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Ty sám znáš srdce všech lidí.
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Srdce jako centrum všeho

Srdce jako centrum všeho. Bez srdce to prostě nejde. Život ani nic. Být srdečný znamená být
vřelý, vroucí i upřímný. I to milo-srd-enství v sobě kousek srdce má. Kdo v sobě nemá „ani
kousek srdce“ zůstává torzem. Okřídlené je také Churchillovo: „Kdo není ve 20 levičákem,
nemá srdce, kdo je levičák ve 40, nemá rozum.“
Churchill vystihl asi nejvíce rozdíl mezi
tím, jak chápeme srdce my dnes a jak ho
chápal starý Izrael tehdy. Pro nás je srdce
obraz jakéhosi typu soucitu, citlivosti pro
druhé nebo třeba ta upřímná vřelost, politicky levicovost. Pro starého Izraelce
bylo srdce daleko víc. Místo, kam hledí
Hospodin. Místo, odkud putují vášně,
vůle i rozum. Srdce – hebrejsky lev – to
je srdnatý člověk, který se dere skrze svou
tělesnost ven a hledí, co by učinil.
Z nejrůznějších biblických zpráv skrze
tohle srdeční místo s námi Hospodin komunikuje nebo na nás působí. Někdy nás
to až mate. Například faraonovo srdce
Hospodin zatvrdí. Tam je třeba zatvrzení
chápat jako zprávu, Hospodin je silnější
než jakási historická postavička, která
si nasazuje masku boha, ale stejně nás
mrazí. Kolik dalších lidských srdcí Hospodin zatvrdil? U Jana pak čteme ještě
o dalším aktérovi, který se snaží nasadit
něco do našeho srdce: „Když byli u večeře
a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil…“
Jan 13, 2. O naše srdce se tedy něco pokouší. Myticky znějící pokušitel: ďábel
-> „škodlivec a kazisvět“, který nás rád
zvenku ponouká ke kazení. A pak je tu

Hospodin, který odmítá naše pyšné
hrátky na božské jednání, které si „bezsrdně“ myslí, že nemá strop a nemusí brát
ohled vůbec na nic.
Podle bible se se srdcem ale hlavně dá
něco dělat pozitivně. Celým srdcem se
miluje, věří, hledá naděje, raduje se, zpívá
i hledí na Hospodina. Ten náš verš je z nádherně poctivé a srdečné modlitby krále Šalamouna, který jako jeho otec David moc
dobře ví, že Hospodin se dívá na srdce,
a hlavně ví, že jeho srdce Hospodin zná
a že je to tak dobře.
Když mé srdce zná Hospodin, tak na něj
nemá právo nikdo jiný, rozhodně ne pokušitel. Ježíš říká, kde je tvůj poklad, tam je
také tvé srdce. V liturgii večeře Páně jsme
někdy vyzváni k Sursum corda – pozvednout svá srdce, na výzvu máme odpovědět:
máme je u Pána…Taková odpověď je dvojí.
První je přiznání si, máme srdce, a druhá,
víme, kde je a kdo je jeho Pánem.
Kdo tedy nemá srdce ve 40 nebo v jiný
svůj věk, nemá nic. Rozum, vůli ani cit.
Hospodin nemá, kam by se podíval, co by
jako dobré v nás poznal.
Vzhůru srdce: kde máš ty to svoje?
Matěj Opočenský

Sborová solidarita a další
možnosti, když se nedostává

Na staršovstvu jsme se bavili o těch posledních měsících a o tom, jak na nás karanténní
situace osobně doléhala. Co si z toho vlastně odnášíme?
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Opětovně jsme si povětšinou uvědomili, že
naše plány jsou skutečně jen našimi plány a nikdo neručí za to, že opravdu tak, jak jsme si je vysnili, i proběhnou. To je dobrá zkušenost. Situace
nás snad i malinko více učinila citlivější na nejrůznější otřesy našich bližních, třeba těch, kteří
v nejistotě dalších dní žijí celá dlouhá období.
Jako staršovstvo můžeme udělat minimum zmírnění jakýchkoliv škod, zejména těch finančních,
ale i tam by sbor v konkrétních případech mohl
být citlivý. Nějaké prostředky máme. Zuzana
Freitas se nad to velmi dobře orientuje v problematice sociální pomoci na Praze 10. Senioři
například mohou požádat o podporu na bydlení.
Není vůbec žádná pohroma nebo hanba takovou
nabídku přijmout. Právě v této době vidíme, jak
snadné je dostat se do finančních potíží. A zkušenost říká, že na začátku se dá všechno zvládnout
lépe. Nebojte se tedy ozvat. Zároveň také platí,
nikdy není pozdě.
Do problémů se ale mohou dostat i další generace. Často se v tomto zapomíná paradoxně na ty
mladší, ti že si dokáží pomoci sami. Nemusí tomu
tak být, i ti se mohou dostat do nepříjemných situací. Nebojte se ozvat. Třeba budeme schopni něco
konkrétního vymyslet.
Pokud byste potřebovali podporu duchovní, neváhejte se ozvat přímo mně, často psychika reaguje
se zpožděním a pocity frustrace či marnosti přichází plíživě. Pokud potřebujete radu psychologa,
tak i ve sboru jsou lidé, kteří budou vědět na koho
se obrátit.
Obecně si myslím, že sbor je velmi pestré společenství lidí a že každý z nás může minimálně vědět,
co by se dalo udělat v té či oné životní situaci.
Neváhejte přeze mě tuto starou sociální síť zkusit. Za diskrétnost ručím já i případní oslovení
členové staršovstva či sboru. Na to se můžete spolehnout.
Za celé staršovstvo
Matěj Opočenský

