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Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.

Březen
2021
Lukáš 19,40

Postní texty v Biblionu #1:
Symbolika kříže

Spřátelené nakladatelství Biblion (vydalo Bible 21, Parabible a mnoho další zajímavé literatury) se rozhodlo k postnímu období vydávat každé pondělí „výživné postní texty“. Líbí
se mi ta myšlenka. Zdá se mi totiž, že letošní postní doba není o tom něčeho se zříci, ale
naopak jak a kde něco nabrat.
Nemusíme myslet hned na kila tuková,
ale kila duchovní. Doba není z těch nejveselejších a nejjasnějších. Volá dnes kde
kdo, kdejaké pitomosti. Možná to kamení,
kdyby zavolalo byli bychom ochotni naslouchat. Americký kazatel Rob Bell hezky
rozezvonil starou symboliku Kristova
kříže. Hned jsem jeho myšlenky použil při
křestní přípravě a potvrdilo se mi, že mluví
aktuálně, nezůstává na povrchu a nebojí
se provokovat. Jeho teze není překvapivá, možná spíš podceňovaná. Knížce,
ze které postní ukázka je, dal název Láska
vítězí. Boží láska vítězí. Kristův kříž podivuhodně ukazuje k velikonoční neděli,
i k těm našim problémům a přemáhá je.
Za jeho myšlením cítím i já silnou potřebu
hledat, jak dnes vyjádřit to Ježíšovo vítězství. Nezůstávat u běžné církevní řeči, ale
vydat se na nezajištěné roztáté ledové kry
dnešního světa. Ježíšovo vítězství je pro mě
jarní slunce, které mi právě svítí do okna.
Je to závan čerstvého větru ovívající obličej, úplně nejvíc mi ale Ježíšovo veliko-

noční vítězství souzní s informací, že on
vydržel svůj zápas a nevzdal ho. Odolal
svodům. Nedal na líbivé řeči a něco vybojoval. V jeho síle můžeme najít sílu i my.
Z jeho statečnosti se můžeme i my radovat a vložit na něj svá trápení. On to snese,
on to unese, a nejen to, on to chce nést. Je
připraven. Vydržme. Prohlubme důvěru
v jeho moc a slávu. Nenechme se přemoci
slabostí, beznadějností. Nenechme si vnutit pocit, že ta naše situace nemá konce. Má
svůj konec a nemyslím exitus našeho vlastního života. S nadějí je zdravé přijmout
i velká omezení. Je‑li na druhém konci lana
Boží ruka, čeho se bát. Já věřím, že tam je.
A že se toho dnes pořád děje mnoho dobrého, úžasného a dokládajího, že je Bůh
při díle. Pusťte se do četby postních textů.
Vychází každé pondělí na www.biblion.cz.
Buďte jako „stones“, rolling stones a volejte hosana, každý z nás to teď potřebuje.
Ostatně kámen to byl, co ukázal prázdný
hrob.
Matěj Opočenský

Symbolika kříže

Firmy a instituce jsou ochotné utratit neuvěřitelné peníze za logo, kterého by si lidé všimli,
zapamatovali si ho a spojili si ho s určitými produkty, osobami nebo koncepty. Ale tahle
značka, tenhle jednoduchý obrázek ze dvou protínajících se čar, se používá beze změny už
pěknou řádku staletí a ještě pořád patří mezi nejpůsobivější.
Všudypřítomnost symbolu ale může být
kontraproduktivní. Můžeme si na něj prostě
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zvyknout. Máme ho pořád na očích a zevšední nám. Stane se z něj stará známá věc.

„Ježíš umíral na kříži za naše hříchy.“
Víme, známe. Kolikrát jsme to už slyšeli, na kolika kostelních nástěnkách jsme to četli? Máte tam
ještě něco? To si pište. Například bych pro vás měl
jednu malou otázku: Kdy jste naposledy podřezali
beránka? (To jste nečekali, co?) Nebo tuhle: Vy-

rážíte pravidelně do města, třeba v sobotu večer,
abyste se v chrámu pokropili býčí krví? A dovolte mi
ještě jednu: Jak je to dávno, co jste zardousili ptáčka
a položili ho pro štěstí na oltář?
Nevzpomínáte si, že? Protože nic takového neděláte. Nikdy. Jenom z pomyšlení na takové rituální
praktiky se vám dělá zle. Jak primitivní a barbarské!
A navíc úplně zbytečné. Obětovat zvířata by nás
nenapadlo ani ve snu. No proto.
V 9. kapitole listu Židům čteme, že Ježíš „se ukázal na konci věků, aby svou obětí jednou provždy
smazal hřích.“
Ve starověku byly zvířecí oběti na denním
pořádku: býci, beránci, ovce, hrdličky…
Vzali jste zvíře ze svého chovu, nebo jste ho
koupili a pak jste ho vzali do chrámu, kde
jste ve správnou chvíli řekli správná slova,
a pak to zvíře někdo porazil a jeho krví postříkal oltář. Tak jste dali bohům najevo,
že se moc omlouváte za všechno špatné,
co jste provedli, a že jim náramně děkujete
za déšť a úrodu a za děti a za všechna ostatní
myslitelná požehnání, kterými vás bohové
obdařili.

