
katakomby
Sborový dopis vršovického sboru Českobratrské církve evangelické

Milosrdenství jako
projev spravedlnosti (2)

Editorial (3)

Křest a konfirmace
20. 10. 2019 (3)

Co mě nejen v září
potkalo… (4)

Ordinace Aleše
Rosického 3. 11. 2019 (5)

Procházka v ulitě
amonita (5)

Horoušánky (5)

Narozeniny Joel a Hana
Pokorní (5)

Zápis staršovstva
12. 9. 2019 (6)

Pověření – povídání –
sestříhání
aneb díkčinění má
mnoho tváří (8)

Pozdrav ze Střediska pro
zrakově postižené (9)

Neochočená naděje.
Teoložka Dorothee Sölle by
se dožila devadesáti let (10)

Recept: Rebarborový
koláč (12)

Křížová věž, u obce Naděje (foto: Matěj Opočenský)

Říjen
2019

Prokazuj milosrdenství podle toho, jak hodně máš; máš-li málo,
neboj se prokazovat milosrdenství i z mála. Tóbit 4,8



S takovým milosrdenstvím je to ale
těžké… Nejde nám jen tak. Bráníme se.
Bojíme se, že by se tím zhroutila spra-
vedlnost. Jak by to dopadlo, kdyby nebyla
vykonána spravedlnost? Respektive po-
dle práva by nebyl nikdo odsouzen? Jak
by to dopadlo, kdybychom dětem nena-
stavili pravidla? Nedali jsme jim jasně na-
jevo, tady konec!

Ale výchova v rodině či vymáhání práva
a spravedlnosti jsou odlišné stránky věci.
Pokud mantinely neslouží k vyrážení zubů
a dokazování si dominance, nejspíše mají
své místo a mohou být i velmi milosrdné.
Také právo potřebujeme a potřebujeme,
aby fungovalo a bylo jej možné vymáhat.
Proti tomu Ježíš nebojuje, naopak říká, že
zákon přišel naplnit, nikoliv zrušit… Jde
mu ale o víc než o mantinely, právo, jde mu
o každého z nás. Náš konkrétní zápas s hří-
chem. Chce abychom uspěli a vidí, že to je-
diné, co skutečně pomůže, je láska, která se
projeví právě tím nečekaným milosrden-
stvím.

O to víc možná někoho překvapí, že
slovo milosrdenství se v dnešním textu
dá přeložit také jako spravedlnost. Do-
slova se zde mluví o skutcích milosrden-
ství, či skutcích spravedlnosti. Doslova
zde jde o almužnu, tedy dar, finanční,

hmotný dar konkrétním potřebným… Al-
mužna je v židovské praxi jedna z klíčo-
vých složek zbožnosti. Znal ji i Ježíš a sám
k ní nabádal, doprovázel to slovy ať „le-
vice neví, co činí pravice”, tedy dávejte
bez okázalosti. Dávejme ze srdce, protože
chcete. A ne proto, aby vám děkovali. Ne-
beský Otec ví, co jsme komu dali.

Milosrdenství jako projev spravedlnosti.
Spravedlnost jako projev milosrdenství.
Může to být jedno slovo. Může to být jeden
akt. Ježíš nás učí, že každá situace potře-
buje překlopit tu vázu na jednu či na dru-
hou stranu. Pokaždé asi trochu jinak, ale
vždycky s vědomím, že tak činím konkrét-
nímu živému člověku.

Výrazem takového jednání je milosrdný
dar, který překračuje běžné chápání spra-
vedlnosti. Třeba, proč by ten bezdomovec
neměl dostat obecní byt…? Nedostal jsem
i já dost? Třeba schopnost si jej opatřit?
Kniha Tóbit („doslova Dobrota”), kterou
v protestantských biblích nenajdeme, říká:
Prokazuj milosrdenství podle toho, jak
hodně máš; máš-li málo, neboj se prokazo-
vat milosrdenství i z mála. (Tóbit 4,8) Ne-
bojme se prokazovat milosrdenství. Spra-
vedlnost Boží je víc než právo, je to
milosrdenství. To je naše naděje.

Matěj Opočenský
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Milosrdenství jako projev spravedlnosti
Co si představit pod pojmem milosrdenství? Ve světle biblických příběhů je to často ně-
jaký zásadní obrat. Nečekaný projev milosti v situaci, kdy čekáme trest. Krásně to ilu-
strují příběhy, kdy se Ježíš setkává s kolaborantsky jednajícím celníkem Zacheem nebo
ženou, kterou chtěli pro cizoložství kamenovat. Jeden by čekal, že je Ježíš odsoudí, ale
je to naopak… Ježíš v takových případech dává průchod síle milosrdenství. Nedělá to
z lítosti, nedělá to pro obdiv, nedělá to kvůli sobě, dělá to pro konkrétního člověka.
Ukazuje tím, jak moc lásky má jeho Otec v nebesích a kolik a jak je jí třeba mezi námi
lidmi… Ukazuje, že sami máme co do činění s hříchem tak moc, že bychom si měli dát
velký pozor, jak, koho a za co soudíme…



Křest a konfirmace
20. 10. 2019
Milá Madlo, milí Noé, Denisi a Dane. Jste ve věku
konfirmace. Ve věku bouřlivém. Stojíte na prahu do-
spělosti a ještě navíc máte dnes přijmout křest.

Ve všem, co prožíváte, čím se zabýváte, co vás baví i ne-
baví, ve škole, v domácích pracích, atd. atd. se máte
dnes postavit sem dopředu a slíbit něco, co se nedá zo-
pakovat, něco, co je napořád. Přál bych si, aby tahle
dnešní slavnost, vaše slavnost byla pro vás pozváním na
cestu. Aby se vám křest nestal nějakým museem – odteď
musíte chodit ještě navíc každou neděli do kostela – ale
znamením, že vás Pán Bůh má rád a patříte jemu.

