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Vzkříšený Ježíš (ilustrace: Ondřej Rada)

Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.

Duben
2021
Koloským 1,15

Vyjití

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce
do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno.
Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě
dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. (Gn 12, 1-4a)
Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen,
není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde
před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ (Mk 16, 6-7)

Autorka: Maria Gabánková
Všichni se už jistě těšíme, až vyjdeme
(nejlépe natrvalo) z lockdownu, karantény, či jak se všechna ta omezení našich
životů nazývají. Jsme nedočkaví, rychle
chceme zapomenout na to, co bylo, a vrhnout se rovnýma nohama do víru života
a dění. Inu, je to pochopitelné. Neslušelo
by se ale, než vyjdeme, aspoň malinko
se pozastavit a posoudit, co vlastně takové vyjití obnáší?
Každé vyjití je nový začátek. Něco
umírá a něco se rodí. Na konci cesty,
na kterou se vydáváme, určitě (patrně?)
něco čeká. Zatímco však vždycky naprosto přesně víme, odkud vycházíme, zbytek je velká otázka. Problém.
Tajemství.
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Když Hospodin tvořil svět, i to bylo
vyjití. Z něho samého. A důvodem byla
láska. Jak poznamenal kdysi Leibniz,
Bůh stvořil nejlepší z možných světů –
jen si to někdy ne zcela uvědomujeme
a ne vždycky toto stvoření chráníme,
rozvíjíme a opečováváme k Jeho obrazu
a k Jeho chvále.
Každé vyjití je rozhodnutím. Abram,
Prométheus, Frodo… Vyjití je odpovědí
na otázku, na pozvání. Odpovědí na jakou otázku bude to naše „postcovidové“
vyjití? Bude pouhým útěkem „od“, nebo
to bude vědomé rozhodnutí „pro“ něco
nového, zásadního a přitakávajícího?
Bude jeho důvodem také láska? K druhým lidem, přírodě, Bohu?
Jak my, lidé, budeme chránit, rozvíjet
a opečovávat svět, do něhož vyjdeme?
Jaký bude? Stejný, jako předtím? Experti i žurnalisté zdůrazňují, že nikdy
už nebude nic takové, jaké to bylo „před
covidem“. Inu, ruku na srdce: i když jim
přikyvujeme, nehýčkáme si tajně na dně
duše přání, že by to (aspoň v tom podstatném) vlastně takové být mělo??
Skutečné, radikální vyjití je však zároveň i proměněním. Netroufám si spekulovat, zda (či případně jak) se proměnil
sám Bůh poté, co z jeho Slova vyšel svět
(teologové by na mne patrně začali křičet, že Bůh je dokonalý a tudíž se měnit

nemůže), ale určitě vím, že se proměnil
Abram, když vyšel z chaldejského Uru.
Inspirován, osloven, vykročil z jistého
do nejistého a my se zase jednou v dějinách vydáváme v jeho stopách. Víra, naděje a láska – to byla jediná „světélka“
na tomto putování; kéž by to byla i naše
„světélka“ – jen takové putování je totiž
bytostně smysluplným, byť se (zvenčí)
může jevit naopak absurdním…
Jak jsem se již zmínil, někdy doufáme,
že naše vyjití až tak zásadní změnu nepřinese, že se ty předchozí jistoty zase
obnoví (tuto naději chovala například
Benešova londýnská vláda, vycházejíc z exilu druhé světové války); někdy
naopak doufáme, že návrat určitě již
možný nebude (například týž Edvard
Beneš za první světové války). Nikdy
se ale nelze vrátit do úplně stejného
bodu a ve stejném čase, proto je každé
vyjití současně svobodným, ale současně i svrchovaně odvážným krokem.
Rizikem. Jsme schopni je podstoupit,
nebo se spokojíme zase jen s těmi našimi
předchozími „jistotami“?
Vyjít znamená převzít za ono vyjití zodpovědnost. Cožpak Bůh zanechal svět
tak, jak jej stvořil, a odvrátil se od něj?
Cožpak neuzavíral znovu a znovu s člověkem smlouvu, cožpak není stále s námi
a nevede naše kroky? I my bychom měli
s plnou vážností posoudit, jaký svět budeme „po covidu“ rozvíjet a chránit.
A zda jsme konečně dozráli k tomu, abychom byli jeho moudrými správci. Ne
vlastníky, ale pokornými a vděčnými pečovateli. Jenom tehdy, vyjdeme‑li ze své
slepoty, sobectví a pohodlnosti, bude toto
naše nové vyjití vskutku proměněním.
Petr Nesvadba,
biblickými oddíly doplnil
Matěj Opočenský

/ Editorial
Milí přátelé, oslavili jsme velikonoční
svátky. Snad jste našli chvíli klidu a času
na osobní či společné sborové či rodinné
slavení tohoto času. Letos jsme opět
museli experimentovat. Novinkou bylo
online čtení z Janova evangelia na Zelený čtvrtek, velkopáteční živé vysílání,
které jsme připravili společně s žižkovskými sbory a bělosobotní noční bdění
při četbě knih, či recitaci básní. Nedělní
oslavu vzkříšení jsme oslavili ráno i večer. Velikonoční oslavy jsme letos také
po dlouhé době prožili se svátostí křtu.
Křest přijala sestra Zuzana. Vítáme ji
u nás ve sboru a přejeme radostnou
cestu životem. Pro děti byly nakonec
přichystány dvě nedělky, které povídaly,
proč vlastně slavíme Velikonoce. Děkuji
vám všem za tento společný a intenzivní
čas. Jako farář jsem si opět uvědomil, jak
i v této době se dá prožít společenství
a zábrany se dají překonávat. Zvlášť
bych chtěl poděkovat Tomovi Hejdovi
za přípravu veškeré hudby pro bohoslužby, manželům Vojtíškovým za technické
vedení vysílání, Ondrovi Radovi za nádherné ilustrace k nedělce, presbyterům
za služby a vám všem za podporu.
Vstoupili jsme do velikonočního období, které trvá 50 dní a vrcholí sesláním
Ducha Svatého. V tomto čase si připomínáme setkávání Vzkříšeného Ježíše
s učedníky a jejich proměnu v apoštoly
dobré zprávy. Ježíš byl vzkříšen!
Každé takové setkání bylo nečekaným
překvapením, které pootočilo jejich životy.
Přál bych si, abychom se i my s takovým
pootečením k lepšímu setkali.
Zdravím vás velikonočně: Pokoj vám!
Matěj Opočenský
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Čas
omezení

