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Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez
přístřeší? Vidíš‑li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
Izaiáš 58,7

Zpívat podle Augustina

V rámci úvah nad zbožností jsem narazil na staré Augustinovo kázání. Není primárně adventní nebo vánoční, ale do téhle doby mi zapadlo. I když nemůžeme naplno zpívat ve sboru,
jak bychom si přáli, doma v duchu či nahlas můžeme. Tak se nalaďte a „zazpívejte si“. Stojí
to za to.

Zpívejme aleluja už tady na zemi, uprostřed svých starostí
Zpívejme „aleluja“ dobrému Bohu, on
nás vysvobozuje od zlého. Zpívejme aleluja
už tady na zemi, uprostřed svých starostí,
abychom je mohli jednou zpívat v nebi
v klidu a bezpečí. Jak to, že jsme na světě
plni starostí? Jak bych mohl být bez sta‑
rostí, když čtu: Což není pokušení údě‑
lem člověka na zemi? Jak bych mohl být
bez starostí, když se mi stále říká: Bděte
a modlete se, abyste nepřišli do pokušení.
Jak bych mohl být bez starostí, když poku‑
šení jsou tak četná, že musíme v modlitbě
říkat: Odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům? Denně jsme
prosebníky, denně viníky. Jak bych mohl
být bez starostí, když denně musím prosit
o odpuštění hříchů a o pomoc v nebez‑
pečí? Sotva totiž kvůli minulým hříchům
řeknu: Odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům, hned kvůli
budoucímu nebezpečí dodávám a připo‑
juji: Neuveď nás v pokušení. A jak dobře
na tom mohou být všichni ostatní lidé,
když se mnou volají: Zbav nás od zlého?
A přesto, bratři, i když ještě vězíme v tomto
zlu, zpívejme aleluja dobrému Bohu, neboť
nás od zlého vysvobozuje.
I tady na světě, uprostřed nebezpečí,
bychom spolu s ostatními měli zpívat ale‑
luja. Bůh je věrný! On nedopustí, abyste
byli zkoušeni víc, než snesete. Nuže, i zde
zpívejme aleluja. Člověk je stále hříšný, ale
Bůh je věrný. Neříká se, že Bůh nedopustí,
abychom byli podrobeni zkoušce. Ale říká

2

Katakomby • prosinec 2020

se: Nedopustí, abyste byli zkoušeni víc,
než snesete. Když dopustí zkoušku, dá
také prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak
ji snášet. Dostal ses do pokušení, Bůh ti
však dá i východisko, abys v pokušení ne‑
zahynul. Jako hrnčířova nádoba jsi utvá‑
řen kázáním a vypalován soužením. Když
se však dostaneš do pokušení, mysli na vý‑
chodisko; vždyť Bůh je věrný: Hospodin
bude střežit tvůj odchod i příchod.
Potom však, až se toto tělo stane ne‑
smrtelným a neporušitelným, veškeré po‑
kušení pomine. Neboť tělo je podrobeno
smrti. Proč? Kvůli hříchu, ale Duch je
život. Proč? Kvůli ospravedlnění. Máme
tedy smrtelné tělo zavrhnout? Ne, vždyť
poslouchej dále: Když sídlí ve vás Duch
toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak
ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše,
probudí k životu i vaše smrtelná těla. Teď
jde o tělo pozemské, pak půjde o duchovní.
Jak šťastné to bude aleluja, tam v nebi;
bezstarostné a bez odpůrce! Tam nikdo
nebude nepřítelem a nikdo nepřestane
být přítelem. Tam i tady se vzdává Bohu
chvála. Jenže tady chválí Boha ti, kteří
jsou zavaleni starostmi, tam ti, kteří jsou
již v klidu a bezpečí; zde ti, kteří musejí
zemřít, tam ti, kteří žijí navěky; zde se Bůh
chválí v naději, tam ve skutečnosti; zde
na cestě, tam ve vlasti.
Teď tedy, bratři moji, zpívejme, ne pro
potěšení v odpočinku, ale pro útěchu v ná‑
maze. Jako si zpívají pocestní: Zpívej si, ale

kráčej! Námaze ulevuj zpěvem, nelibuj si
v lenosti; zpívej a kráčej. Co je to „kráčej“?
Prospívej, dělej pokroky v dobrém. Podle
apoštola jsou i takoví, kteří dělají pokroky
ve zlém. Děláš‑li pokroky, znamená to,
že kráčíš. Dělej však pokroky v dobrém,
prospívej v pravé víře a v dobrém životě.
Zpívej a kráčej!
Z kázání svatého Augustina, biskupa

Jak budeme slavit
adventní a vánoční
bohoslužby?
Milí přátelé, na posledním staršovstvu jsme
(jak doufáme) odpovědně promýšleli, jak
budeme slavit bohoslužby. Došli jsme k závěru, že na základě predikce ministerstva
zdravotnictví se i my budeme moci v omezené míře scházet k bohoslužbám. Určitě
ale zachováme variantu internetového přenosu bohoslužeb. Na tom se nic nemění.
První adventní neděli jsme prožili celo‑
církevně a pak jsme se propojili sborovou
videokonferencí. To byla krásná chvíle.
Bylo nás přes 10 a společně jsme strávili
dobrou hodinu modlitbou, sborovými
ohláškami a povídáním o všem možném.
Třeba také o literatuře.
Druhou adventní neděli chystáme pro
sestry a bratry od 60 let (včetně). Tedy tak‑
zvané „chráněné bohoslužby“.
Třetí, čtvrtou a následné vánoční
vánoční bohoslužby pak budeme slavit
již společně. Vzhledem k omezení počtu
(30 % kapacity sboru to vychází na maxi‑
málně 30 lidí – PES 3) vás prosíme o zapi‑
sování do online formuláře, který nalez‑

