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Zamyšlení do nového školního roku
Kdo chceš urvat životu co nejvíc, představ si délku moře,
úsečku délky, kam doplaveš, zlomek úsečky, kde stačíš utonout.
Otevírá se před námi nový školní/aka
demický rok a s ním nové možnosti, nové
příležitosti. Některé děti začnou chodit do
školy nebo na vyšší stupeň. Může se stát,
že dostaneme novou nabídku v práci nebo
možnost pracovat na nějakém projektu.
Všechny tyto možnosti nám zdánlivě slibují
lepší budoucnost. Pro nás, pro naše děti…
Nabídky lepšího ohodnocení, lepšího vzdě
lání. A nemusíme zůstat pouze u toho, ži
jeme ve městě, které nabízí neuvěřitelné
množství možností, jak využít svůj volný
čas. Být kreativní, sportovat, dělat hudbu,
chodit do kina nebo divadla, do knihovny
či do hospody. A komu se nikam nechce,
ten má rádio, televizi, knížky, internet…
Všechny tyto věci mohou být fajn a mohou
nás i v něčem posunout dál. Zároveň se
nám však snaží nabídnout žádoucí pocit
zadostiučinění. Něco tím získáme. Pří
jemně strávený čas, větší možnosti, větší
vliv, lepší životní úroveň, dobrý pocit? Je
to však všechno, na čem doopravdy záleží?
Je tohle ta cesta za naplněným životem?
Nemůže se nám stát, že při všem tomto
shánění uškodíme své duši? (v ekumenic
kém překladu Bible „Ztratíme svůj život“)
Tato slova jsou součástí oddílu, který člo
věka vyzývá k následování Ježíše: „Kdo

chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo
však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“
Jak tedy zachráníme svůj život? Tím, že jej
ztratíme pro Krista? Ale co to znamená?
Někdy se snažíme získat to či ono, ale to
podstatné nám uniká. Nepromarněme tedy
svůj život neustálou starostí o to, získávat
víc a ještě víc. Pracovat je dobré, stejně tak
i odpočívat a bavit se. Ale když se pro sebe
a pro své blízké snažíme získat to nejlepší,
záleží nám i na těch, které po cestě potká
váme? Je pro nás důležité si ve všem tom
shonu udělat čas na Hospodina? Chceme
ho pozvat do naší vytíženosti a únavy?
Chceme, aby v tom všem shonu byl s námi?
Třeba s ním pak přehodnotíme i to, co
všechno ještě potřebujeme a kdy naopak
my můžeme potěšit a obohatit druhé.
Třeba se zastavíme u jeho nohou, poděku
jeme za všechno, co už nám dal, a začneme
o tom, co nás čeká, přemýšlet ze zcela jiné
perspektivy.
Přeji vám do všech nových začátků po
koj, sílu, radost a Kristovu milost, aby vás
provázela ve všem, co vás čeká, Pán s vámi.

Sborová dovolená na Šumavě

AR

Radost, zajímavé rozhovory, krásná příroda, únava, kytary, milion dětí, borůvky a houby.
I tak by se dala shrnout letošní sborová dovolená v Nových Hutích na Šumavě, kousek od
Vimperka.
Na předposlední srpnový týden jsme si v ní trávili především večery. S Matějem
tam pronajali chatu u Krtka. Společně jsme jsme měli pro děti nachystaný program
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/ Editorial

o životech třech šumavských rodáků a s dospělými
jsme společně přemýšleli nad podobenstvími z Lu
kášova evangelia.

Týden jsme zahájili bohoslužbou pro děti na téma
podobenství o fíkovníku na vinici.
Lukášova podobenství nás provázela celým týd
nem, ale společně jsme podnikali také výlety, ně
kdy v menších, někdy ve větších skupinách. Jindy
jsme zas spoustu známých tváří potkali cestou. Míst
k navštívení bylo požehnaně. Navštívili jsme třeba
Boubínský prales, výběhy pro vysokou zvěř a pro
rysy, Kvildu a nebo rašelinové jezírko. Všude se dala
najít také spousta hub a borůvek.

