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Momentka z brigády ve Zruči n.S. (foto: Matěj Opočensý)

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo
a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.

Květen
2022
3. Janova 1,22

Velikonoční zármutek i radost,
nejistota i ujištění, odchod i příchod

Podle knihy Skutků se Ježíš po svém vzkříšení zjevoval čtyřicet dní učedníkům a pak vstoupil
na nebesa. Tento rok tato událost připadá na 26. května.
V Matoušově evangeliu Ježíš zaslibuje
učedníkům, že s nimi bude až do skonání
věku. Evangelista Jan ujišťuje své učedníky, že ho zanedlouho neuvidí, protože
odchází k Otci. Zrovna tak ho ale zanedlouho znovu spatří (J 16, 16). Stejně jako
učedníci i my můžeme na Ježíšova slova
koukat s otevřenou pusou a ptát se, co
tím myslí. Ježíš se loučí a přesto neodešel.
Jeho „sbohem“ není definitivní, Ježíšovo
loučení za sebou nechává otevřené dveře
nebo jinými slovy průzor do nebe? Hledíme nahoru nebo i dolů? Je s námi nebo
není? Zdá se mi, že obojí je pravda. Jeho
teď a tady existuje v dokonalé plnosti. Nic
nepřebývá, nic nechybí. Zármutek i radost patří k Velikonočnímu slavení. A je
co oslavovat. Slavme, že se narodil Pán,
který nezemřel nadarmo, ale vstal z hrobu
a odešel k Otci kvůli nám a pro nás. Pro
naši radost z toho, že jednou se dostaneme domů, do místa nekonečné plnosti.

Radujme se tedy, protože mnohé příbytky
jsou u Otce. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu
tak nebylo, řekl bych vám to.“ (J 14, 1-2).
Ježíšovo vstupování k Otci nám ukazuje
vertikálu života a protíná se s horizontálou
těch událostí, které zakoušíme v mezilidských vztazích zde na Zemi. Ježíš nám
ukazuje cestu, díky němu víme o svém
životním směřování. Náš život se netočí
v kruhu, naopak směřuje k Bohu – Otci,
k místu, o němž zatím nic moc nevíme.
Evangelista Jan ujišťuje, že v domě Ježíšova Otce je mnoho příbytků. Ježíšův
odchod k Otci nám dává na srozuměnou,
že naše víra v Boha není marná, že má
směřování. Náš život má směr a cíl a tak
se radujme a nechvějme úzkostí, čiňme tak
v radostné víře nejistotám a zármutkům
navzdory.
Kristýna Malíšková Pilecká

Vyjádření ke zprávám o znásilňování
(nejen)
ukrajinských žen a dívek
29. dubna 2022
Pro akt znásilnění neexistuje žádné pochopení a vždy je za něj plně zodpovědný pachatel.
Neexistuje žádný argument, který by mohl takový čin omluvit.
Považujeme za morální povinnost poskytnout napadeným ženám nejvyšší
možnou zdravotní i materiální pomoc
a psychologickou podporu. Jde především
o vyjádření úcty a respektu k jejich rozhod-
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nutí, co dělat v případě, dojde‑li při znásilnění k početí. Jejich svoboda rozhodování
musí být podpořena psychologickou a materiální podporou, které vidíme jako součást
základní humanitární pomoci.

Podporujeme také všechny kroky, které povedou
k zastavení agrese a nastolení vlády práva na Ukrajině.
S modlitbou stojíme při všech, kdo mají moc dalšímu násilí zabránit, a prosíme, aby každý den nacházeli odvahu a rozhodnost tak činit.
S vědomím vlastní nedostatečnosti a odpovědnosti před Bohem i lidmi
Pavel Pokorný, synodní senior
Jiří Schneider, synodní kurátor