/ Editorial
Kolegyně z brněnského seniorátu vy‑
tvořily skvělý adventní a vánoční web
(https://adventni‑doba.webnode.cz/o‑nas/).
Najdete tam mnoho inspirace. Od domá‑
cích pobožností, přes různé informace
k adventní a vánoční době, až po dobro‑
činné stavění betlému.
Je vskutku podivný, ten současný stav.
Nutí nás dělat věci jinak. Myslím, že nebýt
téhle situace, asi by tento web nevznikl
a Jana s Martou by byly zaměstnané
povinnostmi ve sborech či v rodině. Je ne‑
sporné, že doba, kdy zápasíme s epidemií,
přinesla mnoho špatného. Ztrát na lid‑
ských životech, nejistot, ztrát zaměstnaní
či pravidelného příjmu, vyhození z rytmu
a prohloubení nejrůznějších psychických
nemocí. Všechno tohle a mnohem víc si
uvědomuji a těžko se mi s tím smiřuje.
Na druhé straně jakoby ožívá to, co by
za „normálních“ časů vůbec nevzniklo.
Před časem jsem slyšel takové mini‑
hodnocení této doby jako doby podivné,
mám zato, že je to ale také doba podi‑
vuhodná, jako samotný advent, tedy pří‑
chod Páně. Ztišení, očekávání, přípravy,
hledání naděje, pokoje, radosti a lásky.
Tedy darů Ducha Svatého.
Nechť tahle doba je pro vás zejména
podivuhodná a pokud bude mít znaky
divnosti, vzpomeňte na pastýře a je‑
jich vytržení ze sociální izolace někde
na betlémských nivách. Jejich následné
radostné sejití do města Betléma je
i nadějí pro nás.
Přeji nám podivuhodný adventní a ze‑
jména pak vánoční čas. Pro inspiraci
si zajděte na adventní a vánoční web
a čerpejte z plodů nečekaných.
Matěj Opočenský
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Jak proběhne
vánoční hra?
V prvé řadě se vám musím
omluvit, protože ambicióznější
plán, jak připravit nahrávání
vánoční hry po domácnostech
či nějakou jinou formu, kterou
by se zapojily děti do tvor‑
by hry, se mi/nám nepodaři‑
lo vymyslet. Přesto jsme ale
na staršovstvu o hře vydatně
přemýšleli a zvítězila varianta
sestřihu posledních sedmi her.
Už jsem tři z nich viděl a máte
se opravdu na co těšit. Sestřih
se pokusíme doprovodit au‑
dio doprovodem, ve kterém
(doufám) uslyšíte nejen hlas
můj, ale i dětí, které hru hrály
jako ještě menší děti než teď.
Tedy nějaké aktuální zapojení
dětí plánuji, byť to nemůžu
stoprocentně slíbit. Dostanete
zprávu v týdnu po 2. adventní
neděli.
Moc děkuji Michaelu Otřísa‑
lovi, že se ujme střihu a osobitě
video uvede v život. Premiéru
tohoto videa chceme pustit
po bohoslužbách 20. 12. 2020.
Samozřejmě paralelně s pro‑
mítáním videa ve sboru bude
uveřejněno i na našem youtube
kanále, jak v rámci pobohoslu‑
žebného programu, tak i jako
samostatné video.
Moc se na to těším.
Matěj Opočenský
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nete na našem sborovém webu (sekce bohoslužby),
nebo zavolejte, či napište sms, e‑mail Matěji Opo‑
čenskému a on vás zapíše.
Štědrovečerní bohoslužby na Kubánském náměstí v 15.00. Obvykle se touto dobou setkáváme
ve sboru u vánočního stromku. Letos pojďme ven
na Kubánské náměstí. Místo máme s radnicí domlu‑
vené. Na závěr pak můžeme zazpívat Tichou noc.
Sejde se i kapela? Zvány všechny generace.
Každou neděli večeře Páně: Na staršovstvu
jsme také rozhodli, že mimořádně každou adventní
i vánoční bohoslužbu až do 1. 1. 2020 budeme sla‑
vit večeři Páně. Nechceme tak nikoho vylučovat
z kruhu Kristova stolu. Naopak chceme dát prostor
v tomto svátečním období všem, kteří po ní touží.
Samozřejmě ale platí i opačná situace, nikde není
psáno, že každou neděli musí člověk ke stolu Páně
jít, i když se fyzicky účastní bohoslužeb.
V tom je krása Kristovy svobody, jsme zváni, když
jsme připraveni, i když nám v přípravě došla ener‑
gie, a zároveň k tomu nejsme nuceni.
Pozvání ke stolu nás předchází a mám za to,
že překonává i naše vezdejší zdi a prostupuje
až do našich domovů. Přijďte a vizte, jak dobrý
je Pán.
Dočasné rozestavení mobiliáře: Zajímavostí pro
účastníky bude, že pro lepší přenos bohoslužeb po‑
necháme „studiové“ rozestavení mobiliáře v mod‑
litebně. Budeme sedět více v kruhu. Stůl Páně bude
pod plastikou kříže a desek desatera od Mirka Rady.
Snad toto rozestavení nebude rušivé, ale naopak
inspirativní.
Přeji vám krásné adventní období. Nenechte
se otrávit omezeními, ale i v jejich rámci nacházejte
naději, pokoj, radost a lásku, tak jak je symbolizují
svíčky na adventním věnci.
Jak to bude s dalším sborovým programem?
Během prosince budeme upřednostňovat kombi‑
novaná setkání prezenčně a online. Podle zájmu
a situace by se mohly uskutečnit i středeční biblické
hodiny pro dospělé a děti v Jablíčkově.
Za celé staršovstvo Matěj Opočenský

