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Vždyť: „…proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.“

1. Janova 3,8b

O hříchu, ďáblu, postu a ráji

vždyť: „…proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.“ 1. Janova 3,8b
V únoru jste si mohli přečíst o vykoupení. Snažil jsem se vyjádřit myšlenku, že
nás Ježíš vykupuje pro smysluplný život…
V tom dnešním seriálu o křesťanských pojmech se díky heslům JB dostáváme tak
trochu zpět. Opět jsme tu stavěni do takřka
neřešitelného problému. Nikdo z nás není
schopen stát se dokonalým, vždy a za všech
okolností „blaženým“… Na jednu stranu
sami děláme chyby, na druhou už se sami
rodíme do chyb druhých. Nikdo nevysvětlí
našim dětem, proč se zrovna ony narodily
do tak zničené přírody. Proč jsme to dopustili, ne Bůh, ale my. Můžeme se vymlouvat na jiné, ale tím to nezměníme. To
vlastně dobře známe i z rodin. I v nich
máme podivné vzorce chování, které ne
a ne opustit, narovnat a odpustit. Často to
vidíme, když se na vlastní rodinu podíváme
očima toho, kdo do ní přichází. Někdy je to
bolestivé, často léčivé… Jako by hřích měl
podobnou sílu. Nechat vláčet člověka
v osobních i strukturálních průšvizích…
Ježíš nabízí pohled nově příchozího.
1. Janova nám k tomu našemu problému
ještě přidá informaci o skutcích ďáblových…
Jako by zde navíc ještě vyrostla konkrétní
ﬁgura, která si tu rozsévá to svoje zlo a my se
tomu nedokážeme postavit, respektive, nejsme schopni těmto plodům nějak odolat…
S ďáblem a celou touhle teorií o jeho existenci je potíž, kde kdo v dějinách ostatně
i v současnosti byl a je pokoušen říct, tohle je
od ďábla, tohle je ďábel. Ať už mluvíme
o konkrétních lidech, nebo o systémech. Je
mnoho situací, kdy je lákavé shodit něco na
ďábla a vyvinit z toho sebe…
Stav věcí vezdejších má k ideálu daleko,
a že porušení mezi lidmi a mezi člověkem
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a Bohem je obrovské… Pokud byl někdy
ráj, tak teď prostě není. Ať už s konkrétním
ďáblem, nebo kvůli čemukoliv jinému.
Jsme v situaci, kdy na vlastní kůži zakoušíme to lepší či to horší z nás nebo z toho, co
je okolo nás… Kdybychom ale u takového
pohledu na sebe a svět zůstali, těžko by se
nám žilo. Jak se ale vytáhnout, když jsme
po krk ve vodě a daleko od břehu?
Křesťanství tu šanci na zachycení vidí
v lásce Boží. Láska Boží, která porodila
a zjevila Syna Božího a pak ho také navzdory tvrdosti světa zjevila – vzkřísila,
aby deﬁnitivně zmařil skutky ďáblovy, respektive skutky hříchu. Struktura hříchu je
zničena. To ale neznamená, že by byl klid.
Náš život stále připomíná putování po
poušti. Písečné duny se přesýpají z místa
na místo, horizont se vzdaluje a různé fata
morgany vystupují před oči… a přesto období, do kterého vstupujeme, období zvané
postní, právě tomuhle pouštnímu stavu
chce učinit přítrž.
Přiznat si vlastní omylnost nebo neochotu si připustit, že nejsem středem
světa, je jen jedna část pohledu na svoji
existenci. Druhá část pohledu je pohled
vzkříšeného Ježíše. Pohled z ráje, pohled
na ráj. Pokud teď ráj není, tak ale jednou
bude. Tohle je to, co člověka má postavit na
nohy, vytáhnout z vody na záchranný člun.
Skutky ďáblovy maří víra v ráj. Novou skutečnost, které nebráním, ale do jejíž služby
se zapojuji vírou a skutky plynoucími z ní.
Ďáblovy skutky jsou zmařeny, to, co zůstalo, je svět, který uviděl novou skutečnost
svého života. Pokušení zůstává, ale víra,
naděje, láska dostala osobitý Ježíšův lesk.
Matěj Opočenský

Co znamená světlo / Editorial
a co plamen svíčky? Odeznělo masopustní veselí,
A taky trochu vzpomínka na Hanku Gottwaldovou
od jejíž smrti uplyne letos v březnu 10 let.

Vzala jsem „z archivu“ úvahu mé dcery Hanky,
která má v březnu výročí odchodu do nebeského
domova. Ten text je možno číst jako podnětné impulsy pro všední život, jako souvislý text, vcelku,
nebo pomaleji – s vyhledáváním odkazů v Písmu
svatém. A to je druhý důvod mého výběru, proč
mne tento text zaujal: připomenout si Neděli Božího slova, vyhlášenou Otcem Františkem, (třetí
neděli v mezidobí dvacátého šestého ledna), kdy
jsme byli otcem Arturem povzbuzeni ke čtení bible,
k vnímavosti a vidění propojení Božího slova s naším životem.
Tma ustupuje a pravé světlo již svítí (1.J 2,8)
V temnotách našich dnů zapal oheň,
který nikdy nezhasíná v nás. (zpěv z Taizé)
Světlo je první stvoření. Bez světla těžko přežije život. Co znamená světlo a co plamen svíčky?
Svíčka může být symbolem, znamením naší víry,
znamením částečky Božího světla, který je nám svěřen do opatrování, který jsme dostali darem. Ježíš
nám říká: „Vy jste světlo světa“(Mt 5,14). Ježíš neříká: Budete světlem světa později, až budete v lepší
náladě nebo až budete mít víc síly. NE! Prostě oznamuje i vyzývá, abychom si toho všimli: „Vy jste
světlo!“ Všichni jsme světlem teď a tady, v naší realitě, v našich všedních dnech. A když pozorujeme
svíčku, můžeme symbolicky něco pochopit o naší
víře, o tom plamínku, který neseme.
1. Svíčka potřebuje svícen, aby mohla stát jistě a nekácela se. Aby plnila to poslání, misii, čili svítit.
Taky my potřebujeme zakotvit život, postavit ho
na pevnou skálu (Mt 5,15+16, Mt 7, 24+25)
2. Když rozsvěcuješ svíčky, musíš pomalu a trpělivě.
Plamen lze zapálit jen od druhého plamene.Není