Pomalu a jistě se rozjíždí
nový školní rok. Děti už chodí do školy, čas dovolených
je spíše za námi a pracovní tempo nabírá obrátek.
Sborový program se také
probouzí do nového dne
a bohoslužby začínají být
navštěvovanější. Inu září je
v plném proudu.
Na konci srpna se nám
podařilo uklidit sbor, takže je tam teď moc pěkně.
Díky vám všem, kteří jste se
zúčastnili sborové brigády
a kteří jste pomohli s přípravou jídla pro lid bez domova.
V září a v říjnu nás čeká
několik akci, nejprve nedělní
sborový den s obědem a to
22. 9. Při něm u nás bude
naposledy kázat Aleš Rosický, od října totiž manželé
Rosičtí nastupují do sboru
v Teplé. V říjnu pak bude po
dvou letech konfirmace. To
bude veliká sláva.
V tomto čísle naleznete
ohlédnutí za sborovou dovolenou, pozvánky na pěkné
akce, hrubý nárys sborové
práce na nový školní rok, zápis staršovstva, ekologické
okénko a recept, který vychází z jednoho společného
jídla na sborové dovolené.
Příjemné čtení vám přejí

Matěj a Aleš

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Krátké poděkování
Ráda bych vám všem poděkovala, že
jsem se společně s Jéňou mohla zúčastnit
sborové dovolené, i když nejsem členem
Sboru. Již potřetí a jako vždy: moc jsme si
to s vámi užili. Nová setkání, velmi přátel
ské chování, společné vaření, snaha vzá
jemně si pomoci a vyjít si vstříc mne vždy
velmi těší, ba až dojímá, a moc ji oceňuji.
Jenik zažíval, stejně jako já, krásný čas.
Děkujeme za to vám všem!
Ve dvou večerech jsme pro děti připravili
také nějaké ty akční hry. Obě byly tema
ticky laděny do života třech šumavských
rodáků napříč dějinami. Ač jsme s Rut na
dovolené sami malé děti neměli, bylo zají
mavé (a někdy i poučné) sdílet se o rados
tech a strastech těch, kteří je měli s sebou.
Z mého pohledu se sborová dovo
lená velmi vydařila. Díky všem, kdož
se na ní jakkoliv podíleli, jak Matě
jovi a Lence, tak všem, kteří pomáhali
s přípravou společných jídel, s chys
táním her, s vytvářením dobré atmo
sféry, s hraním na kytaru a podobně.

AR

Krátké ohlédnutí srdce –
Kéž přijímáme svou nedokonalost a dokážeme odpouštět sobě i druhým.
S láskou Martina a Jéňa

„Připadá mi, že jsem toho zažil
strašně moc“

Rok se s rokem sešel – je to zatím jen 11 měsíců, ale i tak už je to docela dlouhá doba. Připadá mi, že jsem toho tady ve Vršovicích zažil strašně moc. Některé z vás jsem znal trochu
už od chvíle, kdy jsem přišel do sboru, s jinými jsem se seznámil teprve nedávno. Jsem moc
vděčný, že jste mě do svého sboru přijali a byli jste mi oporou. Největší dík samozřejmě patří
Matějovi – za jeho zkušenosti, které mi předal, různé rozhovory, pochopení i kritiku. Díky
patří ale také vám, které jsem mohl navštívit, vám, kteří tvoříte jádro sboru, ale i vám, kteří
jste na jeho okraji. Prožil jsem ve Vršovicích spoustu milých chvil. A za to moc děkuji.
Také mám za to, že jsem se toho hodně
naučil. Z takových těch klasických věcí
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třeba přípravu bohoslužby, tvorbu zají
mavého programu pro děti, trochu admi

nistrativy, ale i pastorační práci. Nadto
snad taky respektovat a mít rád lidi s od
lišnými názory, než jsou mé vlastní. Akorát
ta práce s časem mi ještě pořád moc nejde.
Ve volném čase jsem zkoušel i trochu hrát
na kytaru, ale také to ještě není ono. Uvědo
mil jsem si, že možná trochu specifická na
farářské/vikářské práci je právě pracovní
doba. Někdy mi toho přišlo strašně moc na
jednou a jindy, že skoro není moc co dělat
(to se prý začátkem farářování změní :D).
Jak jste už někteří nejspíš slyšeli, od

začátku října budu nastupovat jako farář
do Teplé u Mariánských lázní. Obec Teplá
je sice trochu zapadlá, ale dá se do ní do
stat vlakem. Na faře je možnost za nějaký
menší poplatek i přenocovat a je tam až
7 míst ke spaní a sociální zařízení se spr
chou. Takže kdybyste si chtěli někdy do
Teplé udělat výlet, mile rád vás uvidím.
Okolí má nádhernou přírodu a spoustu
zajímavých míst k navštívení. Jen je tam
drobet chladněji.