Maraton psaní dopisů 2020

I letos se ve sboru během adventního období připojíme k Maratonu psaní dopisů, který
koordinuje mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International. Cílem této akce
je pomoci nespravedlivě pronásledovaným či vězněným lidem a to prostřednictvím ručně
psaných dopisů, které mají i v dnešní „digitální“ době velkou sílu. Do psaní se zapojují
jednotlivci, menší i větší skupinky v mnoha zemích světa.
Adresáty dopisů bývají zpravidla vlády
či úřady zemí, ve kterých je nespraved‑
livě vězněn či jinak pronásledován ně‑
kdo z vybraných obránců lidských práv.
V případech, kdy je to technicky možné,
lze napsat také přímo pronásledovanému
člověku, vyjádřit solidaritu a povzbudit
jej. Jednotlivé kauzy jsou vybírány tak,
aby co možná nejvíce obsáhly široké
spektrum zemí a témat, kterých se poru‑
šování lidských práv týká.
Pro psaní dopisů v České republice
je každoročně vybráno šest případů.
Letos je mezi nimi například kolum‑
bijská farmářka Jani Silva, která hájí
stromy a půdu amazonského pralesa
proti ropným společnostem a čelí kvůli
tomu sledování a výhružkám smrtí, tu‑
rečtí studenti Melike a Özgür, kterým
hrozí až tři roky vězení za jejich aktivity
na podporu LGBT+ lidí nebo Germain
Rukuki z Burundi, který se snažil bojo‑
vat proti mučení a trestům smrti ve své
zemi a byl kvůli tomu nespravedlivě
odsouzen na 32 let ve vězení. Bližší in‑
formace o těchto i dalších lidech najdete
na https://maraton.amnesty.cz/ a také
na sborových stránkách, kde si budete
moci stáhnout i vzorové dopisy.
Termín konání Maratonu je spojen
s 10. prosincem, Dnem lidských práv.
Loňské psaní se ve sboru setkalo s dob‑
rým ohlasem, a proto jsme se je rozhodli
zopakovat i letos. Vzhledem k epidemio‑
logické situaci však nebudeme pořádat

přímo společné psaní v jeden termín. Do‑
pisy si můžete v klidu přichystat doma
a pak je donést na některou z adventních
bohoslužeb (6., 13. a 20.12.) a odevzdat
do krabice ke společnému odeslání. Mů‑
žete také přispět drobným darem na poš‑
tovní známky.
Samozřejmě můžete odeslat dopisy
i sami, ale v tom případě prosíme o in‑
formaci mně (pernicova@centrum.cz)
nebo Matějovi Opočenskému, abychom
mohli dát vědět celkový počet odesla‑
ných dopisů koordinátorům z Amnesty
International. Nevzdávejme ani v sou‑
časné nelehké době podporu nespraved‑
livě stíhaných.
http://vrsovice.evangnet.cz/program/
maraton‑ dopisu/
Postupně na webu naleznete i koncept
dopisu.
Hana Pernicová
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Ekumenické modlitební
setkání za klima!