přichází výzva ke střídmosti.
Ne, přichází zcela jiná výzva. Média jsou plná nového viru. Je to
výzva ke strachu? Ne. Respektive, i když nevíme, co všechno se
z viru vyklube, bát bychom se
neměli.A není to, protože dle dostupných informací je virus něco
jako chřipka, na kterou sice není
lék, ale neznamená to, že každý,
kdo se nakazí, zemře… Neměli
bychom se bát proto, že strach
nepomůže. Strach nás donutí
dodržovat hygienu, ale nechat
ho zmutovat do úzkosti? Vyměnili bychom víru za virus.
Chtěl bych nabídnout právě
pohled víry. Nikdy jsme nevěděli,
co bude zítra. Ale tenhle pocit
jsme pozapomněli. Zvykli jsme
si, že zítra bude, a přestali být
překvapení z nového dne.V konfrontaci s neznámým virem tak
zažíváme znejistění. Pocit, který zažívali naši předkové běžně
a žili s ním. Proč ne my? Nejsme
horší. Situace je nepříjemná,
pocit ohrožení se vloudil i nám.
Je to ale také docela nadějné.
Tahle zkušenost nás může změnit. Zaujměme postoj postní
víry. Přemýšlejme: Co je život
a jeho podstata. Co znamená,
jsme v Božích rukách a nic (ani
smrt) nás z nich nevytrhne. Mějme dobrou víru, lásku místo
zmatků a naději do dalších dní
i zpráv.
Matěj Opočenský
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Anketa
staršovstva
Tomáš Vokatý
1. Jak dlouho jsi, Tomáši, ve
staršovstvu?
Ve staršovstvu jsem už druhé
funkční období, bude to už 12
let. Zvolen jsem byl krátce po
tom, jsme s Lenkou do sboru
vstoupili. Je neuvěřitelné, že je
to tak dlouho. Mám pocit, že ty
Horoušánky Open, kde mě
Jirka Ort oslovil, abych kandidoval do staršovstva, byly nedávno.
2. Co to pro tebe znamená?
Kromě jednoho večera za měsíc,
občasné služby při bohoslužbách a nějaké administrativy to
znamená hlavně zodpovědnost
a taky možnost podílet se na
tom, jak bude náš sbor a zprostředkovaně i evangelická církev
„ vonět“.
3. Na co rád z toho, co jsi zažil
ve staršovstvu, vzpomínáš?
Říká se, že není důležité, aby
zážitky byly pozitivní, stačí,
když
jsou
intenzivní.;-)
A hodně intenzivní byla doba,
kdy jsme hledali nového faráře. Přes všechny infarktové
situace jsem zjistil, pro kolik
lidí je sbor důležitý a jak sbor
i staršovstvo dokáže táhnout
za jeden provaz.
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možné zapálit v jednom momentu spoustu svíček.Také my jsme dostali dar víry od Boha většinou
skrze svědectví víry druhých křesťanů. (Ř 10,17)
A když my svědčíme, také je třeba trpělivě čekat.
3. Světlo svíčky není veřejné osvětlení dálnice. Osvětluje nám jen malý kus cesty dopředu, jen první
krok. Stejně tak my máme světlo a sílu pro dnešní
den, pro to nejbližší rozhodování, ne pro celý zbytek života najednou.(Mt 6,34, Ž 119, Ž 105) Když
ten první krok neuděláme, neosvítí nám plamen
ten další krok. Ale tím světlem, které neseme, můžeme posloužit osvětlit ten první krok i druhému
poutníku vedle nás jdoucímu.
4. Plamen svíčky reaguje na každý závan větru. Musíme ho chránit a pečovat o něj. Taky o plamínek
naší víry musíme pečovat skrze modlitbu a Eucharistii. (2.Sam 22,29) Chránit neznamená dobře
ukrýt před světem – plamen potřebuje vzduch, volný
prostor, přikrytá svíčka zhasne.Také soukromá víra
neprojevující se navenek je neplodná.
5. Někdy je vlastně nebezpečné zažhnout světlo –
osvětlí totiž i to, co bychom raději neviděli, co
chceme schovat (před druhými nebo bláhově i před
Bohem).(J 3,19) Plamen může být i jinak nebezpečný, to když se víra zvrhne do fanatismu.
6. Plamen svíčky nás může ohřát, ale jen když jsme
mu blízko. Plamen víry je pomocí a silou v životě,
když je víra závazná, když se pro ni nasadíme,
když nás i něco stojí. (Mt 16,24) Vždyť svíčky někdy roní horké slzy.
7. Svíčka se postupně ztrácí, když plní své poslání,
svou misii, vzdává se sama sebe. Také my se máme
stávat menšími a Kristus má v nás rúst. (J 5,35, J
8,12, Zj 21,23)
Každý jsme svící originálně udělanou Boží rukou.
Máme svítit tam, kam nás Bůh postavil: skrze úsměv,
povzbuzující slovo, přímluvnou modlitbu.
Lev Nikolajevič Tolstoj řekl: „Kdo chce zapalovat,
musí sám hořet!“
A Evangelista Lukáš nám říká Ježíšova slova:
„Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří“ (Lk 12, 35)

