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Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává
jako nepomíjitelné. (1. Korintským 15,42)

Dubnové heslo Jednoty bratrské je nejen trestí velikonoční zvěsti, ale doslova i symbolem dnešní
situace. Ještě před pár týdny bylo nemyslitelné, aby se snad až dvě třetiny všeho mezilidského kontaktu odehrávaly přes nejrůznější video, audio, tele a já nevím jaké ještě konference. Dokonce i má
farářská práce jde v podstatě jen těmito kanály. Běžné hmatatelné mezilidské kontakty jsme maximálně omezili. Vše je jaksi zvláštně virtuální, nehmatatelné, prostě více než jindy pomíjitelné…
Do toho nejistota. Kdy to skončí? Premiér v minulém týdnu ohlásil, že možná
v červnu… A co pak, co bude? Ekonomové
se předhánějí v neradostných scénářích.
Politologové a osobnosti veřejného prostoru varují, abychom se z nouzového
stavu neprobudili do totality. Obavy jsou
znatelné v různých směrech. Takřka každá
informace, která se objeví dnes, je zítra přeskočená jinou informací, jiným článkem,
jinou vědeckou kapacitou nebo další vládní
tiskovkou…To chce velký nervový arzenál
a pevnou víru. (Nebo vypnout TV a jiné sdělovací prostředky, to pomáhá také.)
Jak se dá ale spolehnout na takovou pomíjitelnost? Inu, nedá. Apoštol Pavel ale
přichází s revoluční myšlenkou. Vše pomíjitelné lze zasadit. Doslova už je zaseto,
jakoby založeno. Pavel tím myslel jeden
konkrétní lidský život. Život Ježíše Krista
byl zasazen, založen na… Pavel mluví
o Kristově zmrtvýchvstání a pokračuje:
„Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě.
Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá
se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je
psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou‘
– poslední Adam je však Duchem oživujícím.
Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl
z prachu země, druhý člověk z nebe.“
Jak tomu rozumím v dnešní situaci? Naše
doba nejistoty, naše doba virtuální, naše
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doba, více než před pár týdny pomíjitelná je
také zaseta. To, co prožíváme teď jako nejistotu, jako něco čeho se obáváme, nás staví
do reality nové. V 51. verši téže kapitoly Pavel
píše: „Všichni budeme proměněni.“ Dnešní
situace každého z nás proměňuje a ještě promění. Ne vždy v dobrém, to je jasné. Nejistota
a strach umí v člověku vyvolat i sobeckost
a společenskou nevraživost. Přesto, když
s důvěrou zasejeme – tedy vezmeme vážně
dnešní pomíjitelnost a budeme hledat k čemu
může být – tak přinese nečekanou proměnu.
Kdo ví, třeba naše dosavadní vztahy s druhými budou upevněny. Kdo ví, třeba zjistíme, na čem opravdu záleží. Kdo ví, třeba se
zbavíme strachu z nejistoty a naučíme se s ní
žít tak jako Izraelci, kteří vyšli z egyptského
otroctví se zaslíbením svobody. Kdo ví, třeba
opravdu přijmeme naši situaci jako výzvu
k odpovědnému životu a naše planeta a my
s ní se obnovíme.
Velikonoce, které letos oslavíme zcela
jinak, ať jako křesťané nebo nekřesťané,
nám vpravdě ukáží svou podobu. V napjatém očekávání, co bude zítra, sejeme
denně pomíjitelné. Já si jsem pevně jist,
že tím zaséváme na nepomíjitelnost. Nic
z toho, čím žijeme teď a co jest, nebude zapomenuto, naopak bude proměněno.
Přeji vám pravou naději a Lásku Boží
každý všední den. A ve víře vyhlížejme den
nevšední – ten Nepomíjitelný. Amen
Matěj Opočenský

Bohoslužby a svátosti
vDopis
období
stavu nouze
Synodní rady z 1. 4. 2020
Milé sestry, milí bratři, současný nouzový stav
v naší zemi nám neumožňuje scházet se ve sborových shromážděních. Vnímáme tento čas jako
příležitost především k domácím pobožnostem
a osobním modlitbám. S povděkem přijímáme
z různých míst nejen naší církve službu slova prostřednictvím elektronické komunikace jako způsob, jak spolu nadále zůstávat v kontaktu i v této
době. Komunikační technologie nám umožňují
společně sdílet slova a myšlenky a mohou se tak
stát jedním (nikoli jediným) ze zdrojů pro domácí
pobožnosti a bohoslužby.
Přitom je dobré mít na paměti, že elektronická média nám ovšem nemohou zprostředkovat ty momenty našeho slavení, při kterých
je nezbytnou součástí fyzická přítomnost a bezprostřednost.
Blížící se velikonoční svátky jsou v našich sborech i srdcích obvykle spojeny se slavením večeře
Páně i s případnými křty. Svátosti jsou svou podstatou jednání, jež mají nezbytnou fyzickou stránku.
Nutně k nim patří společné sdílení chleba a kalicha,
resp. křest vodou, a proto je nelze prostředkovat
elektronicky ani jinak na dálku.
Podle řádů naší církve se svátosti slaví přednostně v bohoslužebném shromáždění sboru, jímž
se rozumí veřejně přístupné shromáždění obce,
a předsedá jim ordinovaný farář či farářka, který
tak i nese odpovědnost za jejich řádné vysluhování.
Takové shromáždění nyní není možné konat.
Vzhledem ke zmíněným důvodům a po rozhovoru s poradním odborem teologickým synodní
rada sborům pro tuto chvíli doporučuje, aby
slavení svátostí odložily na dobu, kdy bude opět
možné slavit je tímto způsobem. Respektujeme,
pokud se z pastoračních ohledů v této nouzové
situaci rozhodnete jinak.

