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na ty, kteří porušují nařízení, nikam nevede. Na-
opak je to ještě více žene do extrémních pozic. Zlobit 
se na ně nemůžu. Mnozí z nich něco vybudovali a teď 
o to přicházejí. Vidí, že nařízení neplatí pro všechny 
stejně a perspektiva žádná. V tom je naše doba těžká. 
K těm, které už život před covidem dost semlel, se při-
dává skupina, která si uměla poradit, ale teď nevidí 
jak. Stát s nataženou rukou se jim nechce a zahodit, 
co zbylo, také ne. Celá nejen ta podnikatelská a umě-
lecká sféra se vlastně ptá, co jsme za co vyměnili. Co 
je tohle za život. Jsme ovládáni strachem? Neztratili 
jsme ponětí o skutečném životě? Jsme pokrytci scho-
vávající se za životy těch druhých, abychom si nemu-
seli přiznat: bojíme se hlavně o ten svůj a ti ostatní 
nás nezajímají? A nebo jsou skutečně lidé s těmito 
otázkami tak necitliví k těm nejohroženějším? Myslí 
jen na sebe a je jim jedno, kolik lidí ještě zemře? Jestli 
se nechceme probudit do světa ještě rozdělenějšího, 
budeme muset vzít výše zmíněné otázky vážně. Bu-
deme si muset odpovědět na otázku, čeho se opravdu 
bojím a co je svoboda. Co dělám pro sebe a co pro 
společnost.

Podle mě zcela nové světlo vrhá dnešní situace 
na systém dávek a podpor. Mně osobně dochází, jak 
důležitá je solidarita a jak rychle se k této síti může 
přiblížit každý z nás. Využít tuto síť není prohra, je 
to šance, jak se nadechnout a odrazit. Taky se mi 
ukazuje, jak obrovskou výhodu mají ti, kdo jsou fle-
xibilní. Můžeme to ale opravdu chtít po všech? Pro 
mě osobně je jedinou cestou v téhle situaci právě so-
lidarita. Solidarita s těmi, kteří jsou ohroženi na ži-
votech. S těmi, kteří dostanou covid, nebo s těmi, 
kterým se kvůli přeplněnosti nemocnic nedostane 
ošetření. To prakticky znamená dodržovat nařízení. 
Ale je to také solidarita s těmi, kteří nedovedou žít 
sešněrovaní. Pro které jejich svět přestal existovat 
a reálně se bojí, že se nevrátí. Budeme muset znovu 
promyslet, co je život tady na zemi a jak moc je silná 
naše víra, že ta velká nebeská radost nás provede 
těmi našimi pozemskými životy. Od nedělních bo-
hoslužeb přemýšlím nad Ježíšovou větou: i nespra-
vedlivým mamonem si můžeme učinit přátele; Lk 16, 
9. Celé kázání vřele doporučuji.                                   MO

Radujte se, že vaše jména 
jsou zapsána v nebesích
Únorové heslo Jednoty bratrské nás vyzývá k radosti. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána 
v nebesích. Není to ale celý verš, ten začíná: „Ale neradujte se z toho, že se vám podro-
bují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Lk 10, 20.

Radost máme, když se nám něco podaří. Vy-
hrajeme zápas, dostaneme dobrou známku, 
v práci nás povýší, uzdravíme se. Vědci obje-
vili vakcínu! Naši oblíbení politici byli zvolení 
a právo bylo napraveno! Bylo nám odpuštěno 
a sami jsme odpustili. Sboru se podařilo po-
stavit kostel s diakonií, vše se daří. Vrátil 
se nám starý dobrý čas, který sice nebyl zas 
až tak dobrý, ale aspoň jsme mohli beztrestně 
ven… Tyhle všechny radosti jsou v tomto verši 
zahrnuty. Ježíš ví, jak moc jsou důležité. Je-
nomže také moc dobře ví, že celý lidský život 
je jen dočasným podnikem. Podnikem, kde 
nakonec i ta životní vítězství spadnou pod stůl 
času. To ale není podle Ježíše důvod k depresi.

Ježíš o téhle radosti říká církvi. Právě 
se k němu vrátilo 70 vyslaných učedníků. Byli 
na misi a překypují radostí. Mistře, podívej se, 
kolik se nám toho podařilo. I duchové se nám 
podrobují. Nikdo z nás nic takového nečekal. 
A teď? Stačí ve tvém jménu promluvit a dějou 
se věci. Učedníci jsou tak plní endorfinů, že by 
snad Ježíše přeslechli, kdyby neřekl: „Viděl 
jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.“ Zlo je 
poraženo, nebe je očištěné. Před Boží tváří už 
není žádné zlo. Ale tady na zemi to tak pěkné 
ještě není. Zde je potřeba ještě ta Boží moc. 
Poslouchejte mě dobře. „Hle, dal jsem vám 
moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle 
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.“ Jste 

dobře vybavení. Máte od Boha vše pro život. 
Sami jste si ozkoušeli, že i vám se dějí věci ne-
čekané a mocné. Nepřátelské síly vám v ničem 
neuškodí. To nás asi zarazí nejvíce. Co je to 
v ničem, když víme, kolik lidí trpělo pro Ježíše 
násilím, i to, že v Ježíšově jméně násilí činili. 
Co to znamená, že tolik lidí zemřelo dřív, než 
bychom si přáli? Nebo trpěli, propadli zoufal-
ství, nevěděli kudy kam. Nepřehnal to tady Je-
žíš? Opravdu to myslí tak, že kdo věří, všechny 
nepřátelské útoky zdolá? Samotný Ježíšův ži-
vot tohle ale přeci vyvrací. Těžko budeme Je-
žíše vinit ze ztráty víry, nebo malomyslnosti. 
Spíše naopak, z víry tak veliké, že byl na sebe 
ochotný vzít všechen lidský hněv i viny a vyjít 
vstříc nejistému vítězství.

Radujte se ze všeho toho dobrého, krás-
ného, toho, co vede k celistvosti a plnosti 
života i tohoto světa, ale ještě víc se radujte 
z toho, že tahle radost je jen slabým odvarem 
radosti, kterou otevírá nebe. Vždyť ďábel už 
tam není. Vaše jméno, nickname, username 
je už zapsané v nebi. Heslo ani přihlašovací 
údaje tam potřebovat nebudete. Odkazem 
do nebe je pouze vaše jméno, které vám dali 
rodiče. Bůh ho moc dobře zná. Byl u všeho, co 
se vám v životě stalo, někdy jako inspirativní 
spolucestující, jindy jako soudce, nikdy však 
jako kat. Radujte se, v nebeském podniku ni-
kdo pod stůl nespadne. Matěj Opočenský

Co se mi dnes honí hlavou
V posledních týdnech se setkávám s tím, jak spíše než nemoc dopadají na lidi vládní ome-
zení. Zejména na ty, kteří nemohou vykonávat svá povolání. Zjišťuju, že laciné nadávání 

/ Editorial
Milí přátelé,
začala se  scházet mládež. 

Pokračují setkávání konfirman-
dek i třicátníků. Rád bych, kdy-
by se podařilo setkávat i s dět-
mi. Setkání by mohla probíhat 
ve středu odpoledne (od 16.00 
nebo později) a  jak jinak než 
online. Rád bych s dětmi pro-
bíral Ježíšova podobenství. Se-
tkávání by bylo pro starší děti 
(8-13 let).

Během ledna jsme také 
obdrželi vygrantované pení-
ze a pustili se do zlepšování 
přenosu našich bohoslužeb. 
Bude to dobré! Bohosluž-
by zůstávají také otevřené 
pro prezenční účast. Vypadá 
to, že  i během února se nás 
bude moci scházet maximál-
ně 12. Mám radost, že se nás 
tam vždycky několik sejde 
a  mám radost, že  se  boho-
služeb účastníte i  na  dál-
ku. Jako staršovstvo budeme 
rádi, když nám napíšete, co 
bychom měli po  technické 
stránce zlepšit. Nebo, zda 
vám něco po duchovní strán-
ce nechybí.