Nové práce
Marie
Gabánkové
Překvapení koláží – virtuální výstava
Zvu vás na svou první internetovou výstavu nových
experimentálních koláží, které jsem vytvořila v období
od února 2020 do března 2021.

Když měsíc uhnízdí
se v holých větvích zimy
a čerň trhá pavučiny změn,
lovím očima v chaosu barev
na paletě,
kde ve stopách štětců
a špachtlí zamrzl sen.
Pod hladinou ledu‑
malé rybky se chvějí mezi
náznaky tváří, postav, stínů
a krajiny odnikud někam,
ale na dosah.
Pod tlakem okamžiku
mám místo štětců v ruce
nůžky,
střihám formy a čas oddělení
od zbytků možností,
co vystrkují růžky.
Zatím beze slov.
Maria Gabánková

4

Katakomby • duben 2021

Tento druh tvorby jsem měla vždycky ráda pro
hravost a nepředvídatelný výtvarný proces, plný
překvapení, napětí a také radostných objevů nového
pohledu a duchovní reflexe. Myšlenky v těchto sériích většinou vznikají intuitivně, neplánovaně a často
jsou nedokončené, ale dále promlouvají v tichu.
Temné podtóny současné pandemie jsou zdrojem
obsahu těchto koláží a mini‑instalací, ve kterých
se míchá surrealistická realita s neznámem v očekávání příslibu Naděje a Světla.
Výstavu PŘEKVAPENÍ KOLÁŽÍ si můžete prohlédnout na webových stránkách:
http://czech.paintinggallery.ca
Maria Gabánková

Nechceme uříznout
staré
vztahy
Vyprávění bratra Joela Pokorného – 1. díl
Pamatujete se, co jste dělali v neděli 9. 11. 2014 zhruba v
11.00? Já ano, seděli jsme po bohoslužbách s Pokornými
Hanou a Joelem, čerstvě se tehdy odstěhovali na Bílou
horu a my je pozvali k povídání o tom, co ve sboru zažili
a jak jej vidí dnes (tedy v roce 2014). Letos v lednu nás
Hana i Joel opustili. Vzpomněli jsme na ně v únorových
Katakombách, ale tento rozhovor se nám jako nahrávka
dochoval. Tomáš Hrubý se tehdy nemohl zúčastnit, ale
velmi prozíravě mi psal, abychom to nahráli, že ho to
zajímá a že to bude dobrý. Bylo a je!
Povídání jsme rozdělili do pěti dílů, do října nás tedy
bude Joel svými vzpomínkami provázet. Mnoho z
toho, co říká, se týká i sborové historie, a tak to vlastně
máte dva v jednom. Joela a novodobou historii vršovic-

kého sboru. Tedy malý seriál k 70. výročí sboru jako vzpomínka na Pokorné, anebo naopak.
Děkuji Tomášovi Hrubému, který nahrávku perfektně zpracoval a připravil pro Katakomby.
A dodatečně mu přejeme vše nejlepší k 60. narozeninám ☺. Dal si takový dárek.
Kdybych měl mluvit o všem, tak by to trvalo řadu let, protože jsme v tomto sboru
byli s manželkou 47 roků a je pochopitelné,
že nás to velice oslovovalo, ovlivňovalo,
nasměrovalo. Byla to víc než půlka našeho
života a v tomto sboru jsme zažili celkem
deset farářů. Když jsme přicházeli, stěhovavše se do Prahy v prosinci 1967 při pomalém rozkvětu Pražského jara, tak byl
ve Vršovicích Petr Pokorný. Já jsem jako
persona non grata musel dělat někde na Vysočině v Geologickém průzkumu, ale pak
pro mě přišli, abych nastoupil do Geologického ústavu, a tím jsem se dostal do Prahy.
Málem jsem se dostal do Holešovic… Tam
jsme dostali byt, do kterého by se vešla tak
dvě naše křesla z obýváku, a my jsme měli
čtyři děti… Tam jsme se vůbec nemohli přestěhovat, tak jsme si dali inzerát. Po půlleté
námaze jsme náhodně dostali výměnu
v Chorvatské ulici. Věděli jsme, že to spadá
mezi Vinohrady a Vršovice, taky Žižkov…
ale ten byl vzdálenější… Ale ve Vršovicích
byl Petr Pokorný, můj bratranec, tak jsme
se přihlásili hned do Vršovic. Ovšem druhý
den po našem odstěhování přiklusal bratr

farář Moravec z Vinohrad, který se dozvěděl, že tu jsme, a říkal – přijdete v neděli
k nám…? Počítáme s vámi. A já jsem říkal:
ne, my jsme se přihlásili do Vršovic, máme
tam bratrance, Petra Pokorného. A on říkal: jo tak, chápu. Krásně jsme si popovídali, poněvadž já jsem se s Moravcem znal
už z Přerova, z doby, kdy on byl farářem
ve Zlíně a velmi často do Přerova jezdil
na kázání a při různých jiných, spíše slavnostních příležitostech. A tak jsem u vás…
uváz. A bylo to skvělé rozhodnutí, musím
říci, protože toto byl sbor zvláštní. Byl dynamický, nebyl to sbor, na který my jsme
s Haničkou byli zvyklí. Ty sbory, kde jsme
byli – třeba Jihlava, Kutná Hora nebo Přerov – tam to všecko šlo velice dobře, byly
to sbory prosperující, ale byly to opravdu
sbory… no, trošičku rigidní. Byly to sbory,
řekl bych, klasické, tradiční, které jely podle
svých programů: bohoslužby a všecky podstatné úkony ve sboru, kdežto tady určitý
podíl dělala… tvůrčí improvizace. A to bylo
skvělé a velice jsme si to považovali.
Záznam vyprávění uspořádal
Tomáš Hrubý, perex Matěj Opočenský

