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Mojžíš za šaška

S heslem Jednoty bratrské na měsíc květen se mi spojilo kázání Dalibora Antalíka na text
z knihy Exodus 4,27-5,23. Mojžíš má mluvit za lid a má za něj mluvit i v situaci, kdy „se to
sice na začátku rozjelo slušně, ale teď to nějak stojí na odstavné koleji“… Kázání jsem zkrátil
a sešil. Celé kázání najdete na www.kostelusalvatora.cz.
Stal se nefalšovaný zázrak. Pokaždé,
když utrmácené duše uvěří v možnost
změny, v budoucnost Boží, vždycky když
přestanou klopit oči jen na vlastní stín, děje
se cosi kromobyčejného: Navýsost překvapivá mobilizace ducha k víře, že zkušeností
futrované úsloví „a bude hůř“ nemusí platit navěky. Na začátku se to rozjelo docela
slušně. Když ještě i dnes připomenu antickou báji o bratrech Romulovi a Removi,
které se první kapitoly příběhu o Mojžíšovi
v lecčem podobají, i jejich rozjezd budil
naděje i respekt: „Oba byli odvážní a …
velmi vlídní k lidem, kteří jim byli rodem
buď rovni, nebo stáli níže než oni. Pohrdali však královskými představenými,
dozorci a vůdci družin […] Měli za svou
povinnost […] brát v ochranu ty, jimž
se děla křivda […] Shromažďovali a přijímali u sebe mnoho nuzných lidí i mnoho
otroků a vzbouzeli v nich smělé myšlenky
na vzpouru“ (Plútarchos, Romulus 6-7).
Mojžíš s Áronem směli pocítit podporu
Boží i podporu svých hebrejských bratří.
S jejím vědomím nyní budou vyřizovat poselství, kterým je pověřil živý Bůh živých.
S jejím vědomím přicházejí na audienci
k šéfovi celé egyptské mašinerie. „Hospodin ti vzkazuje: ‚Propusť můj lid, ať mi
v poušti slaví slavnost (Ex 5,1). Ani jako
vládce říše Horní a Dolní nemáš, faraóne,
nárok na všechno. Jsou tu lidé, kteří ti
nepatří. Lidé, které jsi zotročil, že nemají
volnou ani sobotu. Tak je propusť, dej jim
„padla“, ať mohou oslavovat Mě, svého
živého Boha.‘“
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Mojžíš s Áronem egyptského krále patrně i krapet pobavili: „Vás dva si tu možná
nechám jako dvorní šašky. To jste opravdu
úplně padlí na hlavu? Co to tu předvádíte?
Vezíry práce a sociálních věcí? A ještě
do toho taháte náboženství! Váš Bůh mi
prý vzkazuje … Kdo je to? Co je to? Neznám. Nechci. Nepotřebuji. Máte vůbec
ponětí, s kým právě mluvíte? Já jsem bůh.
Tady jste v Egyptě, jestli jste si nevšimli,
a tady je bohem farao. Tak přestaňte plácat nesmysly a kafrat mi do toho, jak mám
řídit tenhle stát.“
Poselství o Boží svobodě jde proti mocnářově srsti. Vždy a všude. Ošívá se přesně tak,
jak se to dá od ředitelů zeměkoule očekávat
ve všech dobách, zemích, ve všech společenských systémech. Faraónovu srst navíc
naježila představa, jak by tato bláznivina
poškodila královskou liberální ekonomiku.
„Propustit Izrael? Jen tak mírnix týrnix vyhodit z okna lacinou výrobní sílu? Až naprší
a uschne. Mě nebude nikdo poučovat. Stát
se řídí jako firma – v mém případě jako firma
rodinná a na rozdíl od jiných to já nemusím
nijak kamuflovat. Je nejvyšší čas začít maximalizovat zisk: ‚Zvedněte těm kašparům
pracovní normu!‘“ Biblický vypravěč to vtělil
do slov: „Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu: ,Propříště nebudete vydávat lidu
slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou
slámu nasbírat sami! A uložíte jim dodat
stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve.
Nic jim neslevujte […] Ať na ty muže těžce
dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali
na lživé řeči“ (Ex 5,7-9).