Nemusíte se bát, když časem zjistíte, že tahle cesta pro
vás není. Znám lidi pokřtěné v dospělosti a ta touha
z nich vyprchala. O věku to není. A nikdo moc neví, proč
jeden věří a druhý ne. Já bych vám přál, abyste se nebáli
věřit. Víra v životě pomáhá. Víra nachází orientaci v ži-
votě. Může být něco jako rovnováha cirkusáka balan-
cujícím na laně vysoko nad zemí. Může být něčím, co vás
zvedne ze země, když dostanete tvrdou životní ránu.

Křest je krátký okamžik v životě, je neopakovatelný
a nedá se odpárat jako záplata. Ať vás tohle znamení
v životě podpírá jako ty zástupy, kteří tu byli před
námi a budou po nás. Ať je znamením radosti z toho,
že tu jste, že Bůh je vám nablízku, že je jako turistická
značka, která vede do cíle.

My všichni mluvíme lidskými ústy, nikdy se zcela
přesně nevyjádříme, věříme ale, že to podstatné na-
konec dořekne Bůh. Že i nás nakonec přemluví, aby
naše životy byly dobré. Vstupte do jeho zóny ujištění
s tím, že tebe, Madlo, tebe, Noe, tebe, Denisi a tebe,
Dane, nic a nikdo nemůže z Boží cesty svést. Buďte na
ní rádi a nabírejte z ní posilu.

Tato slova jste mohli slyšet 15. 10. 2017 při křtu a kon-
firmaci Magdaleny, Dana, Denise a Noema. Letos se na
jejich místo postaví Ema, Matyáš a Samuel. Přijďte
také a podpořte je, radujte se, neboť je z čeho se radovat.

Po bohoslužbách proběhne občerstvení, ke kte-
rému jste srdečně zváni. Budeme také rádi za pomoc
s přípravou. MO
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/ Editorial
Říjen, měsíc, kdy ještě bývá

babí léto. Milé sestry, milí bra-
tři, milí přátelé, budeme slavit
díkčinění a bude spojené se
křtem a konfirmací, halelujah!
Na návštěvu do sboru přijdou
Hana a Joel Pokorní. Může být
milosrdenství spravedlivé?
Zkouším se ptát na vztah tě-
chto nerozlučných přátel. Kou-
kám se po minulém měsíci
a snažím se popsat svoji běž-
nou i neběžnou práci. Ping-
pong a osiřelý stůl, najde uplat-
nění? Svobodných 30. Velké
téma Diakonie a jak s ní mů-
žeme být a podporovat ji. Do-
rothee Sölle by se dožila 90 let.
Děkujeme Majdě Šipce za mož-
nost článek otisknout i zde.
Tahle úžasná teoložka si za-
sluhuje naši pozornost (obě
úžasné teoložky si zasluhují
naši pozornost).

Přeji vám krásné začínající
podzimní dny, barevné listí
a Boží požehnání.

Matěj Opočenský

Aktualní informace o dění
ve sboru najdete na našem

facebooku a webu:

http://vrsovice.evangnet.cz
/cce.vrsovice



Co vlastně dělá farář. V neděli si udělá
obřad a pak má klídek, že? Takhle nějak se
mě ptali v sobotu cca ve 23.21 h. mí spolu-
bratři skauti pod převisem neznámého
jména nedaleko vesnice Skalka… Slavili
jsme pochodem 20 let naší družiny. Pestrá
sebranka. Vědec, úředník ministerstva
vnitra, exekutor, pojišťovák, jednatel sta-
vební společnosti, auditor, dělník, farář a už
ani nevím, kam nás všechny vítr zavál…
Jmenovali jsme se Jestřábi a upřímně ří-
kám, kdybych tehdy potkal sám sebe dnes,
asi bych se hodně divil… Na dotaz jsem jim
moc neodpověděl. Zkusím to tady. A zku-
sím se podívat na proběhlý měsíc v jeho
uzlech…

Záříbylozajímavé.Posledníměsícsvikářem
Alešem. Myslím, že se velmi povedlo dobře se
s ním rozloučit a vyslat ho do jeho nového
místa v Teplé. Na jednu stranu něco končí, ale
paralelně s tím také začíná. Nový školní rok.
Také svatební rej pokračuje. Každá svatba je
jiná a každá má svou poetiku. Stál jsem na
skále, ale také ve starém oprýskaném barok-
ním kostelíku na kraji Prahy… Přiznám se, že
jsemtohonějakplný.Hrozněmocvěcíjsemse
dozvědělavšechnotopodzimněkvasíabublá.
Jsem zvědav, co z toho bude. Třeba nic…

Začal jsem ale také řešit seniorátní povin-
nosti. Byl jsem v Kladně na vizitaci a bylo to
zvláštní…Vyjetdocizíhosboruaptátse,jakse
mají. Kde je tlačí bota… Nebo Zruč nad Sáza-
vou. Sbor, který nemá šanci na život. Je jich
mocmálo.Aleněcosetamděje.Dostaljsemza
úkol takřka nemožné. Podpořit to, co tam je,
ale ne v režimu sboru. Ale v jakém jiném?
Nikdo je nechce jako kazatelskou stanici. Je to

dalekoajetampotřebainvestic…poraďte,po-
jeďte tam někdy se mnou.