Jak jsem se poznala s Haničkou Pokornou

To jsme ještě obě měly jiná příjmení a nebyly jsme z Prahy. Psal se rok 1948 a v Novém Městě
n. Metují se v létě konala středoškolská konference YMCA. Hanička tam přijela se svou
sestrou Dagmar a já se svojí spolužačkou Soňou.
Během týdne při přednáškách, výletech
a ostatních programech jsme se všichni
navzájem dost spřátelili. Bylo tam i několik účastníků z různých evropských států.
Úžasný týden utekl jako voda, plni dojmů
jsme se rozjeli domů a těšili se na příští
ročníky a další setkání. Marně. Politická

situace se změnila a takovéto sjezdy už
nebyly možné.
Uběhlo mnoho desítek let. Bydlela jsem
s rodinou v Praze a na víkendy jezdila
za rodiči a pak i na chatu do Mnichovic.
Styk s církví jsem udržovala tamtéž, Mnichovice patřily ke sboru v Soběhrdech.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Teprve když moje děti dorostly a rodinné
poměry se změnily, začala jsem chodit
na bohoslužby do Vršovic, tehdy do Černomořské ulice. Nikoho jsem tam neznala
a nikdo neznal mě. Bratr Novák mě ale
vždy vítal tak, jako bych tam patřila odjakživa. Časem jsem se s mnoha členy více
poznala. Výbornou informátorkou o dění

ve sboru a jeho členech se pro mě stala
Hanička Pokorná. Jednoho dne mi povídala: „My se už odněkud známe, já jsem tě
poznala podle očí.“ A tak jsme se společně
dopátraly odkud. Díky její péči a starostlivosti o mne jsem se ve sboru brzy cítila
jako doma. Byla mi tu hlavní oporou.
Jiřina Adamcová

O
lásce k nepřátelům (Mt 5, 43-47)
Aneb jak by to řekl Ježíš dnešním dospívajícím
Vždycky mě bavily parafráze biblických textů. Ať už hudební, divadelní, nebo literární.
Jsem rád, že ke mně doputovala jedna z těch literárních a navíc od té z mladších generací.
Je to pro mě důkazem, že bible stále žije a dovedeme se k ní přiblížit a vyjádřit její myšlenky.
Nebo se o to aspoň pokoušet.
Přilítnul ti signál o těch drbech: CrashoSlyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati
budeš bližního svého a nenávidět ne- vat budeš blizoučkého lovíska a hejtit
přítele svého.‘ Já však pravím: Milujte oponenta svého. A teď říkám: Crashuj
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás svého oponenta a prayuj se za toho kdo tě
pronásledují, abyste byli syny nebeského stalkuje, abyste byli sináčci nebískovýho
Otce; protože on dává svému slunci svítit fotříčka, protože on šajní na svý zlobíčka
na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i dobříčka a sendí rain na justice a injusi nespravedlivé. Budete‑li milovat ty, kdo tice. Budete crushovat ty co vás lovískujou
milují vás, jaká vás čeká odměna? Což jaký bude váš achievement. Nekopírujou
i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte to snad i celníci? Jestli si čusíkuješ jenom
jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což svoje bros (svojí crew?), co děláš tak zvlášť
interestního. Nekopírujou to snad i jiní?
i pohané nečiní totéž?
Vzniklo v rámci školní výuky na pražském gymnáziu

Zápis staršovstva 25. 3. 2021

Přítomní: všichni. Úvodní pobožnost: Hana Seho (příště Bára Masopustová). Zapisovatelka: Michaela Otterová. Schválení zápisu z minulých schůzí: schváleno. Schůze proběhla
on‑line.

Sborový život
Pastorační bod
Zemřel Karel Tichý (doma), oficiální
rozloučení na přání rodiny nebude; Emil
Veber by byl moc rád, kdyby k němu občas někdo na chviličku přišel a popovídal
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si (různí lidé ze sboru, chce zůstat v kontaktu se sborem). Vytvořena pro přehlednost tabulku návštěv.
Co je pastorace? Z dotazníku o sborovém životě vyplynul bod pastorace. Pastorace neprobíhá podle mustru, ale farář

se snaží poctivě odhadnout a vykázat ji
do sborových statistik.
Křty a vstupy do sboru
Zuzana K. bude mít křest na Velikonoční neděli (proběhl); probíhá druhá příprava Adély D. Do sboru vstoupil Tadeáš
T. Kulaté narozeniny v době covidu oslavili Tomáš Hrubý a Jiří Cuc. TV navrhuje
oslavit kulaté narozeniny stávajících členů
a přivítat nové členy v Horoušánkách.
Reflexe a nápady
Schází se všechny věkové skupiny,
včetně mládežníků, konfirmandek a dětí.
MOtř: má natočit velikonoční materiál
pro TV Noe na Květnou neděli – ptá se,
zda by protagonisté souhlasili s natáčením
o Květnou neděli u nás ve sboru – OR souhlasí, MV souhlasí, MOp se usmívá

Velikonoce
Vyšel velikonoční speciál s programem
sboru.
Velikonoční doba a služby presbyterů
11.4. s dětmi: služba Pavel Staroba;
18.4. s VP: služba Tomáš Jelínek; 25.4.
služba: Marka Vojtíšková.