Soustředit se na práci, pokud občas bolí duše
(nebo i tělo), nemusí být k zahození. Člověk se přestane nimrat sám v sobě. Alespoň trochu vypustí,
co ho trápí. To si ovšem musí naordinovat každý
sám. Když vám práci „od nevidím do nevidím“ pochystá váš šéf, většinou zkouší, kolik toho vydržíte
a zda nebo kdy, umíte říct „dost“. Je‑li vaším šéfem farao, možná má za lubem totéž, co monarcha
z biblického příběhu: aby vás přešly roupy. Chce vás
srovnat do latě, abyste neměli moc času na přemýšlení. Jinak byste mohli svým vizím věřit dál. Jinak
byste mohli dál propadat utopiím o důstojném životě, o svobodě, o radosti a zahálet sněním o naději,
že existuje Ten, který vyvádí ze země otroctví. […]
Jenže po nějaké době a poté, co farao přitvrdil,
se to nějak zaseklo…
Po prvotní podpoře izraelských bratří není ani stopy.
Také mistr z Nazaretu si jednou povzdechne: „Prorok
není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných
a ve svém domě“ (Mk 6,4). Z nedověry a nářků padá
smutek i na Mojžíše. Necítí už ani podporu Boží. Také
on se v tuto chvíli uchýlí k oné osvědčené receptuře
staré jako lidstvo samo a hezky za tepla to vytmaví Hospodinu: „Copak jsem opravdu šašek, všem jenom pro
blázny?, Proč jsi mě vlastně poslal? Od chvíle, kdy jsem
předstoupil před faraóna, abych mluvil Tvým jménem,
nakládá s tímto lidem ještě hůře. A Ty svůj lid stále nevysvobozuješ“ (Ex 5,22-23).
Mojžíšovi připadá, že ten slušně rozjetý vlak náhle
stojí. Zdá se mu, že nenabírá zpoždění jen na koleji
vedlejší, ale rovnou odstavné. A život na odstavné
koleji není život. Má dojem, že ho sem převeksloval
jediný „bůh“, jehož slovo ve firmě Egypt s.r.o. platí,
a že ten, který promlouvá v samotě pouště z hořících
keřů, zde, u nilských břehů, mlčí. Že v tomto světě
vybydleném arogancí prostě vládnou faraonové.
Na to, že živý Bůh živých naštěstí neřídí jako
firmu vůbec nic – ani svět, ani církev, ani sbor, ani
existenci člověka –, o tom se teprve bude muset
ujišťovat. Opakovaně. Ve víře zas a znova ztrácené,
hledané, nacházené. Ve víře obnovované tím Božím
hlasem, jeho Duchem stavěné na nohy a další cestu.
Amen.

/ Editorial
Radost nad radost. Milí přátelé,
v sobotu mi Danek a Sandra Ortovi psali, že se jim 19. 4. narodil
syn Eliáš!
To je skutečně balíček plný radosti. Zabalený do košíku vložený. Gratulujeme mladým rodičům
a vyprošujeme všem třem Boží
požehnání a hodně sil!
V květnovém čísle se z Egyptské odstavné koleje můžete
vypravit na Férový výlet, na Noc
kostelů, nebo se poinformovat,
co se mění a nemění při slavení
bohoslužeb v nejbližším čase
(POZOR informace určitě brzy zestárnou…) v našich katakombách.
Zápis staršovstva je, jako obvykle naditý, nepřehlédněte informace k Novému evangelickému zpěvníku a vlajkovou loď
tohoto i příštích čísel, zachycení
rozhovoru s Joelem Pokorným.
Církev v této době koná mnohé
zajímavé konference, nabízíme
přehlídku, nepřehlédněte. Petr
Nesvadba se dívá na zoubek
dravému či polámanému Leviathanovi. Ano, stát si zaslouží
naši pozornost a nejen tu, která
se projevuje nadávkou či kopnutím.
Na závěr Růžičková kapusta
aneb postrach školáků. Hanka
Stuchlíková nám připravila jarní
svěží recept.
Dobrou chuť, tedy inspirativní
čtení.
Matěj Opočenský
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Aktualizované informace
o mimořádných opatřeních