AR

Pozvánka na sborový oběd
V neděli 22. 9. 2019 se sborem rozlinou
opět příjemné vůně. Bude totiž sborový
nedělní oběd. Proběhne takřka po roce Ale
šovy vikářské služby u nás ve Vršovicích,
tedy na konci jeho vikariátu. Při jídle a při
bohoslužbách můžeme poděkovat jemu
i jeho ženě Rut za odvedenou práci a Pánu
Bohu za společný čas.
Je to tak v podstatě poslední možnost,
jak se nimi rozloučit a vyslat je na jejich

nové místo v Teplé u Mariánských Lázní.
Byl to hezký a obohacující rok, je za co
děkovat a mít z toho radost. Přijďte pobýt
spolu, všichni jste srdečně zváni. A co bude
k obědu?
Bylo zvykem, že se zadalo téma a kdo
mohl, přinesl něco, co se toho týkalo. Sjed
nocující téma ještě sice nemáme, ale brzy
na něco přijdeme. A bude to určitě moc
dobré. Budeme rádi za pomoc.
MO

Pozvánka na ordinaci
3. 11. 2019
Milí Vršovičtí, rád bych vás pozval na
svou Ordinaci do farářské služby, kterou
budeme mít společně s ostatními vikáři
3. 11. 2019 v 15:00 v kostele Martin ve zdi.
Moc rád vás tam uvidím. :-)
Dopředu vás chci pozvat také na svou in

stalaci (uvedení do služby faráře) do sboru
v Teplé u Mariánských lázní, jejíž termín
zatím ještě není určen, ale bude oznámen
při ohláškách ve sboru nebo v příštím čísle
Katakomb.

AR

Plán na nový školní rok

Po třech a půl letech začínám zase sám. V průběhu tří a půl roku jsem sdílel kancelář s třemi
lidmi, s Martinou Valáškovou, Kristýnou Camidge a naposledy s Alešem Rosickým. Říjnem
tohle období končí. V kanceláři budu jen já… Bylo moc zajímavé se všemi třemi spolupracovat. Každý byl v něčem úplně jiný a mám za to, že jsem se s každým byl schopen doplnit, že
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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jsem od nich hodně přijal, a mám pocit, že se mi i něco podařilo dát. Bylo to dobré a hezké
období. Jsem za ně rád a děkuji za ně.
Na nové období se těším, bude to opět
dobrá zkušenost. A jsem zvědav, jak to
zvládnu. Přijdu si jak na začátku. Chtěl
bych ale zúročit těch šest let, co jsem ve Vr
šovicích. A ještě něco ze sebe vymáčknout
:-). Vás, členy i nečleny sboru povzbudit ve
víře i v tom dalším, co prožíváte. Doufám,
že budu mít dost sil i času.
Co bych v tom nadcházejícím školním
roce rád uskutečnil?
Rád bych, kdyby se rozjel sborový pro
gram opět pro co nejvíc generací.
Aby se scházeli třicátníci, vždycky druhé
úterý v měsíci. Aby program měly děti
v Jablíčkově, pravidelně ve středu odpo
ledne. A nejstarší generace aby měla svůj
biblický program ve středu a jednou za
měsíc ve čtvrtek, tzv. seniorské setkání
s programem. Kdyby se podařilo zachovat
skupinu pro nejmenší děti a hrát pro ně
a jejich rodiče divadlo, to by bylo skvělé.
Taky bych rád alespoň dvakrát vyjel na
víkend s rodinami a dětmi. Těším se na
vánoční hru, i když to bude spousta práce.
Doufám, že se nám opět podaří sestavit
dobrý režisérský tým. Už máme rezervo
vané divadlo Mana u husitů.
V říjnu po dvou letech bude konfirmace.
Těším se na to a jsem zvědav, jak to po
jmeme. Určitě to bude hezké a veliké.
Konfirmace proběhne na neděli díkčinění
20. 10. 2019. Advent už bude ve znamení
vánoční hry, přesto bych ale rád, aby se
neztratila ta příprava na narození Ježíše
a očekávání toho, co má přijít.
Úplně nejraději bych byl, kdyby se
všechny generace scházely o nedělích,
každou první neděli pak k bohoslužbám
s dětmi a třetí neděli slavili večeři Páně. Zá
kladním textem bohoslužeb pro děti bude
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vždy příběh o konkrétní biblické postavě.
Začneme apoštolem Petrem, následně
Štěpánem a přes Pavla, Jana, Jakuba se
dostaneme až k Janovi z ostrova Patmos.
Rád bych, aby pak tyhle postavy rezono
valy a přinášely evangelium celý měsíc.
Každý měsíc tak bude mini cyklem, který,
jak doufám, bude mít svoji hodnotu.
Koncem kalendářního roku nás také
čeká napínavé období, jak dopadneme
ekonomicky. Nakolik se nám podaří napl
nit náš rozpočet a být jakž takž soběstační
a mít ho jakž takž vyrovnaný. Uvidíme,
každý rok je to velké překvapení a dobro
družství. Do března pak budeme chystat
výroční sborové shromáždění. Budeme
mluvit hodně o staršovstvu, protože na
podzim budeme volit nové. Už teď vím, že
se staršovstvo obmění, ale nevím do jaké
míry, kdo všechno bude chtít pokračovat.
Budu rád, když budete přemýšlet už teď
a případně naleznete možnosti, jak se do
sborového života zapojit. Budu to potřebo
vat. Tento rok a nejspíše i další roky budu
mít méně rukou :-). Ocením vaše nápady,
pomoc a jakoukoliv zpětnou vazbu. Také
bych vás rád letos více navštěvoval. Ze
jména ty, kteří z nejrůznějších důvodů ne
mohou chodit do sboru.
Letos mi také přibude práce na senio
rátní úrovni. Budu poprvé administrovat
sbor, konkrétně ve Zruči nad Sázavou. Je
to docela malý sbor a vypadá to, že sborem
brzy přestane být. Kdybyste chtěl někdo
někdy se mnou do Zruče vyjet, budu rád. Je
tam krásně, je tam Sázava a jsou tam fajn
lidi, kteří také potřebují povzbudit.
Do nového školního roku s vervou a ví
rou. Vše dobré a Boží požehnání.