V úterý 24.11. proběhlo u nás ve sboru modlitební ekumenické setkání za klima. Modlitbu
či výzvu pronesli: Sandra Silná, Tomáš Petráček, Saša Flek, Tomáš Vokatý a já. Ať už k situaci ohledně změny klimatu přistupujeme různě, jedno je jasné, nějak planetu ovlivňujeme
a nějak ji využíváme ke svému životu. Z biblického hlediska máme povinnost se o ní starat,
co nejzodpovědněji podle smyslu prvních kapitol knihy Genesis. Jsme vyzvání být obrazem
Božím, což nás sice od přírody v lecčems odlišuje, ale zároveň nás vede k daleko hlubšímu
vztahu s přírodou. Máme totiž jít ve stvořitelových stopách, které neničí, ale tvoří k životu.
Sám se za odborníka ani aktivistu
v tomto oboru nepovažuji a uvědomuji
si, že mé jednání je v tomto směru po‑
krytecké. Přesto nebo spíše právě proto
mám neodbytný pocit, že mám hledat
hlubší vztah s prostředím, ve kterém žiji.
Ne jen prosté využívání a přetváření, ale
v úžasu a pokoře z přírodních darů žít.
Nevnímám to jako návrat ke „kožešinám
a krbu“, dokonce si myslím, že to není ani
o nějakém přehnaném slevení z komfortu.
Že je to jen pro ty, kteří si nějaké to „BIO
‑EKO mohou dovolit“. Není to ani důvod
ke strachu a k životní skepsi. Nic z toho
nějak silně v tuto chvíli nepociťuji. To, co
pociťuji, je adventně‑postní hledání, jak
žít jinak. Nejen jako jednotlivec, ale jako
celá obec. Transformace nás čeká tak jako
tak. Doba k tomu tíhne bez našeho svolení
(to se v historii dělo nesčetněkrát, prostě
se hnuly ledy). Osobně mi záleží, v čem bu‑
dou žít mé děti (podobně jako mému tátovi
v roce 1989 na demonstraci v Teplicích),
a chci se toho aktivně, byť nedokonale
účastnit. Děkuju těm, co už 14 dní nocují
před ministerstvem životního prostředí
a poukazují na to, že „pálit uhlí jako kdysi“
do této doby prostě nepatří, že už máme
jiné možnosti. Právě o těch jiných možnos‑
tech máme přemýšlet a uvádět je do děje.
Matěj Opočenský
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Modlitba za klima
a spravedlivý konec uhlí
Po tom, co jsem třikrát popsala papír
a pak ho symbolicky zmačkala a vyho‑
dila, se mi podařilo sepsat svoji modlitbu
za klima a spravedlivý konec uhlí. Dost
se mi tím ulevilo a pomohlo mi to se vy‑
psat alespoň ze svého klimatického stresu.
Pořádek bohoslužeb začíná často
modlitbou s vyznáním hříchů. A právě
v souvislosti se změnou klimatu bychom
jich mohli najít bezpočet. Přispíváme
k ničení této plateny, když spalujeme uhlí
Jako společnost jsme se vymkli kontrole při
spotřebování energie
ať už jde o způsoby dopravy, vytápění,
konzumaci velkého množství živočišných
výrobků, nákladný transport zboží
z jednoho konce světa na druhý
Pokud si čteme články o klimatu, někdy
se na nás valí jako nekonečný výčet všech
věcí, které bychom měli dělat jinak, v čem
bychom se měli uskromnit
a pak také raději zavíráme oči
rezignujeme na všechno
nebo se necháváme naopak zadusit prací
Lidé ale nejsou jen ti, kdo planetu ničí
Už nyní mnoho z nás trpí – znečištěným
vzduchem, postupujícím suchem, důsledky
hurikánů způsobených změnou klimatu

Po součtu hříchů prosíme za otevření
prostoru pro spravedlnost
která navrací důstojnost
obyvatelům pralesů, které jsou káceny
aktivistům, kteří jsou v jiných částech světa
pronásledováni a vražděni
zvířatům chovaných v naprosto
nevyhovujících podmínkách
vymírajícím druhům a mizící zeleni
Stojíme tady a nejsme žádná ideologie
ale živé bytosti, které soucítí se světem
okolo
mnoho z nás si už nepřeje žít ve světě
přeplněném zbytečnými věcmi
ve světě doutnajících elektáren, ve kterých
se pomalu spalují naše naděje
V tuto chvíli prosíme o odvahu, která není
jen naivním snem
o naději, která nás přenese přes chvíle
zoufalství
o smutek, který bude čistý a který si
dovolíme prožít

smutek, který nám nezamlží pohled
na svět, a nepromění se v agresi
ale stane se živnou půdou pro růst nového
života
prosíme o pomalost prosycenou smyslem
prosíme o lásku, která spojuje a není
zahleděná sama do sebe
o soucit, i se sebou samými, když
zkoumáme své nedokonalosti
o trpělivost a aktivní naději vstříc tak
velkému nebezpečí
Prosíme o novou zemi, o pár dalších let
života, o chvíle v přírodě
o zachování těch nejobyčejnějších věcí,
které jsou najednou tak drahé
#czechcoldout #modlitbyzaklima
#spravedlivykonecuhli #freethenipple
Komentáře
Magdalena Šipka

Zápis schůze staršovstva
(on‑line) 26. 11. 2020
Omluveni: Jitka Černošová. Úvodní
pobožnost: Matěj Opočenský; Boj Já‑
koba u potoka Jabok (MO četl komentář
Petra Slámy). Zapisovatel: Ondřej Rada.
Schválení zápisu z minulé schůze: schvá‑
leno 7 pro
1. Prostor pro hosta – Pavel Kalus, náš
sborový patron.
Patron našeho sboru, který se předsta‑
vil a pozdravil nás. Byl přítomný po celou
dobu jednání staršovstva.
2. Advent a vánoční svátky: Rozvolňo‑
vání – aktuálně se smí na bohoslužbě se‑
jít max. 20 osob (stupeň PES 4), pokud