Sešli se třicátníci a tolik jsem jich snad
ještě na setkání neviděl. Bylo to prima.
Díky Radům! Skupina konfirmandů smě-
řuje ke svému cíli. Moc pěkně to vyšlo. Tři
budou konfirmováni, dvě budou pokračo-
vat ještě rok. Možná se nám podaří propo-
jit se se strašnickými. Prošel jsem se Poli-
cejní akademií. Zvláštní místo. Díky
Petrovi, že mi ho ukázal. Silné bohoslužby
na zámečku. Jen několik pospávajících ale
za to vděčných seniorů. Závěrečné před-
ávání požehnání z ruky do ruky tepe
zvláštní silou. Nová skupina se rozjela ve
Fokusu. Nádherné seniorské Horoušánky.
Debaty o brexitu, rozdělení Českosloven-
ska, Japonsku a skvělé Jídlo.

Ke konci měsíce přišla smutná zpráva,
zemřela Jarmila Klégrová, dcera profesora
Zdeňka Matějčka. Osobně jsem se s ní ne-
potkal, ve sboru ale měla své místo. Roz-
loučení s ní povede Jiří Ort v pondělí 7. 10.
ve 14.00 ve Velké obřadní síni Krematoria
Strašnice.

Byl jsem také na semináři, kde jsme se
bavili, co vlastně znamená „trpěl za nás”.
Pro mě je to trpěl s námi. Nebyli jsme sami,
když nám bylo zle a když jsme neviděli ani
na krok, byl tam s námi. A jako on zemřel
i my zemřeli s ním, ale jako on je živ i my
jsme s ním živí. Zvláštní tajemství smrti
a života, které je před námi všemi.

Bylo toho víc. Ale každé ohlédnutí má
své meze:-). Tady tedy skončím. Říjnovým
dním zdar!

Matěj Opočenský
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Co mě nejen v září potkalo…
aneb zkusím pravidelnou rubriku a jsem zvědav, jak dlouho to vydržím…



Horoušánky
Tak jsem byl letos ještě mezi těmi šťastnými se-

niory, kteří mohli strávit středu 18. 9. odpoledne
u Jelínků v Horoušánkách. Vy, kteří jste tam ještě
nikdy nebyli, vězte, je to Jelínků letní byt s krásnou
velkou zahradou a jakousi krytou přízemní veran-
dou, kde se koná posezení kolem stolů. V loňských
Katakombách jsem uváděl, že první sejití seniorů
zde bylo v roce 2006. To psal bratr Joel Pokorný, že
jsme seděli kolem praskajícího ohně a že se budeme
těšit, že příští rok budeme opět u Jelínků v Horou-
šánkách. Tak tedy i my se těšíme. Musíme samoz-
řejmě ještě napsat, že sestry seniorky přivezli různé
dobroty k svačině a bratr Jelínek potom na závěr
předkládal zájemcům grilované klobásky a jiné vy-
robené lahůdky. Předtím nám ale vyprávěl pokra-
čování o jeho loňské cestě po Japonsku. Schůzku
ovšem zahájil bratr farář Opočenský krátkou úva-
hou, zpěvem při kytaře a modlitbou. Byl s námi bratr
farář Bísek a náš bývalý dlouholetý člen sboru bratr
Růžička. Auta nás potom odvezla po 19. hodině
domů. Bylo to krásné odpoledne, na které se neza-
pomíná. Bylo nás asi 21. Nakonec pak díky Magdě
a Tomášovi Jelínkovým. Emil Veber

Narozeniny Joel
a Hana Pokorní

V srpnu a září oslavili Joel a Hana Pokorní naro-
zeniny. Joel dokonce 90. K této příležitosti otisku-
jeme jednu z Joelových básní z jeho sbírky Po zaro-
stlém chodníčku (Antologie).

Zároveň vás také zveme na setkání s Pokornými.
Po delší době nás navštíví v neděli 13. 10. 2019.

Joel Pokorný byl v letech 1981-1986 kuráto-
rem vršovického sboru. Po návratu z pracovních
cest v zahraničí byl také členem synodní rady.
Spolu s manželkou byli neúnavnými organizá-
tory mnoha sborových výletů, přednášek
a obecně církevního i společenského života. Dě-
kujeme jim za všechno. MO
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Procházka
v ulitě amonita
Proč se neprojít jednou
po perleťovém povrchu
Pozor klouže to trochu
a prostor je stísněný

Komůrky se zmenšují
a postupně noří do větší tmy
jak směřujeme do časů mládí
toho tvora dávných moří

Ten nejranější jeho věk nám
zůstane stejně nedostupný
K jeho obrazu mezi sevřenými
septy
nikdy se proniknout nezdaří

Nezbývá než cesta zpět
do naší současnosti
do volného vlání větru
a pod zářivé slunce
do blízkosti kanoucích slz
a bezmezného štěstí

Joel Pokorný, RNDr.:
Po zarostlém chodníčku, 2017,

Nakladatelství RONADO
Včelákov 2018

Ordinace
Aleše Rosického
3. 11. 2019

Pište si do diářů. 3. 11. 2018
odpoledne u Martina ve Zdi ordi-
nace našeho bývalého vikáře
Aleše Rosického. Buďte při tom,
když se stávají faráři a farářky.



Pobožnost: četba z knihy Staveniště od Fr.
Vouga
Schválení zápisu z poslední schůze: schvá-
leno
1. plán na školní rok 2019/2020: boho-