MO

Zkrácený zápis staršovstva 27. 6. 2019
Přítomní: Matěj Opočenský, Aleš Ro
sický, Bára Masopustová, Pavel Staroba,
Tomáš Jelínek, Tomáš Vokatý, Richard
Šípek
Host: Tomáš Jelínek
Zapisovatel: Richard Šípek

Schválení zápisu z poslední schůze
(byl schválen)

1. Život (provoz) sboru
Katakomby – nevyzvednuté se budou
rozesílat. Revize kartotéky – s Magdale
nou Jelínkovou (Magda Jelínková se sejde
s Matějem k revizi – ještě jsme se nesešli).
Aleš Rosický uspěl před komisí vikariátu
a podepsal dekret volitelnosti za faráře!
Gratulujeme! Tím se ale také přiblížil Ale
šův nástup do sboru a odchod od nás. Ja
kou zářijovou neděli proběhne rozloučení
a symbolické „vyslání“ do nového působi
ště? – sborový oběd a rozloučení s Alešem
Rosickým 22. 9. 2019.

2. Finanční situace
Prognóza (TV a MO)
Hospodaření k 31. 5. – Jana Kocnová
Sbor: Náklady celkem: 278 576,–
» Rozpočet: 641 314,–
Odvody: Seniorátní repartice 14 299,–
Celocírkevní repartice 24 988,Personální fond 133 656,–
Náklady: Spotřeba materiálu 5 671,–
Služby 69 529,–
Dary 9 410,–
Sbor: Výnosy celkem: 206 001,–
» Rozpočet: 563 000,–
Sbírky: 34 455,–
» Rozpočet: 80 000,–
Dary členů sboru: 4 450,–