bude stupeň 3, tak se bude moci scházet
30 osob. Dohodli jsme se, že pokud bude
možnost do 20 lidí, tak budou (polo)
chráněné pro seniory a pokud se roz‑
volní na 30, bude doplněno z ostatních
členů – zkusíme opět otevřený excelový
dokument, kam se budou zájemci zapi‑
sovat – cca 10 lidí; přednost budou mít
ti, kteří ještě nebyli – v S. D. upřesní
MO. (Ale nemusíme za každou cenu
využít plný možný počet). Ponechá
se rozvržení „studia“, při počtu do 20
účastníků, kteří se soustředí okolo s pa‑
třičnými rozestupy. Musí se vysvětlit,
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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že technicky je to tak dočasně dobré
rozvržení.
Jak slavit – 1. adventní – po mailu jsme
rozhodli, že budou celocírkevní. Začínají
v 9.00. Přenos z Pardubic. Káže synodní
senior. Návrh na sborovou videokon‑
ferenci po bohoslužbách cca 10.00. Ta‑
kové kafe online. Krátká modlitba (MO)
a „přivítání v novém církevním roce“. 2.
adventní – (polo) chráněné bohoslužby
pro seniory – do 20 lidí, služba Tomáš Je‑
línek. 4. neděle adventní – vánoční hra: se‑
střih minulých her, provázený slovem MO
s nějakými dětskými audio/video vstupy?
Zatím mě nic pádného nenapadlo… MO
předvybere úryvky z minulých her. Mi‑
chael O. sestříhá a propojí s tím, co se do‑
točí. Byly by to bohoslužby, kde by byl
zapojený sestřih. Vstupy s dětmi „dnes“.
Ambice je vytáhnout zvěstnou myšlenku
z každé hry. Rozhovor s „herci“ ex post?
Nahrát reakci dětí (několik vět) na mi‑
nulé hry, krátká vzpomínka, apod. 24.12.
u vánočního stromečku na Kubánském
náměstí. V 15.00. Zapojení dětí, jako
to v poslední době bylo ve sboru. 25.12.
a 1.1.2021 (zkusíme opět otevřený exce‑
lový dokument, kam se budou zájemci
zapisovat)
2. Sborový život (setkání online) – ve‑
čeře Páně: budeme slavit vždy (!) a potom
každou 3. neděli, jak jsme zvyklí. Tři‑
cátníci: Scházíme se 2x měsíčně, účast
pravidelně přes 10 lidí. Konfirmandi:
Scházíme se 2x měsíčně. Potenciál složit
další skupinu starších dětí (Nela, Miriam,
Klárka, Soňa, Eda, Matouš). Mládež: sejde
se poprvé 27.11.2020 od 17.00. Poslední
dvě konfirmandské skupiny. Mohou a mají
zájem všichni. Pastorace: probíhá telefo‑
nicky. Žádné hrozné zprávy. Situace sa‑
mozřejmě na některé dopadá – spíše psy‑
chicky. Nedělka: každý týden natáčíme
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nový díl. Ondra Rada připravuje posta‑
vičky. Je možnost přispět na jejich tvorbu.
V tuto chvíli jsme vybrali 1200,-. Navrhuji
dát Ondrovi 5000,- s tím, že to postupně
vybereme mezi sebou. Chtěl bych v natá‑
čení pokračovat, co nejdéle to půjde.
Postavičky pak dále využívat při boho‑
službách s dětmi. Postavičky se budou dát
tisknout.
Možná bychom někdy mohli udělat vý‑
stavu v galerii. Částka schválena: 9 pro,
Ondřej se zdržel
MO s TV vytisknou postavičky na A5
a pošlou dětem s textem a pozdravem.
Katakomby: Dopisy pro Amnesty Inter‑
national: Distančním způsobem. MO
stáhne a rozešle e-mailem nebo si stáhne
každý, kdo se bude chtít účastnit, napíše,
podepíše a odnese/pošle do sboru nebo
TV do práce u Gutovky, případně Vojtíš‑
kovým do schránky – uvede se v S. D. a e‑
-mailu. POZOR – nutno odeslat nejpoz‑
ději do 20.12., ale raději do 3. adventní!!!
Krabice od bot – MO dá odkaz do S. D.,
kde jsou sběrná místa (např. Jablíčkov).
V S. D. MO připomene lidem, kteří se „za‑
lekli“ QR kódu a neplatili sbírky, že si mo‑
hou nastavit týdenní nebo měsíční příkaz
v bance nebo mohou zpětně poslat dar,
příp. adekvátně zvýšit salár. Křestní pří‑
prava Zuzany Kohoutové pokračuje. Křest
odkládáme na Velikonoce.
Technické věci: Hana Pernicová uspo‑
řádala sborový Google Disk tak, aby
byl přehlednější a vyhovoval GDPR.
Schválit domluvenou odměnu 2500 Kč.
Schváleno 10 hlasy. Hana Seho pro‑
hlédla stěnu v herně. Nevypadá to tak
zle. O plíseň se zřejmě nejedná. Ťupky
jsou jen na modré barvě. Ondřej Rada.
se zeptá malíře p. Kühnla, co s tím (pe‑
netrace, oškrábání?). Přenos bohoslužeb:
stále čekáme na vyhodnocení grantové

žádosti. Michael Otřísal předložil rozpo‑
čet úpravy přenosové soustavy (příloha).
S Hanou Seho probere Michael Otřísal
řešení umístění mixážního a střihačského
pultu. Zamykatelná kukaň? Dále proberou
osvětlení kvůli on‑line přenosům. Zkont‑
rolovat GDPR vzhledem k on‑line přeno‑
sům – provede MO.
3. Řízení o změně Církevního zřízení:
většina souhlasí. Změna přináší zrušení
opakované volby. Každá volba faráře bude
nová.
4. Debata nad novou synodní radou:
Koho byste chtěli v nové synodní radě?
Bez konkrétních návrhů. Volba proběhne
na květnovém synodu 2021. Promyslet
a napsat.
5. Hospodářské věci: Náklady:
363.000 Kč Výnosy: Tulská 357.393 Kč
+ Srbínská 35.024 Kč Hospodářský zisk
je tedy zatím: 11.627 Kč Sbírky zatím:
46.349 Kč