služby: biblické postavy první část dle Sk
apoštolských. Program v nedělce stejný.
Petr, Filip, Štěpán, Pavel, Lydie, Pavel
a Petr, Pavel… Jakub, Jan, dál uvidíme…;
zámeček 1/měsíčně; ekumenické: chtěl
bych pozvat ekumenu k nám (listo-
pad/prosinec), na postní období u ŘKC
(Eva Šormová chystá desítkové setkání
duchovních); nedělka: do konce listopadu
8x. Sháníme 8 nedělkářů; 9.11. 2019 kon-
vent pražského seniorátu: Korespon-
denční volba: zvolení řádný člen: Tomáš
Vokatý, náhradníci Pavel Staroba a On-
dřej Rada. Začátek prosince pověření pra-
covníků Diakonie ČCE HRS. Vánoční
hra: od 24. 11. -> 22. 12. premiéra, Vá-
noce spolu s vinohradskými? zdá se, že
většina se kloní k tomu zachovat nešpory
na Štědrý den u nás, nicméně měli by-
chom se zamyslet nad tím, jakým způso-
bem s vinohradskými navázat přátelské
styky…Březen: VSS ->Debata na JJ (žá-
dost o prominutí zbytku dluhu) a předde-
bata o volbě staršovstva…volba staršov-
stva na podzim 2020…Víkendovky?
Podzim a jaro? Nebo se třeba vrátit k bib-
lickému soustředění? Zuzana navrhuje
na víkendovku jet do Bělče. Tábor: myslíte
si, že má smysl abychom ho jako sbor dě-
lali? Na organizaci schází děti a entuzias-
mus, spíše chceme podpořit dětský pro-
gram v rámci sborové dovolené.
Katakomby: říjnové budou mít téma kon-
firmace a některá pražská střediska Dia-
konie ČCE. Máte nějaký nápad? brain-

storming: formát rozhovoru se členy
sboru – např. 5 stejných otázek, nábo-
rové články pro volbu do staršovstva,
otázky pro starší – nejhlubší dojem
z práce ve staršovstvu, poslední otázku
klade tázaný budoucímu tázanému, udr-
žet kronikový duch Katakomb, na konci
články s přesahem mimo sbor, propojovat
biblické téma z bohoslužeb s Katakom-
bami – exkurze do bohoslužeb… krabice
od bot – sběrné místo ne ve sboru, ale
v Jablíčkově, článek do Katakomb, jakým
způsobem to letos bude probíhat.
Fokus: budu nejspíš docházet třetí úterý
v měsíci.
Katechetický plán: Jablíčkov (příloha) –
2.10. se začíná, Třicátníci, Biblická pro
dospělé středa od 15.00: téma vymýš-
líme (nejspíše SZ); Křestní setkávání:
Zdeno Beyer, Adéla Degtěvová, Andrea
Černá?; Setkávání seniorů; S e t k á v á n í
nejmenších dětí: uvidíme, zatím nemám
žádné náznaky, že bychom se setkávali…
konfirmace 20.10.2019 (díkčinění) –
příští schůzi – 17.10. bychom se měli se-
jít s konfirmandy, Táňa s Hedvikou po-
kračují v konfirmaci ještě jeden rok
(možná spolupráce se strašnickými),
Ema, Sam, Matyáš budou konf./křtěni.
revize kartotéky: s Magdalenou Jelín-
kovou – Magda Jelínková se sejde s Ma-
tějem k revizi – ještě jsme se nesešli.

2. Vikář Aleš Rosický: proplacení energií
přes ÚCK – odsouhlaseno a rozloučení
a „ vyslání“ do nového působiště 22. 9.
2019 („byl to dobrý sbor“); ordinace:
3.11. u Martina ve Zdi v 15:00, výlet do
Teplé na instalaci

3. Reflexe proběhlých událostí: sborová
dovolená: místo a program: příští rok
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Zápis staršovstva 12. 9. 2019



možnost na stejné místo do větší, ale
méně útulné chalupy. Možnost kombi-
novat s tou, kde jsme byli letos…propla-
cení cestovné MO, Vokatí. Ubytování
Aleš Rosický – schváleno jednomyslně.
Sborová brigáda atd: Proběhla sborová
brigáda i generální úklid: velké díky
všem, kteří přišli. Udělalo se spousta
práce. Dohromady nás tu bylo během
dvou dní 15 a vedle úklidu jsme dodělali
resty a vylepšili například skříň s po-
můckami pro děti. Odvezli se nefunkční
věci (TV a další).

4. Finanční situace k 31. 7. 2019
Hospodaření: sbor: Náklady celkem:
305 453,- (rozp.: 641 314,-)
Odvody: Seniorátní repartice 14 299,-;
Celocírkevní repartice 24 988,-; Perso-
nální fond 133 656,-; Náklady: Spotřeba
materiálu 6 464,-; Služby 87 315,-; dary
9 410,-
Sbor výnosy celkem: 274 916,- (rozp.:
563 000,-); Sbírky: 43 635,- (rozp.:
80 000,-); Dary členů sboru: 6 950,- (ne-
rozpočtováno); Ostatní dary tuzemské:
30 400,- (rozp dary celk.: 40 000,-); Sa-
lár: 161 190,- (rozp.: 390 000,-)
byt náklady: 17 277,-; byt výnosy: 24
519,-; celkem 7,241,-(rozp: 10 000,-)

5. Jeronýmova jednota půjčka na rekon-
strukci bytu (téma z minula): Po letoš-
ním zaplacení budeme mít dluh ještě
160 000,-. V příštím roce můžeme se-
niorátnímu výboru JJ podat žádost o dar
na splátku půjčky nejpozději do května
2020 – probereme v březnu na výročním
sborovém shromáždění

6. Technický provoz: Z minula: VZT
a osvětlení: z minula: Michael Otřísal:
Vyměnit vše za LED pásky – 8 000,- Kč
(bez chladících lišt). Ideálně, aby byly
regulovatelné (stmívatelné). – Revize –
požádat bratra M. Jelínkové. Minule dě-

lal za cca 2 000,- Kč. Rozpočet na VZT
cca 17 000,-: odhlasováno, že pokud ná-
klady nepřesáhnou 17 000,- Kč Michael
Otřísal může instalovat osvětlení!
Opravena první VZT jednotka v modli-
tebně! Druhá čeká, bezpečnostní mříže
ke sklepním dveřím: Tomáš Lebduška by
ukoval mříž za cca 10 000,- / na senio-
rátní JJ je možno příští rok žádat o fi-
nance na mříž. Speciální osvětlení stolu
Páně (Michal Otřísal propaguje), Michal
vznáší otázku, zda se pustit do výměny
světel na LED (ale jednalo by se o určitou
finanční investici)