Nebojte si také napsat o se-
tkání. Individuální návštěva fa-
ráře je možná. Kdybyste cokoliv 
potřebovali, jsem na  telefonu 
či e -mailu.

Přeji vám inspirativní čtení.

Matěj Opočenský
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Kauza: Projekt polévky pro lidi 
v sociální nouzi v ohrožení
Již několik let i náš sbor několikrát do roka připravuje jídlo pro lidi v sociální nouzi. Jídlo pak 
rozdáváme před Hlavním nádražím. V loňském roce vstoupil seniorátní výbor do jednání 
s novou politickou reprezentací Prahy 1. Nově ustanovené radniční koalici se tento způsob 
rozdávání jídla nepozdává. Dle vyjádření radních je to pomoc, která jde proti jejich koncepci 
a po které navíc zůstává na místě výdeje nepořádek. Pražský senior a organizátor akce Lu-
káš Kalina se tedy dostavili na schůzi s radními a hledali společně řešení. Situaci se zatím 
nepodařilo vyřešit k oboustranné spokojenosti. Seniorát ale vzal kritiku projektu vážně 
a rozhodl se prozkoumat celou problematiku i záměry městské části. Kontaktoval neziskové 
organizace, které v oboru dlouhodobě pracují, a spojil se i s lidmi vytvářející, magistrátní 
koncepci o začleňování lidí v sociální nouzi do společnosti. Například tím, že s nimi pracují, 
tak aby se mohli opět postavit na vlastní nohy a začít bydlet pod střechou.

Průzkum prokázal, že výdej jídla lidem v nouzi nenarušuje ani ty nejambicióznější 
plány o začleňování. Množství lidí na ulici či s velmi nízkým příjmem je v centru Prahy 
tolik, že každé vydané jídlo je důležité. Snaha rad-
nice Prahy 1 tak spíše vypadá jako pokus odsunout 
problém z očí Pražanů a ukázat, jak schopná je 
politická reprezentace udržovat centrum v čistotě. 
Problém ale jen odsunuje do okolních městských 
částí a vzdává se tak jakékoli snahy situaci systé-
mově řešit.

Přesto ale některé argumenty radních bereme vážně. 
Ještě více dbáme na pořádek při i po výdeji jídla. Již 
nerozdáváme jídlo před Hlavním nádražím (ve Vrch-
lického sadech je od 1. 1. 2021 zakázána konzumace 
jídla), ale v nedaleké ulici. Do budoucna ani tam ale 
zřejmě nebude možné v projektu pokračovat, a tak hle-
dáme místo jiné. Na stole je spolupráce s neziskovými 
organizacemi a hledání dalšího postupu s magistrát-
ními i radničními úředníky.

Seniorát chce v projektu pokračovat a hledat ře-
šení, které by vhodně doplňovalo městskou politiku, 
která by vedla k efektivnímu řešení bezdomovectví 
a byla pomocí lidem s nízkými příjmy. Těch totiž 
ve frontě na jídlo přibývá a lze říci, že v současnosti 
je to již skoro většina, která si jídlo odnáší.

Jako sbor budeme připravovat další jídlo 
24. 2. 2021. Tedy po první postní neděli.

Nový zpěvník v roce 2021!
Koncem letošního roku má vyjít nový evangelický zpěvník. Skoro to působí jako by navzdory 
době. Hromadný zpěv je výrazně omezen, ale to nám nebrání vydat nový zpěvník. Přijde mi 
to symbolické, kurážné a do budoucna hledící. Svým způsobem se z vydání zpěvníků vlastně 
stává manifestace života evangelické církve dnes. Čím jiným oslavit život církve než písní?

Na posledním staršovstvu jsme se právě 
k tématu nový zpěvník dostali a bouřlivě de-
batovali nad podobou grafickou, obsahovou 
i zvěstnou a rozhodli se toto téma přinést 
i do Katakomb. Chtěli bychom, aby zpěvník 
měl šanci na život, aby po letech kvalitních pří-
prav ho i náš sbor přijal a těšil se z něj. Na úno-
rové staršovstvo jsme pozvali hlavního koor-
dinátora zpěvníkové komise Pavla Hanycha, 
který pozvání přijal. Příště tedy uvedeme část 
rozhovoru s ním a seznámíme vás s hlavními 
myšlenkami i s procesem vznikání.

Kdo byste se chtěl už teď podívat na ob-
sah zpěvníku, či znát odpovědi na otázky 
typu Jakým způsobem se rozhoduje o tom, 
které staré písně vyřadit?, podívejte 
se na evangelickyzpevnik.cz. Najdete tam 
opravdu mnoho zajímavých informací 
a i kompletní seznam písní s texty a no-
tami.

Než začneme zpívat, můžeme se inspi-
rovat třeba touto žalmovou oslavou či vy-
znáním.

Matěj Opočenský

Žalmy a další biblické texty k recitaci
Nejen v čase koronakrize, kdy společný zpěv v kostelech utichá, je možné při bohoslužbách 
společně číst tzv. žalmy k recitaci, případně další biblické texty. Tři desítky těchto textů 
budou také v novém zpěvníku, můžete si je stáhnout a využít už nyní (níže na stránce).

Jak probíhá takové společné čtení?
Žalm může číst střídavě lektor (farář 

nebo kdokoli jiný) a shromáždění. Ještě 
lepší je, když se v recitaci střídají dvě části 
shromáždění, např. pravá a levá strana 
kostela, ženy a muži či skupinka mládeže 
a ostatní účastníci bohoslužeb: jedna sku-
pina čte verše označené římskou číslicí I, 
druhá skupina verše označené číslicí II. 
Části, které jsou označeny I+II, čtou pak 
obě skupiny společně.

Čemu je dobré věnovat pozornost?
Je třeba si vzájemně naslouchat, po-

dobně jako když společně říkáme mod-
litbu Páně nebo vyznání víry. Nespěchat, 
neutéct ostatním ve skupině. Můžeme 

se snažit přečíst řádek na jedno nadech-
nutí, ale hlavně pamatujme na to, aby byl 
rytmus řeči přirozený.

Kde se vzaly takto 
rozepsané žalmy?

Žalmy rozepsané pro společné čtení 
se používají při bohoslužbách v evange-
lických církvích např. v Německu. V kato-
lické církvi se používají při tzv. modlitbě 
hodin (breviář). Některé žalmy se nemod-
líme společně celé, ale jen některé verše 
– tak jako když žalmy zpíváme, také nezpí-
váme všecko, co je obsaženo v původním 
biblickém textu.

zdroj:  
https://evangelickyzpevnik.cz/zalmy ‑k‑recitaci/

Dinosauři
Jeden zanechal v bahně své kosti
druhý zuby a nebo obratle
a jiný zase jen pouhé stopy -
znamení života v blátu a písku

Ale co asi po nás zůstane?
Zřejmě jen kosti nebudeme -li 
spáleni
a trosky technického díla
s útržky nečitelných stránek

A nebude tu asi nikdo
kdo naše stopy popíše roztřídí
a zjistí co mívali jsme k obědu
A jaké bývaly naše naděje

Ze sbírky:  
Po zarostlém chodníčku  

(Antologie)  
Joel Pokorný

https://evangelickyzpevnik.cz/zalmy-k-recitaci/
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laskavé, nenásilné, takže to ovlivnění jsem 
přijímal rád.