Ježíši Kriste, vnitřní světlo, nenech naše temnosti,
aby k nám promlouvaly.
Ježíši Kriste, vnitřní světlo, dej nám, ať jsme
schopni přijmout Tvou lásku
(zpěv z Taizé podle slov sv. Augustina)
Poslání: JDĚTE A SVIŤTE!
Tak dobrý čas a soustředění a odhodlání číst…
Jana Gottwaldová

Zpráva staršovstva
za rok 2019

Zpráva staršovstva o životě sboru má být srozumitelná,
čtivá a měla by zachytit to podstatné. Pro přehlednost
dělíme zprávu za rok 2019 podle čtyř sloupů, kterými by
měl být sbor tvořen. Martyria – předávání evangelia,
Leiturgeia – oslava evangelia, Diakonia – služba evangelia, Koinonia – společenství tvořené evangeliem.

Martyria – život sboru ve světle předávání
evangelia
Scházíme se na základě evangelia. To je tím, co nás
spojuje. Jako sbor jsme pozváni promýšlet, předávat
a žít evangelium ve sboru i ve vlastním životě.
„předávání víry uvnitř sboru“
Konﬁrmandi dokončili konﬁrmační přípravu.
V říjnu proběhla křestní a konﬁrmační slavnosti. Pokřtěni a zároveň konﬁrmování byli sourozenci Ema
a Sam F. a konﬁrmační slib složil Matyáš R. V přípravě pokračují Táňa Š. a Hedvika S. Zároveň začaly
dvě individuální křestní přípravy dospělých.
O křest požádali rodiče pro Prokopa Š., Anežku
a Jeremiáše S., Vojtu Adama Š., Lukáše T. a Theu Ž.
S rodiči vždy proběhlo předkřestní setkání s rozhovorem o smyslu křtu s pozváním ke sborovému
životu. Všichni rodiče vyjádřili vůli své děti, budeli to jen trochu v jejich silách, vést k víře i účastnit
se sborového života. Většina rodin se nachází v širším kruhu sboru a zůstávají minimálně v kontaktu
s farářem.

4. Budeš pokračovat? A koho by
sis přál ve staršovstvu?
Pokud mě sestry a bratři ze sboru
zvolí, tak budu ve staršovstvu
pokračovat. Ve staršovstvu uvidím
rád kohokoliv, kdo se toho nelekne
a pustí se s námi do práce.
5. Komu bys chtěl Tomáši položit ze staršovstva otázku a jakou? A komu bys chtěl předat štafetu.
Štafetu předávám Zuzaně Freitas
a rád bych se jí zeptal: „Zuzano,
kromě staršovstva se také angažuješ v komunální politice. Jaké
to je být zastupitelem naší městské části a jak se to liší od členství
ve staršovstvu?“

Michael Otřísal
1. Jak dlouho jsi, Michaeli, ve
staršovstvu?
Tak to by věděla má sekretářka,
kdybych nějakou měl. Fikťa (říkejme jí tak) by asi z poznámek
vyčetla, že je to minimálně od
dob působení Jiřího Orta. Což
znamená konec minulého století, to je (pomůcka pro mladší
členy sboru!) století, které přišlo po století páry. „Mnoga
ljeta tomu nazad“, slovy východních křesťanů. Na Emila
Vebera samozřejmě nemám,
ale i tak jsem docela slušná
presbyterní vykopávka, ač mne
jinak není lehké odněkud vykopat, což dokumentují ta
dlouhá, předlouhá léta mého
přebývání ve vršovickém
sboru.
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2. Co to pro tebe znamená?
Pro takového, jaký jsem, tj. poněkud rozevlátý až rozvrkočený, to znamená malé ukotvení
v nějaké „nenasmlouvané“ zodpovědnosti, která je na rozdíl od
filmového vytváření příběhů reálná a kontinuální. A navíc je
při své reálnosti častokrát plná
překvapivé zázračnosti, asi
proto, že se děje na vinici, která
patří moc laskavému a vynalézavému Vinaři. V souvislosti
s členstvím ve staršovstvu se
mluvívá o čestné funkci a velké
zodpovědnosti. Obojí je pravda,
ale mě vždycky znovu napadá,
že mnohem důležitější je vnímat, jak zázračné je, že my s tak
rozdílnými historiemi a pohledy
na život se umíme shodnout
a při vší praktické péči tu a tam
zahlédnout, že jsme neseni tím,
co neseme.
3.Na co rád z toho, co jsi zažil ve
staršovstvu, vzpomínáš?
Pro mě je ten „můj“ životní
sboreček (žiju v něm už 44 let)
a v něm i jeho presbyteři a duchovní nesmírně milou esencí
toho, čeho si obecně na naší
církvi vážím, tj. že nebere sebe
samu smrtelně vážně, nýbrž
především toho neuchopitelného Přítele na cestě. Slýchávám o frontových bojích
v mnohých staršovstvech, kde
se umírá na barikádách svaté
války za určitou spiritualitu
nebo i barvu koberce. V takovém staršovstvu bych já být
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I v roce 2019 byla tématem nedělní škola. Hledali
jsme a stále hledáme vyučující, ale daří se nedělku
pravidelně konat a zátěž rozložit na co nejvíce lidí.
Od září měla nedělka propojený program s kázáním
pro dospělé. Cyklus, který se přenesl i do roku 2020,
nese název Zástup stále přichází. Petr, Jakub, Štěpán, Filip, Jan, Pavel a mnoho dalších biblických
postav se stalo tématem nedělních kázání.
Mladší děti se scházely v malešickém rodinném centru Jablíčkov. Tato forma se ukázala jako životaschopná. K dětem se sboru se připojují i děti, které
běžně do Jablíčkova chodí. Skupinka je velmi dynamická. Povídali jsme si o Danielovi a desateru. Děkujeme ředitelce centra Lence Vokaté za tuto možnost.
Katecheze probíhá také jednou měsíčně pro třicátníky a střední generaci. Scházíme se po bytech.
Skupina se rozrůstá. Čteme Matoušovo evangelium.
Tyto biblické hodiny jsou nabízeny nově příchozím
i jako možnost seznámení se s lidmi ze sboru. Biblická hodina je otevřena všem otázkám ve svobodné
a respektující se debatě.
Ve středu odpoledne probíhá program pro dospělé,
respektive pro nejstarší. Ukončili jsme čtení Matoušova evangelia a od září jsme propojili tematicky biblickou hodinu s nedělním kázáním. Středečníci nezastupitelně pomáhají faráři k pochopení souvislostí,
které lze nabýt jen životními zkušenostmi.
„předávání víry mimo sbor“
Sbor umožňuje faráři vést biblické hodiny i v zařízení Fokus Praha v Karlíně, kde se schází lidé s duševním onemocněním. Četli jsme knihy Kazatel
a první kapitoly Genesis.
V roce 2019 sbor umožnil vykonat faráři přes 30
svatebních příprav většinou lidem bez církevní příslušnosti. Tyto páry ale vyjádřily touhu spojit své
manželství s požehnáním. Přípravy byly zakončeny
uzavřením manželství při bohoslužbách, které se
nekonaly v místě sboru.
Nápad, který se nepovedl v roce 2019 realizovat
akterýnakonecstaršovstvonevyhodnotilojakovhodný,
byla iniciativa faráře spolu s Eliškou Havelkovou připravit sérii interaktivních přednášek pro mládež z řad