/ Editorial
Milí čtenáři a milé čtenářky, do
rukou se vám dostává červnový
Sborový dopis Katakomby (konečně) s programem!
Opravdu čtete dobře, sborový
život se na sklonku školního roku
opět rozeběhl. Sešli jsme se už třikrát k bohoslužbám a každá z nich
měla jiný formát. První byly zejména pro seniory, další venku pro
rodiny s dětmi, poslední již u nás
ve sboru s večeří Páně a dokonce
se křtem. Ve sboru jsme tak přivítali Zdeňka s rodinou. Nechť cítí, že
jsou jim dveře otevřené, a najdou ve
sboru místo pro posilu, radost i jejich
vlastní angažmá.
Bohoslužby i nadále přenášíme
přes internet. Kvalita není vždy
ideální, ale snažíme se s tím něco
dělat. Stále máme na paměti platná
hygienická opatření o dvoumetrové
sociální distanci a snažíme se je naplnit. Ale pevně doufám, že časem
i ta opadnou a budeme moci z plných plic a vedle sebe bez roušek
zpívat i u nás v katakombách.
Poslední zprávou tohoto editorialu je pokračování karanténní spolupráce s litoměřickým farářem Jiřím
Šamšulou. Společně píšeme kázání,
a dokonce nám jedno vyšlo i v měsíčníku Protestant. Vivat, vivat! Jak
Jirka poznamenal, jednou budeme
slavní, anebo taky ne. Rozhodně
nás baví hledat společně výklad
evangelia. Snad je to poznat.
Přejeme příjemné čtení
a hodně sil!
Matěj Opočenský

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Pomáhá i Diakonie ČCE
Pražské středisko HRS
Milí přátelé, na kontě naší Sbírky na pomoc při současné pandemii COVID 19 se
sešlo přes 660 tis. Kč. Děkujeme Vám za
Vaše dary. Díky nim už první lidé obdrželi
přímou finanční pomoc.
Mezi nimi jsou i paní Jana a pan Honza.
Jejich příběhy jsou v něčem unikátní svojí
naléhavostí, ale zároveň pro dnešní náročnou dobu typické. Současná situace tvrdě
dopadla právě na rodiče samoživitele a lidi,
kteří se potýkají se zdravotními problémy.
Více na https://jsmesvami.diakonie.cz/.
Prvními příjemci pomoci z této sbírky se
stali žadatelé, kterým s podáním žádosti pomáhali kolegové ve střediscích Diakonie po
celé republice. O finanční příspěvek mohou
v současnosti požádat lidé také prostřednictvím občanských poraden Diakonie.
Výhodou těchto poraden je schopnost řešit
situaci lidí v tísni komplexně.

Děkujeme Vám, že jste naši sbírku podpořili a pomohli tak těm, kteří to v současné situaci nejvíc potřebují.
Ivana Dingová

Krizová linka Diakonie ČCE
800 567 567
Na své potíže a starosti nemusíte být
sami. Nabízíme vám psychosociální podporu.
Už více než 30 let pomáháme dětem,
dospělým i seniorům. V současné situaci
koronavirové pandemie hledáme cesty,
jak povzbudit seniory v izolaci, pomáháme
rodinám ve finanční nouzi, koordinujeme
dobrovolníky a provozujeme bezplatnou
krizovou linku 800 567 567 pro všechny,
kteří potřebují v této situaci povzbuzení.
Jsme s vámi. I v těchto časech.

VSS a volba staršovstva 11. 10. 2020

Korona čas nám posunul naše každoroční výroční sborové shromáždění až na podzim. Na
květnovém staršovstvu jsme se dohodli, že volbu staršovstva i VSS 2020 spojíme v jedno
shromáždění. Termín jsme stanovili na 11. 10. 2020.
Co to znamená? Že se nám zkonkrétnila
doba hledání nového staršovstva. V našem
případě do staršovstva hledáme 10 lidí
z řad členů a členek vršovického sboru.
„Starší jsou voleni na šest let. Jejich
funkční období začíná dnem volby.“…
Sborové shromáždění volí z členů a členek
sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají
hlasovací právo, na šestileté funkční období
staršovstvo spolu s náhradníky.“
Chceme vás všechny požádat, abyste
přemýšleli o vhodných kandidátech a kan-
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didátkách a navrhovali je do připravené
krabice, kterou naleznete jako obvykle
pod schody.
Každé staršovstvo si postupně najde
tempo i rytmus práce, agendu i to, v čem
bude chtít pokračovat a co naopak nebude
v jeho silách. Tedy není třeba se bát, že
by úkolů bylo hodně, agenda staršovstva
může být bohatá, ale měla by odpovídat
možnostem.
Tím hlavním měřítkem by mělo být
evangelium. Nové staršovstvo mu bude