/ Editorial
Milí přátelé, březen býval
poslední roky jakousi výroční
sborovou zprávou. Letos tomu
bude jinak. Výroční zprávu přineseme v dubnu, neb se vás
v dotazníku budeme ptát, jak
sbor zvládl loňský rok. Dotazník najdete na druhé straně
programu. Děkujeme strašnickým za inspiraci!
Dále je pro vás připraveno
výživné postní čtení, díky Biblionu! Ale také bohaté informace
ze schůze staršovstva, objednávku nového evangelického
zpěvníku a mnoho dalšího, co
se v církvi děje. Kratičce se také
dotýkáme úmrtí Prof. Jana Sokola. Léta provázel naší společnost neuvěřitelným vzděláním,
velkorysostí a jako takový „nedějenosič“ ukazoval, že žádná
noc není tak úplně temná.
Přejeme vám inspirativní čtení.
Matěj Opočenský

Celé civilizace prováděly po tisíce let
takovéto obětní obřady, protože se mělo
za to, že tohle je ten správný způsob, jak si
naklonit bohy, božstva a jakékoli další síly,
které vládnou osudům smrtelníků.
Pokud má někdo ve své moci slunce
a déšť, chcete ho mít na své straně.
Pokud někdo určuje, jestli vaše žena otěhotní, chcete s ním být zadobře.
Pokud někdo rozhoduje, která strana
ve válce zvítězí a která prohraje, chcete,
aby byl s vámi.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Takhle to fungovalo. Přines oběť, ukaž,
že to myslíš vážně, zaplať za usmíření a přízeň, co se patří, a pak jen doufej, že to bylo
dost.
Takže když pisatel listu Židům prohlásil,
že po Ježíšově oběti už žádné další nejsou potřeba, byla to naprosto revoluční myšlenka.
Dovolit si tehdy říct něco takového? Šokující.
Neslýchané.
Základem starověkých kultur bylo neustálé usmiřování božstev. Samozřejmě šlo
o dost drahou a časově náročnou dřinu,
spojenou s nekonečnou úzkostí. Člověk si
nikdy nemohl být jistý, jestli potěšil bohy dostatečně a zda jim tentokrát splatil své dluhy
v plné výši. A najednou někdo klidně prohlásí, že je s tím vším konec, protože Ježíš zemřel na kříži. Konec hry. Navždycky. Balíme.
Psychologický dopad na čtenáře musel
být neuvěřitelný. Konec všech těch úzkostí,
pochyb, stresu, konec obav, zda jste si bohy
naklonili, anebo po vás jdou. Veškeré obětování je odteď zbytečné, protože Ježíš se stal
vrcholnou obětí, která dokonale uspokojila
jediného Boha, na kterém kdy záleželo.
Takhle autor listu Židům vysvětluje, co
se stalo na kříži.
Tohle jste ale možná už dávno slyšeli.
V pořádku. Je tu totiž ještě něco.

Usmíření všeho nebo
osvobození obžalovaných?
V jiném svém listu píše apoštol Pavel,
že Bůh přišel v Kristu „se sebou smířit vše.
Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil
tomu, co je na zemi i na nebi“ (Koloským 1).
Sloveso „smířit se“ patří do kontextu vzájemných vztahů. Vyjadřuje, co se stane, když dva
lidé nebo skupiny lidí měli něco proti sobě —
pohádali se, nesouhlasili spolu, ukřivdili si
nebo ublížili — a potom našli způsob, jak to
urovnat a znovu dát dohromady. Nastal mír.
Smířili se.
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Pavel odkazuje na něco, co všichni zažíváme ve svých vztazích, a říká v zásadě:
„Přesně tohle se stalo na kříži.“ Bůh se usmířil se „vším“.
Ježíšovo ukřižování tedy znamenalo konec
obětních rituálů, anebo smíření všeho? Co
z toho je správně?
Ve 3. kapitole listu Římanům Pavel píše
ještě něco jiného — že jsme skrze víru v Ježíše byli ospravedlněni. „Ospravedlnění“
je právnický termín ze světa soudních síní,
žalobců, obhájců, zločinu a trestu. Pavel tu
vykresluje svět jako soudní síň, kde stojíme
jako obžalovaní před tribunálem, naše vina je
prokázaná a nemáme žádnou naději. A vtom
se, jak říká Pavel, ukázal Kristus, vzal naši
vinu na sebe a jsme svobodní.
Takže jak to je?
Ježíšovo ukřižování znamenalo konec
obětních rituálů, smíření všeho, anebo osvobození obžalovaných?

Vítězství ve válce nebo vykoupení?
V 1. kapitole 2. listu Timoteovi zase Pavel
prohlašuje, že Ježíš „porazil smrt“, zatímco
Jan v 5. kapitole svého 1. listu píše: „to je to
vítězství, které přemohlo svět“. Porážka a vítězství jsou vojenské termíny. Tyhle texty vysvětlují kříž pomocí metafor ze světa armády,
bojů a konfliktů: Ježíš vyhrál válku proti zlu.
A pak tu máme 1. kapitolu listu Efeským, kde Pavel píše, že v Kristu „se nám
skrze jeho krev dostalo vykoupení“.
Vykoupení je pro změnu termín ze světa
obchodu, financí a ekonomiky. Vykoupit
znamená rozpoznat hodnotu určité věci,
zaplatit její cenu a získat ji.
Vraťme se tedy k naší otázce: Co se stalo
na kříži?

Znamenala Ježíšova smrt konec obětních
rituálů, nebo smíření narušeného vztahu,
nebo osvobození obžalovaných, nebo vítězství ve válce, anebo vykoupení toho, co bylo
ztraceno?

míná, že prvnímu tisíciletí křesťanských dějin dominoval obraz vítězného Krista. Kříž
se chápal především jako metafora porážky
smrti. Jindy a jinde se zase prosadily jiné perspektivy.

Co z toho je správně?
Mohli bychom poukázat ještě na další obraz: Ježíš má na kříži rozpřažené ruce, jako
by objímal celý svět v náručí. Odpouští svým
nepřátelům a ztělesňuje tak lásku, kterou má
Bůh k nám všem, bez ohledu na to, co jsme
kdy provedli. Kříž je tak názorným příkladem, jak v praxi vypadá láska k nepřátelům.

Na tohle všechno je dobré myslet, když
se někdo v dnešním moderním kontextu
snaží používat jazyk obětních rituálů. Není
nic špatného zpívat „krev tvá hřích náš
smyla“ nebo „výplata má jediná jest tvá oběť
nevinná“. Jsou to působivé metafory. Jenže
v naší kultuře už se zvířecí oběti bohům nepřinášejí. Dělalo se to tisíce let a dnes se takové
praktiky udržely v ostrůvcích starodávných
kultur. Většina z nás ale žije v jiném světě.
První křesťané se rozhlédli kolem sebe a formulovali Ježíšův příběh pomocí obrazů, které
byly pro jejich posluchače nejsrozumitelnější.