veřejnosti. Po několika velmi dobrých a přínosných debatách na staršovstvu jsme od tohoto nápadu upustili
a poděkovali Elišce za ochotu se do této práce pustit.
VSS2019pakzadalostaršovstvu,abypromýšlelocyklus
přednášekprolidizesboruaokolí.Staršovstvoktomuto
úkolunenašlodostateksil.Úkoltakčekásnejvětšípravděpodobní na nově zvolené staršovstvo.
Téma mládeže a oslovení mládeže, ale staršovstvem nadále rezonovalo a vymýšleli jsme, jak sborovou mládež zapojit. Jsme v kontaktu se strašnickými a zkoušíme naše mládežníky směřovat tam,
nebo na seniorátní a celocírkevní akce. Poslední
i předposlední konﬁrmandi se sborového života
účastní, při vánoční hře nebo zelenočtvrteční bohoslužbě velmi aktivně.

Leiturgeia – oslava evangelia (bohoslužby)
Bohoslužby jsme slavili ve sboru celkem 55krát
a průměrně se nás scházelo 47. Je to víc než loni. Mohou za to také bohoslužby s konﬁrmační slavností
a s vánoční dětskou hrou v divadle Mana. Tyto bohoslužby výrazně zvyšují účast. Přesto se ale zdá, že
účast na bohoslužbách se zvětšuje. Večeři Páně jsme
vysluhovali 16krát. Každou 3. neděli v měsíci, o svátcích a při křtech. Bohoslužby také koná jednou měsíčně farář v domově pro seniory na „Vršovickém
zámečku“. K ekumenickým bohoslužbách jsme se
sešli 2x. V dalších 13 bohoslužbách, které se konaly
mimo sbor, proběhlo 12 svateb a 2 křty.
V rámci sboru proběhlo několik speciﬁckých bohoslužebných forem. Na Vánoce štědrovečerní nešpory, které byly uzpůsobené dětem. O Velikonocích
proběhly zelenočtvrteční nešpory s večeří Páně a na
Velký pátek pak společné bohoslužby s žižkovskými
sbory ve sboru Žižkov II.
Bohoslužby se staly tématem i při schůzi staršovstva. Z celocírkevní debaty se k nám dostala témata:
agenda, zpěvník a věroučné texty (modlitba Páně
a vyznání víry). Staršovstvo body probralo.
I na základě toho jsme si ujasnili, že vnímáme jako
důležitou píseň po přímluvných modlitbách, po kázání nemusí být preludium – může se začít zpívat po
delší předehře.

nemohl, protože mi jaksi (jako
protektorátnímu rádiu s vykuchanými krátkými vlnami)
chybí schopnost i ochota umírat za pravdičky, co se tváří
světodějně. Věřte, nevěřte, na
naše staršovstvo se dá dokonce těšit!
4.Budeš pokračovat? A koho by
sis přál ve staršovstvu?
Velice těžká otázka, jejíž tíha nespočívá především v mém kupodivu stále rostoucím věku. S přestěhováním do Dejvic se zdá
logickým přestoupit do tamního
sboru. Ale srdce zlobí a moc se
mu nechce. Takže nevím. Nastoupit by měli mladší, s novými
nápady.
5.Komu bys chtěl, Michaeli, položit ze staršovstva otázku a jakou? A komu bys chtěl předat
štafetu.
Přiznám se, že jsem doteď nepochopil, kam tato otázka míří.
Byla-li by vážná, pak by mě připadalo trochu zbabělým řešit
něco „přes média“, jakkoliv
komunitní. Ale to zajisté tak
vážná otázka není, a proto se
znovu odkážu na báječnou
atmosféru našich staršovstev,
kde laskavé invektivy mnohdy
létají vzduchem a já se při své
nevyléčitelné infantilitě k nim
velice rád přidávám. A komu že
veslo? I z toho trochu sběhnu:
prostě tomu, na koho sáhne
v danou chvíli ruka Páně a on
se jí nelekne.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Pokusili jsme se jednou měsíčně po bohoslužbách zavést sborový zpěv. Několikrát se nám podařilo setkání uskutečnit.
Byla z toho radost. Nenašla se ale pěvecká
síla, která by setkávání táhla.
Naopak se nám podařilo stabilizovat situaci ohledně doprovodu. Bratří Jiří Bednář, Jan Ort a zejména pak Michal Richter
a Tomáš Hejda se postarali o celoroční doprovod. Michal a Tomáš pak od dubna doprovodili většinu bohoslužeb. Velké díky
jim. Byla to opravdu velká svízel, která
padla na faráře, a velká úlevná radost, když
teď vidí, jak to krásně funguje.