Rozpočet sboru na rok 2021
MOp, TJ a TV připravili návrh rozpočtu.
2 větší výdaje: nákup techniky na online
vysílání a na bohoslužby pod širým nebem
(z celocírkevního grantu), nákup zpěvníků. Souhrn: rozpočet je ztrátový, ztráta
je ale menší než odpisy. Je realistický a vychází z dat minulého roku. BM nesdílí optimismus ohledně salárů; TJ říká, že se situace zatím vyvíjí dobře. Návrh rozpočtu
schválen všemi hlasy (11 pro). Až do doby
konání VSS se bude sbor řídit rozpočtem schváleným staršovstvem. Zprávu
o hospodaření a účetní závěrku za předchozí rok sborové shromáždění projedná
a schválí, jakmile to bude možné.

Domluvit s revizory revizi účetnictví.
TV: v horizontu roku 2022 uvažuje o přechodu sborového účtu od ČS k Era nebo
Fio (z důvodů množství poplatků).

Noc kostelů 28. 5. 2021
Info od pořadatelů: Vzhledem k situaci však
budeme muset organizaci upravit podle pandemických omezení. Připravujeme tři možné
scénáře, které vám ve zkratce předkládáme:
Vše je jako dřív. Pandemie pominula (nejméně pravděpodobné).
Koronavirus je tu stále, akce lze pořádat,
ale musíme se držet určitých opatření (upravené procento obsazenosti vnitřních prostor,
nasazené roušky nebo respirátory, rozestupy;
je vhodné přesunout program do venkovních
prostor před kostel, na zahradu; občerstvení
předem zabalené nebo vůbec nepodávat; doporučujeme vytvořit poznávací okruhy pro pěší
a cyklisty na méně známá místa – Boží muka,
kapličky…; tuto variantu považujeme za nejpravděpodobnější).
Lockdown nás uzavřel doma (Noc kostelů
nezrušíme. I v této situaci lze naplnit jeden
z hlavních cílů – představení křesťanství veřejnosti.)
Proto oslovujeme vás, kteří možná uvažujete o připojení k letošní Noci kostelů a vybízíme k přihlášení vašich kostelů či modliteben přes webové stránky Noci kostelů
elektronickým formulářem (https://www.
nockostelu.cz/prihlaskakostely). Tam lze
také najít podrobnější informace k možným
scénářům průběhu Noci kostelů. Při přihlášení do 28. března bude váš kostel uveden
v seznamu kostelů v poutnických novinách
Noci kostelů. Jestliže budete mít jakýkoliv
dotaz, neváhejte se na nás obrátit.
Návrh a debata
TV: přihlásil jsem nás do programu, budeme i v brožuře, sešel se sborový tým pro
Noc kostelů.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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OR: naznačil plánek průchodu kostelem,
aby se lidé nekumulovali, každá místnost by
měla určitou funkci, byly by u ní základní informace, promítaly by se nedělky + Michalův
medailon našeho sboru (vytvořený pro Skoty
– s českými titulky), nemá smysl dělat klasickou výstavu, mohly by se vystavit figurky
pro nedělku; MOp by každou půlhodinu měl
nějakou promluvu, v mezičase by odpovídal
na dotazy; pokud by to šlo, udělalo by se neoficiální grilování venku
Pokud by došlo na 3. scénář, tak by asi
nemělo smysl ukazovat náš kostel zvenku
– dát do programu nějakou informaci
v tomto smyslu?
Musela by se udělat masivní brigáda!
TV: průtokový formát brigády aplikujeme
už několik let; OR: vytvořme tabulku, kam
by se zapisovali brigádníci. Schváleno většinou hlasů.

Program Noci kostelů 2021
Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc
se snese, celý les se hemží zvěří.“
1. Prohlídka modlitebny v protileteckém krytu /vršovických katakombách
Před 20 lety jsme jako sbor svérázně oživili civilní protiatomový kryt. Scházíme
se v něm každou neděli k bohoslužbám
a zveme vás do něj i na Noc kostelů. Letos
jsme program připravili tak, abychom vyhověli všem protiepidemickým opatřením.
Budete se moci ztišit v místech, kde slavíme
bohoslužby, podívat se na umělecká díla,
která ve sboru máme. Do ruky dostanete
plánek, abyste se náhodou v podzemí neztratili a v časech komentované prohlídky,
vždy v celou a v půl od 18.00 do 20.30 hodin, se můžete zaposlouchat do připraveného duchovního zamyšlení. Průvodcem
vám bude farář sboru Matěj Opočenský.
2. Výstava ilustrací biblických postaviček pro děti. Autor: Ondřej Rada
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Od začátku prvního „covidového lock
downu“ v ČR se nám postupně podařilo převést většinu sborového programu do on‑line
prostoru. Nová forma si žádala i nové nápady
a přístupy. Během podzimního uzavření
našich prostor jsme přes internet začali připravovat také nedělní, vizuálně‑výukový
program pro děti, tzv. Nedělky. Komorní výstava v naší Galerii u Veberů zahrnuje řadu
biblických postav, jak je pro elektronické
použití v počítači nakreslil člen vršovického
sboru, akademický malíř Ondřej Rada.
3. Projekce nedělkových a dalších videí
Protože si výše zmíněné Nedělky získaly
i srdce dospělých, rozhodli jsme se tato cca
10minutová videa promítat i tuto noc. Autorem scénáře, čtení a montáže Ondřejových
postaviček do fotografických prostředí je
Matěj Opočenský. Přijďte a zaposlouchejte
se do příběhů dosud živých a inspirativních.
Promítat budeme také video‑vizitku našeho
sboru, kterou natočil další člen sboru a zároveň jeden z jeho bývalých pastýřů, t.č. dramaturg a kameraman Michael Otřísal.