Právě jsme si prošli šest různých vysvětlení kříže. Která z těch perspektiv je platná?
Která metafora je výstižná? Který výklad je
pravdivý? Správná odpověď zní samozřejmě:
všechny.
Proč jich je ale tolik?
První křesťané chápali Ježíšovo ukřižování
jako událost nedozírného významu. Vydali
se proto do celého světa, aby význam kříže
vysvětlili posluchačům v jejich nejrůznějších
prostředích, každému takovým způsobem,
kterému by nejlíp rozuměl. Rozhlédli se kolem, vybrali si příklady, obrazy, zkušenosti
a metafory, které jejich publiku dávaly smysl,
a řekli: Ježíšovo ukřižování znamená…
osvobození obžalovaných, usmíření
vztahu, vykoupení toho, co bylo ztraceno,
vítězství ve válce,
oběť, která stačí napořád, lásku ke všem,
včetně nepřátel.
Pomáhá vám k pochopení kříže právnický jazyk? Skvělé. Pomohl už mnohým před
vámi. Ale ne všem. Spousta lidí nikdy nebyla
v soudní síni a právní termíny je neoslovují.
Vyznají se ale třeba v obchodu, takže je zasáhne výklad o vykoupení. Často se zapo-

„Ježíšovo ukřižování znamená tohle…“
„Je jako tohle nebo tohle…“
Není tedy důvod omezit se na jeden konkrétní obraz, výklad nebo postup. Prosazovat jeden na úkor ostatních jako „jediný
správný“ by bylo popřením kreativity prvních křesťanů, kteří s těmito metaforami přišli, aby onu úžasnou událost kříže vysvětlili
svým současníkům způsobem, který by každému dával smysl.
O co šlo ale tehdy i dnes, je samotný Ježíš.
Bůh z masa a kostí. Živý a životodárný.
V postním období vám každé pondělí přinášíme inspirativní texty pečlivě vybrané
z našich titulů. Prožijte přípravy na největší
křesťanský svátek v sebereflexi a soustředěné
citlivosti na témata bolesti a smrti, ale i radosti a vzkříšení.
Vaše nakladatelství Biblion
Úryvek z knihy Láska vítězí
protestanského pastora Roba Bella.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Nový zpěvník – objednáváme

V zápisu staršovstva si přečtete výživnou debatu o novém zpěvníku. Na mnoho otázky nám
odpovídal Pavel Hanych, zdatný a odvážný koordinátor uvádění zpěvníku v život.
Z rozhovoru je zřejmé, že zpěvník by měl
skutečně tento rok vyjít, a my jsme se jako
staršovstvo rozhodli, že se ke zpěvníku přihlásíme, předobjednáme ho do sboru a vybídneme vás, abyste si ho objednali také
domů.
Pokud byste se chtěli zapojit do hromadné
sborové objednávky, přejděte na sborové
stránky, kde v menu najdete novou záložku
zpěvník, a tam bude i objednávkový list. Pokud by se vám toto nepodařilo, tak napište
na sborový email: vrsovice@evangnet.cz,
nebo volejte Matěji Opočenskému, který vás
zanese do objednávkového listu sám. Zpěvník bude stát cca 450 Kč a spolu se zpěvníkem vyjde také chorální varhanní i kytarový.
Zpěvník bude také k dispozici jako aplikace
na mobil, či jiné zařízení.
Budeme rádi za Vaši podporu nového
zpěvníku

Na současný zpěvník, vydaný v roce
1979, přispěly z největší části zahraniční
církve, zejména Bádenská evangelická církev. Náš nový zpěvník chceme pořídit převážně za své. Práce na něm stála nespočet dobrovolnických i mnoho placených
hodin. Cenu jsme stanovili tak, aby byla
dosažitelná pro sbory i jejich členy, přesto
je však v mnohém dotována. K tomu, abychom se tentokráte již obešli bez dotací
zahraničních partnerů, nám chybí zhruba
500.000 Kč. Na jaře 2021 proto zahájíme
kampaň pro dárce a sponzory na vydání
zpěvníku.
Již nyní však můžete přispět
libovolnou částkou na účet
56847016/2700, var. symbol 417. Moc děkujeme.

Zemřel nejznámější český wikipedista, prof. Jan Sokol

Minulý týden, dne 16. února 2021, zemřel filosof, pedagog a ovšem také wikipedista Jan Sokol. Co tato výrazná osobnost přinesla české Wikipedii a našemu spolku, jehož byl čestným
členem? Dovolím si napsat trochu osobních slov.
Komunita přispěvatelů české Wikipedie přišla o svou nejvýraznější osobnost.
Profesor Jan Sokol
editoval Wikipedii
celých 14 let a jeho
stopa je opravdu
značná. Nejenže napsal a vylepšil tisíce
článků, vedle toho
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také při každé příležitosti o Wikipedii
mluvil na veřejnosti a do médií, informoval, obhajoval, vysvětloval. Wikipedii
vnímal jako důležitou součást dnešní společnosti. …
Začnu vzpomínkou akademickou. Před
lety, při jedné přednášce otevřené široké
veřejnosti, ho během výkladu přerušil
jeden z účastníků. Vychrlil několik zcela
zcestných myšlenek, až jsme se všichni
v sále pomalu chytali za hlavu. Pan pro-

fesor nechal tomuto člověku plný prostor
a snažil se s ním klidně, ale jasně a věcně
diskutovat (ač to šlo obtížně). V tu chvíli
to na mě působilo skoro jako slabost, nedostatek asertivity. Vždyť jsme tou „zbytečnou anabází“ s nějakým bláznem přišli
možná o čtvrt hodiny jinak zajímavého vý-

kladu. Nicméně s odstupem času je právě
toto jeho uvážlivé jednání to nejvýraznější,
co si z oné přednášky pamatuji.
Vojta Veselý,
zkrátil Matěj Opočenský,
Celý článek najdete na:
https://blog.wikimedia.cz/?p=4183

Zápis staršovstva

Přítomní: VŠICHNI; Hosté: Pavel Hanych (koordinátor vydání nového evangelického zpěvníku), Tomáš Hejda (varhaník). Úvodní pobožnost: Tomáš Jelínek (příště Bára Masopustová). Zapisovatel/ka: Michaela Otterová. Schválení zápisu z minulé schůze: bude schválen
příště.