Z některých věcí jsem se těšil, aniž 
bych je byl schopný převzít – obrovská 
radost ze života, způsob dívání se kolem 
sebe, vnímání lidí i celé přírody. Humor. 

Systematičnost. Dodnes vzpomínám, 
jak mě i Marii Pokorní zvali už v květnu, 
abychom se domluvili na programu po-
bytu v Bělči. Joel už měl vše promyšlené 
a já zatím naprosto netušil, co budeme 
dělat.

Co ale pro mě bylo a je zcela zásadní, 
jsou Joelův důraz, že musíme vrátit Bibli 
laikům. Že na Písmo nemají výhradní 
právo vzdělaní profesionálové. S Hanou 
byli součástí skupiny, která spolupraco-
vala s hnutím laiků ve Francii, ve kterém 
právě tzv. animační metoda vznikla. Joel 
pro mě vůbec otevíral frankofonní svět, 
do kterého bych bez něj neměl přístup. 
Bohužel jsem někam založil prohlášení 
synodu Reformované církve ve Francii, 

které Joel přeložil. Smysl tohoto prohlá-
šení o svátostech nezapomenu: „Dostali 
jsme dar, který máme nabízet druhým. 
Naše role není určovat, kdo je této na-
bídky hoden a kdo ne.“ To mě ovlivnilo 
zcela zásadně.

To jsou ale pouze střípky – i když pro 
mě velice důležité. Role Joela, ale i Hany 
ve sboru se však do nich nedá vtěsnat. 
Stejně tak vliv, který na mě měli. Protože 
to byla jejich přítomnost, jistota, že tu 
prostě jsou, promýšlejí život ve sborovém 
společenství i v církvi, jsou ochotni na-
slouchat, povzbudit, korigovat.

Je to skutečně pouhý výsek toho, co jsem 
přijal. V každém případě mě – přiznávám, 
že hlavně Joel – velice ovlivnili ve farář-
ské práci. Přijal jsem životní svědectví, 
že teologie je bezesporu její důležitou sou-
částí, ale že není tou prvotní. Protože bez 
naslouchání člověku nedokáži naslouchat 
Bohu. Takže – moc a moc děkuji.

Jiří Ort

Milí Pokorní a všichni pozůstalí,
chceme vás při této smutné příležitosti ujistit, že my, členové našeho Vršovického sboru, zvláště 
pak senioři, s vámi sdílíme váš zármutek nad odchodem Haničky a Joela Pokorných. Zároveň ale 
s důvěrou očekáváme zaslíbenou otevřenou a milostivou Boží náruč – novou cestu.

S manželi Haničkou a Joelem, několika-
letým váženým kurátorem našeho sboru,

jsme sdíleli všechna radostná dění 
ve sboru, od běžných pravidelných 

Pokračování tématu 70 let sboru
V rámci tohoto dílu celoročního seriálu chceme vzpomenout na nedávno zesnulé Joela 
a Hanu Pokorné. Vzpomínkou přispěli Jiří Ort a Jarmila Radová. V úvodu bych chtěl při-
pomenout Joelovu práci v našem sboru.

Joel byl naším kurátorem v letech 1987 
až 1996. Nelze vypsat čeho všeho byl hyba-
telem, ať už jako kurátor, nebo člen sboru. 
Na jeho aktivity pro seniory, nebo sborové vý-
lety nelze zapomenout. Erudované výklady 
na geologická témata, jeho životní moudrost 
a smysl pro správu sboru a církevního života 
vůbec se budou těžko nahrazovat. Vše to činil 
s neobyčejnou pokorou, jak ostatně napovídá 
jeho jméno, zároveň však bylo jasné, že mluví 
člověk s nesmírným rozhledem a jasnou 
představou toho, co chce říct. Ovlivnil celé 
generace. Od mládeže až po své vrstevníky. 

Uměl vtáhnout lidi do sborového dění a své-
bytně jim otevírat biblická svědectví. Pro 
mě osobně byl příkladem, že lze stát naplno 
v církevním životě, a zároveň sborový život 
přesahovat a vytahovat ho do světa.

Ve sborovém archivu jsme nalezli něko-
lik fotografií, které nám ho připomínají. 
Zajímavostí a svým způsobem i ukázkou 
jeho práce je, že na nich povětšinou není 
v hlavním záběru. Není ale pochyb o tom, 
že v daných okamžicích byl jedním z hlav-
ních organizátorů a osobností, které napo-
máhali ke zdaru věci.

V rámci oslav 50 let od založení sboru dal 
například dohromady publikaci Na cestě 
k dospělosti, která skvěle mapuje období 
prvních pěti desetiletí sboru. Děkujeme 
mu za vše a Pánu Bohu za jeho život i život 
Hany, která mu stála po boku. Manželé 
Pokorní zemřeli týden po sobě. Hana 11. 
a Joel 19. 1. 2021. Rozloučení s nimi pro-
běhlo v kostele ve Střešovicích 23.1.2021 
a záznam z těchto bohoslužeb naleznete 
na you tube střešovického sboru. MO

Vzpomínka na Pokorné
Vím, že nejsme s Marií výjimkou, když řeknu, že nás úmrtí Joela a Hany hluboce zasáhlo. 
I z rodinného pohledu. A jsem skutečně vděčný Matějovi Opočenskému, že se tak krásně 
zhostil rozloučení s nimi. Nejsem si jistý, jestli bych to zvládl. Ještě když píšu tyto řádky, tak 
se mi v hlavě motá tolik věcí, že nevím, jestli je budu schopný dostat do nějaké kloudné formy.

Zpráva o Joelově úmrtí přišla ve chvíli, 
kdy jsem měl v hlavě otázku, na kterou 
si mám připravit odpověď pro seminář 
mentorství a vedení praxí. Otázka zněla – 
„Kdo vás ve farářské roli ovlivnil?“ A já si 

uvědomil, že mě skutečně nejvíce ovlivnil 
Joel. Ono není divu – začínat jako farář 
vedle výrazného člověka, to se prostě oct-
nete v silovém poli, které vás nutně nějak 
ovlivní. Ale Joelovo silové pole bylo hodně 

https://www.youtube.com/watch?v=fDliVV2SmRM&t=80s
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Služby presbyterů: 7. 2. (dětské boho-
služby) – Hana Seho; 14. 2. – Ondřej Rada 
(Matyáš Rada vysílá); 21. 2. (s VP) – To-
máš Jelínek

Pokladník sboru: Emil Veber chce pře-
dat pokladnické veslo (po mnoha desetile-
tích služby). Děkujeme mu. Potřebujeme 
nového pokladníka. Věra A. je ochotna, 
po omezenou dobu, vypomoci, ale ofici-
ální pokladnicí se stát nechce. MOp: ne-
jde být neoficiálním pokladníkem, spíš 
jde o to, že zaskočí na přechodnou dobu; 
pokladnu od E. Vebera oficiálně převezme 
TV a předá ji Věře A. – zjevná většina sou-
hlasí. Hledáme nového pokladníka/ci. 
Nabízí se Tomáš Jelínek, že by si to vzal 
někdo z jeho rodiny, MOp: nedělní dopo-
moc lze řešit operativně se službou apod., 
TV: nebo by sbírky mohla počítat přímo 
služba jako v jiných sborech. TV navrhuje, 
aby to byla placená funkce. Finanční situ-
ace sboru to umožňuje. Pokud ano, jaká 
odměna? TJ to nedoporučuje, bylo by to 
i byrokraticky komplikované (musel by být 
zaměstnanec sboru). 

Odměna varhaníkům? Tomáš H. do-
stal zaplacený příspěvek na varhanní kurz; 
TV souhlasí se zohledněním odměny pro 
varhaníky v rozpočtu – zjevná většina hla-
suje pro.