Ostatní dary tuzemské: 22 300,–
» Rozpočet dary celkem: 40 000,–
Salár: 119 170,–
Rozpočet: 390 000,–
Byt náklady: 13 767,–
Byt výnosy: 17 513,–
Celkem 3 746,–
» Rozpočet: 10 000,–
Témata a shrnutí debaty ohledně finanční situace sboru
Zvedl se nám nájem o 1 000 Kč ročně.
Počet salárníků klesá (řada rodin platí jako
jedna jednotka), ale výnos salárů roste. Fa
rářské platy by měly být 1,2 medianu v roce
2030. Farářské platy by měly být dosta
tečně vysoké na to, aby farář mohl platit
nájemné místně obvyklé. TV sbírky ros
tou podobně jako salár \\ MO spíše kolísá.
Řada lidí, kteří platí saláry, do sboru ne
chodí. Matěj informuje o salárech lidi, kteří
vstupují do sboru. Bylo/je 3–5 % z platu (či
spíše z daňového základu). Nárůst našeho
saláru je cca 10 % ročně. Jedním z hlav
ních témat byla naše půjčka u Jeronýmovy
jednoty. V diskuzi zazněl návrh požádat
o změnu z půjčky na dar. Po zaplacení mi
nimálně 3/5 z celkové částky 400 000 Kč.
Bude o tom hlasovat VSS v roce 2020.

3. Technický provoz
Z minula: VZT a osvětlení – Michael
Otřísal: Vyměnit vše za LED pásky – po
kud by to dělal Michael, vyšlo by to za ma
teriál na 8 000 Kč (bez chladících lišt). Ide
álně aby byly regulovatelné (stmívatelné).
Definitivní rozhodnutí padne na příštím
staršovstvu po vyčíslení nákladů na opravu
vzduchotechniky. Po jednání staršovstva
přišla nabídka na 17 000 Kč. Do opravy
se chceme pustit. Schváleno v emailové
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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korespondenci. » Pokud náklady na VZT
nepřesáhnou 17 000 Kč, Michael Otřísal
by nainstaloval osvětlení.
Generální úklid: opět objednat úklidovou
firmu + brigáda? – O tom, jestli bude bri
gáda, rozhodneme mailem. Ideálně by byla
brigáda na začátku září. Bude třeba sehnat
pana Bočka na čištění koberců a dlaždiček.
» Brigáda bude ohlášena na 29. a 30. srpna.
Bezpečnostní mříž na dveře do sklepa:
Budeme se na tom nějak podílet? Iniciovat?
Uspořádat sbírku na bezpečnostní mříže ke
sklepním dveřím? Zeptat se Tomáše Leb
dušky na možné řešení. Na seniorátní JJ je
možno příští rok žádat o finance na mříž.

4. Celocírkevní sbírky a platby
Provést: Sbírka pro Evangelickou aka
demii (1. 9. 2019); Odvést: Sbírka na

Diakonii ČCE 9. 6. 2019 a Archová sbírka
na Diakonii ČCE Humanitární pomoci;
Sbírka solidarity proběhla 23. června –
výnos 1 860 Kč; účelová sborová sbírka:
16. června – Účelová sbírka na vaření po
lévek a květinovou výzdobu.

5. Seniorátní agenda:
Od září administrace Zruče nad Sáza
vou; 8. 9. jedu na vizitaci do Kladna; 15.
9. seniorátní den ve Škvorci » Staršovstvo
náplň seniorátní práce vzalo na vědomí.

6. Různé
Napsat do Zurzachu – slavíme třiceti
leté výročí návštěvy Zurzachu.
Datum příštího staršovstva – 12. 9.
2019

Výtěžek postní sbírky pomůže
uprchlíkům v Libanonu a v Jordánsku

Více než 600 tisíc Kč se vybralo během postního období ve sborech Českobratrské církve
evangelické. Peníze pomohou se stavbou komunitního centra a s nákupem vybavení na zimu.
Tradiční postní sbírku organizuje Diako
nie ČCE každoročně v předvelikonočním
období a připojit se k ní mohou sbory ČCE
z celé republiky. Letošní výtěžek pomůže
v jordánském městě Zarká, v němž by mělo
vyrůst komunitní centrum. Část financí
poputuje také do Libanonu, kde poslouží
k nákupu nejnutnějšího vybavení na zimu.
„Zima je v horských oblastech Libanonu
překvapivě chladná. Pro uprchlíky, kteří
žijí často v jedné holé místnosti, není lehké
ji přečkat. Matrace, kamna či topný olej
nakoupíme lokálně, abychom zároveň pod
pořili místní trh. Teplé deky vyrábí v ko
munitních dílnách přímo syrští uprchlíci
a díky naší pomoci tak získají práci,“ při
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bližuje plány ředitelka Střediska humani
tární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
Kristina Ambrožová.
V jordánském Zarká by pak mělo vy
růst volnočasové a vzdělávací komunitní
centrum, které nabídne nezbytné kurzy
a pomůže tak uprchlíkům k efektivnímu
ekonomickému osamostatnění. Zarká
je centrem jordánského průmyslu a sídlí
v něm polovina všech jordánských továren.
Diakonie stavbou komunitního centra
navazuje na aktivity realizované v 60 kilo
metrů vzdáleném uprchlickém táboře Zá
tarí, v němž se díky výnosu loňské postní
sbírky podařilo vybudovat dětské volnoča
sové zařízení.