Rozhovor o novém evangelickém
zpěvníku s Pavlem Hanychem
Zpěvník vyjde na konci roku (termín se nezměnil). MOtt: Jak se zajistí rozšíření nových písní mezi lid? PH: částečně je budou
šířit členové komise, nějaké nahrávky budou
na webových stránkách zpěvníku, spousta
nahrávek už existuje, viz https://soundcloud.
com/ecirkev. TH: spousta písní ze současného zpěvníku se nehraje (jsou náročné na zpěv
nebo na hru), s novými písněmi se musí opatrně, je důležité se neutopit. PH: některé staré písně se po diskusi vyřadily, větší počet písní je dán snahou o pestrost. OR: problematická čitelnost (příliš tlusté linky notové osnovy, font) – bude stejná jako u ukázky na webu? PH: ne, bude to úplně jiné, na webu je
jen náhled obsahu a melodie – ukázka v pdf.
TH: velikost písma – u Dodatků tehdy došlo k chybě, dotaz: bude i čistě textová verze
zpěvníku (bez not)? PH: neuvažovali jsme
o tom, notová osnova patří ke kultuře naší
církve, ale je možné to tak nastavit v eventuální mobilní aplikaci, ukázka velikosti nového zpěvníku (na příkladu švýcarského zpěvníku), bude vytištěn na tzv. bibliový papír,
proto zpěvník nebude extrémně tlustý. MOp:
švýcarský zpěvník se překvapivě dobře dr-

ží v ruce. HS: rozvržení písně na dvou různých stranách a nutnost otáčení? PH: rozdělení se týká jen dvoustrany, která se nemusí
obracet, chtěli se pokud možno vyhnout otáčení během písně, zároveň se musí poněkud
šetřit místem. TV: bibliový papír je kvalitní,
jaká bude vazba? PH: kloní se k pevné vazbě,
má to být i hezká kniha, zpěvník by se neměl
samovolně zavírat. TH: přimlouvá se za měkkou koženou vazbu – aspoň pro vlastní exemplář, s nímž cestuje, ne do sborů. PH: uvažuje se o dvou vazbách – normální a luxusnější.
PH: Kromě vlastního zpěvníku bude k dispozici i zpěvníkový web, mobilní aplikace, chorálník pro varhaníky a kytarový doprovodník. MOp: čeho se obáváš při zavádění zpěvníku, co očekáváš? PH: těším se, byl nejvyšší čas udělat něco nového, co odpovídá současnosti (současný zpěvník vyšel na začátku 80.let, připravoval se 15 let předtím), ničeho se nebojím, věřím, že ho cirkev postupně přijme, nejnáročnější je řešení autorských
práv. TH: kolik to bude stát? PH: zpěvník bude stát v 1. vlně (hromadné objednávky sborů) cca 450 Kč, ve 2. vlně bude distribuován
přes nakladatelství, tj. bude dražší. Pokud zainvestují sbory do dosud nevydaného zpěvníku, získá komise lepší přehled o poptávce
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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a bude mít cash flow pro další práci. Chorálník bude stát 500-1000 Kč. O mobilní aplikaci se ještě nerozhodlo, zda bude zpoplatněná (tím by se zafinancovala mj. její průběžná
aktualizace), nebo bezplatná. HS: jsou členové komise dobrovolníci? PH: někteří experti pracují na DPP (grafici, korektoři apod.),
ale hodně lidí to dělá zadarmo. MOp: čím začít? PH: sborovou objednávkou, propagací
ze strany staršovstva. TV: oživit sborový improvizovaný pěvecký sbor a tudy propagovat
nové písně. TV: kolik zpěvníků objednat, jak
je financovat? TH: je pro hromadnou objednávku v 1. vlně, na objednávkový list zapsat,
kolik jich objednat pro soukromé účely, sborové zásoby lze doplnit přinesenými vlastními zpěvníky, lze využít i mobilní aplikace. TJ:
v momentě, kdy objednáme nové zpěvníky,
musíme staré odstranit. MOp: navrhuje 80
do sboru + 40-50 pro soukromé účely a do zásoby – podle zájmu na objednávkovém archu,
je třeba koupit i pár chorálníků a kytarových
zpěvníků. Svítáky zůstanou, protože nový
zpěvník obsahuje jenasi 100 písní ze Svítá.
MOtt: udělat jednu neděli slavnostní představení zpěvníku. TH: je pro myšlenku pěveckého sboru, ale musí být lidi. MOp: vidí v tom
možnost demokratizovat přípravu bohoslužeb. TV: navrhuje schválit návrh na hromadný nákup zpěvníků, ale bez konkrétního číselného údaje, do příště vznikne objednávkový arch, spočítají se současné zpěvníky apod.
– souhlasí všichni přítomní, tj. celé staršovstvo

Sborový život
souhrn: Sborový program běží online. Setkání konfirmandek, mládeže, „třicátníků“,
od začátku postního období i biblická pro
děti. Zahájil jsem také několik svatebních příprav lidí mimo sbor (Jar., Hor., Mart., různě
se mi hlásí další páry). Pokračuje křestní
příprava Zuzky K. – křest proběhne na velikonoční neděli. Nově začne křestní příprava
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Adély D., křest po neděli Velikonoční (podle
situace). V lednu zemřeli manželé Pokorní
a v únoru Osvald H. (pohřeb proběhl 16.2.).
Včera zemřela manželka Petra Krause, Petr
na tom není zdravotně dlouhodobě dobře
(kdysi vršovickým presbyterem, teď sídlí
v Modřanech). Několik lidí ve sboru onemocnělo covidem, onemocnění zvládli, či zvládají. Bohoslužeb se prezenčně účastní 5-12
lidí. Dodržujeme všechna nařízení. S Ondrou
se nám daří připravovat videonedělky. Podle
středečního rozhovoru s dětmi se na nedělku
dívají a těší se na další díly. Dokonce z toho
vznikla hezká debata o andělech.
Věra Adamcová navrhuje staršovstvu,
abychom Ondrovy figurky nějak propagovali
v církvi a iniciovali jejich vydání (samozřejmě
za odpovídající cenu). Nejen ona je z nich
nadšená. Zejména oceňuje, jak živě působí.
Na nedělky se dívá i kruh seniorů; OR: to by
se na tom muselo ještě hodně zapracovat.
pastorace: probíhá po telefonu, ale i částečně osobně. Nejstarší členové sboru se drží,
i když jim hej není. Situace poměrně dost
na některé dopadá. MOp vybízí nejen presbytery k telefonickému kontaktu.