Vzpomínka na ak.
malíře
Miroslava Radu
(2. část)
Vážení a milí, sestry a bratři z vršovického sboru.
V březnovém čísle Katakomb vyšel text Vzpomínka
na ak. malíře Miroslava Radu, kterou napsala jeho
žena Jarmila Radová. Druhou část si můžete přečíst
nyní, v čísle květnovém.
M. Rada působil také několik let jako člen stavebního odboru Synodní rady. A tak jako v našem
sboru, angažoval se hodně v církvi a ve sborech
po celé republice; přednášel a promítal, radil,
na požádání navrhoval úpravy kostelů a sborových
místností. Čile komunikoval se sestrami a bratry
z našich i zahraničních sborů, zvláště z Bielefeldu,
Frankfurtu a. M., z USA. Často se u něho scházeli
v ateliéru i doma jednotlivci i skupiny známých
z církve i mimo ni, z tuzemska i ze zahraničí. Pravidelně do ateliéru chodili i Třicátníci z Jarovského
sboru v čele s far. Lukášem.
Na Mirka Radu nelze zapomenout, neboť nás
svým životem a tvorbou obohatil a inspiroval. Jsme
obklopeni jeho nádhernými obrazy a bravurními
kresbami (mnoho dalších vlastní řada soukromých
sběratelů v tuzemsku i v cizině); nebo když vezmeme do ruky zpěvníky Buď tobě sláva, Zpívejte
s námi, Haleluja amen, nebo listujeme‑li v knihách
Luďka Rejchrta Slunce svítí všem, Taková dlouhá
cesta a v mnoha a mnoha dalších publikacích, jež

/ Editorial
Květen je čas lásky a také
připomínkou konce druhé světové války. My už několikátý
měsíc více méně intenzivně
prožíváme válku na Ukrajině.
Není to snadný čas. Válečná
situace sekundárně doléhá
i na nás. Přesto ale musíme
nějak fungovat a žít. Jsem
rád, že i sborový život ožívá, vídáme se a připravujeme různé akce. V dubnu jich
několik proběhlo a na květen
chystáme další. Jste srdečně
zváni. Jsem také moc rád, kolik z vás se v minulém měsíci
zapojilo do akce ve Zruči nad
Sázavou. Místo ožívá. Už tam
bydlí 6 žen. Přestože spodní
byt ještě není zcela hotov,
dýchá to tam životem.
Krásně plné byly i poslední
vršovické bohoslužby s dětmi. Kapela, přes dvacet dětí,
mnoho nových tváří. Cítil jsem
vděčnost a radost. Teď vám
píšu ze Soběšína, kde je nás
kolem padesáti. Je tu mnoho
rodin z různých sborů a je tu
celkově krásně. Dodává mi to
vědomí, že církev žije, má smysl a nabízí to, co nabízet může.
Těším se na další dny, i když
budou stále zakalené, bude to
i čas lásky. Lásky Boží, která je
silnější. Pánu Bohu díky.
Matěj Opočenský
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ilustroval. Jeho obrazy a realizace pak můžeme shlédnout v Praze ve sborech na Jarově, u Klimenta, v Kobylisích, na Vinohradech v Korunní 60, u Metodistů v Ječné
ul., v ŘKC barokním kostele sv. Mikuláše
na Vršovickém nám. V mimopražských
sborech a kostelích má realizace např.
v Chebu, v Kutné Hoře, Proseči, Broumově, Kroměříži, Zlíně, Lounech, Jimramově, též ve dvou sborech v Bielefeldu.

Miroslav Rada miloval svoji rodinu a tak
jako on nám, bylo‑li třeba, i my všichni
jsme jemu po celá léta rádi obětavě pomáhali, s čím bylo třeba. Užívali jsme si
společné rodinné výstavy.
Jsem vděčná za všechno, co jsem s Mirkem za 46 společných let prožila, jak
obohatil můj život. Jsem vděčná i za život
ve vršovickém sboru, do kterého mne přivedl. S láskou a vděčností vzpomínám
Jarmila Radová

Nedělka s Barb

Poslední dubnovou neděli zažily děti z našeho sboru nedělku s Barb. Barb je učitelka z USA,
z Filadelfie. V Čechách žije už několik let a dětem v angličtině vyprávěla příběh o Jonášovi.
Nedělka byla česko‑ anglická, protože se na její přípravě podílela také Kristýna Malíšková
Pilecká. Děti měly nejprve za úkol najít k vybraným anglickým slovům české ekvivalenty.
Kristýna s Barb vybraly tato slova:

Kdo chce vyzkoušet své znalosti z angličtiny, ať spojí slova vlevo se slovy vpravo:
PROPHET
PUNISH
SHIP
STORM
PRAY
THROW OVERBOARD
PLANT
FORGIVENESS
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rostlina
hodit přes palubu
prorok
odpuštění
modlit se
potrestat
bouře
loď
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Děti po vyprávění v angličtině měly
k dispozici obrázky z příběhu o Jonášovi. Jejich úkolem bylo dát je do správného pořadí. Nakonec byl také čas
na kreslení, stříhání, otázky i odpovědi
v češtině i angličtině. Děti se mohou těšit na další nedělku s Barb zase někdy
v květnu nebo v červnu.
Příběh o Jonášovi, ale nejen o něm,
je příběhem o Božím milosrdenství,
o schopnosti odpouštět, o cestě k sobě
a k Bohu. Příběh o Jonášovi jde na hlubinu Božího milosrdenství, dokazuje,
že Boží odpouštění se od toho lidského
liší. Co všechno jsme schopni odpustit
a co už ne?
Kristýna Malíšková Pilecká

Akce pro malé
i velké ve Vršovicích
a blízkém okolí

Kurz pro práci
s dětmi

U katolických sousedů se 29. května koná loutkové divadlo „Pohádka na vaše přání“. Představení
začíná v 16: 30 na faře na Vršovickém náměstí 84/6.
Kousek dál od Vršovic, na Žižkově, se v Kulturním centru Vozovna mohou dospělí s dětmi zabavit při různých kulturních akcích pro malé i velké.
Centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 10: 00
do 19: 00. V květnu je na programu např. loutkové
divadlo Uši pro princeznu nebo hudební dílna pro
rodiče a děti. https://kcvozovna.cz/kontakt/
Přibližně patnáct minut chůze od našeho vršovického sboru se ve Strašnicích nachází místo, kde
se odehrávají sociálně‑kulturní a vzdělávací akce.
V ulici Za poštou 8 v pražských Strašnicích obnovil
spolek Bubahof původně neutěšenou betonovou
plochu vnitrobloku. Z ní se díky Bubahofu stala dnes
již zabydlená zahrada s květinami a je také životním prostorem pro společné projekty místních i lidí
z okolí. Bubahof obnovil zapomenutý strašnický
park Františka Suchého. Zázemím pro události
v parku se postupně stala i Olga, otevřený komunitní prostor s galerií a předzahrádkou. Najdete ji
na adrese Nad Primaskou 821/1. Prostor nese jméno
po manželce Františka Suchého st., někdejšího ředitele strašnického krematoria, známého svým odbojem proti nacistické a později komunistické totalitě.
V galerii prostoru Olga se do 15. května koná výstava Popel rodinného krbu.
Otevírací doba ve všedních dnech: každou středu
a čtvrtek od 14 do 18 hodin.
Prostor Olga také realizuje výtvarné dílny Vesna
/“Весна“. Dílny jsou určené pro děti ve věku
od 6 do 14 let, které přišly z Ukrajiny, i ty, které
žijí v pražských Strašnicích; aby na každém setkání
společně vytvořily jedno dílo pod vedením renomovaných výtvarníků, studentů Akademie výtvarných

Chcete se dále vzdělávat
v oblasti biblistiky, pastorace a práce s dětmi v církvi?
Do 31. 8. 2022 máte možnost
přihlásit se na dvouletý Kurz
pro pracovníky s dětmi v evangelickém prostředí. Kurz bude
zahájen v září tohoto roku
a bude probíhat na různých
místech v ČR, ale také online.
Kurz je placený. Bližší informace viz plakát na zadní straně
programu.

VOŠ Jabok
nabízí studijní
program pro
studenty
z Ukrajiny
Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
nabízí studentům z Ukrajiny
vzdělávací program v oblasti
sociální pedagogiky se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci. Přihlášky
ke studiu je možné podávat
do 22. května 2022. Podrobné
informace (v ukrajinštině) jsou
k dispozici na webových stránkách Jaboku: https://www.jabok.
cz/uk/ukrainian‑students.
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Dobrovolnictví
v Diakonii ČCE