„Fér(trejd)ový výlet“ 8. 5. 2021
Hana Pernicová: termín je 8. 5., je potřeba zjistit zájem a typ účastníků, musíme
počkat, jak se vyvine pandemická situace,
předběžně nás přihlásí.

Sborová debata – nápady
MOp – z dotazníku vyplynulo, že sbor
žije, nebyla tam žádná vyloženě negativní
zpětná vazba, 11 lidí využilo připraveného
„pořadu bohoslužeb” na Zelený čtvrtek,
několik lidí projevilo zájem o občasná neformální setkání (s hostem, nad knihou
apod.), většina členů sborů vydrží s VP
až do chvíle, kdy bude moci slavit celý
sbor. TJ: Horoušánky návrh pátek 11.6.

Oslavy 70. let sboru 19. 9. 2021

TV a MOp navrhují uspořádat na rodinnou neděli po prázdninách. Návrh padl
na 19. 9. (i proto, že by se dalo slavit pod
širým nebem).

Termín
příštího staršovstva
22. 4. 2021,
19.30 hodin

Pojďme se projít
a zároveň férově posnídat!

Druhá květnová sobota patří již deset let i v Česku Světovému dni pro fair trade. Běžně bývá
připomínán formou tzv. Férových snídaní na veřejných místech. Jejich cílem je prostřednictvím komunitního pikniku podpořit pěstitele, ať už z řad producentů fair trade výrobků nebo
lokálních „farmářů“.

Větší veřejné akce jsou již druhým rokem omezeny ze všem dobře známých důvodů, ale samotná myšlenka stojí za podporu snad ještě více než dříve. Právě na lidi
ze zemí globálního Jihu dopadá pandemie
o to citelněji, že naprostá většina tamějších
lidí nemá možnosti srovnatelné s našimi –
např. opatřit si ochranné pomůcky, pracovat z domova nebo získat podporu od státu
v případě přerušení podnikání nebo ztráty
zaměstnání. Narušení globálních dodavatelských řetězců navíc může vést k tomu,
že miliony lidí v Africe, Asii a Latinské
Americe budou prakticky ze dne na den
uvrženy do naprosté chudoby. Fairtradoví
pěstitelé mohou této situaci čelit lépe díky
dlouhodobě fungujícímu fairtradovému
příplatku nebo financím z mimořádných
podpůrných fondů, zřízených organizací
Fairtrade International (jejímž členem je
i Fairtrade Česko a Slovensko). Také naši

čeští lokální pěstitelé a chovatelé si zaslouží podporu nejen vzhledem k omezenému prodeji na venkovních trzích.
Fairtrade Česko a Slovensko, koordinátor Férových snídaní, tedy letos přišel
s myšlenkou posnídat férově na výletě.
Připojíme se letos i my ve sboru? Konkrétní podoba akce může samozřejmě být
ovlivněna aktuální situací, ale snad aspoň
komorní verze bude možná. Jednalo by
se o sobotu 8. 5. 2021. Můžeme si s sebou vzít např. termosku fairtradového
čaje, láhev lokálního moštu, pomazánku
z farmářského tvarohu nebo třeba buchtu
z „férových“ surovin. A společně si udělat
piknik na hezkém místě a užít si „živého“
setkání. Nakoupit můžeme ve sborové
fairtradové skříni, po dohodě s Magdou
Jelínkovou i přímo v Obchůdku Jednoho
světa nebo případně také ve Fair a Bio
na Sokolovské 29. Trasu výletu můžeme
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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přizpůsobit účastníkům. Dejte vědět mně,
Matějovi nebo Marice Vojtíškové kdo
byste měl zájem se přidat. Z kratších „přípražských“ tras by se dalo vyrazit třeba
do okolí Roztok, Radotína nebo Zbraslavi.

Anebo se samozřejmě můžeme vydat i někam dále vlakem či autobusem. Upřesníme ještě v květnovém čísle Katakomb.
Už teď se moc těším.
Hana Pernicová

Celocírkevní sbírka
na Hlavní dar lásky 2021

Milé sestry a milí bratři! Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty na loňském zasedání
rozhodlo, že Hlavní dar lásky 2021 bude určen pro sbor v Brně‑Židenicích na statické
zajištění kostela.

Už delší dobu se na kostele objevovaly
trhliny a drobná porušení. V poslední době
však došlo k jejich výraznému rozšíření.
Stávající porušení se rozšířila a trhliny
prodloužily. Jak je vidět na obrázku, došlo
i k vyklonění stěn v oblasti presbyterny.
Proto jsme požádali o statické posouzení
kostela. Ve zprávě statika se uvádí:
„Porušení vzniklá na objektu a nalezená při průzkumech jsou typickými
projevy nerovnoměrného prosedání základových spár a pohybů základových
spár na podloží objemově nestálém. Poruchy nalezené na objektu svědčí o tom,
že schodiště a kancelář již svojí nestabilní
hmotou ovlivňují chování, výskyt poruch,
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trhlin a snižují tuhost lodi kostela. Tyto
poruchy nejsou uklidněné a budou se nadále rozšiřovat, pokud nedojde k řádnému zajištění objektu.“
Na základě toho jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci statického
zajištění včetně rozpočtu, podle kterého
náklady dosáhnou 1 756 000 Kč.
Takovou částku nedokážeme ve sboru
v krátké době shromáždit, ačkoli jsme začali peníze na opravu kostela hned intenzivně sbírat. Naše finanční rezervy jsou
vyčerpané po mnoha velkých opravách
sborových budov v minulých letech. Statické zajištění kostela však kvůli dalšímu
hrozícímu poškození nelze odkládat.
Krátká historie kostela: Kostel židenického sboru je zapsán v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR jako drobná funkcionalistická stavba, doplňující soubor židenických kostelů z meziválečného období,
je hodnotnou architektonickou památkou
i významnou urbanistickou komponentou
zástavby Židenic. Byl postaven na přelomu
let 1934/1935 podle projektu Ing. arch. Miloslava Tejce. Do základního kamene byla vložena listina s textem, který končí: „S pokornou nadějí, že tento chrám bude základem
výchovy našich dítek, oporou dospělých,

