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Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 
1. Korintským 7,23



V 1. listě do Korintu apoštol Pavel píše
„Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte
otroky lidí.“ Se slovem výkupné se asi
dnes nejčastěji pojí únos. Někdo byl ně-
kým unesen a je třeba zaplatit výkupné…
V době apoštola Pavla se lidem vybavil
trh s otroky.

Ať už otrok, nebo oběť únosu, vždy se
jedná o člověka bez svobody a důstoj-
nosti. Místo důstojnosti obdržel „hod-
notu“. Stal se naceněnou položkou v se-
znamu únosce či otrokáře.

Netuším, jakou máte zkušenost vy, já
jsem se nikdy do takové situace nedostal,
ale někdy na mě padne pocit, že jsem
vlastně nějakým číslem, naceněnou po-
ložkou. Třeba v případě sjednávání hy-
potéky, jakékoliv půjčky, nebo životního
pojištění, to se celkem rychle dozvíte, na
kolik si vás „cení“ a jak moc jste tržní.
Jsou ale i jiné případy, tak třeba, když si
přečtete na dveřích nějaké organizace
Human resources – lidské zdroje. Tzv. HR
se zabývá řízením lidského kapitálu v or-
ganizaci, tedy řízením zaměstnanců jako
celku. Liší se od manažerského řízení tím,
že řídí zaměstnance jako celek a poskytuje
manažerům „nástroje“, kterými mohou

přímo i nepřímo působit na růst a udržení
produktivity práce. Takhle to najdete na
wikipedii.

Milí přátelé, bratři a sestry, i takhle se
na vás dívá svět. Jako na lidské zdroje pro
růst a udržení produktivity práce… ži-
votní úrovně a blahobytu. Není to sice
otroctví, ale jakési zvláštní odlidštění tam
cítím. Apoštol Pavel těm odlidštěným ko-
rintským bratřím a sestrám píše: cena
byla zaplacena, respektive vaše hodnota –
čest – vám byla zakoupena. Tuhle zprávu
říká i nám.

Na světové burze, trhu, agoře, kam Je-
žíš Kristus smrtí a vzkříšením vstoupil,
se nakupuje ve velkém. Nakupuje bez roz-
dílu, aby se lidem vrátila pravá hodnota
a svoboda. Stačí tomu uvěřit. A možná
ani to ne. Možná stačí touha nestát se
zase lidským zdrojem, ale člověkem. Člo-
věkem, který miluje. Který žije nejen pro
sebe, ale pro to, co je kolem. Nenechá se
určovat trhem, ale láskou Kristovou. Ta
osvobozuje, tak nebuďte otroky lidí! Mi-
lujte. Věřte tomu.

PS: Jo, a Personální fond (taky takové
pěkné pojmenování,) i ten bude třeba jed-
nou zaplacen…

Matěj Opočenský
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Bylo za vás zaplaceno výkupné,
nebuďte otroky lidí (1. Kor 7, 23)

V křesťanském pojmosloví hraje důležitou roli myšlenka „vykoupení“. Já si s některými
zásadními křesťanskými pojmy ale už delší čas tak nějak nevím rady. Jako by ztratily
řeč. Nebo se staly jakousi parodií role, kterou hrály kdysi v dějinách. Nevím, čím to je.
Protože síla v těch slovech je. Respektive tam, kam neodbytně míří, tuším životní in-
spiraci a moc i naději. Slovo vykoupení staví cestu ke svobodě a důstojnosti. Zkusme
ji společně s apoštolem Pavlem hledat a rekonstruovat.



Co se stalo v lednu?
Na Nový rok jsme slavili bohoslužby s večeří Páně
a také jsme při nich losovali heslo pro náš sbor na rok
2020. Los provedl nejstarší účastník bohoslužeb bratr
Emil Veber a vytáhl toto: Neboť my všichni, ať Židé či
Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Du-
chem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napo-
jeni týmž Duchem. (1. Kor. 12,13)

Jedno tělo. Snažím se touto metaforou začínat při
bohoslužbách každé slovo pro děti. Kdo všechno
toto tělo tvoří, že se neomezuje na konkrétní čas
a prostor, ale překračuje právě tyto kategorie. Že jej
netvoří jen Ježíš, ale také jeho učedníci a po dva tisíce
let mnoho a mnoho dalších. Smíme věřit, že i my do
jeho těla patříme.

Lednové bohoslužby s dětmi měly téma právě
z této 12. kapitoly 1. listu do Korintu a snažil jsem se
přiblížit téma darů Ducha Svatého a motiv jednoty.
O dalších nedělích se děti dozvídaly o Janovi z os-
trova Patmos a my dospělí slyšeli kázání postupně od
Michaela Otřísala, Zdeňka Bárty a Karla Müllera.
Moc jim za tuto službu děkujeme.

Hned zkraje roku jsme oslavili krásné narozeniny
Hany Velátové. Děkujeme jí nejen za uspořádání
oslavy, ale za její službu sboru. Ať jí Pán Bůh dává své
požehnání a má v životě dost radosti.