Technické věci: streamování bohoslu-
žeb: MOp si chválí zkušenost z minulé ne-
děle – dětských bohoslužeb (viděl, ke komu 
mluví, měl reakce), zpoždění začátku bylo 
způsobeno pozdní přípravou techniky, pro 
JČ se to osvědčilo pro děti, MOtt se nelíbí 
„schůzový“ dojem z bohoslužeb – zacho-
vala by jen při dětských bohoslužbách, TV: 
současné streamování a vysílání přes Meet 
dvěma osobami je strašně náročné (pokud 
by to nešlo sladit, tak by měl mít přednost 
přenos na youtube), uvidíme, co řekne 
technik. Zachovat bohoslužby na YouTube 

i Google Meet (jako byly minulou neděli)? 
nová technika z grantu – finančně jsme 
připraveni (po podepsání smlouvy přijde: 
117.600 Kč – je to včetně propagace, přímo 
na vybavení je 65.000 Kč), je potřeba za-
jít do obchodu a podívat se na ni, jde o to 
zprostředkovat streamované dokumenty 
(obrázky apod.) i přímo v modlitebně, 
příští týden by to Michael Otřísal rozjel, 
hlavní problém je najít místo pro mixážní 
pult, je třeba maximální obslužní jedno-
duchost (jen „stisknout knoflík“), HS: vy-
souvací „šuplík“? stůl na míru?, nakreslí 
to ve spolupráci s Michaelem Otřísalem, 
MOp – bylo by možné propojit to s table-
tem a v případě personální nouze operovat 
od stolu Páně?

Dětská místnost: Matěj ji jednou za čas 
ozónuje, stav se nemění, stálo by za to 
seškrábnout vzorek a dát ho někomu 
na analýzu, OR souhlasí, TV: oslovit firmu 
Asanea, která prováděla vysoušení při vy-
topení

Odložené jednání konventu (info TV): 
materiály byly rozeslány elektronicky, nej-
dříve byla odhlasována korespondenční 
forma konventu, o zaslaných formulářích 
se hlasovalo elektronicky, předsednictvo 
zveřejní výsledky hlasování, až se se-
jde konvent fyzicky, a tak se celé hlaso-
vání stvrdí (hospodaření – mírná ztráta 
13.000 Kč, probém je personální fond se-
niorátním farářům, bydlení a stěhování; 
rozpočet, sen. adv. sbírka – na solidaritu 
sborů, změny círk. zřízení, sebrané ná-
vrhy na členy synodní rady); synodní rada 
apelovala, aby konvent přece jen proběhl 
– formou online

Výroční sborové shromáždění: začít 
přemýšlet nad tím, kdy a jak – TV: mělo 
by proběhnout do konce března; pracovat 
na rozpočtu sboru; do rozpočtu zakompo-
novat grant z DARP; na konci roku 2021 

týdenních programů a různých společ-
ných akcí, po třeba hojně navštěvované 
sborové výlety.

Sdíleli jsme i nelehké časy – období 
komunistického režimu, změny farářů 
a krátce po svobodném sametovém na-
dechnutí počátkem 90. let i ztrátu modli-
tebny v Černomořské ulici, hledání nových 
prostor, přechodné útočiště u vršovických 
husitů a následné zakotvení v katakom-
bách v Tulské ulici.

Haničku si ponecháme navždy ve svých 
srdcích jako naši stále usměvavou, velice 
obětavou sestru, která byla vždy plná zá-
jmu o sbor, o církev, o jednotlivé rodiny 
i jednotlivce. Ve své altruistické dobrotě 
s naprostou samozřejmostí pomáhala 
ve sborové kuchyni při všech nedělních 
pohoštěních a při následném úmorném 
ručním mytí nekonečného množství ná-
dobí. Milovala svoji rodinu a široké pří-
buzenstvo – znala všechna data jejich 
narození; byla vždy věrnou a spolehlivou 
družkou svému manželovi. Joel byl ně-
kolikaletým váženým kurátorem našeho 
sboru, ale i synodním kurátorem, praco-

val s nadšením pro svůj obor geologii, pro 
česko ‑francouzský spolek, dělal spoustu 
zajímavých přednášek, i v našem sboru. 
Výčet jeho činností by byl opravdu dlouhý. 
Byl to velice citlivý kulturní člověk, básník 
a muzikant. Několik let spolu rádi jezdívali 
také na Ekumenická setkání s Biblí a umě-
ním, jejichž neodmyslitelnou součástí byly 
tehdy koncerty klasické hudby, kterou oba 
milovali. Navštěvovali koncerty, ale i vý-
stavní síně a ateliéry a kromě těchto, dalo 
by se říci vážnějších zájmů, si spolu s chutí 
zahráli ping ‑pong.

Když potom, po onemocnění Haničky, 
odcházeli Pokorní z praktických důvodů 
z našeho sboru, pociťovali jsme to jako 
velkou ztrátu.

Občas potom vážili cestu z Bílé Hory 
do našeho sboru v Tulské na shromáždění, 
anebo na oblíbené sborové „výjezdní“ se-
tkání v Horoušánkách, a to jsme je vždy 
vítali s otevřenou náručí. Hanička a Joel, 
oba po celý život pevně zakotvení ve víře, 
prožili celý život v lásce a byli si opravdu 
souzeni.

Jarmila Radová

Zápis staršovstva 14. 1. 2021
Úvodní pobožnost: Jitka Černošová 

(příště Tomáš Jelínek): život Ujgurů v Číně
Zapisovatelka: Michaela Otterová
Schválení zápisu z minulé schůze: 

zjevná většina souhlasí
Sborový život: bohoslužby – fyzicky 

chodí 5‑6 lidí, sledovanost je standardní; 
třicátníci – v lednu se sešlo 10 lidí; konfir-
mandi – zítra od 16.00; MOp chce oslo-
vit i skupinu mladších dětí (novozákonní 
témata); mládež – zítra od 17.00; pasto-
race – ne pravidelně, ale tu a tam MOp 
kontaktuje starší generaci, pozdravy vy-
řizuje při ohláškách; MOp navrhuje, aby 

ti, kdo znali Hanu Pokornou, napsali svou 
osobní vzpomínku na ni; nedělka – bude 
další video o Izákovi; Katakomby jsou 
i z mimosborových zdrojů; dopis členům 
a členkám sboru jako poděkování za dary, 
saláry, pomoc ve sboru atd. MOp pošle 
koncept k opoznámkování

Reflexe minulých akcí: Advent a Vá-
noce za časů covidu 24. 12. – byla to 
taková šedá zóna, OR: bylo to skvělý; 
TV chválí sestřih vánočních her, rád by, 
aby takový sestřih byl i za pár let, MOtř: 
na sborovém disku bude záznam bohoslu-
žeb až do roku 2000
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Kéž nám vlastní složitá situace spojená 
s pandemií nezakrývá výhled na ta mnohá 
místa ve světě, kde se děje bezpráví, proná-
sledování a nesvoboda.

Synodní rada  
Českobratrské církve evangelické

Tématu se podrobněji věnuje mimo jiné lednové číslo časopisu Protestant, které 
přináší „Hlas z Běloruska“ od Alaksieje Fralou, stejně jako textový záznam předvá-
noční běloruské bohoslužby od celocírkevního faráře pro menšiny a humanitární 
aktivity Mikuláše Vymětala. Oba materiály doporučujeme vaší pozornosti.