„Děkujeme, že jste se do sbírky zapo
jili. Vážíme si vaší důvěry ve smysluplnou
práci Diakonie nejen v naší zemi, ale také
za hranicemi. Vážíme si vašeho rozhodnutí
pomáhat i lidem jiných kultur. Jsme rádi,
že díky silné podpoře naší církve můžeme
vykonávat práci postavenou na skutečných
křesťanských hodnotách,“ vzkazuje všem
dárcům ředitelka K. Ambrožová.

O neutěšené situaci blízkovýchodního
regionu hovořil nedávno v pořadu České
televize Události komentáře projektový
manažer Diakonie ČCE Martin Balcar.
Poutavý pohled do centra dění nabízí i ve
doucí zahraničních projektů Diakonie ČCE
Erik Siegl v článku pro Aktuálně.cz.

Sjezd nejen evangelické mládeže

Milí mládežníci, srdečně vás zveme na
Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který
se letos uskuteční v Novém Městě na
Moravě, v termínu 4.–6. října 2019.
Program pro mládež bude probíhat v kul
turním domě (Tyršova 1001). Informace
o Sjezdu naleznete na webových stránkách
https://www.sjezd2019.cz.
Sjezd bude zahájen v pátek večer a po
kračovat bude v sobotu, kdy budete moci
navštívit přednášky, workshopy, koncerty.
Načerpat síly můžete v čajovně (Kafé 133),
v PUBu (v kostele ČCE v presbyterně) či
v kavárně pražského SOMu (v kulturním
domě).
Sjezdový poplatek letos činí 100 Kč.
Služby (nocleh: škola 50 Kč, ubytovna
240 Kč; strava: oběd a večeře po 70 Kč,

bageta 40 Kč) si objednejte prosím předem
přes přihlášky https://prihlasky.srcce.cz/
akce/221-open-space do 15. září.
Dobrovolníci: I letos se neobejdeme bez
dobrovolníků, aby průběh Sjezdu byl ply
nulý. Uvítáme každou pomocnou ruku.
Jako dobrovolníci se můžete hlásit přes
přihlášky odkaz viz výše. Oddělení mlá
deže se vám ozve e-mailem a domluví se
na konkrétní pozici. Dobrovolník si platí
pouze objednané služby a dostane sjezdové
tričko zdarma.
Akci organizuje Nové město na Moravě
a Českobratrská církev evangelická. Kon
taktní adresa: Oddělení mládeže ČCE,
Jungmannova 9, Praha 1, mladez@e-cir
kev.cz.

Ekologické okénko – Sestřička voda

Miluji vodu. Moje nejmilejší procházky jsou podél vody. Ráda se koupu v přírodě. Moje přezdívka Tarka (podle vydry Tarky) mi sedne jako ulitá. Modlitba za vodu (také pitnou) patří
mezi mé každodenní úmysly. Je dokonce pravidelnou součástí mojí modlitby při proměňování,
kdy „rozpřiděluji“ a „posílám dál“, co se zrovna na oltáři odehrává.
Líbí se mi déšť. Myslím, že bychom si
měli dávat větší pozor, jak se k němu sta
víme. Ve městě stačí pár kapek a tramvaj je
plná výkřiků „je hnusně“, „počasí se zka
zilo“ apod. Sucho uplynulých několika let