25. 1. 2020 jsme se rozloučili ve sboru na Vino-
hradech s profesorem a také naším bratrem fará-
řem Petrem Pokorným, který zemřel po krátké těžké
nemoci a který ještě o první adventní neděli loň-
ského roku u nás kázal. Jeho kázání je dostupné na
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/ Editorial
Milí čtenáři a milé čtenářky,

lednové staršovstvo bylo ne-
smírně zajímavé. Dostali jsme
se k mnoha bodům a jeden
z nich bych rád rozvinul
v tomto „úvodníčku“. Je to
vlastně dozvuk vánoční hry.
Velmi intenzivně jsme totiž
promýšleli nápad požádat
děti a celý tým, aby vánoční
hru ještě jednou zahrály…
Ptáte se proč?

Napadlo nás, že bychom hru
mohli uvést jako takovou be-
nefiční akci. A výtěžek ze
vstupného bychom dali
 Diakonii HRS, která pomáhá li-
dem v uprchlických táborech.
S ředitelkou Kristinou Ambro-
žovou jsme celou věc konzul-
tovali a dospěli k závěru, že
bychom to letos už těžko us-
kutečnili, ale že pro vánoční
hru roku 2020 je to skvělá
a realizovatelná výzva.

Doufám, že se nám to pod-
aří a nápad nezapadne. Jinak
hra je báječně natočená Mi-
chaelem Otřísalem a je mož-
né si ji u mě objednat vypá-
lenou na DVD.

Přeji vám inspirativní čtení
a odhodlání k dobrým nápa-
dům

Za redakci 
Matěj Opočenský



našich sborových webových stránkách i s jeho ne-
zapomenutelným kazatelským přednesem. Děku-
jeme Pánu Bohu za jeho život a celou jeho službu.

Den na to jsme si povídali se seniorátním farářem
Karlem Müllerem o jeho práci pro pražskou mlá-
dež, o pořadu Pastoral Brothers a mnoha dalších té-
matech.

A já si užil skoro dva týdny dovolené a mimořádně
povedený Farářský kurz, který proběhl poslední led-
nový týden.

Vaření polévky pro
lidi bez domova
Pozor, změna termínu!!!
V únoru nás čeká další vaření polévky pro lidi bez do-
mova. Došlo ale ke změně termínu. Polévku budeme
vařit až ve středu 26. 2. 2020 a opět odpoledne. Se-
šli bychom se ve 13.00 a vařili bychom nejpozději do
17.00. Od 15.00 pak proběhne biblická hodina.
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Anketa
staršovstva
1. Jak dlouho jsi, Ondřeji, 

ve staršovstvu?
Řekl bych, že už končím třetí období…
tedy něco kolem 18 let (je to možný!?).

2. Co to pro tebe znamená?
Znamená to hledání dospělosti – při-
jmutí odpovědnosti za sebe i za druhé.
Navazování na generace předchozí, ge-
nerace, které sbor založily a provedly ne-
lehkými časy komunismu. Znamená to
hledání tváře sboru pro dnešní dobu,
spolubytí s lidmi, které mám rád, učení se
toleranci a víra, že mladší generace ply-
nule veslo převezmou a sbor bude dál
kráčet po té úzké cestě… (A pak také ty
seniorské pochutiny, po kterých se tak
krásně tloustne, protože se člověk
zkrátka neudrží, když se na něj to ne-
odolatelné „pokušení“ několik hodin
„směje“ z talířů!)

3. Na co rád z toho, co jsi zažil
ve staršovstvu, vzpomínáš?

Především na lidi. A to skutečně na
všechny, které jsem tam zažil, i když ně-
kdy bývala staršovstva velmi napjatá
a dusná… (Ale nejvíce asi na Joela Po-
korného, který měl vždy vše pečlivě při-
praveno a do hloubky promyšleno a který
byl ve staršovstvu pozitivní, konstruk-
tivní a výrazně tmelící osobou s nejen or-
ganizačně-praktickými a ekonomickými
schopnostmi (bylo-li potřeba), ale právě
i s vždy přítomnými důrazy duchovními.)

4. Budeš pokračovat? A koho by sis
přál ve staršovstvu?



Hledáme pomocníky:
• s nákupem: kdykoliv před vlastním vařením
• s dopravou na Hlavní nádraží: od sboru nutné

vyjet nejpozději v 17.20. Návrat s hrncem do sboru
po výdeji cca v 18.45.
Pokud se najde řidič a síla pro odvoz, bude moci

proběhnout i biblická hodina pro děti v Jablíčkově.
Moc vám děkujeme.

Ekumenický popelec
(27. 2. 2020)
a Zimní večery
V kostele Sv. Václava na Čechově náměstí opět  prou -
dí mezi Vánocemi a Velikonocemi Zimní večery.
Mnohožánrová a ekumenická setkání jsou i letos
propojena s ekumenickými bohoslužbami na za-
čátku postního období. Letos Popeleční středa při-
padá na 26. 2. 2020. Den na to, 27. 2. se pak bude ko-
nat i naše společná bohoslužba.