/ Editorial
Milí přátelé, čtenáři a čtenářky
tohoto velikonočního sborového
dopisu Katakomby, jsme opět
společenstvím poutníků. V dnešní situaci je to více hmatatelné
než jindy. Je-li poutník na pouti,
je taky na cestě sám a často neví,
co bude za pár kilometrů, tak
to na pouti je. Cesta je ale i tak
plná poutníků a cesta někudy
vede. V nějakou chvíli ani jedno
není vidět, poutníci jsou daleko a cesta se ztrácí v zákoutích
přírody. Poutníky spojuje cesta
samotná a na cestu svítí slovo,
Boží slovo. Třeba to z knihy Zjevení: Byl jsem mrtev – a hle, živ
jsem na věky věků. Mám klíče
od smrti i hrobu. Zjevení 1,18.
Spolehněme se tedy, že to slovo
nás provede vším tím, čím právě
teď procházíme.
V tomto čísle najdete, jak
budeme slavit velikonoční bohoslužby. Jak můžeme pomoci
z domova i mimo něj. Přicházíme
s novou anketou a ohlížíme se
básní za 90. narozeninami Jiřinky
Adamcové. Místo pravidelného
programu, který v dubnu a možná ani v květnu neproběhne,
přijměte přípravu domácí pobožnosti na Zelený čtvrtek.
Za celou redakci vám přejí
dobré čtení a ničím nezkaženou
velikonoční radost.
Matěj Opočenský
a Marika Vojtíšková,
vaši odpovědní redaktoři
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Anketa
staršovstva
Tomáš Hrubý
1. Jak dlouho jsi ve staršovstvu?
V tuto chvíli necelých devět let?
Končím druhé období, ale členem jsem až od chvíle, kdy se
Miki Erdinger odstěhoval do
Žďáru nad Sázavou a nastoupil
na vikariát. Kandidoval jsem jako
náhradník, protože jsem měl –
díky řadě starších z našeho sboru
ze 70.–90. let – takovou úctu
k práci a osobnosti presbytera,
že jsem si neuměl představit, že
bych to byl já.
2. Co to pro tebe znamená?
I přesto, že se můj výše zmíněný
pohled na staršovstvo poněkud
rozvolnil (kolegové odpustí), je
to pro mě čest. Za druhé – do
vršovického sboru jsem se kdysi
dávno narodil, tento mi dal velmi
mnoho v dobách formování
osobnosti i prožívání těžkých
chvil a jsem moc rád, pokud
mu snad mohu aspoň malilinko
tímto způsobem splatit. Za třetí
– užívám si to, že jsem ve skvělé
společnosti.
3. Na co rád z toho, co jsi zažil
ve staršovstvu, vzpomínáš?
Pokud jen na jednu věc, tak se
projeví známý bonmot, že zážitek nemusí být krásný, ale musí
být silný. Aniž bych chtěl podceňovat takové záležitosti, jako
vytopení sboru před Vánoci,
myslím, že největší zkouška pro
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Využijme tuto dobu, abychom se vzájemně povzbuzovali, připomínali si, jak vzácné pro nás společenství církve Kristovy i svátosti jsou. Modleme
se a přimlouvejme, sami i spolu, hledejme inspiraci
v žalmech nářků i jinde v Písmu a vyhlížejme čas,
kdy se ke společným bohoslužbám opět sejdeme.
Vaše synodní rada ČCE

