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Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
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Skutky 5,29

Pokoj

Když vzkříšený Ježíš přichází mezi své zkoprnělé učedníky, oslovuje je: „Pokoj vám!“ Tím
prvním, co jim přináší, nabízí, prvním z jeho odkazů, je pokoj. Na této „situační příhodě“
mne fascinuje na jedné straně to, jakou myšlenkovou bohatostí překypuje, ale zároveň i to,
jak povrchně bývá často interpretována…
Nehraji si na znalce hebrejštiny, ale tolik
vím, že nedisponuje samohláskami a že kořen slova „šalom“ (tedy „šlm“) vyjadřuje „plnost, celistvost, úplnost“. Zdá se mi to přímo
úžasné, neboť sám jsem kdysi se samozřejmostí předpokládal, že Ježíš tímto pozdravem vyjadřuje své přání, aby se apoštolové
zklidnili, oprostili se od bázně a tiše mu naslouchali. Časem jsem ovšem nabyl přesvědčení, že tím chtěl naznačit i něco hlubšího:
aby se oprostili od závislosti na vezdejším,
světském hemžení s jeho svody a marností,
a místo toho upnuli své usilování na to klíčové – spásu!
To vše možná není až tak úplně „mimo
mísu“. Ale dnes mám silné podezření, že oba
předchozí výklady opomíjejí to nejdůležitější
– a k tomu právě poukazuje význam „plnost,
celistvost“. Že totiž pravý „pokoj“ není něčím
negativním, není oproštěním se od (vášní,
smyslů, hádek, lákadel, světa jako takového),
není zbavením se nějakého (zbytečného) břemene, nýbrž je něčím bytostně pozitivním,
totiž směřováním k plnosti bytí, k celistvé
jednotě víry, lásky a naděje, k úplnosti lidství!
Jako kdyby Ježíš svým následovníkům řekl:
mé království není tím, co vás čeká až na konci
vašich životů a k čemu vede nějaká zaručená
a přímá cesta, na níž je třeba odhodit veškeré
„haraburdí“; mé království je tím, co naplňuje
smyslem každou minutu vašeho života, je vaším úkolem a výzvou, která se prověřuje vždy
v konkrétním „teď“ a „tady“, neboť je jeho
vnitřní tendencí k završenosti…
„Mít pokoj“ není tedy výzvou ke zbavení
se (politiky, manželky, pracovních potíží
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atd.). Neznamená to „dát si klídek“. Nejde
o lacinou útěchu ve stylu: odkopni to a cesta
bude volná, dostane se ti všeho, co hrdlo ráčí –
a pak konečně spočineš. Ježíš spíše probouzí
k angažovanému hledání, naslouchání, rozumění a konání. K trpělivosti na dlouhé cestě,
ne k horkokrevnému prorážení zkratek.
Nemohu nevzpomenout půvabných
myšlenkových peripetií Ericha Fromma,
uvažujícího o svobodě „od“ a svobodě „k“,
o svobodě negativní a pozitivní. Každý
z nás velice dobře zná tu tendenci odhodit
břemena, osvobodit se od zábran, okolností, překážek všeho druhu, a vyrazit…
jenže kam? Stačíme si v takovémto opojení
emancipací, volností a právy vůbec všímat,
že mnohdy odhazujeme (či obcházíme) též
své povinnosti, závazky – a trpící bližní?
Že svoboda není jen (a možná hlavně) vyvázáním se z nějaké závislosti, nýbrž volbou
něčeho, odhodláním se k něčemu, zodpovědnou volbou cesty odněkud někam? Dnes
jsem si již jist, že Fromm, velký znalec Tóry,
měl na mysli právě onu hebrejskou intenci
slova „pokoj“ a chtěl ukázat její důsledky
ve sféře veřejné, v politice.
„Šalom“, „pokoj“, překládáme často slovem
„mír“. Na první pohled to rovněž zní jako klid
zbraní, oddech od válčení, metafora pozvednuté zelené ratolesti. Není to však spíše jen jiný
druh boje? Jiný druh usilování, totiž usilování
o plnost našeho žití, o postižení sounáležitosti
Celku a našeho místa v něm? Není to vydání
se ve stopách Ježíšových, které znamená nikoli
zakrytí očí, nýbrž jejich široké rozevření, nikoli
odvrat, nýbrž přitakání?? Petr Nesvadba