Diakonie ČCE hledá dobrovolník pro Dobroduš Diakonii
ČCE – SKP v Praze. Dobroduš je služba následné péče,
určená pro lidi se zkušeností
s dlouhodobým duševním onemocněním. Dobrovolník se setkává s klientem s duševním
onemocnění a tráví s ním volný
čas. Školení pro dobrovolníky
proběhne 3. a 4. června, kdy
si dobrovolníci vyzkouší různé
modelové situace, poslechnou příběhy klientů a seznámí
se s psychiatrickým minimum.
Pro zájemce o takový druh
dobrovolničení je k dispozici
paní Zuzana Beranová. Kontakt
na ni: 730 852 857 nebo emailu: dobrovolníci.dobrodus@
diakonieskp.cz.

umění a pedagogů. Tlumočení i výtvarné potřeby
jsou zajištěny. V květnu se dílny konají v těchto
dnech: 3.5., 10.5., 17.5. a 24.5.2022
V prostoru Olga je také Pletařský klub. Jedná
se o setkávání nad klubíčky vlny a šálkem čaje nebo
kávy. V květnu a červnu bude pletařský klub otevřen v těchto dnech: 5. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6. vždy
od 18: 00 do 21: 00.
Další info: https://bubahof.com/archiv‑udalosti/
Ochranovský sbor při ČCE se schází v Milíčově
kapli v Malešicích. Také zde probíhají akce pro
děti. 19. května v 10: 00 to bude loutkové představení O červené karkulce.
Každou první středu v měsíci se od 16: 30 v Kafe
Atrium na Žižkově koná akce zvaná „Kafe s farářkou/farářem“. V kavárně Atria v ulici Čajkovského
12 je prostor pro individuální rozhovor s farářkou
Olgou Mrázkovou. Olga říká, že cíl je pastorační
a do individuálního rozhovoru s farářkou se může
zapojit každý, kdo není zasíťovaný v církvi, ale má
duchovní otázky a nemá je komu položit, něco ho
trápí apod. Do akce „Kafe“ je zapojený také římskokatolický kněz Vít Uher a farář církve československé husitské Daniel Majer. V dubnu se rozhovoru
s kolemjdoucími zhostí Vít Uher. Kavárna je otevřena v neděli – středu od 10: 00 do 21: 00 a ve čtvrtek – sobotu od 10: 00 do 23: 00.
Kristýna Malíšková Pilecká

Festival
otevřených
Světový den
dveří
kulturních a volnočasových pro fair trade
organizací na Desítce.

Ve dnech 21. – 22. 5. 2022
proběhne v městské části Praha 10 festival otevřených dveří
kulturních a volnočasových organizací. V rámci tohoto festivalu bude v našem vršovickém
sboru od 22. 5. k vidění výstava
obrazů Kristýny Malíškové Pilecké.
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Slaví se každý rok druhou květnovou sobotu, letos vychází na 14. května 2022. Tento den je věnován podpoře spravedlivého obchodu Fair Trade. Tento způsob
obchodu dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům
a jejich zaměstnancům v rozvojových zemích uživit
se vlastní prací za důstojných podmínek.
V roce 2001 jej na svém výročním zasedání podpořila Světová fairtradová organizace, která nad
Světovým dnem pro fair trade přejala záštitu. Svě-

tový den pro fair trade se ve světě slavil
poprvé v roce 2002. Stalo se tak v návaznosti na přijetí tohoto světového dne
na výročním členském zasedání Světové
fairtradové organizace.
S myšlenkou oslav Světového dne pro
fair trade poprvé přišla zakladatelka fairtradové módní značky People Tree, paní
Safia Minney. Safia Minney se věnuje
environmentálním otázkám a spravedlivému obchodu na poli módního průmyslu,
účastní se Světového ekonomického fóra
v Davosu, kde diskutuje o sociálně zodpovědných způsobech podnikání a dodnes je
ze své japonské kanceláře aktivní i v organizaci oslav Světového dne pro fair trade.
Od roku 2002 se ve světě slaví Světový
den pro fair trade každý rok, takže letos je
dvacátý jubilejní rok.
V Česku se Světový den pro fair trade
slavil poprvé v roce 2004. V začátcích
se na přípravách Světového dne pro fair
trade podílely především tři české nezis-

kové organizace: Na Zemi, Ekumenická
akademie a Jeden svět, o. p. s.
Od roku 2011 se den u nás slaví především jako Férová snídaně, kterou jsme
v loňském roce uskutečnili.
Zveme Vás i k nákupu z naší sborové faitradové skříně nebo přímo do obchůdku
Jednoho světa na Korunní ulici, na pražských Vinohradech.
Těším se na setkání s Vámi
Magdalena Jelínková