Velikonoční program

Úvodní úvaha již naznačila, že letošní velikonoční
svátky každý z nás oslaví jinak než v loňských letech.
Kostel a jeho veřejná setkání nebude v této době
možné navštívit… to ale neznamená konec duchovního života, možná právě naopak. Když se stává
nedostatkovým to, co bylo běžné, dostává to novou
sílu. To máte jako s tím droždím. Kdo ho sháněl před
měsícem? No dnes ho shání skoro každý.:-)
Třeba se i my začneme shánět po dobrém Božím
slovu. Nabídka je pestrá… Všechny knihy Starého
a Nového zákona, nepřeberné množství duchovní
literatury, mnoho různých zamyšlení od větších či
menších duchovních nebo jiných společenských autorit. Je kam sáhnout. I já se snažím nějak přispět.
Ve vloženém listě naleznete pobožnost na Zelený
čtvrtek, kterou si můžete vzít za inspiraci, slavit ji
doma sami nebo v rodině nebo si ji jen tak přečíst
a na chvíli se zamyslet nad smyslem večeře Páně.
Právě tu letos slavit společně nemůžeme, tím budou
letošní Velikonoce poznamenány.
Zelený čtvrtek tedy oslavíme každý zvlášť s těmi,
se kterými žijeme, nebo sami ve své chvíli.
Velký pátek jsme zváni prožít jako celá církev
(a církve v ekumeně) prostřednictvím České televize, která bude vysílat bohoslužby z evangelického
kostela ve Strašnicích.
Nedělní velikonoční bohoslužby pak budeme
vysílat standardně tak, jak to činíme už od 15. 3.
2020, přes náš youtube kanál. Odkaz na něj naleznete na našich webových stránkách:
http://vrsovice.evangnet.cz/bohosluzba/.

Bohoslužby na ČT 2

Česká televize bude v době mimořádných opatření
vysílat bohoslužby živě, a to každou neděli od 10 hodin na ČT 2.
Také během velikonočních svátků se chystají
četné přenosy. Nově zahrnují také bohoslužbu na
Zelený čtvrtek a velikonoční vigilii na Bílou sobotu:
•Z
 elený čtvrtek (9. dubna) | od 17.30 hodin
(65 min.) | mše z římskokatolického kostela sv.
Jakuba v Brně
•V
 elký pátek (10. dubna) | od 10.00 hodin
(60 min.) | bohoslužba z Farního sboru Česko
bratrské církve evangelické v Praze 10 Strašnicích
•B
 ílá sobota (11. dubna) | od 20.30 hodin
(120 min.) | římskokatolická velikonoční vigilie
•B
 oží hod (12. dubna) | připravuje se hodinový
přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně z Církve
československé husitské z kostela sv. Václava na
Zderaze v Praze; slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta

Prostorově odděleni
a přesto spolu

Tohle se mi stalo v posledních týdnech heslem pro nedělní bohoslužby. Nemůžeme být spolu ani o nedělích
a přesto jsou způsoby, jak spolu být. Byli bychom rádi,
kdyby byly bohoslužby i přes svoji virtuálnost společné
a mohli se v nich objevit i další lidé.
Díky technické podpoře proto budeme moc rádi
za vzkazy, které nám pošlete, ať už textové, či obrazové, budeme se je snažit zařadit do bohoslužeb.
Můžete poslat například:
• pozdravy
• přímluvnou modlitbu
• děkovnou modlitbu
• pozvání na zajímavou akci
• obrázek z domácí nedělky

sbor za mého působení byla,
když jsme se – naštěstí ne na
příliš dlouho – ocitli bez faráře.
Že jsme to museli nějak přenést
a taky najít nového. To byla asi
největší zodpovědnost. Ale díky
Bohu – dopadlo to dobře, co říkáte?
4. Budeš pokračovat? A koho
by sis přál ve staršovstvu?
Neplánuji to. Přestože jsem té
práci nedal jistě ani procento,
co ti velikáni zmínění v první
odpovědi, tak se cítím vyšťavený, nebo ještě lépe: cítím se
jako takové setrvačné kolečko.
Sbor by si zasloužil nějakého
mladšího staršího, aspoň služebně mladšího a čerstvějšího.
Čili z těch mladších schopných
bych bral kohokoliv, je jich dost,
nebudu je vyvolávat. Jmenovat
si troufnu jenom své vrstevníky:
udělalo by mně radost, kdyby
Magda a Tomáš Jelínkovi zvolili
ze svého středu jednoho kandidáta do staršovstva. A ze současné sestavy téměř kohokoliv
v čele s Tomášem Vokatým. Je
to fakt dobrá parta.
5. Komu ze staršovstva bys
chtěl položit otázku a jakou?
Když po sobě čtu třetí –
a vlastně i první – odpověď,
musím se zeptat Michaela Otřísala: jak Ty jsi byl pro službu
ve Vršovicích v roce 1976 osloven? Co Tě hned napadlo, jak
jsi to promýšlel, co jsi očekával
a jak jsi byl vzápětí zklamán
nebo příjemně překvapen?
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Posílejte je Matějovi O., případné rady
najdete na stránkách:
http://vrsovice.evangnet.cz/bohosluzby/oznameni
Na technické podpoře se podílí doslova
celý tým, který se snaží každou neděli o lepší
a lepší přenos. Poděkování patří presbyterům, kteří se bohoslužeb aktivně účastní,
a Tomáši Hejdovi, který doprovází. Dále patří poděkování Tomášovi Vokatému, Slávku
Heřmanovi, Lubošovi Venclů, Michaelu
Otřísalovi a Ondřeji Radovi.
Vám všem pak děkuji za podporu, kterou doslova cítím skrz telefonáty, e-maily,
či modlitby. Je to čas zvláštní, ale ukazující, že sborový život se dá tvořit různými
cestami a v různých časech. Zajímavostí
je, že první vysílané bohoslužby měly přes
600 shlédnutí. Doslova mě to šokovalo.
I přes to, že pak sledovanost opadla, další
bohoslužby si pustilo přes 100 lidí.

