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Situace nouzového stavu nám umožňuje zacho-
vat relativně vysoké počty účastníků (100) při bo-
hoslužbách, ale naše prostory vybízejí k opatrnosti. 
Proto na doporučení i z prostředí německých církví 
nebudeme při bohoslužbách zpívat. Bez hudby ale 
nebudeme. Doprovod budeme zajišťovat. Písně si 
ale budeme číst v duchu. Třeba nás písně osloví zase 
trochu jinak, než jsme zvyklí.

Liturgii omezíme na tento pořad:

Liturgie v korona čase
Úvod a pozdrav
161.1 – pouze doprovod
Introit
Slovo pro děti – po něm děti 

odcházejí do nedělní školy
Modlitba
První čtení
Píseň – pouze doprovod
Základ kázání
Kázání
Interludium
Přímluvné modlitby
Píseň – pouze doprovod
Ohlášky
Sbírka
Poslání
Požehnání
Píseň – pouze doprovod

Při večeři Páně nebudeme zpívat. Během vyslu-
hování bude ale hrát melodie Jezu Kriste, štědrý 
Kněže (EZ 308).

Nedělka
V našich prostorách (herna) je nedělka velmi kom-

plikovaná. S Míšou Otterovou a Tomášem Vokatým 
jsme ale našli již několikrát vyzkoušené řešení. Mů-
žeme si opět půjčovat Malý Eden. Kavárníci nám 
nakonec prostory půjčí zcela zdarma. V případě 
hezkého počasí by děti měly program venku. V litur-
gii by slovo pro děti bylo hned po introitu a děti by 
po něm odcházeli na nedělku. Je třeba s dětmi přijít 

Nenechat se jen tak zavřít!
Balonky vypouštěné, aby změřily veřejné mínění, vidíme stále častěji a častěji. Zatím ale 
žádné konkrétní nařízení či dokonce vyhlášení nouzového stavu nepřichází (psáno 30.9. 
v 14.20) a v internetovém éteru spíše vidíme unikající stopy, než reálné obrysy.

Na Slovensku jsou jiní kanóni. Premiér 
rozhodl, že bude skoro totální omezení 
hromadných akci a bylo. Ale nebylo! Ve 
středu kolem třetí hodiny odpoledne čtu 
na postoj.sk, že si biskupové jen tak kostely 
zavírat nenechaj. Katolíci i protestanti obou 
břehů řekli ne. Kostely nám premiér zavírat 
nebude. Jak rozumět jejich NE? Hazardují 
se životy svých věřících? Nikoliv, jejich NE 
není proti bezpečnostním opatřením, jejich 
Ne je ne, když se s církvemi jedná jako s ku-
sem hadru. Tohle NE je zajímavé, zdravě 
sebevědomé. Chceme, abyste s námi, pane 
premiére, mluvil, vysvětlil nám postup a my 
ho řádně probereme a uděláme pro naše 
sbory a církve maximum. Aspoň tak s námi 
jednal předchozí premiér. Snad právě vý-
znam slova pellegrino – poutník, pocestný – 
ukázal minulému slovenskému premiérovi, 
že chovat se jako monarcha svobodné spo-
lečnosti nepomáhá, ale že dialog a alespoň 
minimální slušnost vysvětlit záměry, odbor-
níky podložené, je tolik nutná a potřebná 
pro zvládání krizových situací.

Uvidíme, jakým tónem promluví náš mi-
nistr zdravotnictví a zejména pak premiér. 
Opatření jsou nutná, o tom se debata nevede, 
ale na tom, jak opatření necháme prosadit, 
vskutku záleží! Nečekal bych, že to po le-

tech spíše rozpačitého sledování slovenské 
církevní půdy řeknu, ale děkuji bratřím a se-
strám ve službě na Slovensku, s jakým sebe-
vědomím – respektive vědomím důležitosti 
slavení bohoslužeb a mší – přistoupili k nut-
ným opatřením a nenechali se jen tak zavřít.

Je dobré se bát jen tak akorát, ještě lepší 
je nebát se a svobodně zvolit omezení ve 
prospěch celku. Můj názor je, že právě tak 
se vyjevuje svoboda. Svoboda, která je Kris-
tovská a ukazuje, kdy je co třeba udělat.

Svobodě zdar! Vybojoval nám ji Kristus.

P.S. I.: Omlouvám se, místo této glosy 
měla být úvaha o zbožnosti a třeba i něco 
z praxe. Ale nešlo to jinak. Tohle chtělo ven. 
I taková snad může být zbožnost. Vyrůstající 
ze svobody Božích dětí. Jeremijáš ostatně 
velmi aktuálně říká: Usilujte o pokoj toho 
města, do něhož jsem vás přestěhoval, mod-
lete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji 
i vy budete mít pokoj. (Jeremiáš 29,7)

P.S. II.: Druhá redakce textu 30. 9.2020 
v 16.00. Od pondělí 5.10. vyhlášen nou-
zový stav. Měnit už nic nebudu, jak mi na-
psal Petr Nesvadba: „Všechno se dělá na 
poslední chvíli, ale zato chaoticky!“ Hodně 
sil nám všem a pokoj Boží převyšující ka-
ždé naše pomyšlení. MO

Co musíme změnit, abychom mohli 
slavit bohoslužby a pořádat nedělku?
V prvé řadě. Bohoslužby chceme slavit dál a pořádat i nedělní školu pro děti. Situace nás ale 
nutí promyslet, jak vše zorganizovat tak, abychom se navzájem ochránili. Myslím, že v tomto 
směru přinášíme dobré zprávy, neb jsme našli řešení :-).