Myslím, že je to víc než symbolické začínat právě
postní období spolu a slavit jednotu v mnohosti.
Umět se srovnat do trojího zástupu, přijmout zna-
mení popelce a slyšet slova „Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se navrátíš“ nebo „Čiň pokání a věř
evangeliu“.

Výroční sborové
shromáždění 15. 3. 2020
Rok se s rokem sešel a opět se bude konat výroční
sborové shromáždění (VSS). Co to je? A kdo se ho
může zúčastnit? VSS je hlavním orgánem (něco
jako „valná hromada“) sboru. Rozhoduje o zásad-
ních změnách, volí faráře nebo staršovstvo (za před-
pokladu, že jim vyprší mandát, nebo se vyskytne jiný
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Nejsem schůzoidní natož funkcionářský
typ. Také přemýšlím, jsem-li (a čím) star-
šovstvu /sboru nějak prospěšný – tedy
víc než jen jako plátce saláru… Bude-li
zájem, abych pokračoval, nebudu se asi
bránit, ale hlavně to ve výsledku – na-
štěstí (?) – nezáleží na mě, ale především
na ostatních členech sboru, koho demo-
kraticky zvolí. Koho bych si přál já, to je
těžké říci, protože ve vršovickém sboru je
kromě mých současných skvělých spolu-
starších množství dalších potenciálních
kandidátů s velkým potenciálem – otázka
je, nechají-li se ke kandidatuře přemlu-
vit… Každopádně bych byl moc rád,
kdyby nové staršovstvo bylo alespoň
zpola tak pozitivní a konstruktivní, jako
je to současné.

5. Odpověď Richardovi Šípkovi z led-
nové ankety:

„Kde by podle tebe bylo ideální místo
pro sborový kostel? Předpokládejme, že
nejsi spoután ani finančními prostředky
ani již zastavěnou plochou.“
Milý Richarde, po letitých zkušenostech
s provozem našeho vpravdě under-
groundového prostoru bych volil bezba-
riérové prostory nad zemí a ve větší blíz-
kosti MHD, ideálně s menší zahradou
okolo. Proč? Protože po celou dobu, co
jsem ve staršovstvu, se řeší problémy
s bariérovostí, s klimatizací a s tepelnou
nevytopitelností některých částí sboru
v zimním období. Osobně bych nezapo-
mínal na naopak snadnou vytopitelnost
našich prostorů vodou (či – nedej Bože –
kanalizací). Dalším výrazným problé-
mem podle mne je malá farářská kance-
lář bez oken. A teď konkrétněji: Jako bez-
nadějný romantik miluji gotické
hřbitovní kostely na vrcholcích kopců
obklopených loukami, poli a remízky



důvod), schvaluje rozpočet a vůbec je to skvělá mož-
nost, jak společně probrat sborový život v uplynulém
roce a poskytnout zpětnou vazbu faráři a staršovstvu
a něco případně změnit. Letos se budeme bavit
o volbě staršovstva. Volba ale proběhne až na podzim
roku 2020.

A kdo se může VSS zúčastnit? Zúčastnit se ho
může každý, ale jen plnoletí/é členové/ky sboru mají
hlasovací právo. VSS ale může komukoliv na místě
udělit hlas poradní, a tak přijďte i vy, kteří sice nejste
členy sboru, ale máte k němu blízko a záleží vám na
něm.

Po únorové schůzi staršovstva bude vyvěšen sez -
nam členů a členek sboru s hlasovacím právem.
Předpokladem pro hlasovací právo je účast na sbo-
rovém životě.

Kolik najdeš salárníků
pod jednou platbou?
Synodní rada zaslala rozřešení letité neutuchající
debaty o tom, kolik salárníků se skrývá pod jednou
salární platbou. Obecně vzato salárník je člen sboru,
který zaplatil salár – tedy příspěvek na chod sboru.
Problém ale nastává, když od jedné rodiny, která má
více výdělečných členů – tedy salárníků – chodí jedna
platba. Kolik jich pak je? Řešení této letité otázky
jsme obdrželi v letošní první sborové zásilce a my se
o výsledek s vámi dělíme:

„V souladu s ŘHC čl. 8 odst. 3 platí, že salárníkem
je každý jednotlivý člen sboru s vlastním příjmem.
Vzhledem k obvyklé praxi, kdy manželé, případně celé
rodiny platí salár společně, je nutné si ve sborové evi-
denci plátců k těmto společným platbám přiřadit sku-
tečný počet členů sboru, za které je salár placen
a tento udaj uvádět do evidenčního dotazniku.“

A nám nezbývá než dodat: Heuréka!
Vaše redakce.
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s cestou, kterou lemuje ohromující alej
zdravých letitých listnáčů… Ale jako zá-
roveň realista, máme-li zůstat ve městě –
konkrétně ve Vršovicích, bych volil místo
ideálně v rámci Vršovického náměstí
(kde tedy už je kostel československých
husitů a vlastně i římských katolíků)
nebo Čechovo nám. (kde už je kostel řím-
skokatolický), případně místo někde po-
blíž Vršovického nádraží. Další možností
by byla třeba ulice Vladivostocká, kde je
blízko na autobusy i tramvaje (místo hřišť
či přímo stadiónu čínských slávistů – Je-
línkovi prominou). Zkrátka místo ro-
zumně umístěné v trojúhelníku sborů
ČCE: vinohradského – strašnického –
nuselského.