Za všechny ohlasy jeden od Miry a Jiřího
Cucových: Všechny milé sestry a bratry pozdravujeme. Postrádám naše pravidelné setkávání a milé stisky rukou. Pevně věříme,
že trochu nepohody určitě zvládneme a ve
zdraví se zase všichni setkáme. Nezapomínejme na to, že nad námi je Bůh a chyby jsou
lidské. Neztrácejme smysl pro humor! Přejeme všem doma i ve sboru odolnost a pevné
zdraví. Vaši Mira a Jiří
V posledním březnovém týdnu jsme se
pak pustili do biblické hodiny pro třicátníky přes videokonferenci. Byla to také zajímavá zkušenost, 14 lidí na jednom monitoru. Mělo to své mouchy, někdo nemohl
být celou dobu, někomu se spojení přerušovalo, ale program proběhl. Patnáctá
kapitola Matoušova evangelia tak mohla
promluvit.
Matěj Opočenský

Fairtrade skříň – vyhodnocení ankety

Až se zase budeme scházet, najdete ve sboru fairtrade skříň a bude již plná tím, co jste si
v anketě vybrali. Přehled nejžádánějších produktů je zde:
ČAJE ČERNÉ (v bio kvalitě)
Masala BIO, černý čaj kořeněný
Darjeeling FGOP sypaný –
povzbuzující účinek
Kilimanjaro-černý čaj –
porcovaný, vegan

KAKAO
EQUITA rozpustný kakaový nápoj
ČOKOTYČKY (v bio kvalitě)
ČT hořká se zázvorem
ČT medovo - mandlová
ČT černá-bílá

ČAJE ZELENÉ (v bio kvalitě)
Darjeeling zelený – sypaný
ČOKOLÁDY
Darjeeling zelený – porcovaný
Hořká 85% kakaa
Rwanda zelený – sypaný (vegan) Hořká 70% kakaa
Mléčná – ANDĚL (AIDS charita)
ČAJE OSTATNÍ (v bio kvalitě)
Rooibos s karamelem – sypaný KÁVY MLETÉ (v bio kvalitě)
Rooibos se skořicí a švestkami
COCLA, Peru
– sypaný
Rooibos mango-zázvor
KÁVY ROZPUSTNÉ (v bio kvalitě)
KAFFEE TANZANIA (prášek)
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KÁVY ZRNKOVÉ
(v bio kvalitě)
ORGANICO, Mexiko
JAMBO – espresso, Uganda
(novinka)
ADELANTE, Honduras
OSTATNÍ
Zázvor v hořké čokoládě (bio)
Kávová ZRNA v čokoládě, bio,
Mexiko
CUKR třtinový, nerafinovaný,
Ekvádor

Anketa „aby se z tváří stali známí“

V posledních letech se začaly na bohoslužbách a i dalších sborových programech objevovat
nové tváře. Společenství pouze tváří by ale bylo pro každé lidské společenství málo, a tak
jsme začali přemýšlet, jak nevnímat jen tváře, ale celé osobnosti. Jednu z těch osobností,
Mariku Vojtíškovou, jsem poprosil o pomoc s Katakombami. Přijala to a vymyslela tuto
novou anketu, kde by se právě z tváří mohli stát známí lidé. Jako první se odhodlali Joel
Jančařík a právě Marika. Oběma moc děkujeme!

Joel Jančařík
Odkud jsi?
Z Prahy.
Co tě potěší?
Toho je více. Dobrá knížka, dobré jídlo…
Čím se zabýváš?
Pracuji v ČSOB jako konzultant.
Jak ses dostal poprvé do Vršovic?
Už ani nevím. Myslím si, že jsme se šli podívat za Vojtíškovými.
Proč jsi ve sboru zůstal?
Nakonec jsme se přestěhovali do Strašnic,
takže to byla poměrně logická volba.
Co by se ti líbilo, kdyby ve Vršovicích
bylo? (A teď logicky není, nebo je jinak,
než by ti bylo milo.)
Nevím. Ještě jsem se do aktivit sboru příliš
nezačlenil. Nejdřív musím vyzkoušet, co
vše se dělá, a pak teprve můžu zkusit navrhnout něco dalšího.