Někdy musím zavolat Petrovi…
„Nebyl to zázrak. Nebylo to dílo Boží. Bylo to milosrdenství. Člověk se smiloval. A já tam 
zůstala klečet.“ – Toni Morrisonová

31. 12. 2020, skoro půlnoc… Už něko-
lik dní na to myslím. Kdysi jsem Petrově 
mamince slíbil, že jí pomůžu s překladem 
knihy. Nabídku jsem přijal, protože jsem 
tehdy nepobíral za práci učitele moc peněz 
a doma jsem měl ženu na mateřské s malou 
Toničkou. Říkal jsem si, že to za ty tři mě-
síce nějak stihnu. Nestihl. Ani kvalita nebyla 
valná, odměna tomu odpovídala a po krátké 
vyostřené emailové konverzaci jsme spolu-
práci ukončili. Petrova maminka si knihu na-
konec musela přeložit sama, s tím rozdílem, 
že na práci měla výrazně méně času.

Petrova maminka zemřela… Petrův 
tatínek zemřel… A já jsem pořád byl tady 
s těmi tak jednoduchými slovy „mrzí mě 
to“ ve mně, která jsem jim nedovedl říct.

31. 12. 2020, skoro půlnoc… Už něko-
lik dní na to myslím. Dal jsem si několik 
piv, asi na kuráž. Beru do ruky telefon, 
nacházím Petrovo číslo. Na druhém konci 
bezdrátu se ozval ženský hlas. Omyl. Jdu 
za svou ženou, ať napíše Petrovi na face-
book a poprosí ho o telefonní číslo.

31. 12. 2020, skoro půlnoc… Už několik 
dní na to myslím. Dal jsem si několik piv, 
asi na kuráž. Beru do ruky telefon s novým 
Petrovým číslem. Stoupám si na hromadu 

písku v kamarádově zahradě. Na druhém 
konci bezdrátu se ozval Petr. Chvilku si 
povídáme jen tak. Veselé hlasy se zvedají 
do vzduchu pod noční oblohou, je Silvestr. 
V zahradě je najednou ticho.

„Petře musím ti něco říct. Dlouho na to 
myslím. To, co se tehdy stalo s tím překladem 
pro tvojí maminku, to mě dodnes trápí…“

„Tady to nikoho netrápí.“
Jako blesk z čistého nebe. Tak k nám přichází 

odpuštění a milosrdenství. Pět a půl roku jsem 
si maloval ty nejčernější a nejhroznější scény, 
jak by takový rozhovor mohl dopadnout! 
Neměl jsem odvahu se komukoliv z Petrovy 
rodiny pokorně svěřit a poprosit o prominutí, 
o odpuštění, o milosrdenství. Proč? Protože 
to nejtěžší bylo odpustit sám sobě. Přijít k dru-
hému a říct „Nemám na to. Nezlobte se. Od-
pustťe mi.“ A věřit v dobro v druhých a sám 
sobě neupřít možnost něco sem tam pořádně 
zvorat. To, co udělal Petr, nebylo nějakým Bo-
žím dílem, byl to obyčejný čin lidskosti. Takový, 
kterých se denně děje mezi lidmi bezpočet. Ne-
čekejme jen na to Boží odpuštění. Odpuštění 
a milosrdenství můžeme do světa vpustit právě 
my. Třeba tak, že druhému prostě řekneme: 
„Tady to nikoho netrápí.“

Někdy musím zavolat Petrovi…

vyjde Nový evangelický zpěvník bude 
možné objednat za zvýhodněnou cenu 
450‑500 Kč (bude upřesněno), MOp: nový 
zpěvník je viditelný https://evangelicky-
zpevnik.cz/, TV: otevřít tento bod na vý-
ročním sborovém shromáždění, do té doby 
budou v Katakombách uveřejňovány in-
formace o zpěvníku – JČ: nejdůležitější by 
byl rozhovor s autorem koncepce, OR: je 
potřeba, aby byl dobře čitelný – dodatek už 
je na hraně; MOp: pozvat Pavla Hanycha 
na staršovstvo – zjevná většina

Hospodářské věci:
Přijaté příspěvky celkem: 668 151,‑ 

z toho: Sbírky 65,629,‑; Dary členů sboru 
26,400,‑; Salár 529,122,‑ je to o 100.000 
více, než jsme rozpočtovali – velká obě-
tavost dosavadních členů i nových členů, 

sleva na nájemném, přeplatky; Ostatní 
dary tuzemské 47,000,‑; výnosy celkem (+ 
byt, zúčtování fondů): 682,404,‑; 

Náklady: 510 306,‑ (sbor) + 124 278,‑
(byt s odpisy); celkem: 634,584,‑

Hospodářský výsledek: 89 844,‑
Poslední splátka na JJ 80.000 Kč bude 

patrně už příští rok – lze požádat o odpuš-
tění poslední splátky, už jsme požádali.

Rozpis PF: 175 000,‑ (paušální část) + 
17 096,‑ (poměrná část odvodu letos poprvé 
neplatí všechny sbory stejně, závisí na veli-
kosti, odpisu…) CELKEM 192 096 Kč, v mi-
nulém roce to bylo 154.000 Kč

Všechny sbírky jsou odvedené, žádná 
na začátku roku není vypsaná.

Termín příštího staršovst va: 
18. 2. 2021 19.30

Synodní rada ČCE vyzývá k podpoře 
lidských práv v Bělorusku.
Se znepokojením sledujeme napjatou situaci v Bělorusku. Protesty proti diktátorskému 
režimu prezidenta Lukašenka probíhají už více než sedm měsíců. Ačkoliv byly výsledky 
srpnových prezidentských voleb zjevně zfalšovány, režim není ochoten ustoupit. Protestující 
opozice tak čelí trvalému útlaku: existují věrohodná svědectví o stovkách případů fyzických 
útoků, mučení i znásilňování demonstrujících. Neustále se přitom objevují další. Zároveň 
probíhají soudní procesy s organizátory opozičních protestů.

Přicházíme s touto výzvou v čase, kdy 
mezinárodní pozornost kolísá a protes-

tující čelí značnému vyčerpání. Zásadní 
zlom v zemi nenastal a zdánlivě se nic 
neděje. O to více považujeme jako církev 
za důležité běloruský lid různými způ-
soby podporovat. Chystáme společnou 
bohoslužbu, spolupracujeme s místní 
běloruskou komunitou. Na neblahou 
situaci v zemi chceme upozorňovat 
ve veřejném prostoru i v rámci Evropské 
unie a prostřednictvím mezinárodních 
ekumenických organizací. Hledáme 
cesty, jak konkrétní potřebné podpořit 
finančně.
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Být cizincem na této zemi
Zvláštní název. Možná čtenáře zaskočí, ba zneklidní. Nemáme se spíše snažit být na této 
planetě (v této části světa, v této zemi, domě, bytě) doma? Cítit se někde dobře, mít tam své 
jistoty, být tam zakotveni?

Název tohoto fejetonku jsem si vypůjčil 
z krásné knihy „Spiritualita křesťanského 
mnišství“, v níž její autor Václav Ventura 
na jednom místě konstatuje, že „být cizin-
cem“ je dominantní zkušeností řeholnictví 
od samotných počátků; jeho pramenem byla 
obava, aby člověka příliš nespoutávaly staré 
návyky a s nimi spjatá pohodlnost, neboť bez 
jisté míry uzavření se světskému nelze ote-
vřít svoji mysl (a život) Bohu. Připomenutí 
této zkušenosti, jež se bezpochyby promítla 
i do křesťanské poutní mystiky, budiž výcho-
diskem malé úvahy.

Zdá se mi, že nás dnešní svět přespří-
liš „pohlcuje“. Vše je propojeno, vše sou-
visí se vším, informace se valí, vzdálenosti 
zkracují a čas nelítostně komprimuje. Vše 
postihnout nelze a následně stále více z nás 
upadá buď do hysterie, nebo rezignace. Jako 
nezbytná podmínka smysluplného soužití 
v tomto „divadle malých forem“, situovaném 
v kontextu globální krize „velkých příběhů“, 
jeví se proto mi utváření takového výchozího 
postoje vůči světu, který bych nazval „cizi-
nectvím“. Co mám na mysli?