5. Komu ze staršovstva bys chtěl, On-
dřeji, položit otázku a jakou?

Zeptal bych se na oplátku Richarda
Šípka (potažmo i kohokoli dalšího, kdo
by se chtěl přidat): Kde by bylo ideální
místo pro sbor podle tebe? (Když ses,
Richarde, ptal, evidentně ses nad tím již
také zamýšlel…)

A ještě z minula otázka na Báru Maso-
pustovou od Richarda Šípka: 
Dala ses ke starším proto, že celý den
pracuješ s mladšími?
Hlavně proto, že mě Matěj oslovil a vy-
vrátil všechny mé argumenty, proč ne-
mohu být starší. Ale také proto, že jste
tam vy, muži! Zuzko, Jitko neberte si to
osobně:-). Zjistím na staršovstvu, kam se
hýbe svět a jak to vidí muži. Po dětském
a převážně ženském kolektivu je to pří-
jemná změna. Omlouvám se všem, kte-
rým tato odpověď přijde genderově ne-
korektní.



Život (provoz) sboru: Sborová setkání:
konfirmandi – možná posila Josef Barto-
šek ml., třicátníci – kruh je dynamický :-)),
integruje i nové členy; křestní příprava: ně-
kolik jednotlivců paralelně nastupuje
křestní přípravu.
Témata z minula a nová
Vysluhování VP: docela se daří organizace
Zdravice do Skotska: pracuje na ní Michael
Otřísal a David Sinclair organizuje Česko-
skotské setkání v roce 2021: Dear Friends, In
April 2021, the weekend after Easter, I am
planning an event in Prague to celebrate our
connections between Scotland and the Czech
Republic. A draft programme is attached.
I wondered if the two congregations in Pra-
gue, who have or are developing connections
with Scotland, would be willing to be a part of
this. You will see from the draft that I am
wondering if the two churches could host
a small part of the gathering; you will also see
that this would be on the Saturday morning.
Also, if someone from each congregation
would be willing to be part of the planning
group, that would be very helpful. Please let
me know if you could help in this way – and
suggestions for the event would also be great.
Debata: připadá na víkend po Velikonocích;
Zuzka Freitas napíše Davidovi a zeptá se na
jeho představu. Během dubna přijede pár
ze Skotska do Prahy. Je třeba dokončit
urychleně zdravici do Skotska.
Mládež: Karel Müller (sen.farář) bude
u nás kázat 26.1. něco jako „mládežnické
bohoslužby“. Po kázání Martina Sabo je
reálnější, že by naši mládežníci mohli tu
a tam zajít na strašnickou mládež.
Celocírkevní kampaň Hlavu vzhůru 5%:
Debata: forma není nejšťastnější; použi-
jeme časem, podle potřeby.

Sborová dovolená Šumava 25. 7. – 1. 8.
2020: Máme zarezervovanou Chatu u krtka,
je tam méně pokojů než loni a taky to bude
o něco dražší (https://www.e-chalupy.cz/su-
mava/chata-u-krtka-nove-hute-7984.php).
Někteří budou muset do vedlejšího pen-
zionu Švehlíkova chata, který je těsně vedle
a zahrada je skoro společná. Je tam větší
komfort, nedá se vařit, lze objednat nějakou
penzi (možné společné stravování u Krtka,
kde budeme vařit společně). 
Info o penzionu: https://www.e-chalupy.cz/
/sumava/nove_hute_ubytovani_chata_pro-
najmuti_0420.php
Víkendovka v Bělči!: Pokud ano, tak reser-
vovat datum. Březen? Duben? Domluvíme
se nejprve se Skoty, jestli by do Bělče nejeli
s námi – domluví Zuzka Freitas příští týden
Revize kartotéky: debata
Co bude: VSS 2020 – 15. 3. 2020
Reflexe: Vánoční hra: předán dar Báře Ma-
sopustové, debata nad reprízováním letošní
hry: udělat jako benefici pro Diakonii; bu-
dou třeba 3 zkoušky před představením.
Závěr: po domluvě s Kristinou Ambrožovou
letos benefici neuskutečníme, ale příští rok
bychom hru nacvičovali už s tímto záměrem.
Diakonie by takovou benefici uvítala.
Hra je k dispozici také na DVD a je ke shléd-
nutí na  YOU TUBE! – děkujeme Mi-
chaelovi Otřísalovi za zhotovení záznamu!
Katakomby: uzávěrka 29. 1. rubrika
otázky na starší: odpovídaliy Pavel a Ri-
chard, další jsou Michal a Ondřej :-) Matěj:
uvažuju o zřízení redakčního kruhu: oslovil
jsem několik lidí, kteří promýšlejí zapojení.
Vítáme další dobrovolníky.
Technický provoz: Sborové nahrávadlo…
stream – Slávek Heřman a Michael Otří-
sal. Zvuková technika zlobila, ale nikdo
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přesně neví proč. VZT: stále funguje! – ale
oprava ještě není zaplacena. Topení: S Lu-
bošem Venclů jsme řešili topení. Měli by-
chom promyslet topný systém. Zda bu-
deme topit častěji a teplota tolik nespadne,
nebo budeme topit jako doposud, ale ohří-
vat budeme prostory vlastně odznovu.
První varianta zřejmě bude znamenat zvý-
šení odběru plynu. snad by pomohlo nale-
pit izolaci zezadu na sádrokartonové desky.
Nový úkol služby: ZAPSAT STAV PLY-
NOMĚRU!
Finanční situace k 31. 12. 2019 (orien-
tační):
Sbor: Náklady celkem: 430 350,-; rozp:
641 314,-
Odvody: Seniorátní repartice 14 300,-; Ce-
locírkevní repartice 25 000,-; PF 133 600,-
Náklady: Spotřeba materiálu 17 350,-;
Služby 141 000,- (opravy 2800,-, cest:
9100,- reprezentace 16 600; ostatní:
111 600,-), dary 24 400,-, mzdy 40000,-
Sbor: výnosy celkem: 631 400,-; rozp:
563 000,-
Sbírky 72 200,-; rozp: 80 000,-
Dary členů sboru: 16950,- (z toho 6000,-
kupony, které jdou do sbírky při bohosluž-
bách); Ostatní dary tuzemské: 66 400,-
Rozp dary celk.: 40 000,-