jistě rozumět po svém a vnášet jej nejen
do sborového života originálně.
Během mandátu zvoleného staršovstva vyprší (konkrétně 31. 8. 2023) i moje
povolací listina. Z toho důvodu bych se
chtěl jako farář přípravy volby staršovstva
účastnit co nejméně. Sbor by si měl sám
vybrat ty, které považuje za vhodné. Budu
nadšený, když pak spolupráce bude fungovat, třeba jako dosud.
Zuzka Freitas v anketě staršovstva
v posledním čísle Katakomb napsala: Chci
se zeptat (záludně) Matěje: Co by sis přál,
aby staršovstvo dělalo, ale nedočkal ses
toho nebo ses ostýchal si říct? A to mi tak
trochu nahrává do druhé osobnější části
tohoto příspěvku. Přání či očekávání jsou
zrádná. Já jich měl jako začínající farář
a stále mám strašně moc a mnohá mě vykopla ze sedla a těžko se mi pak šplhalo
zpátky. Starší sboru mě mnohokrát podrželi a za to jsem jim opravdu vděčný. To
je první, co se mi v hlavě objeví, když se
ohlížím. Mohl jsem všem ve staršovstvu
naprosto důvěřovat a cítil jsem se s nimi
na jedné koleji. To, co budete číst níže,
jsou sice jakási nenaplnění, ale stále to
mám tak, že i s ne zcela plnými kalichy se
dá vysluhovat večeře Páně.
Takže. Měl jsem ohromnou radost z naší
velké sborové diskuze před lety ohledně
samofinancování. Kolik nápadů a energie
tam bylo slyšet a cítit. Nepodařilo se z toho
asi moc do reálného života sboru přenést,
ale něco jo a za to jsem rád. Naučil jsem
se zato určitému funkčnímu minimalismu
a velké improvizaci, což se při mnoha akcích ukázalo jako životaschopné. Na druhou stranu cítím, že představa o sborové
práci, kterou mám, tu a tam naráží na
nynější provoz sboru. Neumím vás vtáhnout víc do spolupráce. Máte toho hodně
ve svých osobních a pracovních životech

a také obecně cítím, že pro většinu lidí je
sbor místem, kam si chodí „odpočinout“
nebo „nabrat posilu“. To je více než dobře.
To je podstatná část sborové „nabídky“,
ale aby to bylo možné, musí mít sbor i ty,
kteří mohou nějakou chvíli ten prostor
spoluvytvářet. Zdá se mi, že jsem se postupně stal jakýmsi úkolovníkem a hledačem toho, kdo co udělá, nebo ještě lépe,
jak to zvládnu udělat sám. Poslední měsíce
tuhle rovinu ještě více prohloubily. Mluví
ze mě teď asi víc únava, než naděje a také
obecná farářská bolest z podivné role jediného „zaměstnance“ sboru, jehož ostatní
nemohou ve svých časových možnostech
dohnat. Ale co naplat, když právě v této farářské roli procházíte sborovými prostory
a vidíte, že na nástěnce není tohle, nedělka
by mohla mít tuhle koncepci (a vy nemáte
na neděli ani učitele), místnost by mohla
takhle vypadat, vzduchotechnika zase nějak škrundá, mělo by se zavolat tomu či
onomu, blíží se termín dalších Katakomb
a tu tam někdo ze sboru zavolá a poradí,
co by se mohlo či mělo udělat jinak, těžko
se nad to povznést a začít psát kázání. Někdy si zas po biblických říkám, no, to ses
teda zase předvedl. V hlavě se pak narodí
takový stále nespokojený prudič. Co s tím,
respektive s ním, nevím. Úkolem nového
staršovstva bude hlavně stabilizovat provoz. Nečekám, že bude síla na víc. Bude
krásné, když zajistíme bohoslužby – snad
i vysílané v rozumné kvalitě, nedělní školu,
varhaníky či jiný doprovod. Budou vycházet Katakomby a rozpočet sboru bude jakž
takž vyrovnaný. Farář bude schopný základní pastorace.
Nebojím se ani opouštět ani přidávat,
ale jsem zvědavý, co budeme považovat
za důležité a jak toho budeme chtít v těch
příštích letech dosáhnout. Úplně ideální
by bylo, kdyby se sborová práce opět rozSborový dopis vršovického sboru ČCE
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prostřela mezi více lidí. Třeba se to povede. To je mé přání.
Příští rok budeme slavit 70 let od založení sboru a 80 let od založení kazatelské
stanice ve Vršovicích, tak třeba to bude
právě ta chvíle, která nám ukáže, jak a co
dělat, aby byl sbor sborem. Nevysával ni-

koho z nás, ale naopak umožňoval smysluplně z toho, co máme, dávat i zpátky dával.
Všichni jsme holt účastníky zákona o zachování energie, ale přese všechno řečené
platí: „Duch Svatý nás svou mocí v lásce
obnovuje.“ Amen
Matěj Opočenský

Bratr Jiří Rajmund Tretera slaví 80 let

Přejeme mu všechno dobré a hojnost Božího požehnání. Vršovický sbor zůstává vděčný za
všechnu vykonanou práci bratra Jiřího. Takto před lety o něm psal Emil Veber:
Profesor JUDr. Jiří Rajmund Tretera
byl ve vršovickém českobratrském sboru
konfirmován roku 1956. Narodil se 8. 6.
1940, od roku 1946 navštěvoval obecnou
školu ve Vršovicích a v roce 1957 maturoval na střední škole. Chtěl studovat
geografii, ale škola rozhodla, že konfirmovaný evangelík tento obor v socialistickém státě studovat nemá. Je třeba poznamenat, že chození na náboženství ve
škole v letech 1946 až 1948 a náročné výklady vyučujícího, čerstvého absolventa
teologických studií, zanechaly v Jiřím nesmazatelné stopy. Vedle toho jeho otec,
který byl postižen nejen nacisty, ale pak
i komunisty, byl synovi výborným učitelem národních a politických dějin.
Jiřímu bylo dovoleno začít studovat
práva. Na Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy chodí do roku 1962. Titul JUDr.
je mu přiznán v roce 1967. Zaměstnán je
pak jako právník v různých podnicích až
do roku 1990.
Ve sboru ČCE ve Vršovicích byl od
roku 1956 pověřen vedením mládeže,
což spolu se Petrem Krausem vykonával
do svého odchodu na vojnu roku 1962.
Při vojenské službě v letech 1962–1964
v Litoměřicích se seznamuje s evangelic-
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kými faráři Nové orientace. Roku 1963
pomáhá organizovat podpisovou akci
proti ustanovení návrhu nového zákona
o rodině, podle něhož bylo možno rodičům odejmout děti, pokud je nevychovávali ve „vědeckém“ světovém názoru.
Akce byla úspěšná.
V letech 1964 až 1974 byl členem vršovického staršovstva, obzvlášť silný
vztah měl ke kurátoru Františku Štěpánovi a rodině kurátora ing. Jana Nováka,
s níž často jezdil na dovolenou. V letech
1964–1978 vyučuje také v nedělní škole,
kde učí i západní letec plukovník Ing.
Stanislav Rejthar. Jeho životní příběh na
Jiřího Treteru silně působí, stávají se přáteli. Díky upozornění sestry Rejtharové,
aby se zajímal o volné místo v Orientálním ústavu ČSAV, je roku 1967 přijat jako
externí vědecký aspirant pro obor právní
dějiny Afriky. V roce 1969 se mu podařilo
vyjet na měsíční pobyt do Anglie, zúčastnit se mezinárodní afrikanistické konference a navázat některé osobní styky.
V letech 1968 až 1978 byl členem
právního poradního odboru synodní
rady ČCE. V těchto letech se však také
začal intenzivně zajímat nejen o církevní
právo, ale více i o katolickou církev.