Spíše než mnišskou „xenoteiu“ navrhuji 
– s Bernhardem Waldenfelsem – „xenolo-
gií“, tedy otevřenost pro „jiné“ a schop-
nost je přijmout a porozumět mu.

„Být cizincem“ znamená pro mne učit 
se nahlížet svět i z jiných perspektiv, suspen-
dovat všeobecnou platnost svého „ega“ (i své 
širší kulturní zakotvenosti) a hledat možnosti 
„prolínání horizontů“ s cílem žít plodný život 
ve společenství s druhými.

„Být cizincem“ znamená „nezaškatulko-
vávat“ druhého, respektovat, že přichází odji-

nud, a učit se otevřenosti jeho otázkám, místo 
nabízení svých (již hotových) odpovědí.

„Být cizincem“ znamená nespoléhat 
na monopol vlastní pravdy, ba co víc – nezto-
tožňovat „pravdu“ a „názor“, neboť zatímco 
názor lze vyslovit během sekundy, k pravdě 
je nutno se dobírat kritickou pochybností 
a hledáním.

„Být cizincem“ znamená být zdrženlivý 
v soudech, opatrný v hodnocení, pokorný 
v nárocích; znamená působit bez zasahování 
a respektovat bez zevšeobecňování.

„Být cizincem“ znamená uznat, že nikde nej-
sem svrchovaným pánem, že vždy jsou tu též 
nějací „druzí“, jimž jsem povinen naslouchat.

Zdánlivě to vypadá, že „být cizincem“ zna-
mená vzdát se domova. Myslím však, že Jan 
Patočka by nesouhlasil. Často totiž zdůraz-
ňoval, že skutečný domov neznamená spo-
kojenou (a tedy mrtvou) sebejistotu, nýbrž 
aktivní kritickou reflexi vlastního zakotvení 
ve světě včetně odvahy „vystavit domov zpo-
chybnění“. Problematizace vlastních soudů, 
hodnot, norem i činů je cestou ke zdokona-
lování – a tedy obohacování. Poodstoupení 
nemusí tedy znamenat ztrátu, neboť i kon-
flikt, deziluze, neřku ‑li vlastní selhání mohou 
sehrát v našem životě úlohu milníků na cestě 
vpřed, k něčemu (někomu) lepšímu.

Zatímco „mít domov“ je východisko k po-
rozhlédnutí, „být pohlcen domovem“ je dru-
hem slepoty.

Dokážeme se zbavit oné západní posed-
losti, kterou Emmanuel Lévinas nazval 
„zabydlováním se v jiném“? Možná je to je-
diná šance, jak v tomto světě obstát důstojně 
a s minimem frustrací. Petr Nesvadba

Nenávist
V prosincovém zamyšlení jsem si položil otázku, zda je vskutku (nejen) naše společnost roz-
štěpena a je -li tomu tak, jaké to má příčiny a v čem je toto „hloubení příkopů“ nebezpečné 
pro další osudy demokratické správy věcí veřejných. Žel Bohu, uplynulé dva měsíce nám 
poskytly tolik nových a stále nebezpečnějších projevů společenského rozkolu, anomie, ba 
chaosu a rozvratu, že mi nezbývá než v tématu pokračovat.

Dnes nechť mi vážený čtenář dovolí ně-
kolik slov na adresu nenávisti. Coby dítě 
„uvědomělé“ komunistické rodiny byl 
jsem doma i ve škole veden k nenávisti, a to 
v mnoha azimutech: za našimi hranicemi 
vůči (zejména americkému) imperialismu, 
militarismu, antisovětismu, neofašismu 
a revanšismu, uvnitř hranic vůči pravico-
vému i levicovému oportunismu a revizio-
nismu. Byl jsem z těch „ismů“ totálně zma-
tený, jen jsem věděl, že jsou na druhé straně 
pomyslné „barikády“ a že jsou to průzračné 
protiklady Dobra, se kterými nestačí jen ne-
souhlasit, ale které je třeba bytostně proží-
vat jako Zlo, neboť pouze tak budu dobře 
připraven k aktivnímu boji proti nim.

Ano, taková je nenávist. Hluboký proži-
tek nepřátelství, stupňující motivaci k boji 
proti někomu (něčemu), co stojí proti mně 
(nám) a hatí mé (naše) plány. Nezáleží 
na tom, je ‑li objekt nenávisti skutečný či 
vyfabulovaný; důležité je, že nenávist vy-
lučuje kompromis, natož jakékoli porozu-
mění či empatii. Protivník, kterého nená-
vidím, není jen „proti“, ale je to nepřítel, 
k jehož definitivní likvidaci je legitimní 
každý prostředek a každý okamžik.

V silně zneklidňující studii „Jak umírá 
demokracie“ její autoři Levitsky a Ziblatt 
upozorňují, že k uchování a rozvoji demo-
kracie nestačí jen dobře nastavené me-
chanismy (dělba moci ve státě, existence 
ústavního soudu apod.), nýbrž je zapotřebí 
ještě dvou podmínek: vzájemné tolerance 
a institucionální zdrženlivosti.

Podmínka prvá znamená, že jedná ‑li pro-
tivník v rámci ústavních pravidel, má stejné 
právo existovat, jako já, soutěžit o moc, 
vymezovat se vůči mně a využívat různých 
prostředků souboje. Mohu s ním nesouhla-
sit, mohu jej výrazně nesnášet, mohu se ho 
bát či jím pohrdat, ale musím jej brát jako 
legitimního partnera demokratické soutěže. 
Nenávist do demokratického souboje nepa-
tří, neboť protivníka delegitimizuje a usiluje 
o jeho absolutní vyřazení. Plně zde platí 
rčení, že zatímco hněv oslabuje, nenávist 
zcela zaslepuje.

Podmínka druhá znamená, že jak insti-
tuce, tak jednotliví aktéři demokratického 
zápasu zachovávají trpělivost a sebekontrolu, 
nevyužívají svých pravomocí „až na doraz“, 
ale chovají se k protivníkům s respektem 
k nepsaným zvyklostem a tradicím. Zdržen-
livost je jistým druhem gentlemanství, umož-
ňujícím, jak důstojný průběh demokratické 
soutěže, tak i hladké předávání moci.

Obávám se, že v současnosti jsme svědky 
zásadní eroze obou těchto principů. Spo-
lečným kořenem této eroze je vzrůstající 
nenávist, kterou cílevědomě pěstují a šiří 
jak mnozí aktéři politické scény, tak i média. 
Nenávist prorůstá veřejný prostor, ba plíží 
se i do našich rodin, do naší mluvy, do na-
šich postojů a posléze i činů. Nebudeme ‑li jí 
aktivně vzdorovat, podkope nakonec samy 
základy naší demokratické společnosti – 
a stane se tak, aniž bychom si to vůbec uvě-
domili a možná i za našeho potlesku a nad-
šeného přispění… Petr Nesvadba
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Křesťané proti kriminalizaci chudých
Otevřený dopis poslancům a poslankyním PSP ČR k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Poslanecká sněmovna bude v nejbližší 
době projednávat návrh zákona (kterým 
se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi), který by umožnil za-
bavovat část sociálních dávek jako trest 
za spáchání drobných přestupků. Novela 
zákona o pomoci v hmotné nouzi je pře-
pracovanou verzí dva roky starého návrhu 
ODS, který mezitím prošel přepracová-
ním MPSV a který ke schválení doporu-
čil sněmovní sociální výbor. Novela, pod 
níž se podepsali občanští demokraté Jan 
Bauer, Jana Černochová nebo stranický 
předseda Petr Fiala, počítá s tím, že pří-
jemci sociálních dávek by o tuto podporu 
mohli na tři měsíce přijít tehdy, spáchají‑
‑li opakovaně přestupek proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití nebo ma-
jetku. Návrh zákona také stanoví pořadí, 
ve kterém se mají doposud nezabavitelné 
dávky snižovat. V § 4a odst. 2 se praví: 
„Doplatek na bydlení a příspěvek na živo-
bytí lze snížit i opakovaně na dobu více 
měsíců po sobě, dokud všechny pokuty 
za vybrané přestupky, oznámené příslušné 
krajské pobočce Úřadu práce, nebudou 
uhrazeny. Nejdříve se sníží doplatek na by-
dlení, a nestačí ‑li to, sníží se příspěvek 
na živobytí.“ Částka, o kterou bude dávka 
z důvodu úhrady pokuty za některý z pře-
stupků snížena, se nově stane příjmem 
obce.