/ Editorial
Říjnové Katakomby jsou věnované 

volbě staršovstva. Nezbylo tak mnoho 
místa na ohlédnutí za zářijovým časem.

Sborový program jsme odstartovali tři-
cátníky, nádherným horoušánským odpo-
lednem pro rodiny s dětmi i následně pro 
seniory. U Jelínků jsme se aspoň na chvíli 
přenesli do „normálních časů“ a společně 
je strávili. Cítím za to vděčnost. Opět jsme 
také připravili bohoslužby venku a chodili 
na chůdách.

Zástupci církve ze všech seniorátů se 
sešli ke zkrácenému jednání synodu. Byl to 
pěkný kvapík. Ani vlastně nejsem schopen 
říct, co všechno jsme probrali. Program 
jsme prošli skoro celý, ale obvyklá debata 
a řádné projednávání to nebylo. Snad se 
další synod ponese v jiném rytmu. Bylo by 
to dobré. Bude se volit nová synodní rada 
a to by debatu vážně potřebovalo. Ideálně 
dobře připravené kandidáty a kandidátky, 
kteří vědí, proč kandidují a mají něco jako 
program, či dokonce vizi. Se vším respek-
tem k  působení a  překračování našich 
plánů Duchem Svatým.

I  my jako sbor procházíme hledáním 
nového staršovstva. Mám velkou radost, 
že se nám podařilo složit kandidátní listinu, 
a že jména, která na ní najdete, skrývají 
výrazné životní zkušenosti, vztah ke sboru 
i ke společnosti. Na tomto místě bych chtěl 
poděkovat staršovstvu stávajícímu, které 
v  šestiletém období zvládlo velké věci. 
I tady cítím vděčnost a radost, že do toho 
před lety šli a každou situaci i přes jejich 
enormní pracovní vytížení, unesli. Kdybych 
měl parafrázovat podobenství “dělníci na 
vinici”, nesli tíhu a horko dne, ale snad také 
radost, která se ukazovala ve fungování 
sboru, a jak pevně věřím i ve velice dobré 
předávce dalším starším.

Přeji vám všem hojnost Božího po-
žehnání, radost a dobrý výhled i v tomto 
čase. Jak píše prorok Jeremiáš, modlete se 
za pokoj tohoto města. Amen.            MO
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Co když bude nouzový stav a budeme 
se moci sejít jen v omezeném počtu?

Vypadá to, že i podzimní situace vzhledem k šířící 
se virové nákaze nebude zcela snadná a bude nutné 
improvizovat a zavádět novinky. Poslední události 
naznačují, že volba bude muset být z velké části po-
mocí „volby na dálku“. Taktéž se ukazuje, že shro-
máždění budeme muset připravit tak, aby přenos 
přes internet byl obousměrný. Nejen přes you tube 
kanál, kdy je možné „jen sledovat“. Vybíráme tedy 
způsob, jak to udělat, aby mohli promluvit i ti, kteří 
se nebudou moci fyzicky shromáždění zúčastnit.

Volba na dálku
Nejprve ale k volbě na dálku. Na to jsme se jako 

staršovstvo připravovali a na poslední schůzi jsme 
rozhodli, že jménem staršovstva každý člen a členka 
sboru již požádal o volbu na dálku. Oficiální žádost 
tedy není nutná, udělali jsme za vás :-).

Co musíte ale udělat a nikdo jiný to za vás neu-
dělá? V katakombách na druhé straně programu 
naleznete kandidátní listinu. Naleznete na ní jména 
všech Kandidujících. Kandidující jsou rozděleni na 
ty, kteří kandidují na řádné členství a na ty, kteří 
kandidují na členství náhradnické. Vyberte 10 řád-
ných + 3 náhradníky. Jeden holt zvolen nebude.

Vaším úkolem je, pokud se nebudete moci zú-
častnit volby v neděli, vybrat vhodných 10 řádných 
členů a 3 náhradníky doma a označenou kandidátku 
předat volební komisi. Volební komisí je stávající 
staršovstvo a Michaela Otterová. Kohokoliv z ko-
mise můžete oslovit, aby za vámi v týdnu od pondělí 
5.10. do pátku 9.10. přišel a vybral od vás upravený 
hlasovací lístek, který budete mít připravený v zale-
pené obálce. Pokud nemáte na nikoho ze staršov-
stva kontakt, volejte na číslo kazatele 776 123 320, 
který k vám vyšle někoho z volební komise v domlu-
vený čas.

Obousměrný přenos
Chceme, aby shromáždění bylo pro všechny 

i doma a mohli jste se aktivně zúčastnit. Jako ideální 
platforma se nám jeví program ZOOM. Jediným 

Výroční sborové shromáždění 
a volba staršovstva
Jak už doufám všichni víte, 11. 10. je v plánu uskutečnit výroční sborové shromáždění 
s volbou staršovstva. Zprávu staršovstva a návrh rozpočtu a další materiály nalez-
nete již v březnových Katakombách 2020. Bude možné se k těmto zprávám a návrhu 
vyjádřit v rozpravě. Staršovstvo v jarním nouzovém stavu tento rozpočet schválilo, neb 
nám tak bylo doporučeno církevním právníkem. Hlavním tématem shromáždění tak 
bude volba staršovstva. Tomu je věnována hlavní pozornost tohoto čísla. Prosíme tedy 
o vaši pozornost a seznámení se s kandidáty a zejména se způsobem volby a přenosu 
volebního shromáždění. Jsem za celý proces hledání kandidátů velmi vděčný. Pánu 
Bohu díky a díky těm, kteří se uvolili kandidovat. Je dokonce více kandidátů než míst ve 
staršovstvu a tak volba bude skutečně volbou a bude záležet na každém vašem hlasu. 
Zúčastnit se budete moci z bezpečí domova a i v tom sborovém.

nejpozději v 9.35, aby slovo pro děti slyšely. 
Nebo s nimi jít rovnou do Malého Edenu, či 
skupinku vyhledat venku.