Vládní opatření vydaná / Editorial
dne 24. 5. 2021
V poslední době jsme svědky
Bohoslužby
• Staršovstvo dle vládních opatření rozhodlo, že se
budeme scházet do 20 lidí + maximálně 5 členný
technický tým.
• Vždy respirátor/nanorouška!
• Povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
• Koná‑li se shromáždění mimo vnitřní prostory
staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují
rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 m
• Koná‑li se shromáždění ve vnitřních prostorech
staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou
osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň
2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si
dezinfikují ruce.
• Nejsou nutné testy, není zakázán zpěv

Staršovstvo/Výroční sborové shromáždění
• R
 espirátor/nanorouška jen ve vnitřních prostorách, nebo pokud nelze venku dodržet 2 m rozestupy.
• Do 10 osob bez omezení
• Více než 10 osob: Není omezení počtu osob
– Respirátor/nanorouška jen ve vnitřních prostorách, nebo pokud nelze venku dodržet 2 m
rozestupy.
– Účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno
sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti
– Test: RT‑PCR (max. 7 dní starý), AG (max. 72
hodin starý), očkování (14 dní po první dávce
očkování) nebo nejvýše 90 dní po prodělání
SARS‑CoV‑2. Bez klinických příznaků COVID‑19. Máme povinnost to kontrolovat a pravomoc nevpustit osobu, která pravidla nesplňuje.

postupného rozvolňování a navracení se k životu, na který jsme
byli zvyklí před pandemií covid‑19. Je to dobrá zpráva, zvlášť
když je podpořena dobrými čísly.
I náš sbor se vrací k normálnějšímu fungování. Je ale zcela jasné,
že hned se vše nerozeběhne,
a že se ukáže až na podzim, jak
jsme jako sbor i společnost celou
situaci zvládli. Uvědomil jsem
si, že v nás probíhají minimálně
dva procesy. Jeden je vše dohnat a druhý únava z dlouhého
a vyčerpávajícího období. Myslím si, že je teď doba na jakousi obnovu sil. Nepřepálit start
a opravdu postupně se vracet
k normálnímu fungování. Budu
rád, když vám sbor bude podporou duchovní i sociální. Snad jako
v době pandemie.
Snad se ukáže, že i náš sbor má
svou budoucnost a bude situací,
kterou jsme prošli, posílen.
Přeji nám všem hodně sil
a Boží požehnání.
Matěj Opočenský

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Přednášky, biblické
• D
 o 10 osob respirátor/nanorouška jen
ve vnitřních prostorách, nebo pokud nelze venku dodržet 2 m rozestupy, jinak
bez omezení.
• Více než 10 osob: Max 50 osob uvnitř
nebo 100 venku
–V
 ždy respirátor/nanorouška!
– Test: RT‑PCR (max. 7 dní starý), AG
(max. 72 hodin starý), očkování (14
dní po první dávce očkování) nebo nejvýše 90 dní po prodělání SARS‑CoV‑2.
Bez klinických příznaků COVID‑19.
Máme povinnost to kontrolovat a pravomoc nevpustit osobu, která pravidla
nesplňuje.

Akce pro děti 6–18 let
• D
 o 10 osob respirátor/nanorouška jen
ve vnitřních prostorách, nebo pokud nelze venku dodržet 2 m rozestupy, jinak
bez omezení.

• V
 íce než 10 osob: Max 50 osob uvnitř nebo
100 venku
– Vždy respirátor/nanorouška!
– Test: RT‑PCR (max. 7 dní starý), AG
(max. 72 hodin starý), očkování (14
dní po první dávce očkování) nebo nejvýše 90 dní po prodělání SARS‑CoV‑2.
Bez klinických příznaků COVID‑19.
– Test lze nahradit čestným prohlášením
nebo otestováním na místě