Po četných dotazech explicitně potvrzujeme, že z opatření byla odstraněna klauzule o desetiprocentním kapacitním omezení účastníků bohoslužeb a zrušen byl i zákaz hromadného
zpěvu. Nadále bude počet účastníků bohoslužeb omezen pouze nutností dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma příslušníků jedné domácnosti) – dosud byl dvoumetrový rozestup
požadován pouze v rámci lavice/řady sedadel. Nyní je třeba dvoumetrovou prolukou oddělit
i za sebou sedící (což může být ve specifických případech paradoxně více omezující než
omezení kapacity na 10 %).
V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření,
se synodní rada kloní k větší obezřetnosti,
k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.
Konají‑li se bohoslužby mimo vnitřní
prostory staveb, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20
účastnících a dodržují-li rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry.
Faráři se musejí minimálně jednou
týdně nechat testovat antigenním nebo
PCR testem.
Zdroj: Ústřední církevní kancelář
Nové podmínky bohužel v našem vršovickém sboru neznamenají velikou změnu co

do počtu účastníků bohoslužeb. Na metry
čtvereční to vychází opět na do této doby
povolených 12 lidí. Novinkou je, že když
přijde celá rodina, je vlastně počítána jako
jeden člověk, ale měla by si držet od ostatních
dvoumetrový distanc (tak jako ostatní účastníci). Snad pro případné pobohoslužebné
pingpongové klání by to mohla být jakási
výhoda (nevím, ale jak s obíhačkou).
Výhodou a zlepšením je jistě povolení
zpěvu a pevně doufám, že to bude znamenat i opětovné živé hraní, i když reprodukované písně v podání Toma Hejdy byly
a jsou skvělé, ale živák je živák. Doufám,
že v příštím čísle budu moct psát ještě
veseleji.
Matěj Opočenský

Férový výlet

Noc kostelů 28. 5. 2021 Sborová
I program Noci kostelů jsme přizpůsobili pandemické
situaci. Divadlo či jiné obsáhlejší akce letos neplánu- brigáda
jeme, ale prostory otevřeny veřejnosti budou. Program
je připraven tak, aby byla možnost projít se kostelem. 20.–23. 5.

Od našeho klasického vstupu až po výstup únikový.
Zastavit se na místech, kde se vyskytují umělecké
předměty, či kde se něco při běžném sborovém programu děje. Zaposlouchat se případně do výkladu, či
do nedělkového videa. V galerii pak zhlédnout výstavu
nedělkových postaviček tak, jak se mihly biblickými
příběhy pro děti. Při vstupu dostanete do ruky plánek
a po cestě, jak věříme, také duchovní povzbuzení. To
je plán:-).
Matěj Opočenský

Komentovaná prohlídka
„Před 20 lety jsme jako sbor svérázně oživili 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 neztratili a v časech komentované prohlídky, vždy v celou
a v půl od 18.00 do 20.30, se můžete zaposlouchat
do připraveného duchovního zamyšlení. Průvodcem
vám bude farář sboru Matěj Opočenský.

Projekce „nedělkových“ videopříběhů

K „férovému výletu“, konanému u příležitosti Světového dne pro fair trade, se sejdeme v sobotu 8. 5. v 10 hod. na konečné autobusu 139 v Komořanech.
Vyrazíme po Stezce svobody (žlutá
tur. značka) směrem k Točné, dle zájmu
a kondice lze dojít až na Šance či Závist
nebo se odpojit dříve. Na příhodném místě
bychom udělali společný piknik z donesených „férových“ nebo lokálních dobrot.
Nakoupit fair trade lze např. v Obchůdku
jednoho světa na Korunní, lokální produkty např. na farmářských trzích. Obec-

4

Katakomby • květen 2021

nější informace o akci se můžete dočíst
v minulém čísle Katakomb nebo na:
https://fairtrade.cz/zapojte‑se/ferova
‑snidane/.
Pro klid duše se před výletem otestujte,
ale kontrolovat vás nebudeme. Nezapomeňte, že po cestě budeme piknikovat.
Hana Pernicová a Matěj Opočenský

Během podzimního uzavření našich prostor
jsme přes internet začali připravovat také nedělní,

28. 5. proběhne Noc kostelů.
Jak proběhne se dočtete vedle.
Před touto tradiční akcí je ale
třeba po roce sborové prostory
připravit a hlavně trochu uklidit. Přeci jen i v době karantény
a minimalizovaného provozu
se sbor stal obětí různých akcí
(třeba pavouků), které ho tu
a tam uvedli v nepříliš reprezentativní prostředí.
Brigádu plánujeme s ohledem na současná opatření. Cílem je vytvořit menší skupinky
(2-5 lidí), které by se mohly ve
vyznačených dnech chopit úkolů na různých místech sboru.
Nečekají nás velké věci, spíše
oprašovací a okrašlovací.
Sbor bude otevřen vždy
od 14.00 do večerních hodin.
Zapisovat se můžete do dokumentu, který dobře znáte.
V pořadí druhém listu „Sborová
brigáda“ naleznete možnosti
k zapsání. Moc vám děkujeme.
Připište i poznámku, kdy byste mohli dorazit a jak dlouho
se zdržíte:

https://is.gd/h0g55Z
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vizuálně‑výukový program pro děti, tzv.
Nedělky. Protože si výše zmíněné nědělky získaly i srdce
dospělých, rozhodli
jsme se tato cca 10
minutová videa
promítat
i tuto noc.
Autorem
scénáře,
čtení a montáže postaviček od Ondřeje
Rady do fotografických prostředí je
Matěj Opočenský.
Přijďte a zaposlouchejte se do příběhů
dosud živých a inspirativních. Promítat budeme také video‑vizitku našeho
sboru, jejímž autorem je další člen sboru

a zároveň jeden z jeho bývalých pastýřů,
t.č. dramaturg a kameraman Michael
Otřísal.

Výstava ilustrací biblických
postaviček pro děti.
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.
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.

Představujeme nový
evangelický zpěvník.

Koncem tohoto roku vydá Českobratrská církev evangelická (ČCE) svůj nový zpěvník. Objednávat jej lze už nyní. Od 15. dubna do 15. června 2021 skrze sbory za zvýhodněnou cenu
490 Kč. Objednat si lze také varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním. Jeho
cena je pro předobjednávky stanovena na 400 Kč.
Zpěvník aktuálně prochází sazbou, předtiskovými úpravami a korekturami. Vydání
se plánuje na závěr roku 2021. Následně
bude k dispozici v distribuční síti za cenu
o 30–40 % vyšší, než jej nabízíme nyní.

Jak vypadá a v čem je „nový“?
Knižní podoba zpěvníku bude mít přibližně 1200 stran a nebude jen knihou
písní, ale také domácích pobožností, modliteb a dalších textů. Přinese i různé další
hudební a zpěvní formy, kánony, moderní
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písničky, responzoriální zpěvy. Cílem je
obsahová pestrost.
„Přáli bychom si knihu, která bude provázet člověka v nejrůznějších chvílích:
při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale také při návštěvách v nemocnici,
na setkání mládeže, v osobním ztišení.
Přidáváme tam také textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při setkání
není možné zpívat. K písním zařazujeme
také například krátké modlitby pro různé
situace. Usilujeme o to, aby zpěvník po-

máhal i k rozvoji osobní zbožnosti, kdy by
byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale
i knížkou na nočním stolku. Aby pomohl
lidem rozumět bohoslužbám i tomu, co
znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom modlitby i slova
požehnání dovedli z kostela do běžného
života,“ vysvětluje přípravný tým smysl
a odlišnosti nového zpěvníku.

máži 50 g). Dobrou zprávou je, že zpěvník
vznikne v České republice a jeho vydavatelem bude nakladatelství Kalich.
Současně s knihou vyjde i digitální
aplikace pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. V mobilní aplikaci najdete
všechny písně, doplněné navíc funkcemi
jednoduchého vyhledávání nebo listování.
Písňové záznamy jednoduše přepnete také
do verze pro kytarový doprovod nebo
Jak si dílo představit?
do verze s chorálníkovým doprovodem.
Od začátku se usiluje nejen o kvalitu ob- Mobilní aplikaci nabídneme ke stažení
sahu, ale také o estetickou úroveň formy pro platformy Android a iOS (Apple) beza dobrou praktickou použitelnost. Veli- platně, uživatelé však mohou dobrovolně
kost knihy bude proto 12 × 18 cm. Kvalitní přispět na její provoz.
PÍSEŇ
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T: podle textu Bible kralické Miloš Rejchrt
M: Miloš Rejchrt

Sborový
dopis
sboru
ČCE
T: podle
textuvršovického
Bible kralické Miloš
Rejchrt
M: Miloš Rejchrt

7

sledně najdete všechny písně ze zpěvníku,
jejich verze pro zjednodušený kytarový
doprovod i celý varhanní chorálník. Přáním tvůrců je, aby se na webu postupně
objevovalo i to, co se k písním do zpěvníku
nevešlo, tedy například odkazy na (veřejně
dostupné) nahrávky písní či církví vydaná
alba, vícehlasé verze pro pěvecké sbory
a další doplňkové materiály.