Chráněné bohoslužby 60+
Co to je? Staršovstvo 10. 9. 2020 na svém 

zasedání rozhodlo, že vždy jednu neděli 
v měsíci budou takzvané „chráněné bo-
hoslužby“. Svým obsahem a formou se 
nebudou lišit od jiných nedělních bohoslu-
žeb. Na tyto chráněné ale chceme pozvat 
zejména ty generace, které jsou vzhledem 
k současné koronavirové situaci ohrože-
nější. Tyto bohoslužby by tedy byly zejména 
pro sestry a bratry starší 60 let a výše.

Věkovou hranici jsme určili na základě 
dostupných informací. Rozhodovali jsme 
se mezi věkovou hranicí 60 a 65. Nakonec 
jsme usoudili, že pokud by věková hra-
nice byla vyšší, účast na takových boho-
službách by byla velmi malá. Při věkové 
hranici 60 nás bude tolik, že budeme moci 
dodržet jak vhodné rozestupy, tak i vytvo-
řit větší společenství.

V případě, že by někdo na bohoslužby 
přišel a nespadal by do věkového pásma, 
nebude vyhozen, jen bude sedět v malé 
modlitebně, kde uvidí i uslyší, jen bude 
malinko opodál.

Kdy budou tyto bohoslužby?  
18. 10. s večeří Páně,  
8. 11. a 13. 12. 2020.

Bohoslužby s dětmi
Naopak účast na bohoslužbách s dětmi 

starším generacím nedoporučujeme; ne-
zakazujeme, ale nedoporučujeme.

Ostatní neděle v měsíci jsou pro všechny 
a na vlastní uvážení. Všechny bohoslužby 
budou přenášeny online.

Samozřejmě se může stát, že se brzy 
ukáže, že tato opatření již nejsou třeba 
a vrátíme se k naší obvyklé praxi. To by-
chom byli nejraději. V tuto chvíli se nám 
ale navržené opatření jeví jako odpovída-
jící a nutné. Za staršovstvo  
  Matěj Opočenský a Tomáš Vokatý

Jak jsme 
hledali 
starší
V prvním kroku jsme udělali prů-
zkum v rámci stávajícího staršov-
stva a otevřeli krabici s nomina-
cemi. Škoda, že vám nemůžeme 
nabídnout foto, bylo to velkolepé!

V druhém kroku si stávající 
starší rozdělili nominované 
(tedy ty, kteří byli nominovaní 
skrze nominační krabici, která 
byla umístěna od konce srpna ve 
sboru) a obvolali je. Souhlasící 
s kandidaturou byli zapsaní na 
kandidátku. Vznikla tak nako-
nec kandidátka, která obsahuje 
11 ochotných členů a členek kan-
didovat do staršovstva na 10 míst 
ve staršovstvu a tři souhlasili 
s kandidaturou na náhradníky 
a náhradnice. V posledním kroku 
vám chceme tuto kandidátku 
představit. Nejprve ale doručené 
návrhy z krabice:

Celé současné staršovstvo 4x, 
Michael Otřísal, 2x Zuzana Frei-
tas, Denis Freitas, Tomáš Hejda, 
2x Tomáš Jelínek ml., 3x Micha-
ela Otterová, 2x Ondřej Rada, 
Josef Šlerka, 2x Tomáš Vokatý, 
2x Bára Masopustová, 2x Ja-
nek Šilar, 2x Marika Vojtíšková, 
Hana Seho. Julie Bergrová, Pavel 
Bezděk, Kristina Camidge, Hana 
Gerner, Slávek Heřman, Jelínkovi 
(Magda, Tomáš st., Tomáš ml.), 
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účastí ve staršovstvu bych rád pomohl 
sboru, abych alespoň trochu vyrovnal to, 
jak sbor pomáhá mně.

Tomáš Jelínek
Je mi 60 let. Členem vršo-
vického sboru jsem od 
roku 1969. Po většinu té 
doby býval zástupce naší 
rodiny členem staršovstva. 

Nejdříve můj otec, potom já a mne zase 
vystřídala moje manželka Magdalena. 
Dovedu pochopit, že někteří členové star-
šovstva v produktivním věku jsou ve 
svém profesním i osobním životě natolik 
přetíženi, že si potřebují na čas od dalších 
aktivit odpočinout. Byl to i můj případ. 
Nyní mi moje povinnosti ubyly, a tak jsem 
se svou kandidaturou souhlasil. Ve své 
profesi jsem se zejména zabýval vývojem, 
ekonomikou, obchodem a prací s lidmi. 
Tak uvidím, zda-li budu moci, v případě 
zvolení, pomoci v některé z těchto oblastí 
v našem sboru. Všechny zdravím.

Bára Masopustová
Učitelka 1. stupně, 
herečka 
a šansoniérka.