nadevše však všem svědectvím Boží lásky,
milosti a odpuštění, klademe tento kámen
s přáním, abychom všichni, upřímně se majíce v lásce, rostli v Toho, jenž jest hlava naše,
totiž v Krista.“ Otevřen byl 2. června 1935
synodním seniorem dr. Josefem Součkem.
Za 2. světové války byl při leteckém bombardování Brna 25. srpna 1944 téměř zničen.
Ihned se začalo s opravou, ale další nálet při
přechodu fronty 24. dubna 1945 zkázu budovy dokončil. Velkým úsilím celého sboru
a za přispění jiných sborů se podařilo kostel znovu postavit a otevřít 2. června 1946.
Od té doby nám kostel slouží dodnes. Vě-

říme, že když se těm, co byli před námi, podařilo kostel postavit vlastně dvakrát, podaří
se nám dnes kostel opravit a udržet pro ty, co
přijdou po nás. Víme, že dnešní doba je stále
nejistá, poznamenaná pandemií. Mnohým
přináší existenční starosti, sborům i jednotlivcům. Tím více budeme vděčni vám všem,
kdo se ke sbírce připojíte.
Přejeme vám požehnané Velikonoce
a do následujících dnů trpělivost, zdraví,
dobrou mysl a naději.
Za Farní sbor v Brně‑Židenicích
Radka Včelná, farářka,
a Miroslav Maňák, kurátor

Knižní tip, EMAN nabízí

SVOBODNÍ
A SOBĚ ROVNÍ
33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru
Mozaika osobních příběhů a lidskoprávních aktivit, které se skrývají za činností Českého
helsinského výboru od jeho založení na sklonku 80. let 20. století. Sborník představuje
širokou paletu zápasů o lidskou důstojnost na sklonku komunistické éry i během demokratických desetiletí.
Formou vzpomínek či rozhovorů přibližuje zakladatelské osobnosti i ty, kdo
v uplynulých desetiletích otevírali další
lidskoprávní témata: Jiřího Hájka, Václava
Malého, Petra Uhla, Annu Šabatovou,
Ivana Štampacha, Václava Pavlíčka, Táňu
Fischerovou, Lucii Rybovou a další.
Studie R. Vévody přibližuje historické souvislosti helsinského procesu. Materiály z posledních 30 let odrážejí, jak Český helsinský
výbor sledoval stav dodržování lidských práv
a svobod v ČR: stanoviska a podněty, týkající
se konkrétních případů občanství po rozdělení ČSR, projevů rasismu, uprchlické tématiky aj. L. Rybová zevrubně přibližuje aktuální témata, jimž je třeba se věnovat (práva
dětí, seniorů, žen, osob se zdravotním postižením, ve výkonu trestu a vazby, s duševní
poruchou, menšin).

Uspořádali Mikuláš Vymětal a Lucie Rybová.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept na velikonoční
bochánky „Hot cross buns“

Hot cross buns (tedy bochánky označené křížem) jsou tradičním sladkým anglosaským velikonočním pečivem doloženým už od 16./17. stol., i když v Řecku se pečivo značilo křížem už
v 6. stol. n.l. Podobají se našim mazancům, ale velikostí spíš připomínají staročeské buchty.
Více k receptu a jeho historii: https://postni‑ doba.webnode.cz/hot‑ cross‑buns/

Recept na cca 20 kousků:
500 g hladké mouky 00 (s vysokým obsahem
lepku) + na poprášení
1 lžička soli
75 g třtinového cukru
1 lžička mixed spice (tj. směs skořice, nového
koření, hřebíčku, koriandru, zázvoru, a muškátového oříšku a muškátového květu – lze
nahradit např. Aladinovým kořením do kávy
od Sonnentoru nebo jen skořicí)

50 g másla, pokrájeného + na vymazání
7g sáček instantního droždí
140 g sušeného ovoce (rozinky, pomerančová
kůra, místo části může být i oloupané a nakrájené jablko)
300 ml plnotučného mléka
1 lžíce slunečnicového oleje
1 vejce
Na kříže 3 lžíce hladké mouky a voda. Na potření 3 lžíce zlatého sirupu (golden syrup),
nebo medu nebo meruňkové marmelády

Mléko přiveďte k varu a poté odstavte. Rozpusťete v něm máslo a nechcte schladnout na tělesnou teplotu. Smíchejte mouku, sůl, cukr a droždí v míse. Doprostřed udělejte důlek a vlijte
připravenou směs mléka a másla. Přidejte vejce a dobře promíchejte vařečkou a pak i rukou –
vznikne lepkavé těsto. Vyndejte těsto na pomoučněný povrch a hněťte, natahujte a překládejte
těsto asi 5 min., dokud nebude sametové a pružné. Vložte do olejem vytřené mísy, přikryjte
potravinovou fólií a nechte v teple kynout 1 hodinu, nebo dokud nezdvojnásobí objem. Po hodině kynutí přidejte sušené ovoce a nechte znovu přikryté kynout další hodinu. Rozdělte těsto
na 15-20 stejných kousků, vytvarujte bochánky a vyložte je na plech. Nechte mezi nimi dostatek
místa – nakynou. Nechte přikryté (nikoli ale zabalené; třeba jen pod utěrkou) ještě kynout, klidně
další hodinu. Předehřejte troubu na 200 ºC. Smíchejte 75 g mouky s pěti lžicemi vody, vytvořte
spíše hustší pastu. Směs dejte do sáčku s ustřihnutým rohem a každý bochánek ozdobte křížem.
Pečte dozlatova asi 18 minut. Po vyndání z trouby ještě teplé potírejte rozehřátou marmeládou
nebo sirupem.
Nejlepší jsou ještě teplé, rozkrojené, potřené máslem s šálkem čaje.