Podle odborníků na sociální práci no-
vela představuje nebezpečný sociální ex-
periment, který sociální politiku de facto 
nahrazuje politikou trestní a který řadu 
lidí, kteří se už teď neobejdou bez pomoci, 
uvrhne do ještě větší bídy a ilegality. Z hle-
diska tolik proklamované rozpočtové od-

povědnosti navíc v posledku bude zname-
nat mnohem větší výdaje pro stát, stejně 
jako nevyhnutelný nárůst kriminality.

Odbornice Alena Zieglerová z Institutu 
pro sociální inkluzi k tomu říká: „V případě 
přestoupení vyhlášek obcí půjde ale převážně 
o porušování nápadů místních zastupitelů, 
které nezřídka končí zrušením ze strany mi-
nisterstva vnitra pro svou nezákonnost, pří-
padně Ústavním soudem pro neústavnost. 
Všichni si jistě vybaví neslavné konce zákazů 
sezení mimo lavičky nebo vynášení nábytku 
před dům adresované zpravidla jen občanům 
vyhrazených částí měst.“

Dalšími důvody k exekuci bude nepři-
hlášení dítěte k povinné školní docházce 
a zanedbávání péče o něj, jež spočívá v ne-
omluveném zameškání více než sta hodin 
během jednoho školního roku. Zákono-
dárci se přitom odkazují na neexistující 
ustanovení školského zákona, neboť ten 
se o trestu za absenci při stanoveném po-
čtu hodin vůbec nezmiňuje.

Alena Zieglerová to komentuje: „V ob-
lasti péče o děti je navrhováno trestat ne-
zapsání dítěte do školy, za což je ve škol-
ském zákoně pokuta pět tisíc, která tak 
bude moci být nezodpovědným (nebo 
neinformovaným) rodičům stržena z dá-
vek, aby obohatila obecní kasu. Za 100 ne-
omluvených hodin za pololetí má pak přijít 
další sankce pět tisíc, byť nic takového už 
školský zákon neobsahuje. Děti jsou podle 
něj omlouvány rodiči, takže půjde de facto 
o pobídku, aby rodiče svým dětem záško-
láctví omlouvali, protože jinak rodina ne-
bude mít co jíst a kde bydlet. Promyšlené.“

Předkladatel novely poslanec Bauer 
současně navrhuje, aby část podpory bylo 

Dějiny a politika
(k jubileu Petra Pitharta)
Nedávno oslavil (neuvěřitelné) 80. narozeniny Petr Pithart. Právník, politolog, historik, filosof, 
výrazný představitel generace „osmašedesátníků“, spolutvůrce intelektuálního zázemí Charty 77 
a porevoluční aktivní činitel ve sférách exekutivních i legislativních. Člověk břitkého pera a neú-
navné činorodosti, který po mnoho desetiletí napomáhá kultivaci našeho veřejného prostoru slo-
vem i skutkem. Kromě (vpravdě renesančního) vzdělanostního záběru je tento muž obdivuhodný 
i schopností hluboké kritické reflexe, jíž dokázal vystavit nejen politiku a společnost jako celek, ale 
i své vlastní činy a texty. To věru filosofovi sluší, ale zdaleka to není „v módě“.

Svá přemítání Petr Pithart často opíral 
o rozmanité sondy do (zejména moderní) 
české historie. Mnoha svými analýzami 
a hodnotícími soudy své čtenáře a poslu-
chače zaujal, obohatil, inspiroval, ale některé 
i vyprovokoval, ba rozzuřil (vzpomeňme jen 
jeho spoluautorství kontroverzně přijaté 
knihy „Češi v dějinách nové doby“). Ať tak 
či onak, jeho myšlenky málokdy nechávají 
člověka lhostejným, a to je dobře.

Usoudil jsem, že k připomenutí Pithar-
tova jubilea nejsem oprávněn psát medai-
lon, životopis či jakoukoli recenzi jeho děl, 
zvolil jsem proto skromnější způsob: vybral 
jsem pouhé tři myšlenky, které publikoval 
a na nichž si cením jejich moudrosti a nad-
časové platnosti. Snad i vás potěší a přimějí 
k zamyšlení v kontextu našich dnů.

„Na dějiny se v Čechách tlačilo a stále tlačí 
příliš velkou silou. Každý tlak, vyvolaný ně-
jakou momentálně pociťovanou frustrací, 
nejistotou, nedostatkem sebevědomí, je 
však rozpojuje, trhá na kusy. Oslabuje spo-
lečné vědomí souvislostí, předpokládající 
klidný odstup. (…) Máme totiž dějiny pohří-
chu za protézu a ty se zhotovují na zakázku. 
Jednou se předloží jako omluvenka, po-
druhé poslouží k napřímení ne dosti vzpří-
mené postavy a potřetí je možné dožadovat 
se s ní satisfakce.“

Tomáš Garrigue Masaryk rozpoznal „pro 
většinu jistě překvapivou, ba nepravděpo-

dobnou analogii mezi historickým vývojem 
národa amerického a novodobého národa 
českého. V obou případech byly tyto společ-
nosti budovány bez živých, všeobecně sdí-
lených, shodně interpretovaných a už takto 
zavazujících tradic, bez plynule se vyvíjející 
a přitom hierarchické společenské struk-
tury (u nás prakticky bez vysoké i drobné 
šlechty), a to všechno v úhrnu znamenalo, 
že bez návyku na dobrovolně respektova-
nou autoritu. Oba národy byly budovány ze-
zdola, a proto s neustále přítomným rizikem 
regresů k anarchii.“

„Pokročilým stádiem obrazoborectví, 
a to nejen oficiálního, ale provozovaného 
i v soukromém sektoru, je tedy dnes pro-
měna scény dějinné paměti, podobající 
se proměně pozitivu v negativ. Místo pan-
teonu legendárních kladných hrdinů od-
strašující skupinky padouchů a hlupáků, 
místo legend antilegendy, místo víry pa-
tentovaná a zároveň ovšem i velmi poho-
dlná skepse, místo iluzí výsměch. Husité 
byli něco jako bolševičtí fanatici, Masaryk 
byl blázen, když boural Rakousko, Beneš, 
aby se udržel, prodal nás Stalinovi a tak 
podobně. Snad může tato dosti drastická 
proměna národního mimikry působit jako 
účinné ochranné zabarvení před pokusy 
o indoktrinaci, ale působí koneckonců 
stejně ve směru destrukce jako ona indok-
trinace.“ Petr Nesvadba
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možné odejmout nikoliv až po třech pro-
viněních, ale hned napoprvé, bude ‑li mít 
obec pochybnosti o „způsobilosti pacha-
tele k nápravě“.