Dotazník k životu sboru
Pokud se jej podaří sestavit, bude částečně
použit pro vyplnění evidenčního dotazníku,
který musíme odevzdat do konce února.
Až ho Matěj Opočenský vyplní zašle ho k odsouhlasení staršovstvu mailem. Evidenční
dotazník je souhrnná roční zpráva o životě
sboru. Mapuje ho hlavně statisticky a odesílá
se ÚCK. V současnosti se hojně diskutuje,
jakou váhu budou mít evidenční dotazníky
při volbě faráře. Rozhodně budou hrát roli
v tvorbě časového snímku faráře.
HS: co je časový snímek faráře? MOp: je
důležité umět časově popsat farářskou práci.
MOtt: můžeme opsat strašnický dotazník?
MOp: v zásadě ano. TV: sestaví do začátku

příštího týdne s MOp vlastní dotazník k připomínkování, staršovstvo by mělo zareagovat během 2-3 dnů, pak se rozešle po sboru,
výsledky by kromě na ústředí mohly být uveřejněny v Katakombách.

Služby presbyterů
28. 2. Michaela Otterová
7. 3. (s dětmi) Ondřej Rada
14. 3. – Tomáš Vokatý
21. 3. (s VP) Pavel Staroba? – ještě potvrdí

Inventarizace (na vědomí)
Inventarizační komise navrhuje přecenění knihy „Nový zákon s výkladovými
poznámkami“, která je evidována za cenu
240,- /ks na 200,- Kč po případě ještě levněji. O knihu není zájem. Je tam 10 kusů,
odepíšeme je a využijeme např. pro katechetické účely.

VSS + rozpočet
V současné situaci nelze VSS konat (nezávisle na tom, jestli bude platit nouzový stav
nebo ne). Sbory se až do konání sborového
shromáždění řídí rozpočtem, který schválilo
staršovstvo jako podklad pro jednání sborového shromáždění. Zprávu o hospodaření
a účetní závěrku za předchozí rok sborové
shromáždění projedná a schválí, jakmile to
bude možné. Doporučuje se, abyste v případě potřeby jako náhradu sborového shromáždění konali alespoň otevřenou schůzi
staršovstva konanou online, jíž by se mohli
zúčastnit zájemci z řad členů sboru a klást
otázky např. k rozpočtu a jiným důležitým
záležitostem: Předpřipravíme sólo a předložíme březnovému staršovstvu.
TJ souhlasí, že se bude podílet na přípravě rozpočtu. MOp navrhuje otevřít celé
jedno staršovstvo pro členy sboru, neomezovat to jen na blok o rozpočtu. MOtt:
rozdělit akce na schůzi staršovstva a „on-

line sborové shromáždění“ po nedělních
bohoslužbách, čtvrteční staršovstvo je
pozdě. TV: ať jsou členové sboru přizváni
do bloku staršovstva o rozpočtu a sborové
online shromáždění ať se koná extra.
MOp: ideální termín neděle 14. 3.
Shoda staršovstva.

Noc kostelů + oslavy
70/80 let sboru
NK bude 28. 5. 2021. Do 15. března je
potřeba nahlásit program, abychom byli
v tištěné brožuře.
MOtř: mělo by to být nápadité, ale epidemiologická situace tomu úplně nepřeje.
MOp: sejít se v menší skupině a promyslet
to, rozdělit to na dvě akce? TV: na Noc kostelů je předběžně zamluvená Motýlí divadelní společnost. MOp: bojuji s rubrikou
v Katakombách. Nepodařilo se mi shromáždit dostatek zajímavých informací…
Respektive nějak mi to nejde.

Technické věci (zpráva)
Na konci ledna jsme obdrželi peníze z církevního grantu a zakoupili za ně první část techniky, kterou jsme také za pomocí Václava Vokála zprovoznili. Učíme se s ní pracovat. Zvládli jsme už troje bohoslužby (včetně dětských).
V současnosti systém ladíme tak, abychom věděli, co bude ještě třeba dokoupit. Máme předobjednané dvě kamery a budeme kupovat minimálně jeden monitor. Také bude třeba vyřešit stůl, ve kterém bude technika bezpečně uložena a bude se k ní možné dostat. Celou akci řeší Michael Otřísal, Hana Seho, Marika a Ondřej Vojtíškovi, Matyáš Rada, Matěj Opočenský.
Tým bude opět informovat o progresu.
MOtř: sejít se ve skupině vysílačů, vyměnit
si zkušenosti. TV: kvalitativní skok je ohromný
– obrazový i zvukový. MV: domluvit se s týmem na režii, až přijdou nové kamery. OR:
počítat s delšími kabely, jak je to se sborovým
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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počítačem? MOp: počítač by měl být opravitelný, jde o problém se zvukem. TV: teoreticky
by šlo z grantu pořídit i notebook – souvisí s vysíláním. HS: notebook, nebo monitor? Profesionalita, nebo univerzalita? MOp: nechme to
otevřené, sbírejme zkušenosti s novou technikou, v březnu by to mělo být jasné. MOp se snaží
lanařit lidi do týmu vysílačů. Zatím mezi mládežníky, ale i mezi dalšími generacemi.