Petr Nesvadba
Nabídka na členství ve star-
šovstvu mne natolik zasko-
čila a byla pro mne takovou 
poctou, že jsem si ji ne-
troufl odmítnout. Teprve 

poté jsem ale začal přemýšlet, čím bych – 
v nepravděpodobném případě, že budu 
zvolen – mohl vlastně přispět. Že bych 
vařil kávu? Nebo dělal úhledný zápis z jed-
nání a rozesílal jej emailem? Možná bych 
mohl občerstvit každé jednání úvodní 

„historickou desetiminutovkou“ na téma 
nějaké významné události… Nevím. Je-
diné, co mohu slíbit, je to, že cokoli jsem 
kdy v životě přijal jako úkol, dělal jsem od 
srdce a naplno. Jak vždycky konstatuje 
moje žena, když se do něčeho pustím: „Dě-
láš to blbě, ale s nadšením…“

Michael Otřísal
Převzato z odpovědi „Co 
pro tebe znamená být ve 
staršovstvu?” z březno-
vého čísla Katakomb:
Pro takového, jaký jsem, tj. 

poněkud rozevlátý až rozvrkočený, to zna-
mená malé ukotvení v nějaké „nenasmlou-
vané“ zodpovědnosti, která je narozdíl od 
filmového vytváření příběhů reálná a konti-
nuální. 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 člen-
stvím 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 po-
hledy na život se umíme shodnout a při vší 
praktické péči tu a tam zahlédnout, že jsme 
neseni tím, co neseme.

Michaela Otterová
Do vršovického sboru jsem 
začala chodit asi před 
15 lety, fascinovaná kaza-
telským i lidským přístu-
pem Jirky Orta. Pamatuju 

si, že když jsem byla těhotná s Táňou, 
byla jsem tu relativně nová. Pak jsem se 
zapojila do setkání maminek ve sboru 
(a občas u Starobů na zahradě). Příleži-
tostně vedu nedělku. Ve staršovstvu jsem 
byla ze začátku minulého období, ale pak 

problémem je, že se musí stáhnout a nainstalovat 
(to je zdarma). Po obdržení pozvánky, se automa-
ticky načte video. Nutností je mít počítač, či jiný 
typ komunikátoru, kameru, mikrofon a připojení 
k internetu. Vše k volbě naleznete na: 
http://vrsovice.evangnet.cz/volbastarsovstva/

Pozor! Ti kteří se zúčastní skrze ZOOM (obou-
směrný přenos) musí ale hlasovat předem na 
dálku, tedy v týdnu před nedělí 11. 10. Jinak jejich 
hlas nebude možné započítat, tak nám to ukládá 
církevní zřízení a volební a jednáci řád. Nebojte se 
zavolat a volit na dálku! Vaše hlasy potřebujeme. 
Staršovstvo by mělo mít silný mandát a ten získá 
jen skrze účast ve volbách.                                               MO

Představení  
kandidátů a kandidátek 
do staršovstva
Jitka Černošová

Sinoložka, ve staršovstvu jsem (a teď 
nevím, jeden a půl období? – v pod-
statě od příchodu Matěje Opočen-
ského), do sboru jsem přišla ne-
dávno, asi tak před 12 lety.

Zuzana Freitas, kandidátka na náhradnici
Převzato z odpovědi „Co pro tebe znamená být ve 
staršovstvu?“ z květnových Katakomb:
Odpovědnost. Užší společenství skvělých lidí. Sou-
náležitost se sborem. A setrvalý pocit, že jsem něco 
neudělala, nestihla nebo zapomněla udělat.

Slávek Heřman,  
kandidát na náhradníka
Mám tři děti. Pracuji jako programá-
tor a správce IT systémů. Ve volném 
čase rád běhám. Svou případnou 

Joel nebo Martina Jančaříkovi, 
Kryštof nebo Martina Míkovi, 
Petr Nesvadba, Hana Pernicová, 
Jakub Raška, Martina Valášková, 
Ondřej Vojtíšek, Michal Richter.

Následně staršovstvo podle 
toho, jak stanovuje církevní 
zřízení a příslušné řády, na zá-
kladě svého nejlepšího svědomí 
a vědomí a podle účasti na sbo-
rovém životě rozhodlo, že osloví 
tyto členky a členy sboru: Hana 
Velátová, Kristina Camidge, 
Hana Gerner, Slávek Heřman, 
Jelínkovi: Magda, Tomáš st., 
nebo Tomáš ml., Joel nebo Mar-
tina Jančaříkovi, Kryštof nebo 
Martina Míkovi, Petr Nesvadba, 
Hana Pernicová, Jakub Raška, 
Martina Valášková, Hana Seho, 
Michal Richter.

Výsledek našeho hledání si 
přečtěte v dalším článku.

Podklad pro tuto zprávu vy-
chází z přílohy k zápisu: Volba 
staršovstva – kandidátní listina. 

Pro potřeby  
Sborového dopisu připravil 

Matěj Opočenský

http://vrsovice.evangnet.cz/volbastarsovstva/
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Zápis staršovstva 
10. 9. 2020

Zápis z červnové schůze schválen 6 hlasy. Zapiso-
vatel a pobožnost: M. Opočenský.

Omluveni: Ondřej Rada, Jan Škrob, Zuzana Frei-
tas, Richard Šípek.

Sborový život: bohoslužby „seniorská neděle” 
ohlásit. Ostatní neděle nechat, tak jak jsou (první 
s dětmi, třetí s VP). Roušky zavést musíme. Při-
způsobovat aktuální situaci. Dobře formulovat. 
Debata nad připojením seniorů k online přenosu 
bohoslužeb. Asi nejlepší řešení tablet (android) + 
SIM (CMS). Online stream: Matyáš Rada, Vojtíš-
kovi, Slávek Heřman. Děkujeme. Dostali jsme po-
děkování a 500,- od úplně neznámého člověka, který 
sleduje bohoslužby. Další program: třicátníci: v záři 
jsme se sešli ve velkém počtu. Děti od října v Jablíč-
kově (uvidíme, jak to bude), středeční biblická za-
tím ne, konfirmandky ano, pastorace po telefonu 
i fyzicky. Věra Kosová, Vanda Kramosilová v LDN. 
Jinak snad na tom není nikdo výrazně špatně.