Sbírky: Provedené: Sbírka pro sociální
a charitativní pomoc (1170 Kč); Sbírka
JTD (2000 Kč). Provést: Seniorátní ad‑
ventní sbírka; Sbírka na bohoslovce,
vikariát, podporu začínajících kazatelů
a další vzdělávání kazatelů (25. 12.) Tyto
sbírky nevázat na jednotlivé neděle, ale
určit částku (2 × 2000 Kč) – schváleno
většinou. Mandatorní výdaje do konce
roku: Celocírkevní repartice ½ (14 667,50
Kč), Seniorátní repartice ½ (7 541,00 Kč),
Splátka JJ (80 000 Kč)
6. Ekumena: Ekumenické modlitební
setkání za klima: schválili jsme po mailu.
Proběhlo velmi úspěšně. Máte nějaké
zpětnou vazbu? Moc dobré.
7. Různé: Magdalena Jelínková – upo‑
zorňuje na nejen předvánoční Obchůdek
JS, konkrétně na adventní kalendáře.
Termín příštího setkání: 10.12. již
v 19.15 h (!). snad již ve sboru.
Zapsal Ondřej Rada

Dostali jsme grant

Od ledna 2021 budeme moci čerpat štědrou církevní dotaci. Celkově jsme dostali skoro
106 000,-. Grant, který jsme podali v polovině září, je napsán na zkvalitnění vysílání našich bohoslužeb přes internet a také na naši novou praxi slavit občasně bohoslužby venku.
Zejména pak na oslavy 70. výročí založení sboru a 80. let od založení kazatelské stanice
ve Vršovicích.
Už se těším na plánování, co všechno
budeme moct uskutečnit. Děkujeme
grantové komisi za schválení našeho
grantu.
Celkově letos komise rozdělila skoro
4 800 000,- po celé církvi. Vše najdete pod
heslem Grantový systém ČCE (www.e‑cirkev.cz). Náš grant se jmenuje „Dvě
okna do světa“.

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Chvála naslouchání

Stále čtu a slyším, že společnost je rozdělena, rozštěpena, rozpolcena. A nejen naše. Je tomu
tak ve skutečnosti, nebo jde jen o další mediální klišé?
Velká pluralita, rozvrstvenost a dife‑
rencovanost západní společnosti je ne‑
pochybně její předností. Je dobře, že ne‑
jsme všichni téhož mínění. Však si někteří
až příliš dobře pamatujeme „jednomysl‑
nost“, s níž „pracující“ odsuzovali „roz‑
vraceče a samozvance“ z disentu. Jak si
však vyzkoušeli již staří Řekové, demokra‑
cie je věc složitá, neboť společenské rovno‑
váhy se neustále dosahuje – není dána (au‑
toritativně) předem. Je nutno o ni pečovat.
Tak, jako totalitní systém fetišizuje „ne‑
rozbornou jednotu“, demokracie je vždy
v pokušení fetišizovat různost. Ukazuje se,
že je nebezpečné zapomínat, že pluralita,
konflikty a „rozštěpy“ musejí být nejen
umožňovány, ale i tlumeny a „vybalanco‑
vávány“! Špatný není tedy sám – v součas‑
nosti stále více pociťovaný – fakt „štěpení“
společnosti na mnoho různých názorů,
nýbrž to, že tyto názory se zjevně víc a víc
tlačí do svých krajností, vyostřují se a „roz‑
bíhají“, čímž nás nespojují, nýbrž dále tříští!
Demokracie začíná být vratká, začne
‑li dissensus převažovat nad konsensem.
Říkáme‑li, že se něco „štěpí“, přece jaksi
předpokládáme původní jednotu, shodu
na celospolečenských zájmech, hodnotách
a principech! A existuje dnes takový kon‑
sensus? Sdílíme něco základního opravdu
všichni?
V současné době mne znepokojují dvě
okolnosti:
že naše mladá (polistopadová) demo‑
kracie stále nemá dostatečně efektivní
mechanismy a instituce, které by vytvářely
koridory pro kultivované a věcné řešení
zájmových i názorových rozporů,
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že si protikladné strany stále méně
naslouchají a „zakopávají se“, místo aby
usilovaly o porozumění opačnému stano‑
visku.
Dovolím si několik slov ke druhému
ze dvou zmíněných bodů.
Obávám se, že náš veřejný prostor stále
více vyplňují uměle vytvářené dichotomie:
„buď – nebo“. Při tomto přístupu se až pří‑
liš často jedna ze stran „zakopává“ v pře‑
dem jistém (platném, ba pravdivém) tvr‑
zení, aniž by vůbec přemýšlela o existenci
jiného úhlu pohledu, jiné perspektivy,
natož aby připustila možnost její opráv‑
něnosti. Ano, relativizovat je podezřelé!
Kdo „stojí na svém“, je hrdina či mudřec.
Pokouší‑li se občas někdo ve veřejném
diskursu zaujmout zprostředkující stano‑
visko, hledat mosty, sbližovat, bývá ozna‑
čen za neschopného vlastního názoru, jako
zbabělého, hloupého. Snažit se porozumět
předpokladům, s nimiž do sporu vstupuje
jedna i druhá strana, je však ve skutečnosti
mnohem obtížnější, než lpění na tom,
že jediné hledisko je vše vysvětlující! Vi‑
dět zrnka pravdy či dobra v obou znepřá‑
telených stanoviscích vyžaduje větší úsilí
a může být i mnohem statečnější, než
se přimknout k jedné či druhé „Pravdě“!
Kdo je statečný a moudrý? Ten, kdo
fanaticky stojí na straně politické pravice
či levice, nebo ten, kdo hledá odpovědi
na otázku, který z obou pohledů na svět
a programů vládnutí je v dané době pro‑
spěšnější pro dobro společnosti? Ten, kdo
„fandí!“ Spartě nebo Slavii, či ten, kdo
kriticky reflektuje hru obou týmů s cílem
pozvednutí úrovně fotbalu jako celku?