Výstavy (dle mého názoru
lze aplikovat na naši
verzi Noci kostelů)
• R
 espirátor/nanorouška jen ve vnitřních
prostorách, nebo pokud nelze venku dodržet 2 m rozestupy.
• Zákaz skupinových prohlídek
• Max 1 osoba na 15 m2
• Rozestupy 2 m (pokud se nejedná
o členy 1 domácnosti)
Tomáš Vokatý

Bohoslužby s dětmi na hřišti 6. 6. 2021

Pojďme se po roce opět sejít venku k bohoslužbám. Snad nám bude přát i počasí. Bohoslužby
s dětmi jsou k tomu vítaným impulzem. Ostatně, pár dní před tím bude den dětí. Dozvíte se,
jak to bude dál s Josefem a konečně se uvidíme na živo, bez technických poruch, které nás
provázely u videokonferencí.
Bohoslužby budeme natáčet i pro ty,
kteří se nebudou moci zúčastnit. Záznam
zavěsíme na YouTube hned po zpracování.

Těším se na to moc. Děti mi při bohoslužbách opravdu chybí.
Matěj Opočenský

Horoušánky 11. 6. 2021

Milí přátelé, sestry a bratři, dovolujeme si vás pozvat na tradiční setkání členů a přátel
vršovického sboru do Horoušánek, a to na pátek 11. června 2021 od cca 16 hodin.
Čeká na Vás příjemné posezení v přírodě, popovídání, zazpívání, zasportování, pohoštění, relaxace atp. Však to
velká většina z Vás již zná. Rádi přivítáme
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i nové účastnice a účastníky. A co s sebou?
Dobrou náladu, hudební nástroje, zpěvníky, plavky+ručník, dětem neplavcům
rukávky či kruh.

Vítáno bude něco pečeného sladkého,
slaného či zdravého v podobě zeleninového nebo ovocného salátu, atp. Vaší kulinářské fantazii se meze nekladou.
Prosíme, zašlete nám na náš email co
nejdříve zprávu, zda se chystáte či nikoliv:
tomajel@volny.czDěkujeme.
Pro ty z Vás, kdo již netrefí, či u nás ještě
nebyli. Adresa: Průběžná 61, Horoušánky.
Telefon pro případ bloudění 733 538 680
či 603 573 104. Možné je též dojet MHD

BUS č. 344 z Černého Mostu do zastávky
Horoušany‑Horoušánky náves. Nebo
vlakem z Masarykova nádraží či z Libně
do Úval a odtud BUS č. 484.
Vzhledem k proticovidovým nařízením
vlády prosíme dospělé účastníky, aby přijeli s platnými testy,nebo byli po očkování
či prodělání nemoci v předepsaných termínech ke dni konání akce.
Těšíme se na společné setkání
Tomáš a Magdalena Jelínkovi

PÍSEŇ 0381

PÍSEŇ
Veni, Sancte
Spiritus, 0381
tui amoris ignem
Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem
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Udělejte si čas a pojeďte s námi. Místo Třeba tu, kterou jsme zpívali naposledy při
ještě hledáme, ale najdeme jistě krásné bohoslužbách Veni Sancte Spiritus (Přijď
a bude prostor i na procházku.
Duchu Svatý)
Kdyby jeli také zpěváci, mohli bychom
se naučit i nové písněT:z Veni,
nového
zpěvníku.
-red‑
Sancte
Spiritus, reple / Jacques Berthier / Taize´: Songs for Prayer, 1998
M: Jacques Berthier / Taize´: Songs for Prayer, 1998
S: Jacques Berthier / Taize´: Songs for Prayer, 1998
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Výroční sborové shromáždění 20. 6. 2021

Den po duchovní obnově proběhne v neděli po bohoslužbách výroční sborové shromáždění.
Každoroční debata nad sborových životem a hospodařením sboru.
Na programu bude také bod, o kterém
se dozvíte v samostatném příspěvku –
Projekt U Vršovického nádraží 30/30.
Proberme spolu budoucnost sboru.

Program VSS:

2. Zprávy o životě sboru, další zprávy.
3. Zpráva o projektu U Vršovického nádraží 30/30 – za předpokladu, že projekt
opravdu dostane Etincelle a Jablíčkov.
4. Různé.
-red‑

1. Volba předsedy, zapisovatele, skrutátorů, revizorů sborového účetnictví.

Léto 2021

Letní provoz bývá každoročně, co do účasti při bohoslužbách, velmi skromný. Letos
se chceme připojit k akci, kterou organizují sbory na Vinohradech a Žižkov II.