Hospodářské věci
V pátek 15. ledna 2021 převzala Věra
Adamcová fyzicky pokladnu od Emila Vebera. O převzetí byl pořízen zápis. Byla provedena inventarizace majetku a pokladny.
Viz příloha. Jana v tuto chvíli dodělává
účetní závěrku za rok 2020. Bude do konce
února. Zprávu za první měsíce 2021 pošle
na březnovou schůzi. MOp: mám potvrzení
o darech. MOtt: lze poslat i e-mailem.

Sbírky:

Staršovstvo schválilo per rollam (8/0/3),
že na celocírkevní sbírku na křesťanskou
službu odvede 2000 Kč z prostředků sboru.
Provést: Postní sbírka Diakonie letos
pro Libanon – pomoc syrským uprchlíkům – archová sbírka. Sbírka na tisk ČCE
a jinou publikační činnost (postní neděle)
– určíme 2.000 Kč z prostředků sboru.
Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty (Boží
hod velikonoční) – archová sbírka. Sbírka
na Varnsdorf – o pomoc pro ně žádá i rumburský sbor, který situaci blíže sleduje,
z prostředků sboru vyčleníme 2.000 Kč:
vše schváleno viditelnou většinou.

Zprávy z církve
Debata nad novou synodní radou v pražském seniorátu: konvent se nesešel, jednal
dotazníkovou formou. Nejčastěji navržená
jména do nové SR – faráři: Pavel Pokorný,
Roman Mazur laici: Jana Šarounová, Jiří
Schneider. Letošní synod má být volební.

Termín příštího staršovstva: 25. 3. 2021 od 19.30 online

Aktuální informace z mediálního úseku ÚCK

Milé sestry, milí bratři, rádi bychom vás informovali o akcích a aktivitách, které by v nadcházejícím období neměly uniknout vaší pozornosti:

Televizní bohoslužby

Materiály k postnímu období

V době mimořádných opatření pokračují i mimořádné přenosy nedělních televizních bohoslužeb.

Synodní senior ČCE Daniel Ženatý
připravil pro předvelikonoční čas videopozdrav (nejen) pro sbory ČCE. Budeme vděčni za jeho sdílení a další šíření
na webových stránkách sborů. Najdete jej
buď na církevním webu nebo sociálních
sítích: youtube/EwPCsSaJLAk

Aktuálně víme o dvou chystaných vysílání bohoslužeb ČCE:
• v neděli 21. března 2021 (pravděpodobně v 9.35 hodin na ČT2, slouží Tomáš Molnár)
• v pátek 2. dubna 2021 (velkopáteční
bohoslužba z Ostravy, od 10 hodin
na ČT2, slouží Ewa Jelinek)
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Děkujeme za spolupráci a přejeme vám
soustředěné a naplněné postní období.
Za ÚCK
Martin Balcar a Jiří Hofman

Jak na dobu respirátorovou?

Přijde mi důležité přinést i nějaké praktické informace. S chutí jsem si přečetl článek na „Seznam zprávy“ od autorky Anežky Čermákové. Přináší rozhovor se dvěma lidmi, kterým
intuitivně věřím a mám za to, že vědí, o čem mluví. Nevíte‑li tedy, jak na respirátory, přečtěte
si tohle. Myslím, že to jsou dobré informace.
Bez respirátoru, nanoroušky, nebo alespoň dvou chirurgických roušek přes sebe už
od čtvrtka (25. 2. 2021) lidé na vybraná místa
nesmí. Například do obchodů, veřejné dopravy či nemocnic. V pondělí o tom rozhodla
vláda. Pro občany to znamená větší výdaje
na ochranu nosu a úst.
Dva odborníci ale nabízí rady, jak si lze
vystačit jen s několika respirátory na osobu
a výrazně tak ušetřit.
Například Vladimír Ždímal, expert na aerosol z Ústavu chemických procesů Akademie věd, má jednoduchý návod, jak efektivně
a přitom bezpečně nosit respirátory bez neustálého nakupování nových. Člověk si podle
něj vystačí pouze se sedmi respirátory.
„Když přijdu domů, pověsím použitý respirátor na věšák v předsíni, kde je suchý
vzduch. Na každý den v týdnu mám jiný
respirátor. Za ten týden respirátor vyschne
a pak si ho opět vezmu, protože za týden už
ten virus není aktivní. Běžně mám respirátor několik měsíců s tím, že ho beru každý
sedmý den,“ vysvětluje svůj jednoduchý systém Ždímal.
„To mi doporučil jeden epidemiolog
ze Singapuru, s kterým jsem to konzultoval. V podstatě dokud ten respirátor
nezplesniví (s nadsázkou), tak lze tímto
způsobem používat. Přeci jen jsou to naše
patogeny, takže by nám to uškodit nemělo.
Riziko toho, že použijete respirátor opakovaně, není zas tak velké, protože většina
těch patogenů je vaše vlastní. To, co ten
respirátor zachytil, už znovu nemůžete
nadechnout, protože se tam ty částice drží

velkou silou,“ pokračuje ve vysvětlování
své techniky Ždímal.
Tuto metodu prosazuje i expert Jan Kulveit z Oxfordu a přidává tip, jak respirátor
snadno sterilizovat. „Výrobci doporučují používat respirátor jako jednorázový. Pokud si
to můžete dovolit, je to jistě fajn. Pokud ne,
tak vás lépe ochrání znovu použitý respirátor než látková rouška. Respirátor se dá poměrně dobře sterilizovat teplým vzduchem,
tedy zahřát na 75 stupňů na 20 minut, až desetkrát. Osobně to dělám tak, že respirátorů
mám několik a čištění pak řeším najednou,“
popisuje svou metodu Kulveit.
Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu… „doporučuje spíše sterilizaci pomocí ethanolového spreje.“
Evropské centrum pro kontrolu nemocí
nedávno vydalo zprávu, která říká jasně,
že nebyl prokázán žádný přenos koronaviru
přes povrch. To znamená, že ani když sáhnete na vnitřek respirátoru, nemělo by to
představovat riziko. Ten virus je respirační,
a proto škodí při nádechu, protože postihuje
plíce. Každá jiná cesta je pro něj velká komplikace a je to tedy mnohem méně rizikové,“
vysvětluje. Podle něj i kdyby člověk vir „olízl“
zevnitř respirátoru, nenakazí se.
Pokud tedy dodržujeme základní hygienická pravidla, není potřeba počínat
si nějak zvlášť obezřetně při manipulaci
s respirátorem.
Zásadnější je podle Ždímala hlavně to,
aby respirátor dobře seděl na obličeji a těsnil, což se dá zjistit jednoduchým způsobem.
„Až když máte při každém nádechu pocit,
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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že vám někdo brání v dechu, a při nádechu
se ten respirátor přisákne na vaše tváře, tak
v tu chvíli to funguje a poměrně slušně vás to
chrání,“ říká Ždímal.