Postoj „buď – nebo“ vylučuje porozu‑
mění, podání ruky, respekt, ale i přiznání
chyby či viny. Brání postupu vpřed, neboť
staví na předpokladu jedné legitimity,
jedné platnosti, jedné pravdy. Odmítá

užitečnost výměny perspektiv, užitečnost
vhledu do příběhu toho druhého. Je to po‑
zice hluchoty a slepoty, ale obvykle i znač‑
ného rámusu.
Petr Nesvadba

Pavel Kalus: vršovický patron

Co se vám vybaví, když uslyšíte slovo patron? Mně slova: jsem strašně divnej patron, jak je
zpívá Michael Kocáb. Senior spolu se Seniorátním výborem pražského seniorátu měl však
na mysli ne divné věci, ale dobrý a co nejužší kontakt sborů a vedení seniorátu. Proto všichni
členové i náhradníci seniorátního výboru mají přiděleny většinou tři sbory, pro které jsou
patrony.
Každý patron má za úkol vědět o životě
svých sborů, radostech a starostech star‑
šovstva, mají vést rozhovor s faráři či fa‑
rářkami sborů, jak se jim práce vede a také
co se nedaří nebo co ohrožuje jejich práci.
Znalost situace sborů není vedena zvěda‑
vostí, ale snahou případně i předcházet
napětím či zmatkům, pomáhat sborům
pochvalou, ale případně i upozorněním
a radami. Patron proto sleduje zprávy pro‑
střednictvím zápisů schůze staršovstva.
Příležitostně i staršovstvo navštíví. Přečte
zprávy i zápis výročního sborového shro‑
máždění a připraví z nich krátkou zprávu
pro seniora, případně konvent. Snaží
se hovořit s farářem, farářkou o jejich práci
ve sboru. Tak je senior i seniorátní výbor
informován o životě jednotlivých sborů.
Staršovstvo je seznámeno s patronem
a může jeho prostřednictvím vyslat se‑
niorátnímu výboru dotaz i stížnost. Zá‑
leží jen na všech zúčastněných, jak tuto
možnost využíváme. Pro toto období jsem
pro váš vršovický sbor byl jmenován pa‑
tronem. Poznal jsem váš sbor v době ad‑
ministrace, než nastoupil Matěj Opočen‑
ský. Rád na tuto dobu s vámi vzpomínám.
A jsem rád, že mám opět s vámi kontakt.
S radostí musím konstatovat, jak je milé

vidět, že sbor nestagnuje, ale pokra‑
čuje dál na své cestě. Myslím tím přede‑
vším na nově zvolené staršovstvo. Těším
se z toho, že vás mohu sledovat na cestě,
radovat se z vašeho sborového společen‑
ství.
Srdečně a bratrsky vás zdravím.
Pavel Kalus, váš patron
(náhradník SV pražského seniorátu)
PS: Pokud byste chtěli kdykoliv kdokoliv
se mnou o čemkoliv mluvit, jsem vám k dispozici. Mobil 776 022 942.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Tvarohová štóla s rozinkami

Štólu pečte s předstihem, aby se pěkně rozležela a zvláčněla. Pod krustičkou z másla a cukru
pak objevíte úplný poklad.

Ingredience
500 g hladké mouky + 1 kypřicí prášek
100 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
2 vejce
250 g tučného tvarohu + špetka soli
3 lžíce rumu
250 g másla, změklého
150 g rozinek, propláchnutých

100 g barevného kandovaného ovoce
1 lžíce strouhané kůry z biocitronu
100 g nasekaných oloupaných mandlí
150 g marcipánu

Na potření
70–100 g másla, rozpuštěného
120–150 g moučkového cukru

Mouku prosijte s kypřicím práškem,
přidejte oba cukry, vejce, tvaroh, sůl, rum
a máslo. Vytvořte hladké těsto. Na závěr
do něj zapracujte rozinky, kandované
ovoce, citronovou kůru a mandle. Těsto
přikryjte a nechte ho půl hodiny odležet
při pokojové teplotě.
Z těsta vyválejte obdélník a do středu
položte váleček z marcipánu. Jednou z delších stran zakryjte marcipán a druhou přitlačte
navrch – měla by vzniknout vlna. Pečte při 180 stupních 40 minut na plechu vyloženém
pečicím papírem.
Upečenou štólu potírejte máslem, vždy ho nechte vsáknout do těsta. Pak ji hustě sypte
cukrem – měl by se přestat vsakovat do másla a vytvořit suchou vrstvu.

