Program na červen až září 2021
od 23. 5. 2021

archová sbírka na Nový evangelický zpěvník

4. 6. 2021

15.00

setkání konfirmandek

venku

6. 6. 2021

9.30

bohoslužby s dětmi - dostane se Josef z vězení?

venku na hřišti v Tulské ulici

10. 6. 2021

20.00

setkání třicátníků

v Tulské i přes ZOOM

11. 6. 2021

od 16.00

sborové setkání v Horoušánkách

Horoušánky

13. 6. 2021

9.30

bohoslužby

Tulská a YouTube

10./17. 6. 2021

odpoledne

seniorské setkání

výletní

18. 6. 2021

17.00

setkání mládeže

sejdeme se venku

19. 6. 2021

celý den

Duchovní obnova– biblické soustředění

výjezd mimo Prahu

20. 6. 2021

9.30

bohoslužby s VP - sbírka na solidaritu sborů

Tulská a YouTube

20. 6. 2021

10.30

Výroční sborové shromáždění

také na YouTube a ZOOM

24. 6. 2021

19.30

schůze staršovstva

v Tulské i přes ZOOM

bohoslužby se křtem a večeří Páně

Tulská a YouTube

27. 6. 2021

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
4. 7. 2021

9.30

bohoslužby společně se sbory na Vinohradech
a Žižkov I.

Korunní 60, Praha 2 Vinohrady

11. 7. 2021

9.30

bohoslužby s VP - Matěj Opočenský

Tulská a YouTube

18. 7. 2021

9.30

bohoslužby se čteným kázáním Ondřej Rada

Tulská a YouTube

Sborová dovolená

Moravec
Tulská a YouTube

24.–31. 7. 2021
25. 7. 2021

9.30

bohoslužby, káže Michael Otřísal

15. 8. 2021

9.30

bohoslužby, káže host

29. 8. 2021

9.30

bohoslužby možná proběhnou v kostele Žižkov I.

19. 9. 2021

celý den

Oslavy výročí sboru

Prokopova 2856, 130 00 Praha 3-Žižkov

Upozorňujeme, že po 24. 5. 2021 se nás můžu při bohoslužbách sejít až 25,
a že se opatření mohou dále měnit. Neváhejte se ozvat faráři, který vám poskytne
informace o aktuálních opatření týkajících se sborového života.
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

CARET-LEFT Sbírka na Nový evangelický zpěvník.

Vítejte v evangelické modlitebně ve Vršovicích

Přestěhovali jsme se sem v roce 1996, po té co jsme 43 let byli v ulici Černomořská, ale časy se mění a my jsme tady. Tento prostor byl v 50. letech
původně budován jako protiletecký kryt. První obyvatelé domu si ještě pamatují po obvodu pozemku strážní věže, neboť tento dům stavěli vězni,
možná i političtí. Nicméně za minulého režimu byl prostor využíván hlavně jako sklad zeleniny nedalekého obchodu. Po revoluci v roce 1989
toto místo osiřelo. My jsme jej za laskavé pomoci městské části, magistrátu, naší církve i tehdejších členů přebudovali pod vedením Ing.arch
Hany Seho v evangelickou modlitebnu a slouží nám dodnes. Už jsme tady skoro 25 let.
Náš sbor vznikl v roce 1941 nejdříve jako
kazatelská stanice. Několik rodin se tehdy
rozhodlo rozšířit práci vinohradského sboru
také do Vršovic. V roce 1951 pak členů a členek
ve Vršovicích bylo tolik, že už to stačilo na samostatný sbor. To se nám daří držet dodnes.
Sborem prošlo mnoho lidí, podle jména
známějších i méně známých, všechny je ale
spojovala touha tvořit společenství, které
se nějak hlásí ke Kristu, k tomu, který ukazuje k životu v Pravdě a v Lásce. Dávalo nám
to a dává naději i do dalších let.

Co u nás uvidíte?
Pro lepší orientaci v našich katakombách
(jak jim z legrace říkáme) dostáváte do ruky
tento plánek s vyznačenou cestou.

V našich prostorách se nachází několik
uměleckých předmětů zejména z dílny rodiny Radů. Vaše cesta ale začíná u umělců
jiných jmen.