8. Celocírkevní sbírky a platby
Provést: Sbírka pro sociální a charita-
tivní pomoc – 20. 10. 2019 (půlka zůs-
tane ve sboru, půlka půjde na soc. a char.
pomoc – odsouhlaseno). JTD. 22.9.
2019 Odvést: 2/2 PF (do konce října)
a 2/2 rep (do konce listopadu). Odve-
dené: Archová sbírka na Diakonii ČCE
Humanitární pomoci; Archová sbírka JJ;
1. ½ personálního fondu (za kazatele),
personální fond (za leden za pastorační
pracovníci); Sbírka HDL JJ, sbírka soli-
darity sborů (1860 Kč), Sbírka pro Evan-
gelickou akademii (proběhla 1. 9. 2019 –
výnos 1880,- Kč). účelová sborová
sbírka: 16. června – Účelová sbírka na
vaření polévek a květinovou výzdobu.

9. Seniorátní agenda: od září admini-
strace Zruče nad Sázavou (diskuze na
téma, jakým způsobem by bylo možné
využít, na víkendové výjezdy pražských
sborů? Spolupráce se strašnickými?).
8.9. jsem byl na vizitaci v Kladně; 15.9.
seniorátní den ve Škvorci

10. Různé: Kristina Camidge: oslava na-
rozenin Almeidy 2. 11. ve sboru a 8. 12.
Zuzana Venclů adventní koncert –
schváleno; projekt „květiny”: na čas
končí – paní Davidová je na mateřské
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Poslední dobou hýbe Diakonií téma,
jak propojovat sbory a různá střediska
či služby Diakonie. Jedna z možností je
podporovat nějaké konkrétní středisko
finančně, nebo se nějak zapojit du-
chovně, nebo nalézt jiné možnosti spo-
lupráce.

Před časem mě oslovila Kristina Ambro-
žová, ředitelka Střediska humanitární
a rozvojové spolupráce, abych se s ní sešel
a popřemýšlel nad formou, jak vyslat pra-
covníky a pracovnice Diakonie do jejich
náročného povolání. Mělo by to vycházet
z duchovních křesťanských tradic a mělo by
to zároveň nabídnout dostatečnou svobodu
projevu. Těším se na to. Jsme do toho zváni
jako sbor. Můžeme se třeba modlit za to,
aby se ono pověření stalo požehnáním, to
by měl být totiž hlavní smysl této akce,
a celkově jejich práce přinášela radost
a účinnou pomoc…

Středisko humanitární spolupráce
pracuje například v Jordánsku a Li-
banonu, kde pomáhá syrským
uprchlíkům. Pracovníci střediska

nám nabízejí pohled a povídání, jak žijí syr-
ští uprchlíci v Jordánsku a Libanonu a jak
vypadá pomoc v této oblasti. Ale je to mno-
hem víc a já doufám, že se nám podaří ně-
jaké takové povídání během toho roku us-
kutečnit.

Další ze služeb, které nám rozhodně nej-
sou cizí, ba právě naopak, je Středisko pro
zrakové postižené. Letos je Středisko
opravdu v nouzi a potřebuje každou ko-
runu. Na VSS jsme rozhodli, že bude-li pře-
bytek v sociálním fondu, dáme jej na po-
třeby nějaké Diakonie. Myslím, že v tomto
případě není nad čím váhat. V závěru po-
zdravu naleznete přání paní Červeňákové
připravit nějakou zvukovou knihu. Možná
bychom i za tímto účelem mohli uspořá-
dat sbírku. Nebo by se našel i nějaký větší
dárce? A nebo by se našel kdosi, kdo by byl
schopen záznam sestříhat? To vše středisko
potřebuje.

dovolené a v nejbližší době na to ne-
bude mít čas. Spolupráce se střediskem
HRS: spolupodílení se na vytvoření ri-
tuálu, při kterém by byli pověření za-
městnanci střediska do své práce
(v podstatě se jedná o vyprošení po-
žehnání pro jejich práci).

Zuzana Freitas – formát, jakým způso-
bem se představit skotskému sboru, návrh
natočit video z bohoslužeb se sborovým
obědem, oslovit Luboše Venclů?, pří-
padně natočit na mobilní telefon, Michal
Otřísal je ochoten předat několik triků

Datum příštího staršovstva: 17. 10. 2019

8 Katakomby • říjen 2019

Pověření – povídání – sestříhání
aneb díkčinění má mnoho tváří
Měsíc říjen bývá spojován s oslavou zvanou díkčinění nebo díkůvzdání. Přiznám se, že ne-
vím, který z těch termínů je vhodnější. Vzdáváme díky Hospodinu za to, co jsme dostali, ne-
jen jako dary ze země, ale za vše, co máme, patří díky. Díky činit se snažíme, když pak třeba
konáme cokoliv prospěšného… například sbírky. V říjnu budeme dávat na sociální a chari-
tativní pomoc naší církve. Můžeme také vzpomenout na práci naší Diakonie ČCE, jejíž
mnohá střediska a služby jsou v Praze a konají mnoho dobrého.



Uběhly zhruba tři roky, co jsme spolu
nebyli v kontaktu a za tu dobu se u nás ve
Středisku leccos změnilo.

Především: Středisku nebyly dva roky
po sobě (2015 a 2016) přiznány státní do-
tace, čímž jsme zůstali bez základního fi-
nančního zajištění. V důsledku toho mu-
sel ze Střediska odejít důležitý pracovník,
můj kolega – technik, a i můj úvazek mu-
sel být citelně snížen.