Sborová dovolená v obci
Moravec 24.-31. 7.

První neděli 4. 7. se tedy nesejdeme
v Tulské, ale v evangelickém vinohradském sboru na Korunní 60. Kázat bude
Pavel Kalus. 1. 8. se pak naopak sejdeme
u nás. Na konci srpna se možná vypravíme na Žižkov II. To ale ještě upřesníme
v prázdninovém programu. Ostatní neděle
oslavíme v Tulské.

I letos plánujeme sborovou dovolenou
nejen pro rodiny s dětmi. Tentokrát pojedeme na moravskou část Vysočiny do obce
Moravec. Je tam krásně, pár kroků od budovy se nachází rozlehlý areál volně přístupného zámeckého parku. Program
bude pro děti i dospělé. Plánujeme také
společný zpěv písní z nového zpěvníku.
Organizuje Lenka Vokatá, a jestli se nemýlím, ještě je tam trošičku místa. Kdo
váháte, neváhejte a pojeďte (třeba i jen
na část).
Matěj Opočenský

Projekt U Vršovického nádraží 30/30

Možná si vzpomínáte na rohový dům pod vršovickým náměstí u Grébovky v ulici U Vršovického nádraží. Letos byl městskou částí kompletně zrekonstruován a nabídnut různým
iniciativám a organizacím k užívání.
Prostory sklepní a přízemní, jakož i prostory v 5. patře ale ještě naplněné nejsou.
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Městská část vypsala veřejný záměr o jejich
využívání. Dvě spřátelené organizace – Ko-

munitní a rodinné centrum Jablíčkov a Skupina sociálních podniků Enticelle – o tom
začaly vážně uvažovat. A vzhledem k tomu,
že Jablíčkov vede skvěle Lenka Vokatá a přemýšlela, zda jsou schopní naplnit celý prostor, pozvala do přemýšlení i náš sbor.
Staršovstvo se mimořádně sešlo a celou
situaci probralo. Vyloučili jsme variantu,
že bychom se případně do nově zrekonstruovaných prostor přesunuli kompletně,
ale otevřeli jsme možnost, že bychom tam
mohli spolupořádat programy pro děti, dospělé a seniory. Mohla by to být velmi zajímavá možnost, jak se zapojit do komunity
na Praze 10 a otevřít se jí. Zároveň do ní vnášet i to, co je pro náš sbor typické a nosné.
Staršovstvo si spolupráci dokáže představit. V případě úspěchu bude navíc spolupracovat i oddíl Royal Rangers, který
vede Marika Vojtíšková. Rádi bychom
se o tom bavili na výročním sborovém
shromáždění. Představili bychom záměr,
který Skupina sociálních podniků Etincelle a Jablíčkov vypracovaly, a probrali
bychom naše možnosti.
Já mám do tohoto podniku velikou chuť.
Přál bych si, aby náš program měl přesah
do života obce a obecní veřejnost poznala
i náš sborový život. Podle mě můžeme jen
získat.

Nedělní bohoslužby by samozřejmě zůstaly v Tulské, další programy, podobně
jako je tomu při setkávání dětí v Jablíčkově, by mohly probíhat právě na půdě tohoto domu. Dům je bezbariérový a vhodný
k různým aktivitám.

Skupina sociálních
podniků Etincelle
Skupina zaměstnává už 200 lidí se zdravotním postižením. Je držitelem ocenění
EY Společensky prospěšný podnikatel
roku 2018. Máme mnoho aktivit ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Viz
www.etincelle.cz. Firma Startujeme, o.
p.s., která je součástí skupiny Etincelle,
je provozovatelem dalších osmi kaváren
a bister v Praze a v Kladně.