Více informací, písně,
texty a časté otázky…
Nejčastější dotazy ke zpěvníku, k objednávkám, cenám, fakturaci i distribuci,
jsme se pokusili zodpovědět na stránkách
www.evangelickyzpevnik.cz. Tam také už

nyní najdete náhledy všech 781 písní rozdělené do kapitol, stejně jako další (textové) části nového zpěvníku.
Děkujeme za důvěru, díky níž Vás
smíme požádat o tuto hromadnou předobjednávku ještě před samotným tiskem.
Zdroj: e‑cirkev.cz

zneškodněn StB. Dále byl Pavel, kterého
konfirmoval bratr Otřísal senior. A Alice
– tu už konfirmoval Michael Otřísal. Tak
se to v tom období normalizace dynamicky
střídalo tím, že faráři byli všelijak perze-

Pro objednání zpěvníku skrze vršovický
sbor kontaktujte faráře, nebo rovnou vyplňte formulář na našem webu: http://vrsovice.evangnet.cz/novy‑zpevnik/. Na konci
stránky naleznete odkaz. Od 24. 5. vyhlašujeme archovou sbírku na zakoupení
80 kusů zpěvníků do sboru.
Matěj Opočenský

Přítomní: všichni; Zapisovatelka: Michaela Otterová; Schválení zápisu z minulé schůze:
schváleno

Nechceme uříznout staré vztahy
Vyprávění bratra Joela Pokorného – díl druhý
Ve Vršovicích jsme se setkali s lidmi,
kteří přišli všelijak, z různých stran, sešli
se tu v takový konglomerát a konglomeráty někdy bývají velice tvrdé horniny…
Mnoho názorů a samostatné myšlení.
Někteří pro nás byli velkým užitkem. Nemůžu jmenovat všecky, ale například, jmenovitě rodina Radova pro nás měla zcela
zvláštní postavení, podobně jako doktor
Matějček, to byl taky takový inspirativní
duch. U Radů jsem se vlastně naučil, jak
je možno uměním svědčit o Kristu. Nedocenitelná věc.
Takže se to tady ve sboru vařilo, jo? To
bylo velice hezké. Na sboru samotném by
se dalo zdůraznit ještě mnoho věcí. Třeba
odmítnutí generační krize. Generace těch
starších byla silná a rychle odcházela.
Nás je tady teď už pár mohykánů… a já
jsem z toho měl obavy, jak to bude dál.
A najednou vidím: ono je tu plno, mladé
páry, děti se tu začínají množit, už to tu
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Zápis staršovstva 22. 4. 2021
Farářský a sborový život

Pastorace

Matěj Opočenský informoval o tom,
že Eva Opočenská nastoupila v dubnu
do zaměstnání na poloviční úvazek. Prosí
o shovívavost. První polovinu týdne
se bude více starat o děti a bude méně
k dispozici. Celkově by se ale nemělo nic
moc změnit.

návštěva Emila V.: Úterý/čtvrtek kdykoliv přes den: tabulka na zapisování návštěv.

Bohoslužby s dětmi 2. 5. a 6. 6. 2021
běhá a dělá rumbajs… Takže to beru jako
ukázku schopnosti sboru. Nebo třeba…
který sbor by dokázal takovou riskantní
odvážnou akci, jako pomoc Soloveckým
ostrovům, organizovat humanitární pomoc do Sovětského Svazu a ještě to tam
dovézt? Jo? To nebyla lehká věc.
Zpět k farářským vlivům. Toho Petra
Pokorného jsem si vůbec neužil, poněvadž
zrovna byl někde na stáži a pak šel na fakultu, a my jsme tady zůstali. Když jsme
se konečně dočkali ve Vršovicích samostatného faráře, nebyl to můj bratranec, byl
to bratranec mé manželky. Jaromír Dus.
Takže jsme u těch bratranců zůstali. Jaromír Dus konfirmoval naše nejstarší dítko,
Janu, a byli to jeho první konfirmandi vůbec, které připravoval, vedl a konfirmoval. Naše děti měly každý jiného faráře
na konfirmaci: druhý byl Tomáš, toho konfirmoval bratr farář Moravec, který tady
zastupoval, když byl potom Jaromír Dus

kvováni a každé naše dítko konfirmoval někdo jiný. Ještě předtím zde byl – toho jsem
přeskočil – Miroslav Růžička.
Záznam vyprávění uspořádal T. Hrubý

Bohoslužby venku: odhlasován posun na první červnovou neděli 6.6.2021.
Rámcová představa o rozvolňování TV:
dnes zveřejněné balíčky pro návrat zpět
do normálu neříkají nic o možnosti našeho
shromažďování.