S tímto personálním zajištěním jsme
ovšem přestali splňovat podmínky pro
registrovanou sociální službu, a proto
musela být po téměř deseti letech tato
registrace zrušena. Co to pro nás zna-
menalo a znamená? Ztratili jsme přede-
vším možnost žádat o jakýkoli státní pří-
spěvek. Budoucnost je tedy – pokud se
finančního zajištění týká – ještě nejis-
tější než dřív.

O to víc jsme vděčni Středisku celo-
státních programů a služeb (jehož jsme
od r. 2011 součástí) a jeho vedení, že nás
neodepsalo, ale nadále můžeme – nyní
jako obecně prospěšná služba – zůstat
jeho součástí.

A vděčni jsme samozřejmě i za
všechny jednotlivce či sbory, kteří si uvě-
domili, že i když se snažíme být hodně
skromní, potřebujeme pro naši práci ur-
čité finanční prostředky (na nájem, ener-
gie, materiál, udržování techniky, nevel-
kou mzdu a další) A to že je v současné
době závislé téměř výhradně na darech.
Pomocí byly i příspěvky z Fondu diako-
nických projektů (2017) a svatodušní
sbírky (2018).

Dary jsou potřebné, dary jsou radost,
ale dary jsou i závazkem. Abychom naši
práci konali pokud možno dobře a po-
ctivě. Před lidmi i Pánem Bohem.

Rozhodně bych si ale nepřála, aby se
naše práce soustředila pouze na fi-
nance. Jak je to tedy s našimi službami?
Prozatím se daří, aby téměř všechny
služby, včetně víkendových setkání
a letního pobytu, fungovaly rozsahem
i časově stejně jako dřív. Na tomto místě
bych velice ráda poděkovala všem dob-
rovolným spolupracovníkům (a není
jich právě málo), kteří – většinou pra-
videlně a dlouhodobě – věnují svůj čas
a energii a jakýmkoli způsobem pomá-
hají tomu, aby služby Střediska mohly
fungovat co nejlépe. Za ně za všechny
jsem obzvlášť vděčná!

Pokud zmiňuji „téměř“ všechny
služby, potom je jedna oblast, se kterou
spokojená nejsem a kde cítím vůči na-
šim čtenářům dluh. V posledních letech
se nám nedaří připravovat dostatek no-
vých zvukových knih. Nejde o jejich vý-
běr, ani nahrání, ale zpracování – sestři-
hání – do formátu, který by byl pro
posluchače vhodný a přijatelný. I když
ani bývalý kolega na Středisko nezane-
vřel (spolupracuje nadále na DPP) ča-
sové možnosti mu nedovolují zvládnout
vše potřebné. A tak přemýšlíme, hle-
dáme a doufáme, že i tato situace se po-
daří časem úspěšně vyřešit.

A chceme věřit, že i pro nás platí Pa-
vlovo: „vaše práce není v Pánu marná“.

Jana Červeňáková, vedoucí služby
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Pozdrav ze Střediska pro zrakově postižené
Milí přátelé, sestry a bratři, všechny vás opravdu srdečně zdravím ze Střediska pro zrakově
postižené!



V křesťanských kostelích často vídáme
obrazy utrpení a cesta náboženství vypadá
jako jedno velké sebezapření, Sölle naproti
tomu mluvila o čisté radosti jako motoru
pro dobré jednání a o právu každého člo-
věka na kreativitu a vlastní pestrý život. …

Když jsem po ní pátrala v centrální uni-
verzitní knihovně, zjistila jsem, že police
věnovaná teologii 20. století je plná jejích
děl. Podařilo se jí uspět v disciplíně, ve které
mnoho teologů a teoložek současnosti se-
lhává – navázala tvořivý dialog s ostatními
společenskými vědami.

Její přístup byl přitom velmi kritický, po-
řádala demonstrace a politická modlitební
setkání. Nemlčela ani v době, kdy do ČSSR
přijela vojska Varšavské smlouvy a utnula
pražské jaro. Právě v těchto letech se Sölle
začala intenzivněji angažovat. Vyšla také
její první básnická sbírka složená z přebás-
něných náboženských textů.

Útěk z hodiny náboženství
Nezůstala ale u prostého přepisování

kréda. Popisuje setkání s Bohem jako záži-
tek ze zpěvu své sestry, jako osvobození
plyšového medvěda z krámu s hračkami,
jako pomalé padání sněhu nebo útěk z ho-
diny náboženství. Všímá si přeplněných re-
gálů a vyhazování zboží, vykořisťování
zemí třetího světa, křehké situace migrantů
nebo ohrožení vzduchu a vody znečiště-
ním.

Starověký bohatý Egypt vnímá jako me-
taforu dnešního bohatství konzumu a ná-
kupních domů a vyjití z Egypta do země
zaslíbené je pro ni předobrazem perma-
nentní revoluce.

Tendence jejího teologického myšlení
k dialogu se světem a k přejímání podnětů
z jiných kultur se zprvu nesetkala s nadše-
ním ani u německých kolegů. Přesune se do
USA, kde přednáší, získává profesuru, ně-
která díla pak píše rovnou anglicky. V zá-
věru života se věnuje mystice. Pamatuji si
dva silné momenty z její knihy Mystika
a vzdor – první je obraz hluboké modlitby
jako chvíle, kdy mladá dívka sleduje tiché
sněžení nad setmělým městem; moment
vzdoru potom popisuje jako heslo résiste
vyryté do kamene věže francouzskými hu-
genoty.