Salár: 440 390,-; rozp: 390 000,-
Byt: náklady: 26 000,-; byt výnosy: 42 000,-
celkem 16 000,-; rozp: 10 000,-
Hospodářský zisk celkem 217 000,-
Rozp: -88 000,-
Nezapočítáno: energie, odpisy 97 000,-
Inventarizaci majetku sboru vykonala
Věra Adamcová a Matěj Opočenský. In-
ventarizaci pokladny provede V. Adam-
cová a H. Velátová. Zpráva o inventari-
zaci je přílohou programu. Ze zprávy
vyplývají úkoly: Odepsat 1 ks sklápěcí židle
– jednomyslně schváleno. Zajistit vyčištění
a opravu ubrusu na stůl Páně – TV
Příspěvek na PF (za administraci) od
zručského sboru: cca 8600,-
Diakonie: Fairtrade: do Katakomb dáme
vystřihovací anketu, aby se zjistilo, co bu-
deme přesně chtít.
Celocírkevní sbírky a platby: provedeno
a odvedeno: sbírka pro bohoslovce, vika-
riát, podporu začínajících kazatelů a další
vzdělávání kazatelů – 25. 12. 2019 (2700
Kč) – odesláno 2700,- Kč; 12. ledna – bude
sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku – in-
formaci uveřejnit v Katakombách
Různé: Matouš Vokatý: narozeninová
oslava 9. 2. 2020
Datum příštího staršovstva: 13. 2. 2020
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Zpráva o provedení inventarizace hospodářských prostředků 
FS ČCE Praha Vršovice ke dni 31. 12. 2019

Dne 29. 12. 2019 byla provedena inventarizace hmotného majetku s tímto výsledkem:
chybí jedna sklápěcí židle. Vyšívaná pokrývka z Jeruzaléma je politá červeným vínem
a na jednom místě natržená. Mohla by být navržena k likvidaci, ale před tím by bylo
vhodné ji dát vyčistit a rozhodnout podle toho, jak čištění dopadne. Natržené místo je malé
a jistě by bylo možné ho spravit. Navíc by nebylo pod pultíkem vidět.

Dne 7. 1. 2020 byla provedena inventarizace peněžních prostředků k 31. 12. 2019
v pokladně sboru. Stav hotovosti odpovídá zůstatku v pokladní knize.

Praha 7. 1. 2020
Za hlavní inventarizační komisi Věra Adamcová



Prof. ThDr. Petr Pokorný,
DrSc., dr.h.c. (1933–2020)
V ranních hodinách 18. ledna 2020, obklopen svou rodi-
nou, zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, profesor Nového
zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Kar-
lovy. Fakulta v něm ztrácí výrazného  a oblíbeného učitele,

pronikavého badatele mezinárodního věhlasu a neúnav-
ného organizátora vědecké práce, který hlubokou erudici
v biblistice, teologii, filologii i filosofii spojoval s přátelsky
otevřenou určitostí svědka křesťanské víry.