V roce 1980 proto začal tajně studovat
teologii u Dominika Duky, nynějšího
Římsko-katolického pražského arcibiskupa, tehdy novicmistra ve skrytu působícího řádu dominikánů. Od roku 1984
pak sám začal přednášet církevní právo
pro tajné adepty kněžství a neoficiálně
existující dominikány. A v roce 1987 do
řádu dominikánů vstoupil.
Od roku 1990 Jiří Tretera přednáší na
Právnické fakultě UK církevní právo, od
roku 1993 jako docent, v roce 2006 získal titul profesora právních dějin. Od
roku 1995 je nositelem bronzové medaile
Právnické fakulty. V roce 2013 pak obdržel zlatou medaili za zásluhy, za založení
Společnosti pro církevní právo a redigování Revue církevního práva. O dva roky
později ještě převzal zlatou medaili sv.
Vojtěcha.
Třebaže se v osmdesátých letech plně
orientoval na práci a členství v dominikánském řádu, po roce 1990 se objevuje opět
i ve svém mateřském vršovickém sboru,
jako jeho řádný člen a člen církve, třebaže
je současně dominikánem.
Profesor Tretera se stal mezinárodně
uznávanou autoritou, reprezentující
českou právní vědu. Přednášel na konferencích i na univerzitách v Rakousku,
Francii, Itálii, Belgii či Polsku. Soupis
jeho vědeckých prací je uveden v Revue církevního práva č. 46 z roku 2010.
Z řady čísel stejné revue jsou čerpány
i informace o jeho životě. Další životopisné údaje a informace o jeho značně
rozsáhlé publikační činnosti lze nalézt
v jeho knize Církve a právo – Miscellanea, výběr drobných prací z díla,
Praha, 2015.
Emil Veber,
text vyšel v Katakombách 2016/6

Aby se z tváří stali známí

Ondřej Vojtíšek
Co tě potěší?
Hotová práce, samota, rafinovaná a hravá
slovní vyjádření, strhující narativy, chuť ostatních lidí být kreativní, kytara a zpěvník Svítá.
Čím se zabýváš?
Učením literatury (teoreticky i prakticky).
Jak ses dostal poprvé do Vršovic?
Do našeho sboru jsem se dostal po boku
své manželky, která na tutéž otázku odpovídala v dubnovém vydání Katakomb…
Proč jsi ve sboru zůstal?
Vršovický sbor je – nerad bych tento faktor opomenul – skutečně přátelským kolektivem (byť osobně mi vůbec nevadí ani
anonymnější prostředí). Ale popravdě tím
hlavním důvodem jsou kázání, která na
mne zapůsobila svou autenticitou, společenskou angažovaností, jazykovou vynalézavostí a chytrými nápady. A také jsem
rád, když se hrají písně ze „Svítáku“.
Co by se ti líbilo, kdyby ve Vršovicích
bylo (a teď logicky není)?
Už dlouho mám víru v celkem univerzální
prospěšnost dětských zálesáckých oddílů,
ale odhaduji, že věkové rozložení není momentálně nejpříznivější.
Kde nejraději sedíš na bohoslužbách? :-)
Poprvé jsme si náhodou sednuli do třetí
řady křídla u varhan – a já jen nerad místa
měním. Pokud bude manželka nadále obsluhovat streamování bohoslužeb na internet, patrně však nebude zbytí. (A doma
v kuchyni to v minulých měsících taky nebylo špatné.)
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Knižní koutek
v Katakombách

Během procházení se sborem jsem si všimla,
že jednu stěnu klubovny zabírá spousta
knih. Zvědavost mě pak vedla k bližšímu
prozkoumání, jehož výsledkem snad bude
pravidelný knižní koutek v Katakombách.
Nečekejte v něm nic velkého, jen ukázku
a inspiraci k (i opětovnému) přečtení něčeho
hezkého, co je k prolistování i k půjčení ve
sboru. První vlaštovkou je mně (a pokud vím,
tak i Matějovi O.) milá knížka od nedávno
zesnulého Erazíma Koháka s úsměvným názvem Hesla mladých svišťů.