Myšlení Dorothee Sölle pro mě shrnuje
to nejlepší z kritické německé teologické
tradice. Informovanost a nadhled jsou pro
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Neochočená naděje. Teoložka Dorothee
Sölle by se dožila devadesáti let
Útlá kniha Fantazie a poslušnost (česky Kalich 2008) byla jednou z těch, které mě inspi-
rovaly ke studiu teologie. Na příkladech z období nacismu kritizovala slepou poslušnost cír-
kevních lavic a představovala Krista jako „nejšťastnějšího člověka“. Její autorka, protes-
tantská teoložka, farářka, básnířka a aktivistka Dorothee Sölle (1929–2003), by se 30. září
dožila devadesáti let.



ni do určité míry vším. Hřích – ústřední
a zároveň tolik zneužívaný pojem křesťan-
ství – vnímá ve dvou podobách: coby bez-
nadějnou apatii, nečinnost a úpadek v šeď,
ale i jako kolaboraci se systémem, která se
přestane ptát po spravedlnosti a sveze se
s převládající mocenskou tendencí. Sölle
však výhodu kritického myšlení neutopí
v akademických vodách a střízlivý přístup
k náboženství nenechá oddělený od žité
víry. Nakonec podlehne mystice, tichému
křiku, myšlence hlubokého odhodlání
a vášně pro život.

Její schopnost přemýšlet o společen-
ských procesech, a přesto nevzdávat své

působení ve světě nyní potřebujeme víc než
kdy dřív. Může být dobrou inspirací pro na-
ději, která se nenechá ochočit.

Magdalena Šipka (1990) je básnířka
a teoložka. Celý článek naleznete zde:
https://www.novinky.cz/kultura/salon/cla-
nek/neochocena-nadeje-teolozka-
dorothee-solle-by-se-dozila-devadesati-
let-40298277

psáno pro Salon (Právo), přetisku-
jeme s laskavým svolením autorky

Magdaleny Šipky. Zkrátil MO.
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SOS CENTRUM
DENNÍ KRIZOVÁ SLUŽBA

Nabízí pomoc v životních situacích, kdy si už nevíte rady.
Přijít můžete bez objednání i bez doporučení.

Služby jsou bezplatné.

www.soscentrum.cz

Provozní doba SOS centra
Diakonie ČCE - SKP v Praze:
v pracovních dnech od 9 do 20 hod.

Najdete nás:
adresa: Varšavská 37, Praha 2
tel.: 222 514 040, 777 734 173
e-mail: sos@diakonieskp.cz

blízko nám. Míru, metrem trasa A, tram. č. 4, 10, 16, 22č. 4, 10, 16, 22

Nacházíte se v těžké životní
situaci?
· Ublížil vám někdo?
· Hroutí se vám život?
· Cítíte se osaměle, nemáte se komu

svěřit se svými starostmi a problémy?
· Právě prožíváte smutek a deprese

a nevíte, co s tím?
· Řešíte životní obtíže, problémy

s dětmi, s partnerem, s nemocí?
Hledáte smysl života?

Tým odborných pracovníků vám poskytne
podporu, pomoc, informace,
nasměrování, jak situaci řešit, změnit,
nebo vydržet.

Nabízíme:
· Pomoc v obtížné či krizové situaci
· Krizovou intervenci
· Sociálně právní poradenství
· Telefonickou krizovou intervenci
· Internetovou linku důvěry
· Chatové poradenství

Co můžete očekávat?
· Pomoc při hledání řešení
· Vstřícný přístup našich pracovníků
· Nebudete se svou starostí

sám/sama
· Můžete zůstat v anonymitě
· Můžete přicházet opakovaně

Máte potíže se zvládáním agrese a vzteku?

S NTOP ÁSILÍ
VEDE KOMUNIKACE S PARTNEREM K HÁDCE
NEBO K FYZICKÉMU NAPADENÍ?
n Nezvládáte svou agresi vůči partnerovi nebo blízkým?
n Končí vaše hádky urážkami, ponižováním, nadávkami?
n Jsou svědky násilí vaše děti?
n Bojí se vás partner/ka nebo další členové rodiny?
n Máte někdy strach sám/sama ze sebe?
n Stává se vám, že nemáte projevy svých emocí pod kontrolou?
n Nechtěl/a jste použít násilí, ale už jste nevěděl/a, jak situaci jinak řešit?
n Chováte se agresivně, když si dáte nějaký alkohol?
n Ve skutečnosti jste nechtěl/a ublížit, ale vymklo se vám to z rukou?
n Míváte kvůli svému chování pocity viny a chtěl/a byste ho změnit?

www.nasilivevztazich.cz

Pro více informací nás můžete
kontaktovat na

Help lince Stop násilí
608 004 444
222 514 040

v naší provozní době, tj. každý
pracovní den od 9 do 20 hodin

a na e-mailové adrese:
vztahy@diakonieskp.cz

Terapie probíhají na adrese:
SOS centrum

Diakonie ČCE - SKP v Praze,
Varšavská 37, Praha 2

Chat poradna
https://www.elinka.iporadna.cz/

sos-centrum

Tým odborníků vám poskytne
psychologickou a terapeutickou
pomoc se zvládáním agrese ve

vztahu.
PROGRAM ZAMĚŘENÝ

NA ZVLÁDÁNÍ AGRESE NABÍZÍ:

Všechny uvedené služby jsou bezplatné.
Program je realizován za finanční podpory:

individuální
terapii

párovou
terapii

skupinovou
terapii

www.soscentrum.cz
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Recept: Rebarborový koláč
Suroviny na koláč do dortové formy o průměru 24 cm:

Suroviny na drobenku:
25 g ovesných vloček (popřípadě bezlepkové mouky)
20 g třtinového cukru
20 g másla
30 g lískových ořechů nebo například dýňových semínek

Postup přípravy
Troubu si předehřejte na 180°C. Máslo rozpusťte a nechte vychladnout na pokojovou te-
plotu. Dno dortové formy vyplňte pečícím papírem a boky vymažte tukem ve spreji nebo
máslem. Připravte si drobenku smícháním všech ingrediencí.
Připravte si rebarboru. Omyjte ji a nakrájejte na kousky 1-2 cm dlouhé. Do mísy prosejte
mouku s práškem do pečiva a špetkou soli. Do nádoby robotu dejte vejce, cukr, vanilku
a šlehejte dokud vám nevznikne hustá, světlá a nadýchaná pěna.
Nyní zbývá už jen propojit všechny připravené ingredience. Do vaječné směsi zlehka
vmíchejte máslo, moučnou směs, rum a na závěr rebarboru. Hotové těsto přesuňte do
formy, lehce rozprostřete bez utemování, posypejte drobenkou a pečte dozlatova při-
bližně 25 minut.