mě vedlo k vroucím prosbám za dobrý déšť,
zjistila jsem však, že slova sestavuji „za
otevření lidských srdcí“ (které by uzdra
vení podnebí umožnilo). Ano, je-li v naší
duši suchopár, stává se i země pouští, a to
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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doslova a hrozivou rychlostí. A tak doprovázím modlitbu nabídkami jako např. „ať třeba
zmoknu“, „ať mi to zkříží plány“, „klidně budu balit stan v dešti“.
Poměrně často jsou slyšet hlasy, že vodou se má šetřit. Opomíjená však zůstává jiná
stránka věci – co do vody dáváme. Máte-li po ruce nějaké ochotné dítě, zkuste je poslat
do koupelny a „pod dřez“, s úkolem spočítat kolik lahviček, tub a kelímků tam najde.
Potřebujete je všechny? Nutně?
Ve své vlastní domácnosti může jednotlivec změnit mnoho. Dnešní trh umožňuje
zakoupit biologicky rozložitelné prací prášky, jary na nádobí, certifikovanou přírodní
kosmetiku, leckteré již v podobě „bez obalu“, např. šampon na vlasy nebo deodorant
jako tuhou kostku. Do vody se také dostává všechno, co projde naším tělem – potraviny,
léky… Obecně platí, že synteticky vyrobené, v přírodě se přirozeně nevyskytující látky
planetě ani nám neprospívají.
A co třeba krémy na opalování. Přišlo by vám přijatelné se místo toho lépe zakrýt
oblečením?
Hanka Řehořová

Recept Maki Sushi

Na sborové dovolené se jedlo ve velkém! Hned první den jsme se všichni přejedli vý
borným Sushi, které připravil Michal Richter, a nejen, že je připravil, zájemce i naučil,
jak je zarolovat a naplnit. Díky moc!

Ingredience na 3 avokádové a 3
lososové maki rolky
250 ml rýže na sushi
375 ml vody na rýži
25 ml octa na sushi
1 lžička cukru
½ lžičky soli
3 plátky řasy nori (pokud ji půlíme)
2–3 lžičky wasabi prášku
2 lžičky vody do wasabi
½ tmavě fialového avokáda
9 dkg čerstvého očištěného lososa
nakládaný zázvor
sojová omáčka
+ rolovací rohožka

Postup
Sushi rýže se musí důkladně propláchnout, dokud není odtékající voda čirá, trvá to
i minutu nebo dvě. Nechte ji ještě chvilku v sítku a po pár minutách ji propláchněte
znovu. Rýži pak vsypte do hrnce se studenou vodou (hrnec musí být včetně poklice
z materiálu vhodného pro vložení do trouby), prudce přiveďte k varu a hned, jak začne
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TeT

Sozialakademie

Na základě prvního, velmi poptávaného,
workshopu se spirituály a gospely bylo
přáním pokračovat a jako téma byl
zvolen příběh a dílo křesťanského etika
Dietricha Bonhoeffera, jehož životní
osud a dílo je známo jak v České
republice, tak v Německu, a který byl
nacisty popraven na konci 2. světové
války v koncentračním táboře
Flossenbürg, nedaleko sociální akademie
„Haus Silberbach“. Kromě společného
zpívání dostane workshop i rozměr
etického a lidskoprávního vzdělávání.
Spojí dohromady teologii osvobození
afroamerických otroků, jak se ukazuje
ve spirituálech a myšlenkách Dietricha
Bonhoeffera, který svůj odpor proti
nacistům nalezl. mj. právě v poznání
rasismu v USA ve 30. letech.

Pozadí tématu

Tlumočený workshop je určen pro
dospělé, mládež, hudebníky, křesťany,
etiky a vyučující etiky a politického a
lidskoprávního vzdělávání a další
zájemce.

Cílová skupina

Workshop se spirituály,
gospely a etikou: „Kdo věří,
ten neutíká“ (Jes. 28,16;
Dietrich Bonhoeffer)

Nácvik a zpěv spirituálů a gospelů
Úvod do textů spirituálů a gospelů a
propojení s teologií osvobození
Úvod do života a díla Dietricha
Bonhoeffera
Diskuze o etických a lidskoprávních
aspektech osudu Dietricha Bonhoeffera
a jejich spojitost s dnešní dobou
Příprava a konání ekumenické
bohoslužby

Hudebnice a sbormistryně
afroamerického původu přináší
velké zkušenosti s vedením
workshopů s gospely a
spirituály a vytváří živoucí
seznámení se s hudbou a
duchovními a teologickými
tradicemi této hudby.