Rozvojový plán sboru a debata
staršovstva o budoucnosti sboru a církve
MOp: uděláme k tomu samostatné staršovstvo pod širým nebem (v Horoušánkách)

Výroční sborové
shromáždění 20. 6. 2021
TV: naplánovat na 2. polovinu června,
schválen termín 20. 6., případně ho zrušíme, a nebo si půjčíme prostory.

Revize sborových aktivit
a kdo co dělá
MOp to sepíše, aby byl přehled.

Reflexe sborového programu
Velikonoční program proběhl úspěšně
– velkopáteční bohoslužby 3 sborů, zelenočtvrteční pašijové čtení; online setkání na Bílou sobotu, dvoje nedělní bohoslužby – ranní
se křtem. Kreslené nedělky se ujaly i v jiných
sborech. Probíhají středeční dětská online
setkání. Třicátníci končí matoušovský cyklus. Obě konfirmandky stojí o konfirmaci –
termín domluví účastnice s Matějem (přelom
září‑říjen), domluvit jiný prostor?

Služby presbyterů
2. 5. bohoslužby s dětmi – Tomáš Vokatý; 9. 5. – Hana Seho, 16. 5. s VP –
Ondřej Rada; 23. 5. Svatodušní neděle
bohoslužby s VP – Pavel Staroba; 30. 5.Michael Otřísal; 6. 6. bohoslužby s dětmi
MOp: během května‑června proběhne
křest Adély D. Další křest (dětský) proběhne v soukromí, v zahradě 29.4.2021.

Nový evangelický zpěvník
Už je jasná cena 490,-, až skončí momentální archová sbírka, bude vypsána nová,
na zpěvník; předobjednávky končí v polovině
května; lze objednat zpěvník a chorálník, zaSborový dopis vršovického sboru ČCE
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tím ne kytarový doprovodník. MOtt: minulou neděli se osvědčilo zavedení písně z nového zpěvníku (Žalm 23 od Miloše Rejchrta),
šlo by to dělat častěji? Ano, je to v plánu.

„Fairtradový výlet“ 8. 5.
MOp: zájem by byl, šlo by požádat účastníky, aby si předtím zašli na testy; TV: ano,
ale oslovit konkrétní lidi. OR: navrhuje
Komořanský les; doplánuje menší tým.

Noc kostelů 28. 5.
+ sborová brigáda 20.-23. 5.

Žádost o odpuštění poslední splátky
JJ musí být podána do 30. 4.; TV projede
podklady a rozešle je týmu.

Sbírky
Provedené: Sbírka HDL Jeronýmovy
jednoty TJ: I zde je výnos již nyní vyšší než
loni. Probíhající: Sbírka darů Jeronýmovy
jednoty (archová), do 23. 5.; Postní sbírka
Diakonie ČCE (archová), do 23. 5. Provést: Sbírka pro Diakonii, 23. 5.; Na Nový
evangelický zpěvník (archová), od 24. 5.

Různé

Noc kostelů bude v novinách Prahy 10;
MOp rozpošle tabulku s činnostmi a termíny sborové brigády.

MOp: děkuje Marice, Matyášovi a nově
Anežce za spolupráci na přenosech.

Hospodaření

Termín příštího staršovstva

výsledek hospodaření TJ: můj optimismus se netenčí, za první kvartál se vybralo
na saláru 120.000 Kč

20. 5. 2021

Leviathan?

Friedrich Nietzsche: „Stát, tak se jmenuje nejstudenější ze všech netvorů… cokoli mluví,
lže – a cokoli má, ukradl.“
Až příliš jsme si zvykli, že na stát se všeobecně nadává. Prý je drahý, neefektivní,
zbytnělý. Chamtivý a zároveň rozhazovačný. Neumí vymáhat ani právo, natož
zjednat spravedlnost. Na jedné straně
z nás ždíme zasloužené výdělky a na druhé
straně z nás činí závislé klienty přerozdělovacích procesů.
Vše, co bylo na adresu státu vyřčeno,
je jistě (alespoň z velké části) pravda. My,
kteří žijeme v geopoliticky silně exponovaném prostoru, můžeme k této kritice
připojit i nedávnou negativní zkušenost
hned s dvěma totalitními režimy, jejichž
společným jmenovatelem (mimo jiné) byla
všemocná úloha státu, který – vskutku
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jako bájný netvor – pohltil veškerý veřejný
prostor a vedral se i do našeho soukromí
a do našich duší…
A přesto bych chtěl na tomto místě připomenout několikero skutečností.
1. Byl to stát, český národní stát, který
byl po staletí nadějí mnoha generací
bojovníků, buditelů a vůbec nadšenců,
kteří v ideji státnosti hledali spočinutí
národního ducha a přístav jeho plavby
v bouřlivém světě. Že jsme o tuto státnost opakovaně přišli, a to nejen vlivem
síly nepřátel za hranicemi, ale i vlastních vnitřních sporů a slabosti, budiž