Rodinné a komunitní
centrum Jablíčkov, z.s.
Jsme nezisková organizace poskytující
logicky provázaný komplex služeb pro
rodinu. Naším posláním je podporovat
zdravé fungování rodiny prostřednictvím
široké škály prorodinných služeb; poskytovat logicky provázaný komplex pedagogicky kvalitních programů pro všechny
věkové kategorie dětí, rodiče i prarodiče.
Matěj Opočenský

Nechceme uříznout staré vztahy
Vyprávění bratra Joela Pokorného – díl třetí
Po již jmenovaných farářích přišla
epocha Otřísal. Michal Otřísal nás začal
zachraňovat, myslím ještě jako študák…
Michale, jezdil jsi do mládeže jako študák,
viď? A to já jsem byl hrozně rád, protože staršovstvo řeklo: no, faráře pořád
nemáme, tak někdo by měl do té mládeže
jít, tak tam běž. Tak jsem šel, Michal tam

jaksi působil a já jsem… no, nechci říct
„dozíral“. Já jsem tam mezi mládeží zkejs
a cítil jsem se tam vynikajícím způsobem.
Zde bych řekl jednu z důležitých věcí,
kterou jsem se od Michala naučil. Michal
dotáhl do mládeže kytaru a já jsem se naučil řadu nových písniček, které byly nakonec sebrány a vydány jako zpěvník Svítá.
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Tehdy se zpívalo z takových všelijakých
rozpadavých hadrových zpěvníčků a bylo
to hrozně príma. Mám vzpomínky na lidi
z mládeže, kteří tu teď sedí, například Tomáš Jelínek… A ještě jeho brácha. To jsme
vyšli na Žitomírskou ulici z katakomb;
tam byly skutečné katakomby, kde jsme
začínali… Tak jsme vyšli, Jelínek starší –
Láďa, že jo? – Láďa tam měl zaparkovanou
motorku, my jsme se shromáždili okolo,
obdivovali jsme stroj… A tak jsme tam
klábosili ještě vždycky aspoň čtvrt hodiny.
Pak Láďa nastartoval – myslím, že tě vzal,
Tomáši, s sebou, ne? Tím se nám kroužek
rozpadl a šli jsme domů.
Ještě musím k Michalovi říct, že jsem
ho měl rád zejména pro jeho modlitby, jak
jsou formulovány a jak dovede za sebe dělat rozhovor s Bohem. Řekl bych, že to byla

taková vyšší škola modlitby. A to je velmi
cenné. Další, co jsem ocenil, že tu byl vliv
na mladé lidi. Z mládeže našeho sboru
pocházejí minimálně dva faráři. Ten, co
je v Kalichu… Michal Plzák… a bratr Jiří
Malý taky… Nevím, jestli ještě další…
Martin Wernisch…
Hlas z pléna: Pavel Pokorný.
Michal byl totiž farář, který na nás během našeho působení ve Vršovicích zanechal největší stopy, bych řekl… Protože tu
jednak byl nejdéle a… měli jsme ho velice
rádi. Potom, po Michalovi, když odjel
do Anglie, tady byl krátkou chvíli Alfréd
Kocáb a po něm potom opět Otřísal, Baštecký, Jiří Ort a Matěj Opočenský. Tak.
Záznam vyprávění uspořádal
Tomáš Hrubý

Zápis staršovstva 20. 5. 2021

Omluvení: Michaela Otterová, Hana Seho; Zapisovatel: Ondřej Rada; Schválení zápisu
z minulé schůze: schváleno 9-0-0; Schválení zápisu z mimořádné schůze: schváleno 5-0-4

Informace o obsahu mimořádné
schůze a spolupráci s Jablíčkovem
V domě U Vršovického nádraží 30/30.
Viz také záměr Etincelle, který je přílohou.
Podán záměr (Etincelle, Jablíčkov, Royal
Rangers a Matěj Opočenský za Vršovický
sbor), čeká se na vyhodnocení městskou
částí Praha 10.