Marika Vojtíšková
Odkud jsi?
Původně z Vysočiny, ale teď už dlouho
z Prahy.

Co tě potěší?
Zkoumání nových věcí, hezké dřevěné
věci, masala čaj a dvě hodiny strávené
v horké vaně.
Čím se zabýváš?
Pracovně speciální pedagogikou, volnočasově službou v Royal Rangers (takový
křesťanský skautský oddíl) a tady teď trochu i Katakombami.
Jak ses dostala poprvé do Vršovic?
Tak, že jsme výrazně zaspali a tady jsou bohoslužby až od půl desáté. (A toho, že sbor
žije, jsem si všimla, když byly pozvánky na
Noc kostelů.)
Proč jsi ve sboru zůstala?
Důvodů je asi více… kvůli pěkným kázáním, příjemné atmosféře ve sboru, milému
faráři a živému společenství. (A ač to je poněkud zahanbující, tak se někde na konci
schovává úleva z toho, že bohoslužby začínají většinou o pár minut později.:-))
Co by se ti líbilo, kdyby ve Vršovicích
bylo? (A teď logicky není, nebo je jinak,
než by ti bylo milo.)
Nesnadná otázka… Opravdu by se mi líbilo, kdyby nástěnky s pozvánkami visely
na místě, kde se na ně dá dívat a chvíli
u nich postát. A také, aby třicátníci nebyli
jenom jednou za měsíc.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Z městské části
Praha 10

Na cestách

Prioritou MČ Praha 10 je pomoc zejména
těm nejzranitelnějším, což činíme skrze krizovou linku. Rádi bychom tuto službu dostali
do širšího podvědomí potřebných i lidí v jejich okolí. Za tímto účelem nechala městská
část už podruhé vytisknout větší množství
informačních letáků a v tuto chvílí shání dobrovolníky, kteří by tuto druhou várku roznesli
či rozlepili po domech, obchodech, lékárnách
a jiných veřejných místech ve Vršovicích a na
Vinohradech. Balíček by byl připraven na
jméno na vrátnici ÚMČ Praha 10 a každý
dobrovolník by k němu obdržel i jednorázovou roušku a ochranné rukavice.
S pozdravem, Václav Vlček – Člen koordinační skupiny PRAHA 10 POMÁHÁ
Další informace jsou na:
www.praha10.cz/dobrovolnik

V neděli 15. 3. 2020 jsme měli oslavit 90.
narozeniny naší sestry Jiřinky Adamcové.
Situace nám to nedovolila, ale můžeme se
k tomu vrátit nyní symbolicky jednou z jejích
básní.
na cestách našich dnů
je plno krásných snů
a mnohých toužení
s kterých se těšit smíme
i když už dobře víme
že se nám nesplní
Všechno co osud přál
co nám zase vzal
to se už nezmění
Pak končí tiché sny
a přijdou těžké dny
poslední zvonění
Co chtěli jsme si přát?
Tvou Pane moudrost znát
Tvá hledat znamení
K lidem všem lásku mít
a dobrý život žít
jež z Tebe pramení
Za vše co bylo dík
za každý okamžik
štěstí i trápení
přijmi náš Pane dnes
Doveď nás do nebes
k věčnému spasení
Jiřina Adamcová:
ze sbírky Žloutne listí,
1. vydání, vydal Jakub Závěrka,
v Praze 2015
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V tomto nouzovém čase jsme i my byli osloveni městskou částí, abychom pomohli.
O jakou pomoc jde? Zatím velmi snadnou.
Dát na vědomí těm nejvíce ohroženým z nás,
tedy seniorům, že si mají kde říct o pomoc.

Jak se dá pomoci
z domova?
Armáda spásy –
Srdce Bohu ruce lidem
Virus a nouzový stav sám o sobě dopadá
na ty ve společnosti nejzranitelnější. Vedle
seniorů jsou to také ti, kteří jsou v různě
těžkých sociálních situacích. Například
lidé bez domova jsou velmi ohrožení.
Armáda spásy jim nabízí možnost přespání a základní hygieny. Zakoupením

„nocleženky“ můžeme velmi účinně pomoci. www.noclezenka.cz

Naděje
Druhá možnost je příprava jídla pro lidi
bez domova. Organizace Naděje vybudovala stanové městečko na Císařské louce
a každý den se v něm snaží zajistit jídlo.
Evangelické sbory, které každou středu
a čtvrtek rozdávají jídlo u Hlavního nádraží, byly osloveny, jestli by mohli, také
pomoct. Na nás první služba vychází 7. 4.
V tuto chvíli to vypadá, že dostatek dobrovolníků máme, ale možná budeme vyzváni
ještě v dalších týdnech. Každý, kdo by se
do akce připojil, by doma připravil 10–20
chlebů, které by jeden dobrovolník odvezl
na středisko Naděje „U Bulhara“.