Diakonia – služba evangelia
potřebným
Křesťanská služba – pomoc lidem ve
sboru
Staršovstvo se rozhodlo třem lidem ﬁnančně pomoci v jejich nepříjemné životní
situaci. Naplnili jsme tak zadání VSS. Farář
pak chodí pravidelně k pastoračním návštěvám (61x z toho 4x proběhla na návštěvě večeře Páně).
Diakonie ČCE
Finančně(5000,-)jsmepodpořiliStředisko
pro zrakově postižené. Začali jsme spolupráci
se střediskem Diakonie ČCE Humanitární
a rozvojové spolupráce. Farář Matěj Opočenský připravil rituál s požehnáním, při kterém byli pověření do své práce zaměstnanci
střediska. Ředitelka Kristina Ambrožová nás
po bohoslužbách seznámila s prací střediska.
Vypsali jsme na činnost střediska v Libanonu
archovou sbírku a pak i dvě nedělní. Spolupráce bude trvat i v dalším roce.
Podpora lidem v nouzi
4x do roka vaříme polévku pro lidi bez
domova. Přidali jsme i další akci. Podporu
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žen v azylovém domě ve Vršovicích. Ženy
připravují květinovou výzdobu, kterou si
sbor od nich kupuje.
Fair Trade a Amnesty international
Rozhodli jsme, že bychom chtěli ve sboru
Fair trade skříň a podpořit i tak činnost Obchůdku jednoho světa. V prosinci jsme pak
psali dopisy lidem, kteří jsou nespravedlivě držení ve vězení.

Koinonia – společenství tvořené
evangeliem
Sbor se viditelně děje při setkávání v neděli i ve všedních dnech. Společenství
sboru chce slavit bohoslužby společně (55).
Jednou měsíčně pak bohoslužby pro
všechny generace, jinak řečené s dětmi.
Jsou připravovány tak, aby i děti jasně vnímaly, že bohoslužby jsou pro ně. Tyto bohoslužby se konaly 10x.
Lidé ve sboru
V roce 2019 nás opustily tyto členky
sboru: Jarmila K., Marta K., a bývalá členka
sboru, ale přesto zůstávající ve společenství
sestra Ivana Z. Děkujeme Pánu Bohu za
jejich životy.
Do sboru křtem vstoupilo 5 dětí. Z dospělých k nám přistoupili: Michal
R. a Hanka S.
Ze sboru vystoupili: Petr, Lenka a Annie
H. (přestoupili do CB), Pavla Č. – přestup
v rámci ČCE, Petr K. – přestoupil do ŘKC,
Tomáš Š. – přestoupil do ŘKC, Jan, Jan
a Svietlana S. – přestup do KS. Ke konci
roku byla provedena první fáze revize kartotéky. K 31. 12. bylo evidováno ve sborové
kartotéce 209 členů a členek sboru.
Nazačátkurokuskončilavesboruprácijako
pastoračnípracovniceKristinaC.Vesboruale
nadále i s dětmi zůstává. 30hodinovou pastorační praxi ve sboru postupně vykonaly

Hana P. a Hana B. V září pak úspěšně ukončil
vikářskou praxi Aleš Rosický, který se stal farářemvesboruvTeplé.Všechnytřipraxe,zejménatavikářská,bylyprosboraprofarářevelkýmpovzbuzenímavšichnitřiobohatilivelkou
měrousborovýživot.ZejménaděkujemeAlešovi Rosickému za jeho práci.
Slavili jsme výrazné narozeniny Jiří B.
oslavil 90, Tomáš J. 60. Uspořádali jsme
výlet otců i rodin, skvělé Horoušánky pro
rodiny i seniory, přednášku o J.L.Hromádkovi, sborový oběd, při kterém se představovala modlitebna ale také my sami nově
příchozím i nově příchozí nám, Noc kostelů
měla vydařenou část venku i uvnitř sboru.
Velkou pozornost si letos vysloužila vánoční hra pod vedením Báry M. a celý tým,
který ji připravil.
Samostatnou kategorií je pak sborová
dovolená, kterou skvěle organizuje Lenka
V. a která je hojně navštěvovaná.
Lidé kteří nadále zaslouží poděkování,
jsou všichni, kteří se podílejí na vedení nedělky, úklidu sborových prostor (Denis, Sam
a Ema F.), účetní Jana K., Emil V. a Věra
A. za vedení pokladny a vedení tiskovin
a dalších drobných, ale důležitých věcí. Pavel S., který nezapomíná posílat sborová blahopřání oslavencům. Varhaníci a další, kteří
doprovázejí při bohoslužbách. Přispěvatelé
do sborového dopisu Katakomby. Tomáši
H. za korektury. Tomáš V. za sazbu, ale
hlavně za kurátorování a celé staršovstvo,
které se pravidelně schází a připravuje bohoslužby a večeři Páně.
Vy všichni, kteří myslíte na potřebu
sboru ve ﬁnanční oblasti. Rok od roku stoupají odvody a náklady na provoz sboru.
a zvládáme to.
Témata, která řešilo staršovstvo
Navazujeme vršovicko – carlucké přátelství. David Sinclair nám loni představil