Reflexe sborového
života + pastorace
Sborový program probíhal převážně online. Postupně jsme ale v mezistavu mezi
on‑line a live:-). Proběhla setkání mládeže,
konfirmandek a dětí. Konfirmandky mají
otazník nad konfirmací samotnou (nemají
to ještě zcela promyšlené). V konfirmační
připravě budeme pokračovat do konce
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školního roku a dále se uvidí. Případná
konfirmace by byla do konce prosince.
Proběhl sborový výlet (volně v rámci
akce Fair trade snídaně) v lesích nad Komořany po Stezce svobody na výročí konce
2. Svět.války 8.5.2021 – úspěšná akce.
Návštěvy u Emila: Matěj poděkoval
za návštěvy u Emila Vebera (obecné hodnocení – milá setkání/rozhovory – prospívá mu to). Emil chce přijít na výroční
sborové shromáždění do sboru.
Luboš V. slaví 60. narozeniny, pozdravuje.
Křty: Na začátku května Matěj křtil
Elišku T. rodičů, které Matěj oddával
před několika lety a křtil i jejich druhého
syna Lukáše. Křtěna byla na Velikonoce
Zuzka K.

Oživení spolupráce s Carluk
Kontaktovat a vyhledat kontaktní
osobu. Najít i někoho za nás.
Tomáš Vokatý osloví Zuzku Freitas, zda
by napsala do Carluk, jak se jim daří v době
covidové a Brexitové a zda obdrželi naše
sborové video‑představení. (Nebude‑li
mít Z. Freitas kapacitu, tak Matěj osloví
sborové Angličtináře)

Duchovní (jednodenní) obnova
Na způsob biblického soustředění,
které jsme konali. Promyslet a zeptat se,
zda by členové a sympatizanti sboru měli
v sobotu 19. 6. 2021 (příp. So 26.6.2021)
zájem o duchovní výjezd – a jaká forma
setkání by se jim líbila: učit se nové písně
– biblické soustředění – exercicie (příp.
eintopf)

Služby presbyterů
6. 6. bohoslužby s dětmi (venku) – TV
13. 6. Pavel Staroba
20. 6. bohoslužby s VP (VSS) – O. Rada
(promyslet jak technicky pro větší počet
lidí vs. covid)
27. 6. křest Adély D. – (Matěj ji oddával, je
lékařka s praxí v kladenské nemocnici) –
Tomáš Jelínek

Rozvolňování a výhled
do nejbližší budoucnosti
Děti by se mohly scházet opět v Jablíčkově (od konce května).
Bohoslužby jsou nyní limitovány nikoliv kapacitou sboru, ale rozestupy – alespoň 2 m. Nejsou vyžadovány testy, ale respirátory ano. Dezinfekce rukou. (Např.:
Zasedání orgánů – Synod, staršovstvo
nad 10 osob – nutno sedat ob sedačku +
testy + respirátory… Další detaily – viz
příloha). Matěj O. je domluvený s dětmi
i konfirmandkami, že se sejdou venku.

Zachováme zapisování na bohoslužby.
20 účastníků + technický tým (nejvíce
25) – odsouhlaseno 9-0-0. 30-tníci budou
kombinovaní – on‑line i live. Hanka Velátová nabízí výlet seniorů k ní na chatičku
v Modřanské rokli. Volali z alikvótního
sboru Spektrum, že by se opět rádi scházeli – schváleno 9-0-0.

VSS 20. 6.
Zajistit revizi hospodaření (Věra Adamcová a Hana Velátová). Zpráva o hospodaření (T. Jelínek). Návrh rozpočtu (T.
Jelínek). Zpráva o životě sboru (M. Opočenský). Zpráva staršovstva (T. Vokatý).
Zpráva z JJ (H. Seho?). Návrhy: Zapisovatel (T. Hrubý?), Skrutátoři (?), VSS –
budeme streamovat na Youtube a live.

Výročí sboru 19. 9.
Dopoledne: bohoslužby + oběd; odpolední program: Vernisáž výstavy obrazů Jarmily Radové (nebo bibl. figurky O. Rady),
divadlo – Motýlí div.spol. – V. Havel – Rodinný večer + Vernisáž (?), koncert – Rainbow gospel (?). Pozvat hosty: Michael
Otřísal s rodinou, Jiří Ort s rodinou, Pavel
Pokorný, Mirek Dus, Jungwirthovi, Aleš
Březina s Máriou, faráři (příp. i členové
sborů/farnosti) z ekumeny, Aleš Rosický
s rodinou, Lukáš Klíma s rodinou, Miki
Erdinger s rodinou, Jirka Malý, Tomáš Růžička s rodinou, Jarda Kolafa s rodinou,
Jiří Tretera se Zábojem, Hanka Seho s rodinou,… (dohledat bývalé /neodhlášené,
ale nechodící členy sboru)