Přečíst si můžete část odpovědi
na otázku „Co je veliké?“
„Veliké je nebe nad stepí, kdy obzor člověka neobklopuje, nýbrž se sklání a člověk stojí s hlavou
ve hvězdách. Velká je krása koně, který trpělivě
vyčkává pod nekonečným nebem nad tělem svého
jezdce. Veliký je člověk, který se sklání nad slabším. Veliký je Bůh Stvořitel a malicherně malý by
byl ďábel ničitel, kdyby vůbec byl. Veliký je život,
když sám sebe přerůstá a ze sebe štědře rozdává.
Malicherně malým se stává tehdy, když jen sám
pro sebe hromadí a vykřikuje: „Já, já, já!“
Obyčejně si to pleteme. Přídavkem „veliký“
častujeme ty, kdo se ke slabším nesklánějí, jen
je hrdě přecházejí. Za velká máme města, byť
plná špíny a utrpení, ne čistou nekonečnou
step, na které nestojí ani ta elektrárna. Za
veliké máme, kdo nejvíc nahromadili, kdo se
nezatěžují soucitem a neochuzují rozdáváním,
kdo žijí a pijí jako páni.
Jenže zamyslete se nad tím. Kdo byl skutečně
veliký, ten ometálovaný geroj, který dal vojáky
rozstřílet, nebo ošetřovatelka Florence Nightingaleová, která jim omývala zpocené spánky?“
Marika Vojtíšková
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Zápis staršovstva
28. 5. 2020
Naše vlastní reflexe „korona
období“ + jak zapojit
nové lidi do sboru
Bára Masopustová: Bohoslužby venku
se povedly. Tomáš Vokatý: Tyto bohoslužby i bohoslužby během karantény byly
dosti náročné na organizaci. Otázka je, co
z toho zachovat a co pustit. Tomáš Hrubý:
Začátek v karanténě se opravdu povedl,
především zásluhou Matěje. Matěj Opočenský: Snad jsme připravenější a citlivější. Byli jsme blíž všeobecné nejistotě.
Bára Masopustová: Zvukař byl výborný.
Nepřepálil to.
Debata nad zapojením nových lidi do
sboru. Možnosti a nápady. Představit je
při kávě. Představit je při ohláškách. Dát
jim leták o sboru. Provést je po katakombách. Představit lidem. Hlavní slovo je
v tomto směru na faráři. Na začátku se
zeptat, jestli chce představit ostatním,
nebo jestli se seznámí sám. Představit
u kafe dvěma třem lidem, aby se napříště
už s někým znal. Pozvat na Třicátníky, aby
se lépe seznámili s ostatními. Je třeba, aby
do sboru zapojovali nové lidi i starší sboru,
nejen farář.

Sborový život
31.5. VP: kalíšky + skleničky: Máme
21 kalíšků na VP. Zbytek se doplní skleničkami. Celkem se skleničkami jich máme
hodně přes 40. V kalíšcích bude víno předem a skleničky budou připravené a dolejí
se v případě potřeby. Chléb bude nakrájen
na kostičky, nebude se lámat. Rozmístit na
větší tác, aby nebyly chleby na hromadě.
V červnu podle potřeby.

Vršovické ekumenické bohoslužby
Technicky: budeme držet rozestavení
židlí po 2 m? Nebo se trošku vrátíme
k původnějšímu rozestavení? Zachováme
online streaming. Budeme připojovat
fotoaparát. Vrátíme se k původnímu rozestavení židlí a lidé si budou držet dva
metry sami. Židle rozestaví kluci Freitas
po úklidu.
Online stream: budeme to nějak vylepšovat? Zvuk, obraz, stěna za farářem,
osvětlení stolu Páně atd… necháváme na
příště. Nápad napsat seniorátní grant na
cca 20-25 tisíc. Něco z toho, co jsme již zakoupili či udělali, bychom mohli z grantu
zaplatit. Nebo napsat větší grant? – Po
konzultaci: zpětně nelze… účetně jiný rok.
VSS: bude v září: i s volbou staršovstva?
V tom případě bychom měli červnové staršovstvo věnovat volbě. VSS i s volbou bude
11. 10.; Ekumenické bohoslužby proběhnou 18.6.; Sborová dovolená: ano bude.;
Horoušánky 4.9. a 16.9.(senioři); Svatba
Tomáše Jelínka ml. a Lucie Líbalové 20.
6. 2020, 12.00 U Salvatora. Všichni jsme
zváni. Katakomby: v příštím týdnu mají
vyjít Katakomby. Co tam dáme? Horoušánky v září, něco k Noci kostelů, tipy,
kam se vydat? Tomáš chce mít Katakomby
v úterý večer pohromadě a v pátek do tisku.

Technické: VZT: další jednotka, volán
opravář a zažádáno o fakturu – stále na
obojí čekáme. Nákup generátoru ozonu
s příspěvkem od Jablíčkova: ano, udělali
jsme a provoz se zajíždí, ozonujeme ze soboty na neděli a po bohoslužbách.

Hospodářské věci
Faktura za nedělní ozvučení: 4235,-. Podány: žádost o odpuštění ½ nájmu od MČ
(TV) a žádost o odpuštění splátek JJ (MO).
Celkové příjmy i s pokladnou za květen:
44 280 Kč. Z toho: Nájemné: 4500 Kč; Salár: 26 080 Kč; Sbírky na potřebu sboru
(všechny během května): 10 400 Kč; Sbírka
HDL JJ: 2200 Kč; Sbírka JTD JJ (archová):
700 Kč; Postní sbírka Diakonie: 400 Kč
Celkové výdaje za květen (včetně zálohy
na sborovou dovolenou 14 700,-): 40 360
Kč. Na konci května odejde ještě 1. ½ personálního fondu: 77 179 Kč
Sbírky: Probíhající: svatodušní neděli
archové sbírky na JJ i postní na Diakonii oficiálně ukončíme. Provedené: na
potřeby sboru, postní Diakonie ČCE (na
arch vybráno 2600 Kč), JTD JJ (na arch
vybráno 2100 Kč), Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost (1470 Kč), Sbírka
HDL Jeronýmovy jednoty (2200 Kč).
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Provést: Sbírka pro Diakonii (31. 5.) – jak
jsme zvyklí při bohoslužbách i online.
V neděli 21. 6. proběhne sbírka solidarity sborů: podle rozhodnutí 1. zasedání
35. synodu ČCE mají sbory do konce června
2020 vykonat celocírkevní sbírku solidarity,
z níž je možno poskytovat pomoc sborům,
které nemají dostatek finančních prostředků na úhradu odvodu do Personálního
fondu. V případě nedostatku finančních
prostředků má každý sbor možnost požádat za podmínek daných Statutem Personálního fondu o příspěvek ze solidárních
prostředků, které jsou doplňovány právě
sbírkou solidarity. Děkujeme za vaše dary.