VSS s volbou staršovstva bude 11. 10. 2020: 
Příprava kandidátky – viz navržený postup. Před-
seda: TV a při volbě M. Opočenský, zapisovatel 
T. Hrubý, skrutátoři V. Rada, D. Freitas, R. Šípek, 
O. Černoš. Revizoři: V. Adamcová, …, verifikátoři: 
R. Šípek a H. Velátová. Osloví MOp. Ostatní doku-
menty k VSS bychom měli mít připravené. Zveřejnit 
seznam členů sboru s hlasovacím právem – ano. 
Zapracovat připomínky revizorů (TV) – MOp s TV. 
MOp a TV – zkontrolují, zda je vše na VSS připra-
veno. Volby staršovstva na dálku: Volební komise: 
staršovstvo + náhradníci + Michaela Otterová. 
Máme nějaké zájemce o volbu na dálku: zatím ne. 
Staršovstvo ale vyhlašuje, že vzhledem k situaci 
může volit na dálku kdokoliv i ti, kteří o volbu v do-
statečném předstihu nezažádají. Přenos bohoslužeb 
by měl být na lepší úrovni, než obvykle. Přenos VSS 
neveřejný (s odkazem pod heslem) – ano! Řešit po-
dle aktuální situace. Jeronýmova jednota – stavební 

jsme na rok odjeli do Mnichova, takže 
jsem odstoupila. Učím němčinu a fran-
couzštinu.

Hana Pernicová,  
kandidátka na náhradnici

Původně jsem vystudovala 
environmentálně zaměřený 
obor, ale postupně se pro-
fesně přesouvám do sociální 
oblasti. Do sboru zatím ne-

chodím dlouho, ale jsem tu ráda. Vážím si 
příjemné atmosféry i otevřenosti v názorech, 
kterou zde vnímám. O staršovstvu mám za-
tím jen hrubou představu, ale ráda bych as-
poň v nějaké míře přispěla k realizaci aktivit, 
které se mi zdají důležité či zajímavé. Moc mě 
potěšilo, kolik se nás loni zapojilo do Mara-
tonu psaní dopisů Amnesty International, 
a ráda bych, abychom letos psali znovu. Dost 
blízký je mi také fair trade, ráda přispěju 
k provozu FT skříně. Stále mě zajímá i život-
ního prostředí, i když zde zatím nemám kon-
krétní nápad, jak téma promítnout do života 
sboru. Vymyslíme třeba něco společně při 
nějakém výletu do přírody?

Ondřej Rada
46 let, ak. malíř a lektor, ve 
staršovstvu je 3. období, ve 
vršovickém sboru pak od 
narození :-)

Hana Seho
Do sboru jsem přišla jako 
Münzová, ve sboru jsem po-
tkala svého muže, pokřtila 
dceru, vdala se, spolu se 
sborem přestavěla kryt na 

modlitebnu. Pak jsem se na chvíli přidala 
k Hornopočernickým a teď se zase vracím 
zpět. Vše, čemu jsem se zatím v životě nau-

čila, dávám přijetím kandidatury k dispo-
zici celému sboru.

Pavel Staroba
Jsem vědeckým pracovní-
kem ve Fyzikálním ústavu 
AV ČR, zabývám se výzku-
mem elementárních částic 
v rámci mezinárodní kola-

borace ATLAS se sídlem v laboratoři 
CERN v Ženevě.
Ve staršovstvu jsem sloužil po dvě období 
(12 let). Nemám předem vyhraněné před-
stavy o náplni své práce, kromě standardní 
činnosti (služby ve sboru) bych řešil úkoly 
podle aktuální potřeby.

Marika Vojtíšková
Jsem asistentka pedagoga 
a vedoucí v Royal Rangers 
(vlastně profesionální pra-
covník s dětmi se zálibou 
bytí venku:-). Nabídkou za-

pojit se do staršovstva jsem překvapená, 
ale abych byla upřímná, tak nevím, na co 
si letos troufnu. Pokud se ale nenechám 
omezovat mými reálnými možnostmi, tak 
by mě lákala třeba spolupráce s jinými 
sbory (i s tím skotským v Carluke) a třeba 
příprava nějaké víkendovky (ale pokud 
bude potřeba, tak se klidně budu podílet 
na ledasčem, třeba na psaní zápisu).

Tomáš Vokatý
Ač jsem ve sboru „naplave-
nina“, tak jsem byl poslední 
dvě funkční období členem 
staršovstva a kurátorem. 
Kromě kurátorských po-

vinností se ve staršovstvu věnuji Kata-
kombám. Povoláním jsem grafik a zájmy 
vodák.

Podáváme církevní grant: 

„Dvě okna 
do světa“
Uvádíme ze žádosti: Projekt sle-
duje dva cíle, dvě „okna do světa“. 
První okno je virtuální a jsou to 
zejména (ale nejen) streamované 
bohoslužby, na které potřebujeme 
kvalitní techniku. Tu současnou 
máme z velké části vypůjčenou. 
Digitální kameru, externí mikro-
fon, potřebné streamovací zaří-
zení, kabeláž. Objednání služby 
ZOOM pro vedení biblických ho-
din, případně schůze staršovstva 
či dokonce bohoslužeb.

Druhé okno je „reálné“. I s tím 
již máme zkušenosti. Chtěli by-
chom pořádat několikrát (max. 
6×) do roka bohoslužby s dětmi 
venku na hřišti. V rámci tohoto 
„okna“ chceme také oslavit 70 
let od založení vršovického sboru. 
Místo k bohoslužbám a oslavě již 
máme ozkoušeno a s MČ Praha 
10 máme dobré vztahy. Je to také 
dobrý navazovací bod s přilehlým 
okolím. Vznikají zajímavé inter-
akce.