V těchto dnech půjde novela do druhého 
čtení a vzhledem k tomu, že prvním čte-
ním, které proběhlo na konci předminu-
lého roku, prošla velmi hladce (pro její za-
mítnutí se vyslovilo jen čtrnáct poslanců), 
lze se důvodně obávat, že tento zákon kri-
minalizující chudé bude schválen.

Bude ‑li zákon přijat, přispěje ke stavu, 
v němž je demokracie jen pro některé, 
a lidská důstojnost chudých, slabých a zra-
nitelných bude ještě více pošlapávána. 
Společnost, otřesená covidovou epidemií, 
se začne rozkládat ještě víc. Jako křesťané 
a křesťanky chceme být s takto vylučova-
nými spoluobčany solidární. Protestujeme 
proti této asociální zákonodárné iniciativě 
a důrazně varujeme před jejími důsledky.

Tomáš Trusina, farář
Jan Bierhanzl, filosof



Vydává: Sbor Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéž. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; http://www.facebook.com/cce.vrsovice
Č.ú.: Česká spořitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní číslo
Návrh obálky: T. Vokatý; Korektury: T. Hrubý; Odpovědný redaktor: M. Opočenský
Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kč, poštovné 13,80 Kč

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD

Vydává: Sbor Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéž. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; /cce.vrsovice; youtube ČCE Praha 10 - Vršovice
Č.ú.: Česká spořitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní číslo
Návrh obálky: T. Vokatý; Korektury: T. Hrubý; Odpovědný redaktor: M. Opočenský, Marika Vojtíšková
Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kč, poštovné 13,80 Kč

Recept před postní dobou:  
jarní vepřová roláda s bylinkami
Ještě máte čas užít si maso – než přijde čtyřicetidenní půst. A abyste se mohli těšit na jaro 
už teď, přidejte do rolády spoustu zelených bylinek.

1 kg vepřové plece
sůl
šťáva z 1 citronu
2 plátky toustového chleba
4 lžíce smetany
5 stroužků česneku

2 vejce
3 hrsti nasekaných bylinek (bazalka, petr-
želka, oregano, šalvěj)
1 velká cibule
3 větvičky rozmarýnu
bramborová kaše jako příloha

1. Plec rozkrojte na plát: veďte podélný řez šikmo zprava doleva (pokud jste pravák), 
nedokrojte do konce a pokračujte šikmo doprava. Opět nedokrojte a rozevřete plát masa 
jako knihu. Rozklepejte paličkou na stejnou výšku, osolte a potřete citronovou šťávou.

2. Nakrájený chleba zvlhčete polovinou smetany, dejte na pánev a na sporák. Přidejte 
česnek a po zahřátí vmíchejte vejce, osolte a nechte vejce mírně srazit.

3. Vaječnou směsí potřete plát masa (na kraji nechte 2cm pruh masa na uzavření). 
Na vajíčka rozprostřete nasekané bylinky. Plát masa podélně sviňte do rolády, důkladně 
utáhněte a zavažte potravinářským provázkem.

4. Do pekáče rozprostřete jemně nakrájenou cibuli, na ni položte roládu, obložte roz-
marýnem a dejte do trouby. Pečte při teplotě 180 °C asi 3 hodiny, během pečení otáčejte, 
a pokud bude povrch rychle hnědnout, zakryjte alobalem. Upečenou roládu nechte 10 
minut na prkénku odpočinout, pak ji krájejte ostrým nožem na plátky a podávejte s bram-
borovou kaší.

Hana Stuchlíková



 Program na únor 2021

07.02.2021 9.30 bohoslužby s dětmi - možnost připojit se přes videokonferenci, nebo sledovat přes you tube účet

10.02.2021 17.00 setkání dětí online

12.02.2021 17.00 setkání mládeže přes videokonferenci, téma Sodoma a Gomora

14.02.2021 9.30 bohoslužby - možnost sledovat přes you tube účet sboru

17.02.2021 17.00 setkání dětí online

17.02.2021 popeleční středa – 40 dní do Velikonoc, začátek postního období

18.02.2021 18.00 ekumenické bohoslužby u Sv. Václava - účast prezenční (PES 5: 30 lidí)

18.02.2021 19.30 schůze staršovstva

19.02.2021 16.00 konfirmandské setkání

21.02.2021 9.30 bohoslužby s večeří Páně - možnost sledovat přes you tube účet sboru

24.02.2021 18.00 Jídlo pro lidi bez domova. Příprava chlebů doma, vyzvednutí chlebů probíhá mezi 17.00 a 17.30. 
Dohromady připravujeme cca 80 chlebů. Hlásit se můžete u Matěje Opočenského.

25.02.2021 20.00 setkání třicátníků přes videokonferenci

28.02.2021 9.30 bohoslužby - možnost sledovat přes you tube účet sboru

07.03.2021 9.30 bohoslužby s dětmi - možnost připojit se přes videokonferenci, nebo sledovat přes you tube účet

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/var-nsez-ggy
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 774 a zadejte PIN: 375 108 814#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/var-nsez-ggy?hs=5

Živé vysílání a následné záznamy bohoslužeb na you tube účtu naleznete pod tímto odkazem
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg

Pokud se chcete účastnit bohoslužeb prezenčně, zapište se do tabulky, kterou naleznete na našem webu 
v sekci bohoslužby pod odkazem 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0

Jiný program v současnosti neprobíhá.



Pomoc směřuje do znevýhodněných rodin, 
nabídne jim podporu ve vzdělávání
V souvislosti s podzimní uzavírkou škol upozornila synodní rada ČCE na vzrůstající problém rozdílného 
přístupu ke vzdělání. Zatímco děti s dobrým rodinným i materiálním a technickým zázemím zvládají distanční 
výuku dobře, děti, které takové podmínky nemají – chybí jim například počítač nebo…

V souvislosti s podzimní uzavírkou škol upozornila synodní rada ČCE na vzrůstající problém rozdílného 
přístupu ke vzdělání. Zatímco děti s dobrým rodinným i materiálním a technickým zázemím zvládají 
distanční výuku dobře, děti, které takové podmínky nemají – chybí jim například počítač nebo internetové 
připojení – jsou na tom o poznání hůře. A propast se každým dnem zvětšuje.

Vedení ČCE proto vyzvalo k podpoře neziskových a dalších pedagogických i nepedagogických organizací, 
které se snaží tyto rozdíly překlenout. Znevýhodněným dětem nabízí například vyřazenou (ale stále 
funkční) výpočetní techniku, hodiny doučování i volnočasové aktivity nebo zázemí, když jejich rodiče 
musí do zaměstnání.

Synodní rada při té příležitosti uvolnila 100 000 Kč jako okamžitou pomoc v postižených regionech Česka. 
Částka se rozdělila na poloviny: 50 000 Kč putovalo do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o. p. s. 
ve Vsetíně, kde posloužily na nákup tabletů pro distanční výuku a komunikaci dětí s učiteli. Z větší části 
pak také financují přímé doučování dětí.

Druhá polovina peněz směřuje na Chrudimsko do organizace Amalthea. Ta od června 2020 zajišťuje 
doučování desítek dětí, vyrůstajících v sociálně znevýhodněném prostředí. Práci tu zajišťuje více než 20 
asistentů, kteří se s dětmi scházejí jednou až dvakrát týdně na 1,5 až 2 hodiny. „Povedlo se nám najít 
šikovné a kreativní lidi, se kterými děti učení baví, jsou motivované a dělají pokroky. Markantní je to u 
mladších školních dětí. Potvrzuje se nám to, že pokud se podaří navázat dobrý vztah, doučování velmi 
dobře funguje,“ říká koordinátorka Amalthey Jana Peřinová.

Zdroj: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/pomoc-smeruje-do-znevyhodnenych-rodin-nabidne-jim-podporu-
ve-vzdelavani/
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