Church of Scotland. Během roku nás několik lidi navštívilo při bohoslužbách. Děkujeme Zuzaně Freitas, která se o to stará.
Navazujeme také kontakt s kazatelskou
stanicí v Kraslicích díky zimní dovolené několika členů sboru.
Proběhla vizitace sboru. Po bohoslužbách a na staršovstvu jsme bavili o sboru
a o církvi s Lenkou Ridzoňovou a Zdenou
Skuhrovou ze seniorátního výboru. Staršovstvo vyplňovalo velmi zevrubný dotazník. Ty salvy smíchu (po 11. hodině) bych
přál slyšet celému sboru.
Zkusili jsme hrát „ping-pongový turnaj“,
respektive vytáhli jsme pingpongový stůl!
Technické věci
Celý rok jsme řešili vzduchotechniku.
Nakonec se nám po roce práce podařilo
opravit všechny jednotky. Na fakturu ale
ještě čekáme. Opět proběhl generální
úklid s brigádou. Velké díky všem. Došlo
k nečekané výměně vstupních zámků. Řešili jsme téma bezpečnostní mříže na
dveře do sklepa. Také osvětlení modlitebny. Rozhodli jsme, že budeme postupně přecházet na LED žárovky. Zakoupili jsme sborové nahrávadlo… Opět
jako každý rok problém s topením. Dalších útrap jsme byli ušetřeni.

Závěrem
Díky Pane Bože za vršovický sbor, jeho
život a možnosti, které má, a dej, aby práce
sboru dávala smysl jak lidem ze sboru, tak
i těm, kteří přicházejí a hledají cestu k evangeliu, nebo si evangelium hledá je a oni
k nám přicházejí. Dávej nám k tomu posilu
a radost z práce na tvé vinici. Prosíme o odpuštění pro chvíle, kdy jsme jako sbor nedokázali dostát úkolům, ke kterým jsme
byly povoláni.
Amen
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Pro lepší start do života

Podpořte s námi komunitní školku v Libanonu pro děti syrských uprchlíků i chudých libanonských rodin. Můžeme tak učinit prostřednictvím našeho Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, které vyhlašuje další ročník Postní sbírky, letos na podporu školky v Bejrútu a syrských i libanonských dětí v ní.
mohly chodit do běžné státní školy a získaly
do života tolik potřebné vzdělání.

Jak můžete přispět?

V komunitní školce Tahaddi na předměstí Bejrútu se připravují společně děti
syrských uprchlíků a z chudých libanonských rodin, aby mohly chodit do školy.
Školka jim poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, kde si mohou hrát se svými
vrstevníky a učí se základní věci. Seznámí
se s prostředím třídy, osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se
barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou
předpoklady pro to, aby v pozdějším věku

Pokud pořádáte sbírku ve vašem farním
sboru a chcete nám poslat její výtěžek použijte prosíme tyto platební údaje: číslo
účtu: 2400384700/2010, variabilní symbol: 3247xxxx (xxxx = číslo sboru).
Pokud chcete poslat dar individuálně,
prosíme použijte náš on-line darovací formulář. Vyplnění je rychlé, můžete si nechat
vystavit dárkový certiﬁkát a nám velmi usnadníte administrativu při vystavování potvrzení o daru.
Děkujeme za vaši pomoc!
Na webu www.postnisbirka.cz najdete
další informace a materiály.

Pro děti v Otcově domě jste darovali
téměř 100 tisíc Kč. Děkujeme!

Milí přátelé, školní potřeby nebo léky? Skočíme do lékárny, nebo k doktorovi, do papírnictví nebo „obchoďáku“. To je přece celkem běžná a dostupná věc. Pro někoho. Několik set kilometrů od nás žijí děti, které toto neznají. Nemají funkční rodinu, nebo někoho, kdo by se
o ně postaral.
Zaměstnanci v Otcově domě v Kyjevě si toto uvědomují, a od roku 1996 se snaží těmto
dětem pomáhat. V této snaze často zápasí s nedostatkem ﬁnančních prostředků na ty nejpotřebnější věci.
Jsme rádi, že jste se rozhodli naši předvánoční sbírku „Vraťte úsměv dětem na Ukrajině“
podpořit. Společně se nám povedlo nasbírat 94 539 Kč. Díky Vám děti v Otcově domě
v Kyjevě dostanou léky, školní pomůcky nebo se o ně postará psycholog.
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Doba příběhů
Doba „postmoderní“ je dobou příběhů. Ty „velké“ se prý jaksi znevěrohodnily (jak napsal kdysi
Lyotard), tak žijeme těmi „malými“. Ano, učitel dnes neobstojí, nevypráví-li studentům příběhy
(v dějepise příběh husitství, v zeměpise příběh sopečných vyvřelin, v psychologii příběh dospívání,
ba i můj kolega – přírodozpytec dává studentům písemky na téma: „Příběh primární moči“). Ale
nezůstávejme u výuky. Což nás reklama nezásobuje od rána do večera příběhy slavných značek
(aut, praček, prádla, kosmetiky apod.)? A což nám politici průběžně nevyprávějí příběhy (zejména
ty, které líčí tloustnutí našich peněženek)?
Ano, narace ovládly západní svět. Nic proti
nim. Příběh člověka oslovuje, přitahuje, ba
vtahuje (vždyť to je ostatně „pří – běh“!), volá:
„Pojď a zúčastni se“! V éře všeobecného sdílení je příběhovost možná jedinou smysluplnou formou, na kterou lidé ještě slyší…
Počátek tohoto vývoje lze spatřit již v 60. letech minulého století, v době dynamického rozvoje masových médií. A již tehdy se obnažila
ambivalentnost tohoto fenoménu; například
skutečnost, že Američané mohli sledovat „příběh vietnamské války“ v líčení válečných zpravodajů i kameramanů „online“, způsobila prudký úpadek zájmu veřejnosti o besedy či
přednášky odborníků (politologů, historiků aj.)
a americká společnost se dramaticky rozštěpila
na ty, kteří válečný konﬂikt intenzívně prožívali, a na ty, kteří se jej usilovně snažili racionalizovat a interpretovat v širších kontextech…
Je to dobře, nebo špatně? Inu, příběhová
i pojmová reﬂexe čehokoli má odlišné „nástroje“, legitimitu i smysl. Obrovským kladem
příběhu je jeho bezprostřednost, srozumitelnost, blízkost lidskému prožívání a hledání.
Rovněž je úžasný tím, že formuluje hodnoty
a na jejich základě i normy, je výchovný a vybízí
k následování. Jeho limitem ovšem je, že neumožňuje poodstoupení, hlubší promýšlení
předpokladů i důsledků. Příběh mívá archetypální strukturu, která se otvírá k přijetí, nikoli
k problematizaci. Pojmová analýza bývá skeptická k vymezování hodnot i norem, zato vybízí
ke kritickému posouzení.
Ano, jak čtenář správně vystihl, dělicí čára,
kterou kreslím mezi „příběhem“ a „teorii“, je