V případě kladného vyřízení 
naší žádosti si budeme moci do-
volit bohoslužby vysílat ve vý-
razně lepší kvalitě a venkovní bo-
hoslužby budou nadále ozvučené 
a částečně kryté vlastní stanem. 
Oslavy 70 let od založení sboru 
budeme moci řádně připravit 
a zpropagovat a sborový rozpo-
čet to zatíží minimálně.
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ohrožení. Což má svoji (konec konců 
i biologickou) logiku a nelze to zakázat. 
Je však nesmírně zapotřebí s tím praco-
vat! Jak? Vezměme si na pomoc filosofii.

Mezi mé oblíbené myslitele již léta pa-
tří Martin Buber a Emmanuel Lévinas. 
Oběma je společný důraz na klíčový vý-
znam vztahu k druhému člověku, na se-
tkání s ním a na jeho uznání. „Setkání“ 
ani „uznání“ však vůbec nejsou tako-
vými samozřejmostmi, jak by se mohlo 
zdát! Však se také oba myslitelé zásadně 
liší v jejich rekonstrukci: zatímco Bu-
berovou snahou je, dospět k zásadní 
symetrii mezi Já a Ty (k nastolení rov-
ného a nemanipulativního vzájemného 
přijetí), Lévinas prosazuje radikální 
asymetrii, spočívající v uznání nejen 
samostatnosti a oddělenosti Druhého, 
ale dokonce jeho etické priority!

Jak tedy vlastně vymezit status „toho 
druhého“? Kde je a jak vůbec je?? Je již 
od samého počátku ve vztahu se mnou, 
mně blízký, v dialogu se mnou (Buber), 
nebo je naopak bytostně odlišný, nepře-
voditelný na jakékoli zařazování a ucho-
pování (Lévinas)?? Vůbec není zbytečné 
o tom přemýšlet, neboť od této výchozí 
identifikace se odvíjí etický nárok na 
naše chování a jednání!

Přiznávám, že preferuji Lévinasův 
model, byť není běžnému chápání tak 
srozumitelný jako Buberovo „přijetí 

„bližního“. Lévinas paradoxně říká: 
největší respekt prokážu Druhému tím, 
že se k němu budu chovat jako k cizímu! 
Jen suspenzí vlastních očekávání mohu 
totiž setkání učinit vskutku Setkáním, 
ve kterém nebudu předem znásilňovat 
svobodu Druhého, ale bezpodmínečně 
se jí otevřu. Objevení se Druhého je 
vždy zpochybněním mé šťastné jistoty, 
že rozumím světu a mám jej pod kont-
rolou…

Zdá se to být podivné, ale vskutku 
není dnes samozřejmostí vůbec vědět 
o jinakosti Druhého! Náš – mediálně 
utvářený – svět je přeplněn sofistikova-
nými technikami homogenizace a asi-
milace „jiného“; když to nejde, tak jeho 
démonizací, a když ani to „nezabírá“, 
nastupuje aspoň vytěsňování, bagate-
lizace či zesměšňování. Náš svět je plný 
násilí a zestejňování. Proto také Lévinas 
proto nevidí jako řešení banální vzájem-
nost, jíž by se „překlenula“ rozdílnost 
a nerovnost Já a Ty; tvář Druhého je 
totiž netematizovatelnou, neopakova-
telnou provokací, Událostí, přesahující 
jakoukoli předchozí zkušenost, a jako 
takovou ji musí etický subjekt i přijmout 
a vůči jejím nárokům pokorně omezit 
bezbřehost své svobody. Náročný úkol? 
Jistě, ale jak jinak probudit skutečný re-
spekt člověka k člověku?

  Petr Nesvadba

Kdo je „ten druhý“?
Náš svět se hemží jinakostmi. Rasovými, genderovými, kulturními, náboženskými, 
sociálně-ekonomickými, politickými. Denně se objevují nové. Je přitom zajímavé sledo-
vat, jakými proměnami prochází západní společnost ve vztahu k těmto „varietám“. Ve 
středověku byl výskyt každé jinakosti znepokojující, pobuřující, vyvolávající negativní 
odezvu a často i okamžitou „homogenizační“ akci ze strany mocných. Moderní doba 
se ohlásila požadavkem tolerance – a postupně se podezřelou naopak stala jednomy-
slnost, jednohlasnost, homogenita. Což souviselo s rozvojem trhu, parlamentní de-
mokracie a pluralismu. Ale nyní jsme svědky dramatického obratu: opět nám začínají 
být jinakosti podezřelé, opět nás znepokojují, obáváme se jich a opět slyšíme volání po 
„homogenizačních“ akcích, byť sofistikovaněji legitimizovaných! Vrací se středověká 
mentalita „obležené pevnosti“?

Ano, tušíme důvody: migrační krize, 
koronavirová krize…, Evidentně se spo-

lečnost v krizových obdobích „sráží do 
houfu“ a vše „jiné“ začíná vnímat jako 

fond: TH – málo peněz k rozdělení. Cel-
kově situace JJ není zcela dobrá. 

Konfirmace: Předběžné datum konfir-
mace: pozdější jaro. Pokračujeme v církev-
ních dějinách.

Sborové prostory: CASD nás nejspíš 
opustí, nabízejí hledat nové místo spo-
lečně. Spíš ne. Čekáme, zda se situace ně-
jak vyvrbí. Úkol pro nové staršovstvo.

Proběhlo: sborová dovolená, Horou-
šánky, bohoslužby venku – z časových dů-
vodů neprojednáno.