Sbírka Diakonie ČCE na pomoc
nejslabším při epidemii
Přispět také můžeme finančně na
sbírku Diakonie ČCE. Výtěžek veřejné

JSME TU PRO VÁS
JSTE V NOUZI A POTŘEBUJETE POMOC?
Přinést nákup, vyvenčit psa nebo se jenom poradit?
Pak nám zavolejte na: 267 093 800
Jsme vám k dispozici denně od 8.00 do 20.00.

CHCETE NABÍDNOUT SVÉ SLUŽBY?
Jste dobrovolník, právník nebo šijete roušky?
Pak se přihlašte na
www.praha10.cz/dobrovolnik

sbírky pomůže konkrétním lidem a rodinám, které se v souvislosti se současnou
krizí kolem Covid-19 dostaly do těžkých
existenčních problémů. Myslíme především na lidi žijící v chudobě a dlouhodobě tíživé sociální situaci, neúplné rodiny, lidi s postižením či rodiny pečující
o své blízké.
Diakonie zároveň rozjela koordinaci
dobrovolníků, kteří by pomáhali seniorům. Jedním z koordinátorů pro Prahu 10
je i Matěj Opočenský.

Nemáte doma tablety?
V souvislosti s „on-linizací veřejného
prostoru“ a i našich bohoslužeb, bychom
se vás chtěli zeptat, zda doma nemáte nepoužívané různé mobilní komunikátory.
Třeba tablety, staré smartphony, nebo
notebooky. Možná by ti, kteří online
nejsou, takový nástroj po základním seznámení využili. Je to jen nápad… zatím
nic víc.

PSYCHOLOGICKÁ
POMOC V KRIZI
Současná nouzová situace je z různých důvodů velmi
náročná pro většinu z nás.

Pokud máte pocit, že
nevíte jak dál,
jste na dně, vyčerpaní, bezmocní
nebo potřebujete psychologickou podporu,

NEBOJTE SE ZAVOLAT!
Můžete se obrátit např. na tyto linky:

LINKA PRO SENIORY

DALŠÍ DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Jiřinka Adamcová
90 let – báseň

800 160 166

PREV-CENTRUM

K dispozici nonstop.

777 161 138

CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ LINKA

1212

Všední dny 9.00–18.00

K dispozici nonstop.

SANANIM

739 268 527

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Všední dny 9.00–17.00

724 810 106 / 725 191 367
/ 725 191 370

SOS CENTRUM – DIAKONIE ČCE

608 004 444

K dispozici nonstop.

Denně 9.00–20.00

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY

773 782 856
773 782 850

Denně 9.00–20.00 hod.

CENTRUM DUŠ. ZDRAVÍ PODSKALÍ

777 800 983

praha10.cz/pomahame

Všední dny 8.00–18.00

desitkapomaha.cz

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Zápisy schůzí staršovstva
Zápis staršovstva 13. 2. 2020

Zápis staršovstva 12. 3. 2020

Život (provoz) sboru: nedělka: nově
uchopené téma „Zástup stále přichází“:
historické postavy spjaté s křesťanstvím
+ proložené Legendami staré Evropy (L.
Rejchrt)?: Staršovstvo po debatě souhlasí.
Debata: kde je návazný bod pro děti? Podobně jako téma, co se povídá o rodinných
příslušnících… Jsou to příběhy, které nesou nějaké poučení, příklad, jak se víra
ukazuje v životě. Příběh má pointu, která
může rozeběhnout debatu s dětmi.
Vstup do sboru: Do sboru oficiálně vstoupili Joel a Martina J., Marika a Ondřej V.
Celocírkevní kampaň: Hlavu vzhůru 5%:
rozhodnutí z minula: Znovu jsme otevřeli
debatu: Uvidíme podle situace. Zatím se
finanční situace ve sboru vyvíjí dobře. Není
třeba tolik tlačit na pilu. Umět ale vysvětlit
VSS, proč jsme kampaň neakcentovali v Katakombách či ohláškách.
VSS 15. 3. 2020 Témata: Podzimní volba
staršovstva a hospodářská situace sboru.
Požádáme JJ o odpuštění zbytku dluhu?
– ano, dáme návrh VSS, abychom požádali
změnu půjčky na dar. Zpráva staršovstva –
Návrh MO podle starocírkevního: Martyria,
koinonia, diakonia, leiturgeia. Návrh rozpočtu: projednali jsme hospodářský výkaz
a připravili návrh rozpočtu. Například: cestovné 8000,-; dary vydané 20 000,-. Výkaz
a návrh rozpočtu schválen jednomyslně.
Celocírkevní sbírky a platby: Provedeno
a odvedeno: Mimořádná sbírka na pomoc
uprchlíkům v Řecku (3370 Kč) a Sbírka na
křesťanskou službu (1870 Kč)
Provedeme: archové sbírky na JJ a postní
sbírku na Diakonii HRS
Provést: Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost (postní neděle)