Petr Pokorný se narodil 21. dubna 1933 vBrně. Po stu-
diích na tamním klasickém gymnáziu vystudoval teolo-
gii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě
(dnes Evangelická teologická fakulta UK). V roce 1958
byl ordinován jako kazatel Českobratrské církve evan-
gelické a do roku 1967 působil v církevní službě jako vi-
kář v Praze na Vinohradech a farář v Praze-Vršovicích.
Během této služby externě studoval koptštinu a řeckou
literaturu vPraze ave Vídni, strávil také jeden trimestr po-
stgraduálního studia uprofesoraG. D. Kilpatricka vOx-
fordu. V roce 1959 podal doktorskou práci (SOMA
CHRISTOU v epištole Efezským), kterou však kvůli
průtahům ze strany státních orgánů směl obhájit teprve
v roce 1963. Podobně nuceně zpožděná byla jeho habi-
litace vroce 1967 na základě práce podané opět let dříve
(Gnostická mystéria). V témže roce byl na jeden rok po-
volán jako docent Nového zákona na univerzitu v Gre-
ifswaldu v tehdejší NDR. Od roku 1968 vyučoval novo-
zákonní biblistiku jako spolupracovník a později
nástupce svého učitele J. B. Součka na Komenského bo-
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Zprávy z ČCE
Synodní rada k situaci
v Nigérii
Synodní rada Českobratrské církve
evangelické se zabývala situací
v Nigérii, kde probíhá kruté pro-
následování křesťanů.

Synodní rada Českobratrské
církve evangelické se na svém
řádném zasedání se znepoko-
jením zabývala velmi vážnou si-
tuací v Nigérii, kde bez větší po-
zornosti médií a světových spo-
lečenství probíhá kruté proná-
sledování křesťanů.

Synodní rada s mimořádnou
naléhavostí předává podnět
k řešení nedávno zřízené pra-
covní skupině při Ekumenické
radě církví v ČR. Skupina má do-
provázet aktivity na podporu
pronásledovaných křesťanů
a usilovat v této věci o dialog se
státními orgány, zejména s Mi-
nisterstvem zahraničních věcí.

Akce pro mládež:
Běžky nebo pěšky!
I letos vyrazíme do hor na zimní
pobyt. Tentokrát pojedeme do Ji-
zerských hor, do Nového Města
pod Smrkem.

• Cena 600 Kč.
• Spaní na matracích na

podlaze.
• Snídaně a večeře budou

zajištěny. Trasy se domluví
na místě.



hoslovecké, dnes Evangelické teologické fa-
kultě v Praze, profesorem byl jmenován roku
1972. V období 1996–1999 fakultu řídil jako
její děkan. Vroce 1968 se na základě práce Po-
čátky gnose: Vznik gnostického mýtu obožstvu
člověk stal kandidátem historických věd (CSc.)
v oboru řecká literatura, v roce 1993 získal
v témže oboru titul doktor historických věd
(DrSc.). Významným plodem jeho úsilí o ba-
datelskou spolupráci je Centrum biblických
studií Univerzity Karlovy a Akademie věd
České republiky, které vroce 1998 založil avle-
tech 2001–2010 vedl.

Profesor Pokorný rozhodně nebyl badatel
jednoho tématu, ve značné šíři jeho odbor-
ného ipopularizačního díla však lze zazname-
nat zřetelné soustředění. Především meto-
dické: při vší erudici lingvistické a historické
chápal práci biblisty důrazně jako úkol teolo-
gický, tedy interpretační. Tento zájem prostu-
puje celé jeho dílo, ale projevuje se i v tom, že
v něm významné místo mají souvislé výklady
biblických i jiných textů.Zřetel kteologickému
obsahu a záměru novozákonních spisů, který
nelze oddělit od zkoumání jejich literární po-
vahy, výrazně uplatnil i v jejich analytickém
přehledu, vydaném nejprve česky jako Lite-
rární a teologický úvod do Nového zákona
(1993).

Nejprve vsouvislosti sproblémem překladu
– podílel se na Českém ekumenickém pře-
kladu Bible a v letech 1975–1996 byl členem
překladatelského výboru United Bible Socie-
ties – později svá zkoumání v obecnější rovině
shromáždil do monografe Hermeneutika jako
teorie porozumění (česky 2006, anglicky první
díl 2011). Druhé ohnisko Pokorného badatel-
ského soustředění lze najít ve vymezení látky,
jíž věnoval svoji pozornost. Zabýval se přede-
vším synoptickými evangelii adeuteropavlov-
skými epištolami. Zájem oduchovní prostředí
deuteropavlovských epištol jej hned zkraje při-
vedl k fenoménu gnosticismu, jemuž se věno-

val v řadě speciálních studií i v souborné mo-
nografi určené širší veřejnosti (Píseň o perle,
1986, 1998). Soustředěnost Pokorného práce
je ovšem patrná především v jeho zájmu
o vlastní střed křesťanské teologie – osobu
a význam Ježíše z Nazareta. Ukázkou brilant-
ního propojení historického ainterpretačního
hlediska je jeho práce o vzniku christologie
Petr Pokorný nepřestal být teologem prakti-
kujícím, byl učitelem nejen akademickým, ale
také učitelem církve. Ve své hermeneutice roz-
pracoval koncept svědectví, na který filoso-
ficky upozornil P. Ricoeur a který zároveň pa-
tří ke klíčovým pojmům biblické tradice –
a sám byl také svědkem. Byl podnětným vy-
kladačem biblických textů jako kazatel nejen ve
své evangelické církvi, přednášel o teologic-
kých, historických ifilosofických otázkách pro
církevní i širší veřejnost. Ve své církvi působil
v teologickém poradním odboru církevního
vedení, vystupoval na jejích synodech. Jako
autor několika písňových textů trvale obohatil
církevní zpěvník.