Proběhne: Výjezd starších dětí a konfir-
mandů (Žižkov II., Jarov) 9.–11. 10./16.–
18. 10. spíše druhý termín, ale uvidíme 
podle situace. Sborová voda 23.–25. 10., 
evangelická pouť/biblické soustředění – 
jaro? Záloha u Báry Maso – Kozí farma 
Merboltice. Jídlo pro lidi bez domova: roz-
dávání jídla zatím oficiálně neproběhlo, 
situace se stále řeší.

Katakomby říjen: kandidátní listina – 
uzávěrka 30. 9. – vyhlásit sbírku na ozó-
novač. VSS. 

Hospodářské věci: Emil Veber: už teď 
jsme vybrali polovinu rozpočtované částky 

saláru. Podáno: žádost o odpuštění ½ ná-
jmu od MČ (TV) – dostali jsme cca 4000,-. 
Výnosy jsou zatím dobré. Rozdíl příjmů 
a výdajů je v současnosti 68 000,- Kč.

Sbírky: Provedené sbírky – Sbírka na 
Evang. akademii 6. 9. – 1760 Kč; Sbírka 
Diakonie na pomoc zasaženým povodněmi 
na Olomoucku – Schválena nedělní sbírka 
na tyto účely. Sbírka na ozonovač – přislíbený 
příspěvek z Jablíčkova. Sbírka na Otcův dům 
na Ukrajině – byli jsme požádáni Diakonií 
ČCE Spolu o uspořádání sbírky na zakoupení 
pozemku na školu na Ukrajině (viz https://
www.diakoniespolu.cz/co-delame/pomoc-
-ve-svete/ukrajina/). Provést: 20. 9. Sbírka 
pro sociální a charitativní pomoc – neděle 
díkčinění s VP. 25.10. Sbírka JTD.

Fairtrade: záloha 5000,- ano. S systém 
obchodu: „obchůdkový kruh”: Hana P., 
Zuzka K., možná další.

Služby: 4. 10. – s dětmi JAK II.; 11. 10. – 
VSS + volba staršovstva – TV; 18. 10. – pro 
seniory s VP – Michael Otřísal

Termín příštího staršovstva:  
22. 10. 2020 „předávací staršovstvo“
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– FAIR TRADE SKŘÍŇ –
Milé sestry a milí bratři, faitradová skříň 

v našem sboru je „otevřená“. Chtěla bych 
moc poděkovat br. faráři Matějovi za vý-
robu dveří ke skříni a br. Tomáši Hejdovi 
za její osvětlení. Je v ní nabídka kávy, čajů 
a různých pochutin. Do vršovického fair-
tradového týmu prodejců se mimo mne 
zapojili sestry a bratr Hana Pernicová, 
Ela Krejčová, Zuzana Kohoutová, Alena 
Štěpánová a Tomáš Jelínek ml. Stačí nás 
oslovit a my Vám rádi žádané prodáme 
či jemožné učinit objednávku a já donesu 
z obchůdku. Těšíme se na Vás. 

Za všechny prodejce  
Magdalena Jelínková



Program v nouzovém stavu
Jak už jsem psal někde jinde. Těžko dneska plánovat. Nicméně je jasné, že 

v nouzovém stavu volnočasové aktivity v podstatě probíhat nemohou. Od 
5. 10. do 18. 10. tedy sborový program v týdnu probíhat nebude. Budeme 
čekat, jak se situace vyvine po 18. 10. Pokud by se ukázalo, že trend je dobrý 
a bude možné se scházet i v týdnu, 21. 10. by se rozjela středeční biblická 
pro dospělé i dětská biblická v Jablíčkově. 

Zbyly nám tedy hlavně nedělní bohoslužby a online prostor. Kdo by se 
chtěl vidět online 22.10. od 20.00 vás zvu na mimořádné třicátníky.

Sborová voda/Merboltice
Po jedněch zářijových bohoslužbách jsme v „mužském kruhu“ vymysleli 

víkendovou akci. 22. 10. – 25. 10. bychom mohli podniknout výlet. Buď to 
sjet nějakou “divokou” českou řeku, nebo se vypravit do Merboltic, kde je 
krásně za každého počasí. Bude-li to možné, pojeďte!

 Program na říjen a listopad 2020

4. 10. 2020 zveřejnění kandidátní listiny pro volby staršovstva ve Sborovém dopise Katakomby

4. 10. 2020 9.30 bohoslužby s dětmi (17. po Trojici) káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020 9.30 bohoslužby (18. po Trojici) káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020 10.30 výroční sborové shromáždění a volba staršovstva -  
http://vrsovice.evangnet.cz/volbastarsovstva/

15. 10. 2020 20.00 mimořádní třicátníci online

16. 10. 2020 16.00 konfirmandské setkání online

18. 10. 2020 9.30
„chráněné bohoslužby“ pro bratry a sestry od 60 let  
(19. po Trojici)

káže Michael Otřísal

22. 10. 2020 20.00 předávácí staršovstvo

23.–25. 10. 2020 sborová voda nebo výlet do Merboltic uskuteční se pokud to 
situace dovolí

25. 10. 2020 9.30 bohoslužby (20. po Trojici) káže Matěj Opočenský

27. 10. 2020 17.00 uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

28. 10. 2020 15.00-16.30 Modlitba za domov - www.modlitbazadomov.cz
Husův sbor ve 
Vršovicích, Moskevská 
34, Praha 10

1. 11. 2020 9.30 bohoslužby s dětmi (21. po Trojici) káže Matěj Opočenský

5. 11. 2020 20.00 třicátníci online i prezenčně ve sboru 



•  Pověření členové staršovstva nebo 
volební komise jsou povinni zajistit 
předání všech obálek, které obdrží od 
členů sboru volících na dálku, zvoleným 
skrutátorům. Spolu s obálkami předají 
skrutátorům také seznam členů, kteří 
o volbu na dálku požádali, a prezenční 
listinu se jmény a podpisy členů, kteří se 
volby na dálku zúčastnili.