Prázdninový provoz + dovolené MO
Sborová dovolená bude! 30 km od Tišnova. (bude se důkladně a hojně „dezinfikovat“ : -)
Neděle, kdy bude farář mimo sbor:
4.7. (přesunuto na Vinohrady), 18. (OndSborový dopis vršovického sboru ČCE
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řej Rada – čtené) a 25.7 (Michael Otřísal);
15.8.(možná také 8.8). 29.8 (přesunuto
na Žižkov I.). První neděle v srpnu, 1.8.
u nás (společně s Vinohr. a Žižovem I.? –
Matěj O. to nabídne zmíněným sborům).

Hospodaření
Správce salární knihy (vezme na sebe
Tomáš Jelínek)
Sbírky: Provedené: Sbírka HDL Jeronýmovy jednoty – 4425 Kč; Končící: Sbírka
darů Jeronýmovy jednoty (archová),
do 23. 5.; Postní sbírka Diakonie ČCE (archová), do 23. 5. Provést: Sbírka pro Dia-

konii, 23. 5.; Sbírka solidarity sborů (Personální fond), 20. 6. (na VSS); Na Nový
evangelický zpěvník (archová), od 24. 5.
Odvody: ½ Personální fond (25. 4.,
96 048 Kč), ½ celocírkevní repartice (25.
5., 14 818 Kč), ½ seniorátní repartice (25.
5., 8 772 Kč)

Různé
Lékárnička – doplnění si bere na starost
Marika Vojtíšková

Termín příštího staršovstva:
24. 6. 2021 od 19.30h.

Zprávy ze synodu

Hlavním tématem letošního zkráceného 3. zasedání 35. synodu byla dopolední volba synodní rady.
Mezi důležité volby patří také volba
předsedy synodu, stal se jím farář Michal
Kitta (Jindřichův Hradec).

Další témata synodu

Z farářů byl nakonec zvolen synodním seniorem Pavel Pokorný (syn Joela a Hany Pokorné, dříve člen našeho
sboru), jeho náměstky budou Ondřej
Titěra (Jablonec nad Nisou) a Roman
Mazur (Libeň). Z laiků byl zvolen synodním kurátorem Jiří Schneider
(Střešovice) a jeho náměstkyněmi budou Simona Kopecká (Opava) a Jana
Šarounová (Vinohrady). Je to nadějná
sestava a jistě bude potřebovat naší podporu modlitební a třeba i praktickou. Ať
se nové synodní radě daří těžit z Božího
požehnání.
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Škola na Praze 7 se bude stavět, ale nikoliv jen pro ZŠ Bratrská, ale i pro odbornou
střední školu EA Praha; tak zněl pozměňovací návrh synodní rady. Škola, kterou
navrhuje Hana Seho, by tak sloužila více
studentům a studentkám. Ve večerních
hodinách, a po delší debatě na komisích
i v plénu, se synod rozhodl pro zahájení
stavby. Je třeba ocenit v tomto bodě synodály, neboť stavba výrazně přesahuje běžné
stavební aktivity naší církve. Ať se celému
projektu daří a povede k úspěchu.
Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi bude pokračovat dál
ve své práci.
Vedle nového evanelického zpěvníku
se také intenzivně pracuje na nové agendě.
Vychází elektronicky a po částech. Na le-

tošním synodu se například odsouhlasil
formulář ustanovení staršovstva.
Nový zpěvník: „aktuálně probíhá finální
sazba. V září se materiál předá do tisku.
Zpěvník nakonec vydá Nakladatelství
Kalich a tisknout se bude v České republice. Kromě samotné knihy se připravuje
i chorálník a kytarový doprovodník, volně
ke stažení bude aplikace pro mobilní platformy Android a Apple. Uvedení zpěvníku
bude na první adventní neděli v Praze u Salvátora a následně začátkem příštího roku
také na Moravě.“ Vypadá to nadějně!
Delší debatu vzbudil také návrh na Zřízení regionálních sborů. Jednalo by
se o sdružení menších sborů, které by sa-