Schůze staršovstva probíhala přes online
konferenci. Zapisovatel: Matěj Opočenský
Schválení zápisu z poslední schůze: jednomyslně odsouhlaseno
Život a provoz sboru v době „koronaviru”: konstatovali jsme, že z nařízení vlády
vyplývá, že bohoslužby se až do odvolání nouzového stavu budou vysílat jen online přes
YouTube (pokud se to technicky zvládne).
Fyzická účast na bohoslužbách nebude
možná. Na bohoslužbách by ale mohl být přítomný presbyter a varhaník. Popřípadě malá
pěvecká skupina. Ale to podle toho, jak kdo
bude moct a jak se nám to podaří zrealizovat.
Jako dobrá možnost se jeví pustit v rámci bohoslužeb reprodukovanou hudbu.
Ostatní program sboru zrušíme. VSS proběhne, až to bude možné (během května).
Rozpočet a další nutné hlasování proběhne
per rollam na staršovstvu do konce března.
Pastorace: Bavili jsme se o solidaritě s nemocnými a nejstaršími členy sboru. Malá
dobrovolnická skupina, která by v případě
potřeby mohla nakoupit či jinak pomoct potřebným. Zejména myslet na některé starší
členy sboru. Matěj bude monitorovovat.
Již se na pomoc ohlásili: manželé V., Jakub R. a během jednání staršovstva padala
i další jména ze starších, či jejich rodinných
příslušníků. Také se uvažuje o spolupráci
s Diakonií HRS a její dobrovolnickou sítí.
Stav nemocných ve sboru: Jiří B. (v úterý
půjde domů), Karel T. (zapůjčen schodolez), Emil V. – už je doma, Sylva K. (aktivní),
Darja C. – stav setrvalý.
Matěj Opočenský v tomto duchu pošle do
sboru e-mail a obvolá klíčové lidi.
Témata z minula a nová: Noc kostelů:
rozhodli jsme, že se letos k NK nepřipojíme.
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Členy sboru naopak vyzveme, aby se šli podívat do jiných kostelů a načerpali inspiraci. Pokud tedy situace nouze pomine. „Fair trade
snídaně“ je dobrý nápad, ale nešťastný termín… Uvidíme, zda to bude realizovatelné.
Staršovstvo jinak není proti.
Zdravice do Skotska: M. Otřísal – geniální video! Velké poděkování ode všech
a bude rozesláno do sboru. Video je již ve
Skotsku, očekáváme odpověď. Návštěva ze
Skotska by mohla dorazit na konci května
29.–31. 5. 20, v pátek jsou navíc Horoušánky,
což by se velmi hodilo. Další možný termín je
15.–17. 5. Uvidíme co bude možné.
V roce 2021 – 80. výročí založení kazatelské stanice a 70 let od založení vršovického sboru! Oslavy by začaly na Noc
kostelů 2021 a v neděli by pak pokračovaly
bohoslužbami.
VSS 15. 3. 2020 – nahrazujeme schůzí
staršovstva 12. 3. 2020 z důvodu stavu nouze
vyhlášeného vládou ČR.
Rozpočet (viz výkaz!) a hospodaření za rok
2019 – Jana Kocnová.
Témata: Video – představení sboru;
Zprávy staršovstva a hospodaření + grafy…
Podzimní volba staršovstva; Požádat JJ
o změnu půjčky na dar; Kolik peněz chceme
dát do sociálních fondů (letos jsme v plusu);
Hospodářská situace sboru.
Probrali jsme všechna témata. Staršovstvo
přejímá zodpovědnost VSS. Jsme si vědomi, že
hlasování staršovstva pak bude muset být obhajitelné před VSS, které se sejde, až to bude možné.
Hlasování probíhá pomocí online formuláře a výsledek bude zaevidovaný. Výsledky budou zveřejněny, hned jak budou všichni hlasovat. Výkaz
a návrh rozpočtu byl probrán v diskuzi.
Služby: pokud se budou starší moct zúčastnit bohoslužeb, bude to farářem vítané
(nebude tam sám).
Celocírkevní sbírky a platby: Probíhá,
provedeno a odvedeno: Archové na JJ a postní

sbírka na Diakonii, provedena sbírka na tisk
ČCE a jinou publikační činnost – 2. postní
neděle. Provést: velikonoční HDL a dál?
Datum příštího staršovstva: podle situace zůstáváme online, osvědčila se docela videokonference. Dohodneme po mailu podle
potřeb.

