk:
Sbor v Carluk představila velmi podrobně
Zuzana Freitas. V závěru řekla: „Zkrátka je
to na naše poměry neskutečně aktivní sbor,
což by pro nás mohlo být velkou inspirací.“
Na dotazy týkající se obsahu partnerství
krátce promluvil skotský farář David Sinclair – začneme výměnou informací, budeme
si psát, budeme se za sebe modlit, posílat si
fotky z akcí – uvidíme, forma je otevřená.
6b. Finanční podpora neziskové organizace? Návrh staršovstva představil Tomáš
Vokatý: v sociálním fondu bude 15 000 Kč,
pokud se peníze během roku nevyužijí,
staršovstvo na konci roku vybere vhodnou
neziskovou organizaci, které poskytne dar
10 000 Kč. Jak naplníme sociální fond?
Současný fond, ve kterém je 10.580 Kč,
doplníme na 15.000 Kč z rozpočtu sboru.
6c. Návrh na zřízení zvláštního fondu na
vaření polévek + květinovou výzdobu +
vyhlásit sbírku. Kromě sociálního fondu
zřídíme zvláštní fond na vaření polévek
a květinovou výzdobu – na tento fond bude
vyhlášena sbírka. Tyto položky tedy budou
odděleny od sociálního fondu.
6d. Přednášky pro veřejnost – informace
o chystaném projektu: Ideu představil
bratr farář – možná, že spíše setkání než
přednáška, mluvil o struktuře navrhovaných „přednášek“. Byly by pro členy sboru
a současně by to byla možnost, jak pozvat
lidi z venku, z okolí.
7. Diskuse ke zprávě, usnášení o podaných
návrzích z nich vyplývajících: Diskuse se
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v podstatě stoprocentně obrátila k bodu 6d
a byla velmi živá. Zazněla slova o tom, že –
přestože je špatné se uzavírat – je velmi těžké
nějak začít, zjistit, co lidé „z venku“ vlastně
chtějí, dostat je na jakékoli akce v církvi. Bylo
řečeno, že by to byla intelektuální seance pro
lidi zdáli, chybělo by propojení na nejbližší
okolí, na které bychom se chtěli orientovat.
Několikrát se ozval názor, že pokud bychom
chtěli podobné akce pořádat, bylo by dobré se
vrátit k ﬁlmovému klubu, který má už nějakou tradici. Zazněla i otázka, zda není lepší se
soustředit na sám sbor, aby rostl, nebo myšlenka, že bychom měli působit „ven“, ale že je
trapné, když církev odpovídá na otázky, které
nikdo „venku“ neklade.
Diskuse vyústila ve dva návrhy:
7a. VSS pověřuje staršovstvo a členy sboru,
aby se zabývalo přípravou aktivit pro lidi
z okolí. (Bára Masopustová)
7b. VSS pověřuje staršovstvo, aby připravilo anketu mezi členy sboru, jaká témata –
co se týče eventuálních chystaných akcí –
nás zajímají. (Magda Jelínková)
8. Hlasování o zprávě a návrzích
· Schválení zprávy o životě a stavu sboru
· Partnerství se skotským sborem: zjevná většina pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo proti
· Návrh na novou podobu sociálního fondu:
všichni pro, nikdo se nezdržel hlasování,
nikdo nebyl proti
· Návrh na zřízení zvláštního fondu na vaření polévek + květinovou výzdobu:
všichni pro, nikdo se nezdržel hlasování,
nikdo nebyl proti
· Pověření staršovstva a členů sboru, aby
se zabývali přípravou aktivit pro lidi
z okolí sboru: všichni pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
· Pověření staršovstva, aby připravilo anketu mezi členy sboru, jaká témata nás
zajímají: všichni pro, nikdo se nezdržel
hlasování, nikdo nebyl proti