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na duben a květen 2021
Velikonoční doba
9.4.2021

15.30

setkání konfirmandek přes ZOOM

9.4.2021

17.00

setkání mládeže přes ZOOM

11.4.2021

9.30

bohoslužby s dětmi přes ZOOM i YouTube účet

14.4.2021

17.00

setkání dětí online přes ZOOM – velikonoční příběhy

15./29.4.2021

20.00

setkání třicátníků přes ZOOM – závěr Matoušova evangelia

18.4.2021

9.30

bohoslužby s VP přes YouTube

19.4.2021

19.00

celocírkevní debata pořádaná Spolkem ev. kazatelů k volbě nové synadní rady, proběhne přes
ZOOM, více zde: http://spek.evangnet.cz/node/112

21.4.2021

17.00

setkání dětí online přes ZOOM - velikonoční příběhy

22.4.2021

19.30

schůze staršovstva přes ZOOM

23.4.2021

15.30

setkání konfirmandek přes ZOOM

25.4.2021

9.30

bohoslužby, káže Josef Bartošek

28.4.2021

17.00

setkání dětí online přes ZOOM – velikonoční příběhy

15./29.4.2021

20.00

setkání třicátníků přes ZOOM – závěr Matoušova evangelia

2.5.2021

9.30

bohoslužby s dětmi - pokud počasí umožní, proběhnou venku

8.5.2021

Férový výlet

13.5.2021

svátek Nanebevstoupení

23.5.2021

Svatodušní neděle bohoslužby s VP

28.5.2021

Noc kostelů

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Od dubna přecházíme na sborový ZOOM. Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz:
https://zoom.us/j/3011365528
Při prvním přihlášení po vás bude chtít systém stáhnout ZOOM klienta. Není to složité,
postupujte dle návodu. V případě, že by vám to nešlo, volejte na 776 123 320 nejpozději však
půl hodiny před programem. Nejlepé den předem. Instalace trvá cca 5 minut.

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

Pro prezenční účast na bohoslužbách se zapište 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.
Upozorňujeme, že po 11. 4. 2021 se opatření mohou změnit. Individuální duchovní péče od neděle
11. 4. 2021 je povolena i ve zdravotnických zařízeních. Neváhejte se ozvat faráři.

Výsledek hospodaření v roce 2020 a rozpočet na rok 2021
Náklady

účet

N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží (po položkách)

501

nákup techniky na vysílání bohoslužeb, 90 % financ. z grantu

501

65 000,00 Kč

nákup vybavení na venkovní bohoslužby, 90 % financ. z grantu

501

40 000,00 Kč

náklady na propagaci a odměny za koordinaci, 90 % financ. z grantu

501

12 000,00 Kč

nákup zpěvníku, z účelové sbírky

501

běžný spotřební a kanc.materiál, z vlastních zdrojů

501

celkem:

501

25 000,00 Kč

35 227,00 Kč

210 000,00 Kč

502,503

75 000,00 Kč

42 643,00 Kč

55 000,00 Kč

N.2 Spotřeba energie

rozp. 2020

skut. 2020

rozp. 2021

vybráno

odvedeno

P.1 na tisk ČCE a
jinou publikační
činnost

1 470,00 Kč

1 470,00 Kč

50 000,00 Kč

P.2 HDL
Jeronymovy jednoty

2 200,00 Kč

2 200,00 Kč

43 000,00 Kč

P.3 pro Diakonii

2 280,00 Kč

2 280,00 Kč

P.4 solidarity sborů

2 540,00 Kč

2 540,00 Kč

P.5 pro KS

1 870,00 Kč

1 870,00 Kč

P.6 pro sociální a
charitativní pomoc

1 170,00 Kč

1 170,00 Kč

P.7 JTD

2 200,00 Kč

2 200,00 Kč

P.8 pro bohoslovce
a vikariát

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

P.9 pro
Evangelickou
akademii

1 760,00 Kč

1 760,00 Kč

17 490,00 Kč

17 490,00 Kč

18 090,00 Kč

1 809,00 Kč

10 100,00 Kč

10 100,00 Kč

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

Sbírky na jiné
účely CELKEM

30 190,00 Kč

30 190,00 Kč

Sbírky celkem

47 680,00 Kč

47 680,00 Kč

N.3 Prodané zboží - nákup zpěvníků do os. vlastnictví

504

0,00 Kč

1 045,00 Kč

22 000,00 Kč

N.4 Běžná údržba - počítáno s opravou vzduchotechniky

511

30 000,00 Kč

4 828,00 Kč

30 000,00 Kč

N.5 Cestovné

512

8 000,00 Kč

0,00 Kč

8 000,00 Kč

N.6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt.

513

20 000,00 Kč

1 746,00 Kč

5 000,00 Kč

N.7 Telekomunikace

518

9 000,00 Kč

11 164,00 Kč

12 000,00 Kč

N.8 Placené nájemné

518

89 000,00 Kč

83 955,00 Kč

89 000,00 Kč

N.9 Spotřeba ostatních služeb (jen větší položky)

518

70 000,00 Kč

81 243,00 Kč

70 000,00 Kč

- Sborový dopis Katakomby

518

15 000,00 Kč

- služby Srbínská a Tulská

518

25 000,00Kč

- úklid ve sboru

518

7 000,00 Kč

N.10 Mzdové náklady vč. pojištění

521, 524, 525, 527,
528

50 000,00 Kč

42 730,00 Kč

45 000,00 Kč

N.11 Daně a poplatky

531,532,538

1 000,00 Kč

2 120,00 Kč

2 120,00 Kč

N.12 Poskytnuté dary

546

20 000,00 Kč

13 450,00 Kč

20 000,00 Kč

N.13 Odvod repartic seniorátních

581

15 082,00 Kč

15 082,00 Kč

17 544,00 Kč

N.14 Odvod repartic celocírkevních

581

29 335,00 Kč

29 335,00 Kč

29 637,00 Kč

N.15 Odvod do PF

581

154 358,00 Kč

154 358,00 Kč

192 096,00 Kč

N.16 Odvod do PF administrátora

581

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

N.17 Odvod za pastoračního pracovníka

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

551-559

97 371,00 Kč

97 372,00 Kč

97 372,00 Kč

N.19 Ostatní náklady (výběr položek)