A DRUHÝ DEN
BYLA SOBOTA
A druhý den byla sobota / Metaři již od brzkého
rána ospale zametali svinstvo Velkého pátku
/ – pozůstatky po divoké pouliční párty – po
opilcích či chuligánech… / …a POPRAVÁCH /
Strhávali též plakáty – tedy ty – které byly pasé
Ano – i ten kde se psalo asi toto:
Poprava galilejského buřiče a kacíře – jistého
J.K. – krále všech Židů / Kdy: Velikonoční pátek
kolem poledne / Kde: Popraviště za hradbami nad
městem / Námět a scénář: Josef Kaifáš – toho času
kolaborující velekněz / Produkce a režie: Pilát z rodu
Pontiů – úřadující prefekt Judeje / Vstup ZDARMA!
Prý to byla podívaná – kvalitní představení!
Jen končilo moc brzy… / Zbroj svalnatých
římských okupantů se blyštila – až oči bolely
/ Chocholy na jejich helmách se natřásaly /
když v pravidelných útvarech pochodovali na
golgotský vršek / po Via Dolorosa – jíž do šarlatu
zahalila krev Odsouzeného / nesoucího KŘÍŽ
A druhý den byla sobota a metaři z kasty
znečištěnců / svým potem smývali Jeho krev
z ohlazených kamenů římské dlažby / dokonale
dláždící tu Cestu Utrpení / Zametali všudypřítomné
nedopalky – obaly od popcornu a exkrementy /
čtyřnohých mazlíčků – které si zvědavé paničky
vzaly včera s sebou / No považte – bylo to přece
zadarmo! A druhý den byla SOBOTA…
Ondřej David Rada
(z nevydané sbírky Fragmenty
kokrhání Dona Quijota)
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Dvakrát recept k zelenočtvrteční domácí pobožnosti
Maces
Chleba, který symbolizuje chvat, ve kterém Izraelci odcházeli z Egypta, protože nebyl čas
dát vykynout chleba.
Ingredience: Hladká mouka (1,5 hrníčku). Voda pokojové teploty (0,5 hrníčku).
(Volitelně: stopky s časovačem na 18 minut.)
Nejprve rozehřejeme troubu na maximální výkon, 250 stupňů, s mřížkou nahoře.
(Nebo rozžhavíme pánev.) V těstu by neměly začít žádné kvasné procesy, proto by macesy
podle košer pravidel měly být upečené nejpozději do 18 minut po smíchání vody s moukou. Zapneme stopky. V míse smícháme vodu s moukou do pružného těsta. (2-3 minuty)
Na pomoučněném válu rozkrojíme těsto na 3 díly a z každého z nich vytvoříme placku
cca 2–3 mm vysokou (1 minuta na 1 díl). Hotové placky položíme na plech a strčíme do
trouby. Po 1 minutě troubu otevřeme (těsto by mělo tvořit puchýřky) a macesy otočíme.
Hlídáme troubu a zhruba po další minutě macesy vyndáme. Hotové macesy přemístíme
na prkýnko a necháme vydechnout.

Chaserot
Pokrm, který připomíná maltu a cihly, se kterými Izraelci v Egyptě pracovali, a jejich krev,
která při tom byla prolita.
Ingredience: jablka (2 ks), vlašské ořechy (hrníček), rozinky (½ hrníčku), sladké červené víno
(½ hrníčku), skořice (dle chuti)
Jablka nakrájíme na kostičky, ořechy nadrtíme, či nasekáme. Všechny suroviny poté
smícháme a necháme odležet v ledničce. Před podáváním dolijeme trochu červeného
vína. (Suroviny lze zaměňovat za jiné podobné, např. datle, fíky, kokos, hrušky či avokádo. Lze přidat i další koření, např. hřebíček či muškátový oříšek nebo připravit nealkoholickou variantu.)

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
11
Vydává: Sbor Českobratrské
Českobratrské církve
církveevangelické,
evangelické,Praha
Praha10
10- -Vršovice,
Vršovice,Tulská
Tulská
vrsovice@evangnet.cz,
Adresa redakce tamtéž.
tamtéž. Tel.:
Tel.:272
272734
734010,
010,Sb.mobil:
Sb.mobil:776
776123
123320,
320,e-mail:
e-mail:
vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; /cce.vrsovice;
youtube ČCE Praha 10 - Vršovice
http://vrsovice.evangnet.cz;
http://www.facebook.com/cce.vrsovice
Č.ú.: Česká spořitelna
spořitelna 280963329/0800,
280963329/0800,variabilní
variabilnísymbol:
symbol:10+osobní
10+osobníčíslo
číslo
M.M.
Opočenský,
Návrh obálky: T.
T. Vokatý;
Vokatý;Korektury:
Korektury:T.T.Hrubý;
Hrubý;Odpovědný
Odpovědnýredaktor:
redaktor:
OpočenskýMarika Vojtíšková
Náklady na jeden výtisk:
výtisk: 11,50
11,50Kč,
Kč,poštovné
poštovné13,80
13,80Kč
Kč