Zpěváci a adventisté
Schází se zatím jen Spektrum a od 13.6.
CASD. Rainbow asi do prázdnin zkoušet
nebude.

Fairtrade
Za kolik nakoupíme do FT skříně?
Uzamykatelná skříň: hliníkový rám,
ve kterém je plexisklo. Mohlo by to vypadat dobře a bylo by to levné a rychle
zhotovitelné. Zakoupit v Hornbachu.
Důležitější: jak vymyslíme systém?
Bude mít prodej na starost služba,
nebo vytvoříme „obchůdkový kruh“?
Magda určitě pomůže s prodejem, ale
na starosti to mít nechce. Budeme hledat dobrovolníky. Zboží nakoupíme
ze sborových peněz za cca 3 000,- Kč.
Peníze za prodej půjdou do sborové pokladny.
Příprava volby nové synodní rady ČCE
Termín příštího staršovstva 25. 6. 2020
Zapsal Richard Šípek

Chvála ticha

V dodatku ke svým „Hovorům s TGM“ Karel Čapek vzpomíná, za jakých okolností se tato
kniha rodila, a několikrát zdůrazňuje úlohu a význam ticha. Mlčení. „To mlčení tu bylo
pořád, kladlo se mezi slova, uzavíralo věty; ne tíživé mlčení, při kterém není co říci, ale
mlčení zamyšlené, mlčení člověka, který přemítá, který potřebuje spíš myslet na věci než
o nich mluvit.“
Tuto Čapkovu vzpomínku jsem si vybavil v uplynulých měsících „koronavirové krize“, kdy svět ze dne na den zmlkl.
Utichly ulice, silnice, obchodní domy, svět
takřka „zatajil dech“. A náhle byl nějak víc
slyšet ptačí zpěv, šumění větví ve větru,
i při zaznění kroků sebou člověk podvědomě škubl: „Kdo to jde?“ Vše jsme poznávali jakoby znovu – a jinak.
Zastavení jsou nesmírně zapotřebí.
Škoda, že tohle bylo vynuceno výhradně
vnějšími okolnostmi; u podobných za-
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stavení totiž hrozí, že je člověk vnitřně
nepřijme a tudíž ani nerozpozná jejich
hluboký smysl. To by byla veliká škoda.
Tak, jako v případě rozhovorů s prezidentem Masarykem postřehl citlivý
spisovatel, i my bychom měli rozlišovat
různá „ticha“.
Každý z nás jistě zná ticho „vycpávkové“, ticho jako přestávka mezi tím, co
bylo řečeno (učiněno) předtím, a tím, co
bude řečeno (učiněno) poté. To je ticho,
chápané jako „prázdný prostor“. Absence

„něčeho“. Pauza v notovém záznamu.
Tedy vlastně „nic“.
V tomto „paradigmatu“ je cítit zastavení
duševního „provozu“, zklidnění. Sbírání
sil. Toto ticho osvobozuje a vyvazuje. Je
uklidňující a v tomto smyslu – psychologicky – nesmírně cenné. Jenže ticho
je v něm vlastně pouhou nepřítomností
hluku. Takovéto negativní vymezování
bývalo v dějinách velmi oblíbené, vzpomeňme slavných příměrů: tma je nepřítomnost světla, zlo je nepřítomnost dobra.
Také v tom cítíte tu negativitu ontologickou, ale i mravní? Možná právě zde je jeden z důvodů, proč mi nikdy „nepřirostla
k srdci“ tzv. negativní teologie; což lze
o Bohu vskutku vypovědět pouze to, čím
není? Propastná pokora kráčí ruku v ruce
s propastným prázdnem…
Pak je ještě jiné ticho – ticho, které je
nejen „něčím“, ale naopak je tak plné, že
až „překypuje“. Rovněž toto ticho známe:
je to ticho přitakávající či odmítající (neboť je situováno vždy „k“, nejen „od“), ale
vždy „křičící“, žalující, bojující, bránící se
i útočící. Je to ticho agresívní, angažované
v „hemžení“ světa, zavazující. Je to mlčení
zaťaté pěsti, která je připravena udeřit.
Také tohoto ticha je někdy nesmírně zapotřebí – paradoxně právě kvůli emocím
a napětí, jež vyzařuje.
Mám však na mysli ještě jiný, třetí
druh ticha. Je rovněž plné, není pouhou
negativitou, ale jeho „plnost“ je jaksi
zvláštního druhu. Není jen výrazem
zakotvenosti „teď a tady“. Proto není
ani odpočinkem, ale ani předehrou výbuchu, spíše usilovnou a dlouhodobou
prací. Je pohybem, nikoli hotovým stavem mysli. Předpokládá vyprázdnění –
„od“ všeho pomíjivého, banálního, časného, tedy vyprázdnění „k“ usebrání.