Doporučuje Lenka Vokatá

2 šťastná vejce
170 g třtinového cukru
120 g pšeničné celozrnné mouky
1 lžička prášku z vinného kamene
600 g rebarbory
špetka soli

3 lžíce rumu
1 lžička mleté vanilky
130 g másla



Program říjen a listopad 2019

Pravidelná setkání během měsíce

podle domluvy - 
1 × měsíčně 10.00 setkání nejmenších dětí podle zájmu

2. úterý 20.00 "setkání třicátníků po bytech"

3. úterý 13.30 bilická hodina ve Fokus Praha Karlín

středa 15.00 biblická hodina pro dospělé

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

podle domluvy - 
1 × měsíčně 14.00 setkání seniorů

podle domluvy - 
1 × měsíčně 20.00 schůze staršovstva

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

pátek setkání konfirmandů a starších dětí

4.10.2019 16.00 setkání konfirmandů

6.10.2019 9.30 bohoslužby s dětmi - apoštol Pavel káže Matěj Opočenský

8.10.2019 20.00 setkání třicátníků u Richterů, Oblouková

13.10.2019 9.30 bohoslužby - Pavel a Petr káže Matěj Opočenský

15.10.2019 13.30 biblická hodina ve Fokus Praha

16.10.2019 9.30–14.30 Školení vedoucích humanitárních základen

17.10.2019 9.30 schůze staršovstva

20.10.2019 9.30 bohoslužby díkčinění s konfirmací, křtem a VP káže Matěj Opočenský

24.10.2019 14.00 Setkání seniorů

25.10.2019 10.00 bohoslužby na „zámečku“ domov pro seniory

27.10.2019 9.30 bohoslužby - Pavel káže host

28.10.2019 15.00 Modlitba za domov - Patříme k sobě U Klimenta ČCE

3.11.2019 9.30 bohoslužby s dětmi 

3.11.2019 15.00 ordinace Aleše Rosického Martin ve Zdi

9.11.2019 9.00 konvent pražského seniorátu ČCE Strašnice

16.11.2019 10.00 Svobodných 30 krokem výlet do Prokopského údolí

16.11.2019 14.00 Svobodných 30 ekumenou ekumenické bohoslužby v CČSH



 
 

SLAVNOSTNÍ  
BOHOSLUŽBY  
S ORDINACÍ 
 

 
 
Synodní rada Českobratrské církve evangelické  
zve na slavnostní bohoslužby, při nichž budou náměstkem 
synodního seniora Pavlem Pokorným ordinováni ke službě 
Slova a svátostí tato sestra farářka a bratři faráři 
 

Kristýna Kupfová 
Michael Pfann 
Aleš Rosický 

 

  
Neděle 3. listopadu 2019 v 15 hod. 

Kostel Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1 
 

 

O neznámý pohár
ještě neobjevené/ho mistra/yně
Během října nám skončí výstava krásných a vtipných kreseb Ja-
romíra Františka Fumase Palmeho. Galerie osiří…

Když jsme při brigádě objevili pozapomenutý v koutě za-
strčený ping-pongový stůl, napadlo nás, co jej po dlouhém
čase oprášit? Co vy na to? Přihlásili byste se do turnaje ve
stolním tenise? Místo k vyniknutí bude. Galerie se v mžiku ve
sportovní arénu promění. První mače by mohly proběhnout
27.10. Tabulka k zapisování bude viset na nástěnce pod
schody.

Svobodných 30 
krokem i ekumenou
Anežka a Janek Šilarovi bydlí v Prokopském údolí, v Hlubočepech.
Bydlí tam u Jungwirthů. A Janka napadlo, co udělat podzimní výlet
do „Prokopáku“? 16. 11. 2019 je ten správný čas. Náš výlet, na který
jsou zvány celé rodiny s dětmi, nese název Svobodných 30. Bude nás
třicet? Výlet ukončíme 30 pečenými buřty na ohni. Pojďte s námi.

Den na to v neděli 17. 11. 2019 odpoledne proběhnou eku-
menické bohoslužby u československých husitů. Slavit společně
svobodu, také se ale ptát, co by šlo lépe a v té nejhlubší rovině
společně poděkovat. Díky, že to jde. Pánu Bohu díky.

Modlitba za domov 
28. 10. 2019
Patříme k sobě!

Církve Ekumenické rady církví každý rok spojují své síly k tomu, aby důstojně a s vděčností připomněly vznik našeho prvního sa-
mostatného státu. Společně se schází, aby se modlily za požehnání a ochranu pro naši zemi. Součástí akce je bohatý duchovní a kul-
turní doprovodný program, vyvrcholením je ekumenická modlitba, kterou bude přenášet Česká televize. Místem konání se letos stal
evangelický a někdejší utrakvistický kostel u Klimenta v Praze v Klimentské ulici. Hlavní program – sama Modlitba za domov v pří-
mém přenosu České televize – začíná v 15.00 hodin.

Od 17 hodin následuje diskuze ve sborovém sále a v 19 hodin je plánován koncert. 

Podrobnosti najdete na
http://www.ekumenickarada.cz/in/3098/patrime_k_sobe_pripomina_letosni_modlitba_za_domov#.XXuljigzaUn
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