Něco navíc:
Štóla potřebuje rozležet, v alobalu ji dejte třeba do spíže nebo na balkon a nechte ji
tam klidně několik týdnů.
Hana Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Prosincový program v nouzovém stavu
6.12.2020

9.30

2.adventní neděle - chráněné bohoslužby s VP
(pro bratry a sestry od 60. let včetně)

bohoslužby vysíláme také online

6.12.2020

14.30

Ordinace nových farářek a farářů: Eliška
Geislerová, Michal Chalupski a Jordan Tomeš

přenos z FS ČCE Pardubice

10.12.2020 16.00 biblická hodina ve Zruči nad Sázavou
10.12.2020 19.15 schůze staršovstva

prezenčně i online

11.12.2020 17.00 mládež

online

13.12.2020 9.30

bohoslužby vysíláme také online

3. adventní neděle bohoslužby s VP

16.11.2020 10.30 příprava jídla pro lidi v sociální nouzi

uvidíme dle situace

17.11.2020 20.00 setkání třicátníků

prezenčně i online

18.11.2020 16.00 konfirmandky

online

20.12.2020 9.30

4.adventní neděle bohoslužby s VP

bohoslužby vysíláme také online

Po bohoslužbách bude premiéra videa
sestříhaných a komentovaných posledních
7 vánočních her

ve sboru i na YouTube sborovém účtu

24.12.2020 15.00 Štědrovečerní bohoslužby u vánočního stromečku

Kubánské náměstí (na místě, kde se pořádají trhy)

25.12.2020 9.30

bohoslužby s VP na 1. svátek vánoční
(vybíráme novoroční heslo pro sbor i pro sebe )

bohoslužby vysíláme také online

27.12.2020 9.30

bohoslužby s VP ve vánoční době
(poslední v občanském roce)

bohoslužby vysíláme také online

1.1. 2 02 1

Novoroční bohoslužby s VP

bohoslužby vysíláme také online

9.30

Přihlašování na bohoslužby:

Bohoslužby on-line:

https://is.gd/geJnBp

https://www.youtube.com/channel/
UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg

Pravidla a doporučení

Benefiční vánoční aukce pro Otcův dům

• B
 ohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou
konat, počet přítomných osob je však omezen na 30 %
kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby.
• Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň
2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Před vstupem
do vnitřního prostoru je nutné si vydezinfikovat ruce.
• Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.
Zpívat může v uzavřeném prostoru maximálně 10 osob.
Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy
bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých
se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí
společnou domácnost.
• Online a virtuální bohoslužby: Většina církví
nabízí virtuální bohoslužby, které můžete sledovat
prostřednictvím internetu nebo televize. I při přípravě
virtuální bohoslužby dodržujte hygienická pravidla
a doporučení.
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzbynabozenska-shromazdeni

Ve spolupráci s aukční síní OriginalArte pořádá Diakonie
ČCE předvánoční benefiční aukci. Její výtěžek bude věnován
právě na podporu opuštěných dětí, o které pečuje Otcův dům
na Ukrajině.
Aukce se uskuteční ve dnech 1. prosince až 13. prosince
formou internetové dražby.
K prodeji jsou obrazy, litografie, umělecké fotografie
a porcelán. Aukci vnímáme jako příjemný způsob, jak
podpořit děti, které se ocitly bez domova, a které nemají
vlastní rodinu. Děkujeme aukční síni OriginalArte a také
všem umělcům, kteří nám svá díla do aukce věnovali.
Každá podpora dětí s nelehkým osudem je velmi důležitá
a smysluplná. Věříme, že se Vám umělecká díla budou líbit
a budete s nimi moci potěšit i své blízké na Vánoce
https://www.originalarte.com/cs/auction/105-vanocni-aukce/
small/page-1

Nedělkové postavičky dětem
Milé děti, je advent, to znamená příchod a také to znamená, že máme 4 týdny do Vánoc. Už se na ně určitě těšíte. V adventu
očekáváme příchod Ježíše, který se narodil v Betlémě. Nyní k vám ale dorazil někdo jiný. Jsou to postavičky z vršovické nedělky.
Vydaly se na cestu, aby vám udělaly radost a přinesly požehnání. Každá z nich má na sobě kousek příběhu s nějakou otázkou.
Odpovědi najdete v nedělkových příbězích (youtube ČCE Praha 10 – Vršovice). Jestli je neznáte, tak si příběhy pusťte. Některé jsou tak
trochu hororové, buďte tedy opatrné, ale všechny nakonec dopadnou dobře.
Odpovědi, prosím, na kartu nepište. V prosincovém sborovém dopise najdete připravenou speciální kartu, anebo si udělejte
doma vlastní a na ní odpovědi napište. Karty s postavičkami naopak pošlete dál. Jsou to totiž putovní postavičky a měly by k vám
na návštěvu přijít další.

Co tedy dělat, když postavička dorazí?
Přečtěte si její vzkaz, najděte odpověď na otázku, napište (na kartu) vzkaz někomu ze sboru a pošlete mu ji. Uděláte tak radost
dalším a stanete se účastníky nedělkové hry. Jména dětí najdete na druhé straně a adresy najdou vaši rodiče ve své e‑mailové
schránce. Posílejte i těm dětem, které třeba tolik neznáte, o to větší budou mít překvapení.
24. 12. v 15.00 se pak můžeme společně sejít pod vánočním stromečkem na Kubánském náměstí a povědět si, jaké postavičky
k vám přišly. Ta poslední vám pak doma zůstane. Hra Štědrým dnem ale končit nebude. Začátkem nového roku vyrazí nová parta
postaviček. Nenechávejte je u sebe dlouho odpočívat, jsou to rození cestovatelé a jsou zvyklé spát venku pod stany. Nezapomeňte,
že mají přinést požehnání, co nejvíce lidem.
Mějte se krásně! A ať vám čas do Vánoc rychle uběhne, máte radost i požehnání.
Za vaše nedělkové postavičky
Matěj Opočenský a autor postaviček Ondřej Rada, kterému moc děkuji!

Karta k nedělkové hře

Až k vám domů přijde nedělková postavička, najděte si ji i na této kartě a napište
k ní odpověď. Zároveň tak uvidíte, na koho se ještě můžete těšit.
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