•  Hlasy odevzdané na dálku jsou platné 
pouze v případě, že sborové shromáž-

dění schválí volbu stejnou kandidátní 
listinou, prostřednictvím které byla 
provedena volba na dálku.

•  Hlasy, které byly odevzdány na dálku, 
budou započteny pouze v prvním kole 
volby. V něm se počet voličů přítomných 
ve shromáždění zvýší o počet hlasů ode-
vzdaných na dálku.

•  Počet žadatelů o volbu na dálku a počet 
hlasů odevzdaných na dálku musí být vý-
slovně uveden v zápise o vykonané volbě.

Pravidla pro volbu staršovstva
Jednací a volební řád, článek 8

Při volbě celého staršovstva nebo při jeho 
doplnění může dosavadní staršovstvo, pří-
padně s volební komisí, kterou zřídí, vypra-
covat kandidátní listinu s uvedením jmen 
navrhovaných starších i náhradníků; potom 
lze se souhlasem nadpoloviční většiny sbo-
rového shromáždění volit touto kandidátní 
listinou. Každý volič může v listině kandi-
dáty škrtat a připsat jiné. Ti, kdo dosáhli 
nadpoloviční většiny hlasů, jsou v pořadí 
podle počtu získaných hlasů zvoleni buď za 
členy, nebo za náhradníky staršovstva. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje užší volba. Není-li 
při této volbě zvolen dostatečný počet star-
ších nebo náhradníků, přistoupí se k nové 
volbě na každé místo zvlášť.

Kandidátní listiny mohou být rozdány jen 
ve sborovém shromáždění před započetím 
volby nebo při volbě na dálku pověřenými 
členy staršovstva či volební komise.

Při volbě staršovstva konané prostřed-
nictvím kandidátní listiny mohou členové 
s hlasovacím právem volit na dálku, pokud 
o tento způsob volby včas požádají. Pro volbu 
na dálku platí tato pravidla:
•  Žádost o volbu na dálku musí být po-

dána nejpozději 14 dní před konáním 
sborového shromáždění předsedovi 
nebo místopředsedovi staršovstva.

•  Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku 
požádají, navštíví nejpozději den před ko-
náním volebního shromáždění dva pově-
ření členové staršovstva nebo staršovstvem 
zřízené volební komise, seznámí je s kandi-
dátní listinou, pravidly volby a umožní jim 
tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku 
vloží upravenou kandidátní listinu do při-
pravené obálky označené nápisem VOLBA 
a zalepenou obálku předá pověřeným čle-
nům staršovstva nebo volební komise.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze 
dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu 
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlá-
sila pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázá-
ním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS-CoV-2) na území České republiky 
nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) 
a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (kri-
zový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
pro řešení vzniklé krizové situace, roz-
hodla o přijetí krizových opatření, tímto 
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 
6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. října 
2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 
do 23:59 hod. I.

Zakazuje
1.  hromadné akce konané v počtu vyšším 

než deset osob ve vnitřních prostorech 
staveb a v počtu vyšším než dvacet osob 
ve vnějších prostorech, s výjimkou 
členů domácnosti, výkonu povolání, 
podnikatelské nebo jiné obdobné čin-

nosti, účasti na svatbě, prohlášení osob 
o tom, že spolu vstupují do registrova-
ného partnerství, a pohřbu, a odstup 
od jiných osob menší než 2 metry; tento 
zákaz se nevztahuje na hromadné akce 
uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání 
a podobné akce ústavních orgánů, or-
gánů veřejné moci, soudů a jiných ve-
řejných osob, které se konají na základě 
zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšu-
jící sto osob s tím, že mezi jednotlivými 
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 
2 metry a každý z nich má určeno místo 
k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2.  koncerty, divadelní představení a jiná 
umělecká představení a slavnosti, při 
kterých se převážně zpívá, včetně zkou-
šek;

omezuje
3.  účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní 

nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, 
nejvýše však 100 osob, a osoby, které 
se bohoslužby účastní, se převážně zdr-
žují na místě k sezení, a to s výjimkou 
osob vedoucích bohoslužbu a jejich 
pomocníků, a v průběhu bohoslužby se 
nezpívá, (…)

Volba staršovstva 11. 10. 2020

Seznam kandidátů
Budeme volit 10 členů staršovstva a 3 náhradníky.

Kandidáti na členy staršovstva
Jitka Černošová
Tomáš Jelínek
Bára Masopustová
Petr Nesvadba
Michael Otřísal
Michaela Otterová
Ondřej Rada
Hana Seho
Pavel Staroba
Marika Vojtíšková
Tomáš Vokatý

Kandidáti na náhradníky staršovstva
Zuzana Freitas
Slávek Heřman
Hana Pernicová

Kandidátní listinu obdržíte od členů 
volební komise bezprostředně před volbou.

Příloha sborového dopisu vršovického sboru ČCE       Katakomby •  říjen 2020


	Nenechat se jen tak zavřít!
	Co musíme změnit, abychom mohli slavit bohoslužby a pořádat nedělku?
	/ Editorial
	Výroční sborové shromáždění a volba staršovstva
	Jak jsme hledali starší
	Představení 
kandidátů a kandidátek do staršovstva
	Zápis staršovstva 10. 9. 2020
	Podáváme církevní grant: 
	Kdo je „ten druhý“?
	– Fair trade skříň –