V místnosti číslo 3 se nachází fotomontáže Jana Šplíchala, který od 60. let experimentoval s černobílými fotkami. Z jeho
černé komory spatřil světlo světa cyklus Stvoření. Část
z tohoto díla vidíte
před sebou.
V té samé místnosti vidíte i obraz
Kamily Ženaté,
která jej do sboru
zapůjčila.
Postoupíte‑li do modlitebny (2) rozprostře
se před vámi rovnou celý velikonoční příběh.
Po vaší levé ruce totiž uvidíte obraz Ondřeje
Rady Modlitba zahrady Getsemane. Když
se zadíváte pozorně vystoupne před vámi

postava zmítaná
pochybnostmi nad
svou cestou. Sestupující zlaté kapky,
ale dodávají postavě
Ježíše odvahu vyjít vstříc těžkému
životnímu úkolu.
Zlatá barva velmi často zobrazovala boží
jednání. Křesťanství tuto symboliku přejalo
a znázorňuje tím působení Ducha Svatého.
Proti vám stojí plastika ak.mal. Miroslava Rady, která nese název Desky Zákona
a Kříž. I zde uvidíte
teprve po pečlivém
studiu postavu. Ježíš zde splývá s křížem. Jako by se sám
stával křížem a proměňoval tento popravčí nástroj v naději na vzkříšení
a spásu.
Kříž vyrůstá z desek Desatera, což
symbolizuje úzkou
spojitost této překvapivé proměny se Starým zákonem. Bez svědectví židovské bible
by ono novozákonní křesťanské svědectví
nemělo žádnou oporu.
Uprostřed místnosti proti sobě stojí dva
stěžejní body modlitebny a víry obecně. Jedním je stůl Páně, který na frontální části nese
znak beránka, který nese prapor vítězství nad
smrtí. Symbolika je přejatá z církve staré Jednoty bratrské, která právě tento symbol používala. Tento stůl putuje s naším společenstvím
od začátku působení ve Vršovicích.
Proti stolu Páně se nachází plastika Přemysla Pospíšila. Tato plastika není také
na první pohled zcela jasná. A překvapivě
i rozpraskaný trám připomíná stůl, či snad

rovnou místnost, ve které se nachází figury
učedníků stolující s bíle oděnou postavou
Ježíše. Jedna ze dvanácti černých figur je
vložená do trámu kolmo. Celá scenérie
jedná o poslední večeři Ježíše s jeho učedníky a nese i bolavou připomínku zrady.
V pravé části modlitebny pak vedle sebe
visí dva obrazy. Větší nese název Krajina
Starého zákona. Jedná se o studentskou
práci Ondřeje Rady. Desky Zákona pro-

měňující sv ými
směrovkami
ke svobodě často
chaotick ý svět
a změť našich voleb
a životních rozhodnutích. Opět zde
nechybí symbolika
Ducha Svatého,
který dává život –
lásku – i právě tomu někdy těžkopádnému
zákonu. Teprve vanutím Ducha Svatého
dostává Zákon svůj nejhlubší smysl.
Malý obraz je kontrastem k velkému.
Autorem je mladší
bratr Ondřeje Vojtěch Rada, který
se pokusil zaznamenat Vzkříšení Ježíše
Krista a tím tak finaluzuje celý příběh
této modlitebny.
Z goticky pojaté tumby vyvěrá světlo a jen naznačená Kristova postava mířící k Bohu Stvořiteli. Autor se pokusil zaznamenat dynamiku
vzkříšení. Myšlenku, že vzkříšení se nestalo, ale
stává se každý den i v našich životech. Sugestivně nás tak přivádí k rozhodnutí zda tomuto
divu uvěříme. Zda odhozený bílý šat je pro nás
znamením nového života, nebo s pohledem
na lebku necháme tuto cestu uzavřenou.
V místnosti číslo 4 pak najdete naši galerii U Veberů. Nyní je zde výstava Ondřeje
Rady, která vznikla během karanténního
stavu. Serie biblických postaviček, které
provázely a stále ještě provázejí děti v nedělní škole. V rámci této výstavy se také
můžete podívat na videa – starozákonní příběhy pro děti -, která byla právě ilustrována
těmito postavičkami.
Místnost číslo 6 je pak dětskou hernou.
I zde najdete umělecká díla. Manželé Renata
a Ondřej Radovi zde pro děti vytvořili výzdobu.
Jedná se o příběhy Zahrady Eden a praotce
Noema. Bohužel je ale výzdoba poškozena,
před lety byl náš sbor vytopen vodou a na obnovu jsme zatím nenašli čas ani finance.
Vyjít ven z našich katakomb můžete stejnou cestou, jakou jste se přišli, a nebo využít
našeho únikového východu (9), který vás
vyvede na roh ulic Tulská a Ruská.
Děkujeme Vám za návštěvu a zveme Vás
k nám opět. Třeba v neděli v 9.30 na naše
bohoslužby, nebo kdykoliv po domluvě s farářem Matějem Opočenským.
Váš vršovický evangelický sbor