Nasaďme respirátory, a pokud byste je
nemohli sehnat, mohli bychom jako sbor objednat velké balení od firmy, se kterou mám
dobré zkušenosti. To je to nejmenší.
Matěj Opočenský

Materiály pro postní období
Webová stránka Doba
postní a velikonoční
Množství inspirace, podnětů k zamyšlení a modlitbám i ke každodenním činnostem připravily dvě evangelické farářky
Marta Sedláčková (Znojmo) a Jana Hofmanová (Brno I.). Vše najdete přehledně
na této webové adrese:
https://postni‑ doba.webnode.cz/

Postní kalendář 2021 a autopůst
Tradiční podněty od Poradního odboru pro
otázky životního prostředí posouvají naše
předvelikonoční přípravy a soustředění také
do oblasti péče o stvoření. Vedou k šetrnějším
a ohleduplnějším přístupům k životnímu prostředí a motivují ke snižování spotřeby. Postní
kalendář přináší důrazy pro každodenní zastavení a promýšlení nových perspektiv.
Postní čas patří k základní časové ose
křesťanského roku. V něm se snažíme
více upozadit své vlastní záměry a přání,
umenšit závazky a úkoly vyplývající z běžného všedního času. Záměrem je, abychom se jako křesťané, kteří následují v životě příklad Ježíše Krista, více soustředili
právě na to, co pro nás znamená ježíšovská
cesta citlivosti, sounáležitosti a služby.
Z hlediska běžné spotřeby vlastních či
rodinných požitků a prožitků rozumíme
postnímu času jako období oddálení této
spotřeby. K ní se pak jakoby můžeme
s vděčností k Bohu vrátit a skrze přijaté
dary oslavovat Pána Boha (Kaz 3,13).
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Jakkoliv i dočasné omezení spotřeby má
svůj dobrý význam, chtěli bychom nabídnout cestu, jak svůj život v oblasti spotřeby
(a tudíž i v produkci odpadů či škodlivin) promýšlet hlouběji a zkusit hledat cestu k trvale
skromnějšímu životu, který jej doplní o tolik
žádanou svobodu, pokoj a radost. Ježíš se své
učedníky opakovaně snažil navést na myšlenku, že se člověk může v životě radovat,
aniž by byl posedlý spotřebou. Ba dokonce
před takovým životním založením varoval
ve smyslu, že člověka rozptyluje od podstatných životních hodnot, přináší úzkost
a vyčerpání. A jistě přináší i pocit marnosti
a nenaplnění, protože takto pojatý život nikdy nemůže být uspokojivě naplněn.
Ekologicky pojatý způsob života v souvislosti s životem víry má tedy svou vnitřní logiku, která nicméně nemá být bičem či další obžalobou lidské hříšnosti, ale cestou ke svobodě nás i celého stvoření (nebo naopak celého
stvoření a tudíž i člověka jako jeho součásti).
Je to vize, ke které zveme, protože je potřebná a naléhavá z vnitřních i vnějších důvodů.
„Nemějte tedy starost a neříkejte: Co
budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme
oblékat? Po tom všem se shánějí pohané.
Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno
potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní
vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti.
Každý den má dost vlastního trápení.“
(Mt 6,31-34)
Text: David Šorm

Recept: Preclíky

Víte, že preclíky patří k tradičním symbolům postní doby? Tohle pečivo prý pochází z počátku 7. stol. z klášterů na pomezí Francie a Itálie. Podle jedné legendy to byla odměna pro
děti, které se naučily správně modlitbu. Jejich tvar připomíná tradiční křesťanský symbol
– kříž v kruhu, anebo také ruce sepjaté k modlitbě. Říkalo se jim „pretium“ (lat. cena,
odměna), anebo „brachium“ (lat. paže) odtud asi i německé „bretzel“ a česky „preclík“.
Preclík se stal také symbolem pekařského cechu.

Recept:
1 kg polohrubé mouky
3 žloutky
50 g droždí

trochu mléka
cukr krystal do kvásku a podle chuti
špetka soli

Nejprve si připravíme kvásek. Rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru krystal a uhněteme kašičku, zalijeme asi 50 ml mléka a posypeme trochou mouky. Necháme přikryté
utěrkou v teple kynout asi ½ hodiny.
Zbylé suroviny vsypeme do mísy, přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme těsto na preclíky. Necháme kynout opět asi 1 hodinu. Následně vyválíme tenký váleček a ten stáčíme
do tvaru klasických preclíků. Potřeme vodou a pečeme ve vyhřáté troubě na 170 stupňů
do zlatova.
Jana Hofmanová a Marta Sedláčková,
ze stránek postní doba: https://postni‑doba.webnode.cz/
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Program na březen 2021
03.03.2021

17.00

setkání dětí online

04.03.2021

20.00 setkání třicátníků přes videokonferenci

05.03.2021

16.00 setkání konfirmandek

07.03.2021

9.30

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

10.03.2021

17.00

setkání dětí online

12.03.2021

17.00

setkání mládeže přes videokonferenci

14.03.2021

9.30

bohoslužby - možnost sledovat přes you tube účet sboru

14.03.2021 10.30 sborová videokonference o životě sboru
17.03.2021

17.00

setkání dětí online

18.03.2021

18.00 setkání třicátníků přes videokonferenci

19.03.2021

16.00 setkání konfirmandek online

21.03.2021

9.30

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

24.03.2021

17.00

setkání dětí online

25.03.2021

19.30 schůze staršovstva

Velikonoční týden - bohoslužby o velikonoční době proběhnou. Na staršovstvu promýšlíme, jak je pojmeme. Částečně budou
doma, online a podle situace prezenčně. Níže uvádíme o čem uvažujeme. Nedělní bohoslužby možná proběhnou ráno i večer.
28.03.2021 9.30

bohoslužby s VP, Květná neděle

31.03.2021

setkání dětí online

17.00

01.04.2021

Domácí pobožnost na Zelený čtvrtek

02.04.2021

Velký pátek čtení pašijí

02.04.2021

Vigilie na Bílou sobotu?