Tohle slůvko se mi vždycky moc líbilo;
mile totiž vystihuje, že nejde o útěk od
(ze) světa, o to, abychom se „rozutekli“,
nýbrž naopak, abychom se „znovu našli“. Možná lze mluvit i o specifickém
ponoru; jeho smyslem totiž není, vyčkávat „na povrchu“ na další dění, nýbrž
„jít pod hladinu“. Něco jako při plavání:
když se chceme potopit, také se musíme
napřed nadechnout a zavřít oči, než zamíříme pod hladinu, že? A také musíme
s tou zásobou vzduchu umět hospodařit.
A i pod hladinou lze přece otevřít oči –
vše vidíme ovšem jinak a vidíme i něco
jiného…
Tápu, pokud jde o označení. Že by
šlo o mlčení jakožto „vhled“? Poodstoupení za účelem hlubšího odkrytí?
Skvělý sociolog a filosof Zygmunt Bauman v jedné z posledních knih napsal
větu, která mne hodně zaujala: „Jestliže si přejeme věci nám důvěrně známé
opravdu poznat, bude zřejmě nutné je
nejprve učinit neznámými.“ Zdá se to
být dobrým navázáním na evropskou
myšlenkovou tradici, která je zcela jiného druhu, než „vyprázdnění“ například v buddhistickém konceptu; spíše
bychom ji mohli odkrýt u sv. Augustina
nebo v Ignácových exerciciích, v moderní době pak hlavně v Husserlově fenomenologické metodě: „uzávorkovat“
svět v jeho vnějškové „samozřejmosti“
a vydat se na cestu hledání jeho autentických vnitřních poukazů. Baumanova
poznámka hezky připomíná, že až příliš
přivykáme „plavání na površích“ (dnes
spíše „surfujeme“, že?) a měli bychom
se učit od světa poodstupovat, naslouchat jeho „volání“. A k tomu se musíme
ztišit.
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Místo receptu hutné zprávy
z USA od Aleše Březiny

…Současně se vyvíjí velice rychle politická scéna v USA. Včera jsem chtěl zkritizovat opět
Český rozhlas – Radiožurnál za následující zprávu: Bílý dům vyzval k nastolení práva a pořádku a obvinil účastníky protestů proti policejní brutalitě z násilností. Při demonstracích,
které pokračovaly šestou noc v řadě, zemřel jeden muž. Demonstrace vyvolala smrt Afroameričana George Floyda při zadržení policií. Desítky měst po celých Spojených státech
vyhlásily zákaz vycházení. Mnozí protestující ho ale ignorují. Demonstranti na mnoha
místech rabovali obchody a zapalovali policejní auta a na příslušníky bezpečnostních složek
házeli kamením. Policie proti davu použila slzný a pepřový sprej.
Zpráva je tendenční. Nikde se nemluví
o tom, že policie místo toho, aby chránila
obchody před rabováním, se věnovala
zatýkání pokojných demonstrantů. Ani
zmínka o tom, že se policie na mnoha
místech setkala s demonstranty a společně
s nimi poklekla jako symbol protestu proti
rasismu.
Nehovoří se o tom, že tímto způsobem
američtí sportovci protestují proti rasismu
a od roku 2017 proti Donaldu Trumpovi.
Konkrétně protest začal hráč NFL Colin
Kaepernick. Více než 200 dalších hráčů
se s ním solidarizovalo a prezident Donald
Trump požádal majitele klubů, aby je vyhodili (fire the protesting players).
Nikde není připomenuto, že prezident
Trump prohlásil o bílých rasistech, že jsou
to „dobří hoši“!

Jako vrchol perverze je nutné brát, že
Trump místo toho, aby se snažil nějakým
způsobem zklidnit emoce, je zhoršuje,
třeba tím, že se nechává fotografovat
s biblí před episkopálním kostelem poblíž
Bílého domu. Proti tomu se velice ostře
vyjádřila i biskupka Mariann Edgar Budde
ve svém prohlášení.
Dnes ráno rovněž vystoupil s ostrou
kritikou narcistického chování prezidenta
Trumpa jeho protikandidát za demokratickou stranu, bývalý viceprezident Joe
Biden, který se den před tím v Delaware
setkal s černošskými vůdci komunity.
Na obranu Radiožurnálu je nutné říci,
že požádal již dvakrát (v sobotu a dnes
v poledne) profesora Igora Lukeše z Bostonu, který situaci velice dobře a objektivně objasnil.
Aleš Březina

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na červen až říjen 2020
7.6.2020

9.30

Trojiční bohoslužby – začíná liturgické mezidobí

káže Matěj Opočenský

14.6.2020

9.30

bohoslužby 1. po Trojici

káže Sam Hejzlar ml.

Matěj Opočenský při volbě faráře na Dobříši
18.6.2020

18.00

ekumenické bohoslužby, káže David Frýdl

u nás Tulská

Původně jsme chtěli v ekumeně společně slavit nanebevstoupení Páně. Svátek, který slavíme
v závěru velikonočního období a který nás upamatovává na dvě věci. Po Boží pravici máme mocného
přímluvce a tady na zemi máme očekávat mocného pomocníka v Duchu Svatém.
Bohoslužby jsme si ještě nedovolili v ten květnový přechodový čas svolat, ale posunuli jsme je na červen. Našli
jsme termín ve čtvrtek 18.6.2020 v 18.00. Kázat bude David Frýdl. Spolupředsedat bude páter Artur Matuszek
a možná také sestry farářky Eva Šormová a Eduarda Heczková, které bych chtěl také pozvat.
I kdyby nás mělo být málo, sejděme se v tomto již liturgickém mezidobí, takzvaném čase po neděli Sv.
Trojice. Čas to rozhodně není výplňový, je to čas naopak připravený k naplnění.
20.6.2020