nám varováním, nikoli důvodem k zatracení
státu samého!
2. Byť ze všech stran slyšíme (a sami vidíme),
že soudobý svět se stále rychleji globalizuje, přesto
je nemálo intelektuálů, kteří jednak podrobují kritice samu podobu a trend této globalizace, a jednak
poukazují na fakt, že naučit se spravovat své záležitosti, moudře vládnout a pečovat o přírodu i samy
sebe – to se musíme učit v prvé řadě doma, ve svých
obcích, krajích a ve svém státě! Teprve pak můžeme
spolupracovat s druhými či jim dokonce radit…
3. Na koronavirové krizi lze zpochybnit ledacos,
ale jedno ne: že naše životní struktury nezkolabovaly v prvé řadě díky tomu, že máme (jakž takž)
fungující stát a (skvěle) fungující veřejné zdravotnictví a veřejné školství. I nekompromisní zastánci
neoliberálních hodnot a odpůrci socializujících
receptů musejí přiznat, že stát opravdu nelze řídit
jako soukromou firmu a že opravdu existuje cosi
jako „veřejný zájem“, byť se lze legitimně přít o jeho
rozsah či podobu!
4. Trochu možná kacířsky, ale připomenu starý
Hegelův postřeh, že stát je v prvém plánu mravní
idea. Vzpomeňme si: což nevznikl hned na začátku
koronavirové krize obecný konsensus, že se budou
především chránit senioři, nemocní a další rizikové
skupiny? Nikoho ani nenapadlo, v takto vypjaté
situaci, navrhnout jiné kritérium této péče (bohatství, výkon, sociální pozici atd.)! Potvrdila se platnost Rawlsových „pravidel férovosti“, podle nichž
každý z nás má mít v rámci společenské smlouvy
právo na stejný přístup k základním právům a svobodám a nerovnosti jsou plně přijatelné, pokud jsou
ku prospěchu těm neméně zvýhodněným.
Buďme ke státu kritičtí. Tepejme jej, požadujme
o něj efektivnější fungování, minimalizujme rozsah
jeho působnosti. Ale nekopejme do něj za každou
cenu jako do mrtvého psa. Nic lepšího pro udržení
základních jistot našeho pobytu v tomto světě jsme
zatím totiž nevymysleli…
Petr Nesvadba

„Připojte
se k akcím…“
Každé pondělí vydáváme
psanou týdenní modlitbu. Každou středu vychází zamyšlení
duchovních Slovo na doma.
6. 5. (od 18.00) – Pomoc
druhému z pohledu židovství,
křesťanství a islámu (online
diskuse z cyklu Stánek míru) –
odkaz doplníme
20.–22. 5. – 3. zasedání 35.
synodu ČCE (třídenní online
nebo jednodenní prezenční
zasedání v Komunitním centru
Matky Terezy v Praze v pátek
21. května)
23. 5. (od 14.00 kostel sv.
Ignáce, Karlovo nám., Praha
2) – ekumenická bohoslužba
za oběti totalit (v rámci festivalu Mene Tekel)
3. 6. (od 18.00) – Láska a nenávist z pohledu židovství,
křesťanství a islámu (online
diskuse z cyklu Stánek míru) –
odkaz doplníme
Kalendář obsahuje veřejné
celocírkevní akce (spolu) pořádané Ústřední církevní kanceláří. Další akce sborů naleznete
na jejich stránkách. Záznamy
z některých proběhlých akcí
naleznete na našem Youtube
kanálu nebo v Audioarchivu.
Zdroj: e‑cirkev.cz, sekce
zveme na nejbližší akce

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Jarní salát s vajíčkem,
žampióny a kapustou
Suroviny
500 g bio růžičkové kapusty
250 g bio žampiónů
1 ks bio cibule (menší)
2 ks bio vejce