· Návrh (původní) na přípravu projektu
přednášek pro veřejnost: zjevná většina
zúčastněných se zdržela hlasování, nikdo
nebyl pro ani proti
9. Zpráva o hospodaření sboru v roce
2018: Zprávu přednesl kurátor sboru bratr
Tomáš Vokatý. Výkaz hospodaření za rok
2018 byl publikován ve sborovém dopise
Katakomby, podle osnovy vydané synodní
radou. Byly probrány položky, kde se konečný výsledek více rozcházel s návrhem.
10. Zpráva revizorů o hospodaření
sboru: Zprávu přednesl revizor bratr Tomáš Jelínek. Zpráva obsahovala návrh, aby
VSS schválilo Zprávu o hospodaření sboru.
Revizní zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Tomáš Vokatý poděkoval za jejich práci revizorům Věře Adamcové a Tomáši Jelínkovi, všem, kdo se věnují inventarizaci,
a také Janě Kocnové, která vede sborové
účetnictví.
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:
V následující diskusi byl vznesen dotaz, zda
neuvažovalo staršovstvo o přeměnu půjčky
od Jeronýmovy jednoty na dar. Bratr Tomáš Vokatý uvedl, že zatím ne, protože sbor
splátky půjčky zvládá a při ponechání tohoto režimu si bude moci půjčit peníze na
rekonstrukci více sborů, což je žádoucí.
Současně ale slíbil, že tuto otázku zařadí na
program staršovstva.
13. Hlasování o zprávě o hospodaření
sboru, schválení účetní uzávěrky: Zprávy
o hospodaření sboru byla schválena zjevnou
většinou, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo
nebyl proti. Návrh usnesení uvedený pod bo-

dem 11 byl schválen zjevnou většinou, nikdo
se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
14. Návrh rozpočtu hospodaření sboru
na rok 2019: Bratr Tomáš Vokatý představil návrh rozpočtu, resp. ty položky, ve kterých nastaly významné změny. Co se týče
salárů, v roce 2018 se vybralo více, než bylo
plánováno. Plán na rok 2019 je blízký skutečně vybrané částce v roce 2018, pokračuje tedy v trendu zvyšování plánovaných
salárů.
15. Diskuse k rozpočtu, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících:
V diskusi vystoupil bratr Emil Veber, který
– stejně jako loni – navrhl zvýšit plánovaný
salár o 10 000 Kč, tedy na 390 000 Kč.
16. Hlasování o rozpočtu sboru na rok
2019: Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu, tedy o návrhu rozpočtu na rok 2019
obsahující položku plánované saláry ve výši
390 000 Kč. Protinávrh byl schválen zjevnou většinou, proti byli 3, nikdo se nezdržel
hlasování.
17. Volba revizorů hospodaření sboru:
Za revizory hospodaření sboru byli navržení znovu Věra Adamcová a Tomáš Jelínek. Návrh byl schválen zjevnou většinou,
1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
18. Případné návrhy z pléna, diskuse
a hlasování o nich: Bylo navrženo, ať uděláme příští VSS s občerstvením, ať každý
něco přinese. Další diskuse se týkala křtů
dětí s rodiči, které neznáme: je správné slibovat, že budeme dětem příkladem, poneseme je? Odpovědi se týkaly smyslu slibu:
není to formální, je to gesto vstřícnosti
z naší strany. Zaznělo i poděkování bratru
faráři Matějovi Opočenskému za všechny
jeho aktivity.
19. Závěr: VSS bylo zakončeno zpěvem
písně Z Tvé ruky Pane Bože můj a požehnáním na cestu.
Zapsal: Tomáš Hrubý
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Velikonoční beránek
Velikonoce jdou mimo mě, ale lid si žádá beránka! Tady je tedy jeden aktivistický agnus dei vegani v džungli. Je super chutný, vláčný, s krásnou pevnější strukturou, která se nedrolí. Ingredience navíc seženete v každém větším obchodě. Množství těsta je do větší formy – neplňte
ji až po okraj, aby beránek při pečení nepřetékal – těsto nabyde. Tak šup šup, už je nejvyšší čas!