příliš ostrá a absolutní. Věc je nepochybně
složitější. Říká se, že západní myšlení se vyvinulo od „mýtu“ k „logu“, neboli distancovalo se od obrazného, představového způsobu interpretace světa a vytvořilo soustavu
„věd“, jejichž cílem programově bylo hledání
„pravdy“. V zásadě tomu tak bude; není však
„postmoderní“ masový příklon k příběhům
jakousi „odvrácenou stranou“ tohoto pohybu, jímž si Západ (minimálně od dob osvícenství) namlouval, že odkryje vše, porozumí
všemu a bude vše vědecky řídit? Jednak v hrůzách technologického (fašistického i komunistického) vraždění tato naděje značně pohasla, jednak se ukazuje, že na dně každé
lidské duše „spí“ touha po tajemnu, po láskyplném „objetí“ pohádkou, příběhem, prostě vyprávěním!
Buďme vděčni příběhům. Filosof Slavoj Žižek cituje jeden krásný epigraf: „Nepřítel je
někdo, jehož příběh jste ještě nevyslechli.“
Moc se mi to líbí!!! A myslím, že ani všechny
„velké příběhy“ se neznevěrohodnily; vždyť
i my jsme – jako křesťané – přece vstoupili (a
denně tuto svoji volbu obnovujeme!) do příběhu Ježíšova, a s ním i do příběhu celého
lidstva! Jsme účastni úchvatného a smysluplného dění, naše prožívání i myšlení se propojují, cítíme i chápeme tu velkou výzvu a odpovědnost. Ani v žitých příbězích není tedy
nutno (ba žádoucno) „vypínat“ kritickou
mysl; vždyť (jak pravil Tomáš Akvinský)
kdyby Bůh nechtěl, abychom používali
vlastní rozum, jistě by nás zmíněnou dispozicí
nevybavil!
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE

11

Recept: mangové čatní
2 kg manga (pevná, nepřezralá)
řepkový nebo slunečnícový olej
200 ml octa z bílého vína
200 ml ananasového džusu
300 g cukru
2 čerstvé červené chilli papričky nasekané
na 1 cm proužky
8 tobolek kardamomu
1 lžička celého římského kmínu

1 lžička semen koriandru
⁄2 čajové lžičky chilli
zázvor a stroužek česneku
80 g rozinky
5 menších šalotek
sůl
asfoeida – špička nože – volitelně, dá chutí
lehce štiplavý říz
1 čajová lžička semínek černuchy
1

V širším hrnci nebo pánvi zredukujeme ocet
asi na polovinu a přitom v něm rozpustíme
cukr. Mezitím omyjeme manga a každé podélně překrojíme, co nejblíže u pecky, tedy
ne jedním řezem v půlce, ale nadvakrát asi
3 cm od sebe podle velikosti manga. Od
pecky ořežeme dužninu a vnitřky krajních
kusů nakrojíme do mřížky aniž bychom porušili slupku a nakonec obrátíme naruby
a ze vzniklého ježka vyloupeme dužninu.
Tu pak pokrájíme na menší kostky. Kardamom zbavíme zelenné slupky a semínka rozdrtíme s římským kmínem a semínky koriandru. Rozehřátý olej provoníme nasekanou
chilli papričkou a nadrceným kořením, pak v něm zesklovatíme nakrájenou šalotku. Zázvor nastrouháme, česnek utřeme, ztlumíme plamen a přidáme k cibulce, lehce osmahneme a vypneme. K sirupovitému octu přidáme ananasový džus, po chvíli i všechno
mango a asi 30 minut necháme probublávat, dokud nedosáhneme požadované konzistence. Nakonec přidáme směs z pánvičky, rozinky, chvíli povaříme a dochutíme solí, případně i špetkou asfoeidy.
Josef Košťál
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Program na březen a duben 2020
1.3.2020