03.04.2021

Velikonoční bohoslužby se křtem a VP

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na odkaz: https://meet.google.com/var-nsez-ggy

Živé vysílání, nedělku a záznamy bohoslužeb nalaznete na you tube účtu
https://www.youtube.com/channel/UCvwTbv7IPUN__Bl7fMtiuhg/featured

Pro prezenčních účast na bohoslužbách se zapište se do této tabulky
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0

Postní sbírka Diakonie ČCE pro vzdělání dětí v Libanonu
Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Komunitní centrum Tahaddi v chudinské čtvrti na okraji Bejrútu podporuje nejzranitelnější rodiny, syrské
uprchlíky a chudé místní. Například formou materiální pomoci či zvyšováním jejich kvalifikace. Provozuje
také sociální podnikání – krejčovskou dílnu pro ženy, které si mohou takto přivydělat, naučit se něco nového
a socializují se. Právě pro vás šijí zástěry, které jako dárky doputují až k vám.

Sbírka pro Jeronýmovu Jednodu – stavební fond naší církve.
Sbírka bude probíhat do 23. 5. 2021
Jeronýmova jednota je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně
obnovu a výstavbu církevních budov a varhan a to formou darů, nebo půjček. Ve sborech leží starost o budovy
a varhany na staršovstvech.

Podněty k on-line životu vršovického sboru ČCE

Milí přátelé, bratři a sestry, je to v těchto dnech rok, co jsme přešli na zcela jiné, dočasné, fungování sborového života. Rádi bychom spolu s vámi
toto období zhodnotili a pak společně při online sborové konferenci 14. 3. 2021 po bohoslužbách probrali. Věříme, že i přes toto „jiné“ období
sbor nabídl možnost posílení víry i sborového života, alespoň jsme se o to snažili. Rádi bychom na to znali váš názor a do té nadcházející doby
sborový program upravili tak, aby vám byl oporou a radostí.
Zdraví vás vaše staršovstvo

Bohoslužby

Individuální pastorace

Jak často si přejete vysluhovat VP?

Vyberte, prosím, aktivity,
kterých jste se zúčastnil/a.
❏ online bohoslužby přes
youtube/facebook
❏ bohoslužby skrze videokonferenci
❏ částečná účast prezenčně
❏ bohoslužby s VP
❏ společné celocírkevní bohoslužby
❏ video k vánoční slavnosti
❏ bohoslužby venku (s dětmi na
hřišti nebo na Kubánském náměstí)
❏ zelenočtvrteční domácí pobožnost
❏ předtočené bohoslužby z
jiného místa než ze sboru
❏ nedělní video/audio program
pro děti (jaro a podzim)

Vyberte, prosím, aktivity,
kterých jste se zúčastnil/a.
❏ kontakt s farářem přes telefon
❏ kontakt s farářem přes e-mail
❏ kontakt s farářem přes videokonferenci
❏ kontakt s farářem osobně

❏
❏
❏
❏

Účastním se
❏
❏
❏
❏
❏

Další aktivity

Účastním se
❏
❏
❏
❏
❏

pravidelně
nepravidelně
vyzkoušel/a jsem jednou
neúčastním se
jiné: .......................................................

pravidelně
nepravidelně
vyzkoušel/a jsem jednou
neúčastním se
jiné: .......................................................

Sborová setkání

Vyberte, prosím, aktivity,
kterých jste se zúčastnil/a.
❏ Sborový dopis Katakomby
❏ týdenní e-mailový „farářův zpravodaj“
❏ chleby pro lidi v sociální nouzi
❏ křestní příprava
❏ svatební příprava
❏ podzimní volba staršovstva
❏ sborové ohlášky na webu
❏ jiné: .......................................................

Vyberte, prosím, aktivity,
kterých jste se zúčastnil/a.
❏ třicátníci přes videokonferenci
❏ setkání konfirmandů
přes videokonferenci
❏ setkání mládeže přes videokonferenci
❏ setkání dětí přes videokonferenci

❏
❏
❏
❏
❏

Účastním se

Bohoslužby s Večeří Páně

❏
❏
❏
❏
❏

pravidelně
nepravidelně
vyzkoušel/a jsem jednou
neúčastním se
jiné: .......................................................

jedenkrát měsíčně
častěji (1 x za 14 dní)
každou neděli
jiné: .......................................................

Kde získávám informace
o sborovém životě?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

z bohoslužeb
z Katakomb
z e-mailu
z webu
z facebooku
nemám dostatek informací

Co Vám osobně v současné
nabídce sboru chybí?
❏ přednášky a setkání se
zajímavými hosty on-line
❏ bohoslužby v textové podobě na webu
❏ společná modlitební chvíle
❏ společný rozhovor po bohoslužbách
přes videokonferenci
❏ jiné: .......................................................

Účastním se
pravidelně
nepravidelně
vyzkoušel/a jsem jednou
neúčastním se
jiné: .......................................................

Vyberte, prosím, vámi
preferovanou variantu.
❏ vydržím až bude moct slavit VP celý sbor
❏ účastním se prezenčně i v této době
❏ mám zájem o VP doma
❏ jiné: .......................................................

Je něco, co byste pro členy sboru rád/a v této době zorganizoval/a vy osobně?
(Může se jednat o akci jen pro určitou konkrétní skupinu.)

Dotazník můžete vyplnit online na adrese: https://forms.gle/SJPpUv5SNkG2XpK37,
případně vyplněný formulář předat faráři po bohoslužbách.
Děkujeme, vaše staršovstvo