V listopadu 2019 byl kazatelem při slav-
nostních bohoslužbách ke stému výročí zalo-
žení fakulty, téměř k dokončení dovedl pro-
jekt Biblické základy křesťanské kultury
v rámci individuálního grantu Donatio Uni-
versitatis Carolinae, jímž jej jeho univerzita
poctila za celoživotní dílo.

Křesťanské svědectví chápal na prvním
místě jako rozhodné, nemoralizující svědectví
o naději: „Nezadržitelný vývoj k dobrému je
iluze. Rozhodně však nejdeme k čertu. Ten
slavný protějšek, biblicky nazvaný poslední
soud a království Boží, k nám přichází i upro-
střed propadů a je silnější než dějinné katas-
trofy. (…) Především je však silnější než ti
chytří, realističtí slušní skeptici. (…) Naděje
přichází z druhé strany, jejím základním tva-
rem není budování, ale advent, příchod, se-
tkání. Ale týká se dějin a inspiruje k dějinné
orientaci.“ (Den se přiblížil, 2007)
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Milé sestry a milí bratři,
v pátek 31. ledna 2020 ve 23.00 green-

wichského času již nebude Spojené krá-
lovství členem Evropské unie. Spojené krá-
lovství opouští EU, ale neopouštíme
Evropu.

Naše církve po staletí přispívaly k rozví-
jení křesťanské tradice v Evropě a také z ní
hojně čerpaly. (…) Naše církve mají sbory
v mnoha městech v Evropě a udržujeme
úzké společenství s partnerskými církvemi
napříč kontinentem. Zůstáváme nadále ev-
ropskými církvemi, jako součást jedné
velké celosvětové církve.

(…) Budeme i nadále naplno hrát aktivní
roli v rámci evropských ekumenických or-
ganizací a podporovat naše sbory a part-
nery v dalších částech Evropy.

Naše církve budou i nadále prosazovat
hodnoty, které s vámi sdílíme, prosazovat
mír a chránit lidská práva a důstojnost.

Budeme se i nadále věnovat zájmům,
které s vámi sdílíme, zajišťovat blaho všech
občanů a starat se o to, aby naše vlády od-
povídaly za otázky týkající se bezpečnosti,
svobody a sdílení prosperity.

Budeme s vámi nadále spolupracovat na
velkých výzvách naší doby; jak evropské
národy reagují na nucenou migraci a jak
se přizpůsobujeme a reagujeme na klima-
tickou krizi.

Budeme i nadále odhodláni dodržovat
zásady solidarity, které nás spojují po
mnoho let, a kterých se musíme pevně
držet v době rostoucí xenofobie, nábožen-

ské diskriminace, nerovnosti bohatství
a sobeckého nacionalismu.

Stále oceňujeme vaši podporu a zájem
o naši situaci v uplynulých letech a žádáme
vás, abyste zůstali s námi, zatímco budeme
poznávat, co nám budoucnost přináší a jak
můžeme společně nabídnout naději a smí-
ření všem našim společenstvím ve snaze
následovat Ježíše v našem každodenním
životě.

Modlete se za nás, jako se za vás modlíme my.

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů,
a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je
jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my
všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svo-
bodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni
v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž
Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho
údů.  (1. Korintským 12)

(Efezským 4)

Podepsáni:
Revd. Dr. Barbara Glasson and Professor
Clive Marsh (President and Vice-Presi-
dent of the Methodist Conference)
Revd. David Mayne (Moderator of Coun-
cil, Baptist Union of Great Britain)
The Right Revd Colin Sinclair (Modera-
tor of the General Assembly of the
Church of Scotland)
Revd. Nigel Uden and Mr. Derek Estill
(Moderators of the General Assembly of
the United Reformed Church)
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Dopis církví v Británii církvím
v členských státech Evropské unie
V pátek 31. ledna 2020 ve 23.00 greenwichského času již nebude Spojené království členem
Evropské unie. Čtyři britské církve adresovaly vedení Českobratrské církve evangelické svůj
dopis ujišťující o budoucí spolupráci:



Vydává: Sbor t  cí  , P  10 - Vršov , T  1
A   t t . T .: 272 734 010, Sb. : 776 123 320, : t.cz,

ttp:// . t.cz; ttp://www.f . / . c
.ú.:  t  280963329/0800, í : 10+o í í o

 : T. V tý; K tury: T. Hrubý; O  t
   výt : 11,50 K , pošt  13,80 K

Vydává: Sbor t  cí  , P  10 - Vršov , T  1
A   t t . T .: 272 734 010, Sb. : 776 123 320, : t.cz,

ttp:// . t.cz; ttp://www.f . / . c
.ú.:  t  280963329/0800, í : 10+o í í o

 : T. V tý; K tury: T. Hrubý; O  t
   výt : 11,50 K , pošt  13,80 K

Recept: „Předpostní“ kachní paštika

Brusinky rychle spařím horkou vo-
dou, pak zakápnu trochou koňaku
a nechám nasáknout. Játra zbavím
blan a jiných nechutností, NEkrájím,
doplním misku červeným vínem a ne-
chám marinovat několik hodin. Oka-
paná játra osmahnu na troše másla
a olivového oleje. Poté játra vyndám
a na tuku zesklovatím cibulku. Vrá-
tím játra, přidám bylinky, sůl, pepř,
česnek a zaliji vínem z marinovací
misky. Chvilku podusím, v misce roz-

mixuju a dochutím solí a pepřem. Možno přidat trochu koňaku/portského a nebo i zjem-
nit trochou 31% smetany. Po rozmixování do směsi vmíchám brusinky a hrst lístečků ty-
miánu (stáhnout z větviček). Jakmile je směs hotová, vkládám do zapékacích mističek, do
kterých jsem předem dal dokola plátky slaniny. Jakmile mám slaninu i paštiku v mističkách,
nechám 15 minut zapéct v troubě (aby slanina pustila šťávu). Mezitím rozpustím plátky
želatiny v červeném víně a trochu zahřeji (NE k varu). Rozpuštěným želé zaleju misky. Na-
konec, až trochu stuhne želé, posypu vršek kuličkami růžového pepře (je sladší, jemnější
a dobře vypadá). Josef Košťál

250 g kachních jater nebo směs s kuřecími
(jsou jemnější)
máslo (čím víc, tím jemnější)
olivový olej (ať nás ten cholesterol nezabije)
bobkový list
čerstvý tymián
česnek
sušené brusinky

trocha koňaku (není nutné)
3 cibule šalotky
kvalitní červené víno
instantní želé v plátcích
slanina
pepř
sůl



Program únor a březen 2020

Pravidelná setkání v týdnu

9.2.2020 neděle Septuagesima (devítník), 9 neděl do Velikonoc doba předpostní

9.2.2020 9.30 bohoslužby s dětmi Káže Matěj Opočenský

13.2.2020 14.00 setkání seniorů

13.2.2020 18.00 Ekumena: meteorolog Miloslav Müller. Nebesa vypravují o Boží slávě Zimní večery u Sv. Václava

Cyklus moderovaných besed na současná témata, s výraznými křesťanskými osobnostmi, doplněný sérií kulturních akcí. Besedy
a akce se budou konat každý čtvrtek, v 18.00 hodin, v sále kostela sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích.

13.2.2020 20.00 schůze staršovstva

14.2.2020 16.00 setkání konfirmandů

16.2.2020 9.30 bohoslužby s VP Káže Matěj Opočenský

16.2.2020 14.00 bohoslužby s VP (Zruč nad Sázavou administrace) Káže Matěj Opočenský

18.2.2020 13.30 biblická ve Fokus Praha Karlín

20.2.2020 18.00 Ekumena: filosof Stanislav Sousedík. Sv. Augustin a jeho teologie
dějin Zimní večery u Sv. Václava

21.2.2020 10.00 bohoslužby „Zámeček,“ domov pro seniory Káže Matěj Opočenský

21.2.2020 17.00 uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

23.2.2020 9.30 bohoslužby Káže Leonardo Teca

26.2.2020 od 13.00 vaření polévky pro lidi v sociální nouzi

26.2.2020 18.00 výdej  polévky na Hlavním nádraží

26.2.2020 Popeleční středa – 40 dní do Velikonoc začíná doba postní

27.2.2020 18.00 Ekumena: ekumenická bohoslužba ŘKC u Sv. Václava, následuje
program „Zimní večery“

27.2.2020 19.00 Ekumena: beseda s vězeňským kaplanem P. Františkem Převrátilem Zimní večery u Sv. Václava

1.3.2020 9.30 bohoslužby s dětmi Káže Matěj Opočenský

5.3.2020 18.00 Ekumena: beseda s knězem a bohemistou P. Petrem Benešem Zimní večery u Sv. Václava

5.3.2020 20.00 setkání třicátníků

15.3.2020 9.30 bohoslužby Káže Matěj Opočenský

15.3.2020 10.30 Výroční sborové shromáždění

středa 15.00 biblická hodina pro dospělé

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

1. čtvrtek 20.00 setkání třicátníků po bytech

4.čtvrtek 14.00 setkání seniorů

4.čtvrtek 20.00 schůze staršovstva

pátek 10.00 bohoslužby v domově pro seniory „ve Vršovickém zámečku,“ Vršovické náměstí

pátek 15.00 setkání konfirmandů a starších dětí



Oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE
vychova@e-cirkev.cz; +420 224 999 233

https://bit.ly/slova-a-obrazy

ORIENTACE — MEDITACE

Slova 
a obrazy 

křesťanské 
víry

155 KARET (NEJEN) 
PRO KATECHEZI