Flois Knolle Hicks

Vedoucí workshopu










Tematické zaměření

Cílem workshopu je seznámit se s činností
Dietricha Bonhoeffera. Dále se účastníci
seznámí se spirituály, hymnickými zpěvy a
gospely afroamerické tradice a poznají
rozměry teologie osvobození v těchto textech
a jejich význam pro zápas o zachování lidské
důstojnosti. Hudba bude propojena se
spirituálními, etickými, mravními a
lidskoprávními aspeky.

Cíl

„Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
95100 Selb OT Silberbach

Kontakt
Telefon
E-Mail

Dr. René Milfait
+49 0151-55982607
milfait.rene@ejf.de

Žádáme účastníky, kteří nejsou
zaměstnanci EJF, aby účastnický
poplatek uhradili na místě. Akceptujeme
platby kartou.

Včetně 2 přenocování a stravy

50,- euro

Účastnický poplatek

Zeit
Začátek 1. den v 18:00 hod. večeří
Konec 3. den ve 12:15 hod. společným
obědem.

Místo

Termín 11.- 13. října 2019

Smíšený pěvecký sbor Chorus
Egrensis
Tento smíšený sbor má své sídlo v Aši a
je veden paní Alexandrou Benešovou,
která bude po celou dobu působit jako
odborná asistentka. Se svým smíšeným
pěveckým sborem dosáhla velkého
ocenění – hlavní ceny Euregia Egrensis
za rok 2008.

Partner workshopu

Konrad Knolle
Emeritní pastor Evangelické církve v
Německu, manžel sbormistryně Flois
Knolle Hicks.

silně klokotat, vše bez odklápění poklice rovnou přemisťujte do předem dobře vyhřáté
trouby na 150–160 °C. Po 17–20 minutách je hotovo. Pak nechte přiklopenou rýži ještě
chvilku někde odpočívat. Po 5–10 minutách odklopte a nechte chladnout. Ještě vlažnou
ji přesypte do mísy.
Pak ji zalijte osoleným a oslazeným octem na sushi. Nejrůznější prameny uvádějí
celkem odlišné množství octa, které máme použít. Já jsem na hrnek syrové rýže použila
25 ml octa, k tomu jednu lžičku cukru a půl lžičky soli a s výsledkem jsem byla chuťově
spokojena. Sůl a cukr se samotné v octu nerozpustí, proto je ideální směs ohřát (nikoliv
vařit!) a rozmíchat. Rýži s vychladlým octem dobře, ale opatrně smícháme. Nesmíme
z ní udělat kaši.
Už studenou rýži můžeme začít vrstvit na řasu nori. Řasu pokládáme na rolovací pod
ložku vždy lesklou stranou dolů, hrubou nahoru. V začátcích, když si člověk není příliš
jist, můžete používat na maki 2/3 velikosti řasy, zkušenějším postačí polovina. Můžete ji
buď rozstřihnout nebo přeložit a roztrhnout. Řasu dejte až na kraj podložky. Rozmisťte
na ni v tenké vrstvě malou hrst rýže. Výška rýžového sloupce určitě nesmí přesáhnout 0,5
cm. Doporučuju 3 mm. Všude by mělo být rýže stejně, i úplně na krajích. Jen 1–1,5 cm
široký pruh nejdál od sebe na řase nechte bez rýže. K ruce si připravte misku s ledovou
vodou a pár kapkami octa na sushi. Ponořte tam prsty vždy, když budou prsty kvůli
lepivosti rýže vyhlašovat poplach.
Náplně mohou být různé. V dnešní době se fantazii v sushi meze rozhodně nekladou.
Lidi si navymýšleli až příliš mnoho variant. Stálicemi jsou ale jednoznačně losos, tuňák
a další syrové, leč opravdu čerstvé ryby určené i ke konzumaci za syrova, krevety, cho
botnice, ale i žlutá ředkev, avokádo, mango, klasická okurka hadovka, houby shi-take…
Na sborovce jsme jedli jen vegetariánské variace a byly úžasné.
Pak už stačí opravdu velmi ostrým nožem namočeným v ledové vodě přeříznout na
6–8 stejných kousků a servírovat s Wasabi pastou, sójovkou a nakládaným zázvorem.
Dobrou chuť!
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