9.30

bohoslužby s dětmi, káže Matěj Opočenský

1.neděle postní

5.3.2020

17.00 biblická hodina

Zruč nad Sázavou

5.3.2020

18.00 Ekumena: kněz a bohemista P. Petr Beneš

Zimní večery u Sv. Václava

5.3.2020

20.00 setkání třicátníků

6.3.2020

16.00 setkání konﬁrmandů

8.3.2020

9.30

bohoslužby, káže Matěj Opočenský

2.neděle postní

12.3.2020 18.00 Ekumena: bude upřesněno

Zimní večery u Sv. Václava

12.3.2020 20.00 schůze staršovstva
15.3.2020 9.30

bohoslužby, káže Matěj Opočenský

3.neděle postní

15.3.2020 10.30 výroční sborové shromáždění
17.3.2020 13.45 biblická ve Fokus Praha

Karlín

19.3.2020 18.00 Ekumena: senátor Václav Hampl, křesťan a politika - beseda Zimní večery u Sv. Václava
20.3.2020 10.00 bohoslužby "Zámeček", domov pro seniory

Káže Matěj Opočenský

22.3.2020 9.30

4.neděle postní

bohoslužby s VP, káže Matěj Opočenský

25.3.2020 17.00 uzávěrka Sborového dopisu Katakomby
29.3.2020 18.00 Ekumena: Závěrečný večer - bude upřesněno

Zimní večery u Sv. Václava

29.3.2020 9.30

5.neděle postní

2.4.2020

bohoslužby, Káže Matěj Opočenský

17.00 biblická hodina

5.4.2020

Zruč nad Sázavou

velikonoční „svatý“ týden

5.4.2020

9.30

bohoslužby s dětmi a s VP, káže Matěj Opočenský

9.4.2020

18.00 bohoslužby na Zelený čtvrtek s VP, káže Matěj Opočenský

10.4.2020 9.30

bohoslužby na Velký pátek, káže Olina Mrázková

12.4.2020

velikonoční období

12.4.2020 9.30

bohoslužby velikonoční s VP, káže Matěj Opočenský

21.5.2020

nanebevstoupení Páně

21.5.2020 18.00 ekumenické bohoslužby, káže David Frýdl

Květná neděle
ve sboru a kolem jednoho stolu
u nás Tulská
u nás Tulská
u nás Tulská

Pravidelná setkání v týdnu
středa

15.00 biblická hodina pro dospělé

středa

17.15 biblická hodina pro děti (Jablíčkov)

Počernická524/64,Praha10-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
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6E¯UN\ QD MLQ« ¼ÏHO\ &(/.(0
6E¯UN\ FHONHP

1£NODG\
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0]GRY« Q£NODG\ YÏ SRMLģWÝQ¯
'DQÝ D SRSODWN\
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2GYRG UHSDUWLF FHORF¯UNHYQ¯FK
2GYRG GR 3)
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2GYRG ]D SDVWRUDÏQ¯KR SUDFRYQ¯ND
2GSLV\ SURGDQ¿ PDMHWHN
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3ě¯MP\ ] KRVS ÏLQQRVWL
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3URYR]Q¯ GRWDFH
9¿QRV\ FHONHP
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,QYHVWLÏQ¯ Y¿GDMH
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SRÏHW SDVWRUDÏQ¯FK UR]KRYRUı Y\NRQDQ¿FK ÏOHQ\ VERUX

Příjmy sboru v letech 2015–20

ÏOHQRY« VERUX

%RKRVOXŀE\ Y
V¯GOH VERUX

ÎOHQı VERUX N  OHGQX

¼ÏHW









    








 NURPÝ

SRÏHW SRŀHKQ£Q¯ GÝWHP P¯VWR NěWX

ÎOHQı &(/.(0 N  SURVLQFL

Y V¯GOH VERUX  ÏHWQRVW D ÏDV

3ě¯UıVWHN NěWHP

3RÏHW ERKRVOXŀHE

3ě¯UıVWHN Sě¯VWXSHP

3UıPÝUQ£ ¼ÏDVW

3ě¯UıVWHN VWÝKRY£Q¯P

3UıPÝUQ£ ¼ÏDVW QD 93

E\WHN Y¿VWXSHP
E\WHN ¼PUW¯P

93 Y URGLQÝ  SUıPÝUQ£ ¼ÏDVW

E\WHN VWÝKRY£Q¯P

.ROLN SRNěWÝQ¿FK

E\WHN UHYL]¯ NDUWRW«N\

] WRKR GRVSÝO¿FK

E\WHN &(/.(0

9\VOXKRY£Q¯ 93 ]D URN

3ě¯UıVWHN &(/.(0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

YH YÝNX GR  OHW

SRÏHW NRQILUPRYDQ¿FK

YH YÝNX  OHW

SRÏHW F¯UNHYQ¯FK VĊDWNı

YH YÝNX  OHW

SRÏHW SRŀHKQ£Q¯ VĊDWNX

YH YÝNX  OHW

SRÏHW F¯UNHYQ¯FK SRKěEı

ÎOHQı V KODVRYDF¯P SU£YHP

]HPěHO¿FK ÏOHQı VERUX EH] F¯UNHYQ¯KR SRKěEX

YH YÝNX QDG  OHW

SRÏHW SDVWRUDÏQ¯FK UR]KRYRUı Y\NRQDQ¿FK IDU£ěHP

ÎOHQı V SRYLQQRVW¯ SODWLW VDO£U

FHVWRY£Q¯ KRGPÝV¯F  IDU£ě

ÎOHQı NWHě¯ Y GDQ«P URFH ]DSODWLOL VDO£U

FHVWRY£Q¯ KRGPÝV¯F  ODLFL

3RÏHW ÏOHQı VWDUģRYVWYD

2VWDWQ¯FK G£UFı QHHYLGRYDQ¿FK PH]L SODW¯F¯PL VDO£UQ¯N\

Výkaz hospodaření za rok 2019
a návrh rozpočtu na rok 2020
Sborové statistiky za rok 2019