mostatně nevydržely, ale dohromady ano.
Návrh byl přijat.
„Odvod do Personálního fondu 2023
se posunul mírně ve prospěch solidárnosti. Odvod zůstává na výši 290 tis. Kč/
na sbor (kazatelský úvazek), ale paušální
část bude 245 tis. Kč a základ pro výpočet
poměrné části činí 45 tis. Kč. Návrh byl
v této podobě schválen.“ Na rok 2022 je
paušální část 210 tis a poměrná část 35
tisíc.
Posledním bodem synodu byla Diakonie ČCE, její řády a zprávy středisek. Nic
bouřlivého se nestalo. Diakonii se daří.
Více podrobností naleznete na:
https://synodcce.cz/?p=2502#more-2502

Poselství 3. zasedání 35. synodu

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry, zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti duchovní, psychické, sociální a ekonomické.
Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu
s lidmi, jak posilovat naději, jak předávat
evangelium. Vážíme si všech nových cest,
které jste nalézali.
Jsme rádi, že v naší zemi pandemie
slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími důsledky vyrovnáme
a jakou společnost po překonání těžkého
období utvoříme.
Věříme, že jsme všichni zváni k životu
v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí kolem nás, zvláště těch,
kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu
chceme žít v naší zemi, v Evropě i na celé
planetě.
Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy
jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují
lhostejnost, nesnášenlivost a zneužívání
moci.

Proto každý sám za sebe, a přesto jako
ti, kterým Bůh dal život, společně
• usilujme o důvěru a vzájemný respekt
• napravujme nerovnosti, které mezi
námi panují – mezi ženami a muži, mezi
bohatými a chudými, mezi většinou
a menšinami.
• pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme
• stávejme se pravdivými a poctivými
vzory svým dětem a vnoučatům
• nebojme se přiznat chybu či vinu
• odmítejme vše, co podporuje cynismus
a hrubost
Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí
žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi
i na celém světě.
Boží pokoj ať zůstává se všemi námi.
Poslanci 35. synodu ČCE
(v Praze 21. května 2021)
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: tvarohová pomazánka s bylinkami

Přišel čas čerstvých bylinek a s ním i voňavých jídel. Vyzkoušejte tvarohovou pomazánku
s bylinkami. Pamatujte na to, že tvaroh je bílé zlato. Výborně zasytí, má vysoký obsah bílkovin a přitom poměrně nízkou energetickou hodnotu.

Ingredience:
250 g tvarohu měkkého
1 menší červená cibulka nebo 3 jarní cibulky
bazalka
pažitka
mletý pepř

sůl
trocha chilli
provensálské koření
špetka červené papriky

Stačí vše smíchat a můžete servírovat. Ideální je čerstvé pečivo.

Několik faktů o tvarohu
Tvaroh je výborný zdroj bílkovin. Ne nadarmo se tvarohu říká bílé zlato. Jeho složení
je opravdu výjimečné. Tvaroh je významným
zdrojem bílkovin a zároveň má relativně nízkou energetickou hodnotu. Jednou z plnohodnotných bílkovin obsažených v tvarohu
i kasein, který pozitivně působí na ochranu
jaterních buněk, ovlivňuje růst člověka a podporuje i mozkovou činnost.
Tvaroh je mimořádně univerzální. Z tvarohu snadno připravíte sladký dezert
i slanou pomazánku. Hodí se i do teplé
kuchyně, protože ani tepelnou úpravou neztrácí tvaroh své skvělé nutriční
hodnoty.

Tvaroh je důležitým zdrojem minerálních látek. Vápník je obsažen v mnoha
potravinách. Důležitější než jeho množství je však jeho využitelnost. U mléčných
výrobků, sýrů a tvarohů především, je
obecně využitelnost obsaženého vápníku
vysoká. Důvodem je fakt, že téměř neobsahují látky, které vstřebávání vápníku
brání, a naopak obsahují laktózu nebo některé aminokyseliny, které využitelnost
vápníku zvyšují. Zařadit tvaroh do svého
jídelníčku se tak doporučuje především
dětem, sportovcům a ženám ohroženým
osteoporózou.
Hana Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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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