2 stroužky bio česneku
lžíce extra panenského bio olivového oleje
hrst řeřichy v bio kvalitě
sůl, pepř

Postup
Nejprve si najemno nakrájejte cibulku, kterou dozlatova osmahněte. Po chvíli přidejte
na tenké plátky nakrájené žampióny. Jakmile chytnou barvu, přidejte na čtvrtky očištěnou
kapustu, kterou před smažením propláchněte ve vroucí vodě a nechte asi 5 minut okapat.
Jakmile kapusta změkne, přidejte česnek. Na závěr do směsi rozklepněte vajíčko, podle
chuti osolte a opepřete. Nakonec přidejte řeřichu a můžete podávat.

Kupujte BIO. Pro budoucnost!
Chceme‑li podpořit lokální ekonomiku, není-li nám lhostejná příroda a životní prostředí, a navíc myslíme na budoucnost naší i našich dětí, měli bychom na to dbát zejména
v uličkách mezi nákupními regály. Správným krokem, jak podpořit ekologické zemědělce, kteří přirozeně pečují o půdu, krajinu a hospodářská zvířata s maximální ohleduplností, je totiž nákup jejich bioproduktů. Tím, že zvolíte lokálního dodavatele, máte
navíc jistotu, že bioprodukty neputovaly dlouhé kilometry přes půl světa. Distribuční
cesty a dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké. To pomůže nejen přírodě, ale rovněž
nám i budoucím generacím.
Hanka Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na květen a červen 2021
2. 5. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi – Josef v Egyptě

přes videokonferenci Meet

6. 5. 2021

20.00

setkání třicátníků

ZOOM

7. 5. 2021

17.00

setkání mládeže online

ZOOM

8. 5. 2021

10.00

Férový výlet - zastávka autobusu 139 v Komořanech

„dále po svých“

9. 5. 2021

9.30

bohoslužby

YouTube

13. 5. 2021

nanebevstoupení Ježíšovo

14. 5. 2021

15.30

setkání konfirmandek

ZOOM

16. 5. 2021

9.30

bohoslužby s večeří Páně

YouTube

20. 5. 2021

19.30

schůze staršovstva

ZOOM

20.-23. 5. 2021

14.00–20.00

sborová brigáda

„osobně“

jednání 3. zasedání synodu ČCE

jakou formou se ještě neví

bohoslužby s večeří Páně Svatodušní neděle

YouTube

20.-22. 5. 2021
23. 5. 2021

9.30

od 23. 5. 2021

archová sbírka na Nový evangelický zpěvník

27. 5. 2021

20.00

setkání třicátníků

ZOOM

28. 5. 2021

18.00–20.30

Noc kostelů 2021

v Tulské

30. 5. 2021

9.30

bohoslužby Trojiční neděle

YouTube

6. 6. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi

venku na hřišti v Tulské, YouTube

sborové setkání v Horoušánkách

snad se sejdeme osobně

Výroční sborové shromáždění

osobně i přes YouTube

11. 6. 2021
20. 6. 2021

11.00

Jak se připojit na sborový program, který probíhá přes videokonferenci?
Pokud není uvedeno jinak, používáme konferenci 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 2. 5. 2021 se opatření mohou změnit. Individuální duchovní péče je povolena i ve
zdravotnických zařízeních. Neváhejte se ozvat faráři, který vám poskytne informace o aktuálních opatření týkajících se
sborového života.

18.00–21.00 h | Celovečerní program:
Prohlídka modlitebny v protileteckém krytu/
/vršovických katakombách
Před 20 lety jsme jako sbor svérázně oživili protiatomový kryt. Scházíme se
v něm každou neděli k bohoslužbám a zveme vás do něj i na Noc kostelů.
https://www.nockostelu.cz/program/96423

Projekce nedělkových a dalších videí
Během podzimního uzavření našich prostor jsme přes internet začali
připravovat také nedělní, vizuálně-výukový program pro děti, tzv. Nedělky.
https://www.nockostelu.cz/program/96424

Výstava ilustrací biblických postaviček pro děti
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.
https://www.nockostelu.cz/program/96453

Vstup do
modlitebny

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Tulská 1/14, Praha 10
Vstup do modlitebny je z vnitrobloku Tulské ulice
101, 124, 135, 136, 139, 150, 213, 913
zastávka Bělocerkevská
6, 7, 22, 24, 95, 97, 99
zastávka Kubánské náměstí