12.00

Svatební bohoslužby Tomáše Jelínka a Lucie Líbalové

U Salvátora

21.6.2020

9.30

bohoslužby s VP

káže Matěj Opočenský

21.6.2020

11.00

Výlet otců

V neděli 21.6. proběhne opět neděle, která je věnována otcům. Loňské roky se otcové s dětmi po těchto
bohoslužbách vydávali na výlet. I letos bychom tak chtěli učinit. Nabízí se navštívit vyšehradské kasematy,
ty jsou zatím v jednání. Jisté ale je, že kdyby nevyšly kasematy, vhodnou trasu na výlet najdeme.
25.6.2020

14.00

setkání seniorů

25.6.2020

20.00

schůze staršovstva

28.6.2020

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

Prázdninový program bude upřesněn během června na webu a samostatnou přílohou
Sborová dovolená na Šumavě
(podrobnosti na druhé straně programu)

25.7. - 1.8.2020
4.9.2020

odpoledne

Horoušánky OPEN

16.9.2020

13.00

Horoušánky OPEN pro seniory

11.10.2020

10.30

Výroční sborové shromáždění a volba staršovstva

Nové Hutě
Do Horoušánek jsme
letos zváni místo na
konci školního roku na
začátek toho nového.
Děkujeme Jelínkům!

12.06.20

Noc kostelů – Kde když ne u nás?

Jak jste již asi zaznamenali, letos u nás ve sboru Noc kostelů probíhat nebude. To ale není důvod k tomu zůstat sedět doma,
právě naopak. Vydejme se letos někam, prozkoumejme neobyčejný kostel, vyzkoušejme něco netradičního, poslechněme
si zajímavé vystoupení nebo jen zažijme známá místa jinak, bez turistů a shonu. Pár tipů jsme pro vás vybrali:

Na neobyčejná místa…
kostel sv. Gabriela, Holečkova –
s unikátním Beuronským stylem,
17,00 – 20,00
kostel sv. Benedikta, Malostranské
náměstí – místo, kde do letošního jara
žily bosé karmelitky, 18,00 – 20,00

Na netradiční aktivity…
ECM Ječná, Ječná – žebřík do nebe,
vysoká lanová překážka;
18,00 – cca 21,00

Kostel Stětí Jana Křtitele, Domkářská
– ukázka kolových křesťanských
a židovských tanců; 19,30 – 20,00

Milíčova kaple, Rektorská – divadelní
představení pro děti o Palečkovi, 17,00
– 17,40

Na zajímavá vystoupení…

Za nevšední atmosférou…

ČCE Vinohrady, Korunní – čtení básní
při svíčkách od našeho Ondřeje Rady,
21,15 – 21,45

kostel Narození Panny Marie v Chuchli,
V Lázních – kostel řeckokatolické
pravoslavné církve, večerní bohoslužby,
19,30 – 20,15 a 21,30 – 22,00

kostel Bétel ECM, Vilová – hudební
vystoupení, Milan Pokorný (akustický
punk), 18,30 – 19,30, Rejbele (klezmer,
jidiš, arménské písně…), 21,30 – 22,30

kostel sv. Tomáše, Josefská – pouť
světla přes Karlův most do kostela sv.
Salvátora, od 20,00

W W W.NOCKOSTELU.CZ
Svatba Tomáše Jelínka ml. a Lucie Líbalové
20. 6. 2020

T O M Á Š

A

Sborová dovolená na Šumavě bude!
Jak už jsme psali v minulých číslech, sborová dovolená bude
a ještě máme i nějaká volná místa. Pojedeme 25. 7. – 1.8. 2020

L U C K A

"Nejlepší víno naposled,"
Jan 2, 10

S E Š Í V Á N Í

Ž I V O T Ů

na Šumavu, konkrétně do obce Nové Hutě, na chaty U Krtka
a Švehlíkovy.
Více info u Lenky Vokaté: Lenka.Vokata@seznam.cz.
Moc jí děkujeme za organizaci.

Program
2 0 . 6 . 2 0 2 0 , 1 2 : 0 0 Záštitu nad Nocí kostelů 2020 převzali:
Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský; Daniel Ženatý, synodní
Českobratrské
církve
evangelické,
předseda
ERC;
Loni sesenior
osvědčil
program
pro
děti, který
byl celotýdenní
a byl
K O
S TVondráček,
E L U předseda
S A LPSVParlamentu
Á T O ČR;
R ARNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR; PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr
Mgr.
Radek
proložen různými hrami. Loni jsme na program byli s Alešem
kultury ČR; Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje; MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
Salvátorská 1045/1, Praha 1 - Staré Město
dva a myslím,
se povedl. Putovali jsme za postavami
a další starostové pražských městských
částí, městže
i obcí
Partneři projektu:

—
Svatba členky našeho sboru proběhne i v červenci, konkrétně
11. 7. 2020 a vdávat se bude Mirka Humlová.
Budoucím novomanželům přejeme hodně sil do svatebních
příprav, ale zejména Boží doprovod a požehnání v celém jejich
společném životě.
NK2020_A4.indd 1

tamních hvozdů.
Mediální partneři:
Letos bych chtěl poprosit o spolupráci někoho z vás.
Úplně prima by bylo
sejít se a promyslet, co bychom mohli
pro kulturu
z regionů
zorganizovat. Můžeme navázat opět na postavy z místní
historie, poohlédnout se i dál za kopce, nebo na místní
řemesla a hledat k tomu duchovní přesah.
Jako obvykle budou i večerní programy pro dospělé. Biblické
a loni jsme i dost zpívali, a to písně všeho druhu.
Já myslím, že je na co se těšit.
Matěj Opočenský

14.05.2020 16:30:42