Ingredience:
2 a 1⁄2 hrnku polohrubé mouky
1
⁄2 hrnku jemně mletých blanšírovaných
mandlí (můžete vynechat, ale dodávají
jemnou chuť)
5 lžic kukuřičného škrobu
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžička sody bikarbony
špetka soli
400 ml kokosového mléka (ideálně kolem
60 %, NEdoporučuji kokosové mléko
Alnatura, má takovou divnou konzistenci,
vhodné je např. Aroy-D nebo značka
FirstDragon, obě mají v různých
vietnamských večerkách)

3

⁄4 hrnku rostlinného oleje
⁄2 hrnku (125 ml) bílého rostlinného či
ořechového jogurtu (domácí nebo např.
Provamel, Sojade či AlproSoya) NEBO
stejné množství jablečného pyré (prodává
např. DM, či použijte neslazenou jablečnou
výživu)
1 a 3⁄4 hrnku cukru krupice
vrchovatá lžička vanilkového prášku
nebo dvě lžičky vanilkového extraktu
šťáva z půlky středního citrónu
1 lžíce rumu
1

Troubu předehřejte na 180°C a zvolenou formu dobře vymažte tukem a vysypte moukou.
Mouku, mleté mandle, kukuřičný škrob, prášek do pečiva, pečící sodu a sůl prosejte do misky
a dobře promíchejte. Ve větší míse metličkou prošlehejte olej s jogurtem (či jablečným pyré),
vanilkou, rumem, citrónem a cukrem. Poté do této směsi střídavě prosévejte směs s moukou
a přilévejte kokosové mléko, po každém přídavku pečlivě promíchejte metličkou. Vlijte do formy,
vložte do trouby a pečte na 180°C tradičně či 160°C horkovzduch asi hodinu. Poté udělejte test
špejlí - pokud na ní není mokré těsto či velké drobky, je hotovo.
Převzato ze super vtipného veganského webu veganotic! Masařům recept určitě neublíží :-)
http://www.veganotic.cz/clanky/220-velikonocni-beranek-ci-super-babovka
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Program na duben a květen 2019
7. 4. 2019

9.30

7. 4. 2019

11.00 nácvik velikonočních písní

bohoslužby s dětmi

9. 4. 2019

20.00 třicátníci u Bartošků

12. 4. 2019

10.00 bohoslužby zámeček - domov seniorů

14. 4. 2019

9.30

bohoslužby se křtem a VP

Káže Matěj Opočenský

Květná neděle

Káže Matěj Opočenský

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
připravují konﬁrmandi
a mládež

18. 4. 2019

18.00 nešpory s VP (Tulská 1, Praha 10)

19. 4. 2019

9.30

bohoslužby s VP (Čajkovského 10 Praha 3) velký Pátek

Káže Pavel Kalus

21. 4. 2019

9.30

bohoslužby s VP (Tulská 1, Praha 10 )

Káže Aleš Rosický

24. 4. 2019

13.30 biblická hodina Fokus Praha

25. 4. 2019

14.00 setkání seniorů - program pěstounská péče

25. 4. 2019

20.00 schůze staršovstva

28. 4. 2019

9.30

bohoslužby s vizitací

30. 4. 2019

19.00 bohoslužby ke Dni Země

5. 5. 2019

9.30

bohoslužby s dětmi

125. 5. 2019

9.30

bohoslužby

17. - 19. 5. 2019

Zelený čtvrtek

velikonoční neděle

program Hanka Bojková

prosba o občerstvení

Káže Lenka Ridzoňová

Kostel Nejsvětějšího
Salvátora

Káže Martina Kopecká
Káže Aleš Rosický

sborový oběd

Káže Matěj Opočenský

synod ČCE

Praha

bohoslužby se křtem

Káže Jiří Ort

19. 5. 2019

9.30

24. 5. 2019

16.00 Noc kostelů

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

Anežka (ta, co jezdí do Herlíkovic) potkává
na 112 stranách knížky Lenky Ridzoňové
biblická zvířata.
Ilustrováno. K zábavě i poučení, určeno všem,
co umějí číst nebo alespoň poslouchat.

Lenka Ridzoňová: Biblický zvěřinec
Formát: vázaná, 112 stran, rozměry 145 × 220 mm