541-549
(kromě 546)

32 000,00 Kč

18 489,00 Kč

20 000,00 Kč

- pojištění 14 000 Kč, bankovní poplatky, lítačka

541-549
(kromě 546)

- 1/2 lítačky MHD a bankovní poplatky

541-549
(kromě 546)

N.18 Odpisy, prodaný majetek

N.20 Daň z příjmu

581

591,595

Náklady celkem

14 000,00 Kč
2 500,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

725 146,00 Kč

634 787,00 Kč

924 769,00 Kč

Výnosy

účet

rozp. 2020

skut. 2020

rozp. 2021

V.22 Sborové sbírky

682

80 000,00 Kč

68 654,00 Kč

70 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

30 000,00 Kč

V.23 Dary tuzemské neúčelové

682

50 000,00 Kč

76 250,00 Kč

60 000,00 Kč

V.24 Dary zahraniční neúčelové

682

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

V.25 Salár

682

430 000,00 Kč

528 922,00 Kč

500 000,00 Kč

601-604

43 000,00 Kč

43 045,00 Kč

65 000,00 Kč

V.27 Ostatní sbor. příjmy

641-649

25 000,00 Kč

10 391,00 Kč

10 000,00 Kč

V.28 Tržby z prodeje majetku

V.40 Dary účelové (sbírka na nový zpěvník)

V.26 Příjmy z hosp. činnosti

648, 682

- zprodej zpěvníku domů

22 000

652-659

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

V.29 Přijaté příspěvky (celocírkevní grant)

681

0,00 Kč

0,00 Kč

105 840,00 Kč

V.30 Provozní dotace

691

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Výnosy celkem

628 000,00 Kč

727 262,00 Kč

840 840,00 Kč

Hospodářský výsledek

-97 146,00 Kč

92 475,00 Kč

-83 929,00 Kč

W.33 Investiční výdaje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

W.34 Příjem půjčky/úvěru

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

W.35 Splátka půjčky/úvěru (pokusíme se i letos zažádat o přeměnu půjčky na dar, jedná
se o poslední splátku

CC SBÍRKY
POVINNÉ 2020

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

W.36 Předplacené nájemné

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

W.40 Daňový základ pro DPPO

0,00 Kč

-82 247,00 Kč

0,00 Kč

CC Sbírky povinné
CELKEM
D.1 Celocírkevní
sbírky dobrovolné
(celkem)
D.2 Sbírka darů
Jeronymovy jednoty
D.3 Seniorátní
sbírka
D.4 Sbírky pro jiné
účely celkem

Přehled aktiv a pasiv je k nahlédnutí ve
sborové kanceláři.

Milé sestry a milí bratři,
v příloze si Vám dovolujeme předložit návrh rozpočtu
našeho sboru pro rok 2021, který byl vypracován
a schválen naším staršovstvem a bude předběžně platný
až do jeho schválení sborovým shromážděním. V prvé
řadě Vám jménem staršovstva chceme poděkovat za
Vaši mimořádnou finanční obětavost v minulém roce,
kdy došlo k nárůstu přijatých salárů od členů sboru
i darů od nečlenů o více než 25 %. Nesmírně si toho
vážíme. Díky tomu jsme v loňském roce vykázali kladný
výsledek hospodaření.
Rozpočet v letošním roce jsme se snažili rovněž sestavit
jako vyrovnaný. V tomto roce nás však očekávají
3 významné akce, které rozpočet navyšují. První,
částečně již zrealizovanou akcí, je zakoupení a instalace
techniky na vysílání bohoslužeb ze sboru i z venkovního
prostoru. 90 % z celkové částky jsme obdrželi z grantu
poskytnutého naší církví. Druhou akcí je nákup nových
evangelických zpěvníků, které budou vytištěny koncem
roku. Do sboru objednáme cca 80 kusů plus zpěvníky,
které si prostřednictvím sboru objednáte pro domácí
potřebu. K tomu ještě několik chorálníků a zpěvníků pro
kytaristy. Na zakoupení zpěvníků do sboru je vypsána
archová sbírka a prosíme Vás o Vaši podporu. Bylo by
krásné, kdyby si každý, komu to aktuální situace dovolí,
„zakoupil“ alespoň 1 zpěvník (cca 500 Kč) pro sebe,
případně ještě jeden pro hosty. Třetím významným
navýšením rozpočtu je zvýšení odvodu do personálního
fondu o cca 40 tis. Kč.
V příjmech jsme s opatrností počítali zhruba se stejnou
Vaší obětavostí jako v loňském roce. Uvědomujeme si,
že situace pro některé z Vás není vůbec snadná. Pro
rozpočet to ale znamená, že bychom se opět dostali do
účetní ztráty, ale pouze takové, která je „kryta“ odpisy.
Také budeme žádat o prominutí poslední splátky naší
půjčky od Jeronymovy jednoty ve výši 80 tis. Kč, jak
schválilo výroční shromáždění v loňském roce.
Závěrem dovolte i trochu optimismu. Již v prvních
3 měsících tohoto roku se našemu sboru přihlásilo
několik nových salárníků. Moc jim děkujeme a věříme,
že i s jejich pomocí se nám podaří plánovanou účetní
ztrátu snížit na minimum.
Za staršovstvo T. Jelínek, M. Opočenský a T. Vokatý