Ukrajinci
slaví Velikonoce
Veliká noc, Veliký den
Iryna Zahladko je básnířka, překladatelka a performerka ukrajinského původu. Vystudovala teoretickou fyziku. Za svou práci ale považuje literaturu. Její básně byly publikované online (revue Prostor, Polí5) a v literárních časopisech (Host, Tvar). Od roku 2019 žije v Praze.
Ukrajinská ortodoxní a řecko‑katolická
církve slaví Velikonoce ve stejný den, a to
i přes bohoslužebné odlišnosti. Velikonoce
se v ukrajinštině nazývají „Velykdeň“, což
znamená „veliký den“. Užívá se také slovo
Pascha nebo Paska.
Stejně jako v Česku, má pro Ukrajince
velký význam týden před svátkem Velikonoc. Pro květnou neděli používají
Ukrajinci spojení Vrbová Neděle. V tento
den se v kostele světí něco jako české pomlázky. Posvěcené pomlázky si pak lidé

odnášejí s sebou domů a tam jemně plácají
všechny členy rodiny se slovy: „Nebiju ja,
bije vrba, přes týden bude Neděle svatá“.
Celý týden po Vrbové neděli se lidé připravují na svátek Velikonoc. Uklízejí zahrady,
domy, navštěvují hřbitovy a dělají pořádek
na hrobech svých zemřelých příbuzných.
Čtou Bibli a chodí do kostela. Velice důležité jsou tři dny před Velikonocemi. Čtvrtek
se nazývá Čistým. Lidé chodí ke svatému
přijímání. Podle tradice se v tento den pečou pasky – sladký chléb, často z rozinkami
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Návštěva
z Mezinárodního
vězeňského
společenství

V dubnovém sborovém dopise jsme
psali o službách Mezinárodního vězeňského společenství, které pomáhá
pachatelům i obětem trestných činů.
V neděli 22. května nám o tom, co
všechno Mezinárodní vězeňské společenství dělá přednesou pan František
Míček z MVS a paní ředitelka Gabriela
Kabátová z MVS.

a zdobený květy a křížky z těsta nebo cukrové
polevy. Pátek se nazývá Strastným (od slova
„strasti“ – silné city) a je považován za nejsmutnější den. Je dnem klidu a přemyšlení,
někteří lidé se v tento den postí.
Pak přichází noc ze soboty na neděli,
kdy lidé chodí do kostela na sváteční bo-

hoslužbu. Liturgie se končí slovy kněze:
Chrystos Voskres! (Ježíš z mrtvých vstal!)
A lidi mu odpoví: Voistynu Voskres! (Skutečně z mrtvých vstal!) Je to Velikonoční
pozdrav, který lidé v nastávajících dnech
říkají místo obvyklého „Dobrý den“.
Po liturgii kněz posvěcuje košíčky
s dobrůtkami, které si lidé s sebou do kostela nosí. V košíčcích jsou pasky, barvená
vejce, křen, klobásky, něco sladkého a sůl.
Po návratu z kostela se lidé scházejí doma
ke společnému stolování a snídají posvěcené jídlo. Typické pro ukrajinské velikonoční slavení jsou tzv. pysanky, jsou to
vejce s kreslenými vzory.
Každá část Ukrajiny má svoje typické
vzory náležející ke kulturnímu dědictví.
Mezi Ukrajinci existuje zvyk vzájemného
oťukávání vajec, zjišťuje se přitom, čí vejce
je tvrdší. Na Velikonoce někteří lidé oblékají národní kroj nebo alespoň vyšívanou
košili. Obecně se dá říct, že pro Ukrajince
jsou Velikonoce největším svátkem v roce.
Je to období plné radosti a světla. Velikonoce
slaví jak křesťané, tak i ti, kteří se za křesťany nepovažují.
Iryna Zahladko

Výjezdní
zasedání staršovstva
(1. část)
Milí přátelé, staršovstvo vršovického sboru vyjelo 29. a 30. 4. 2022 na své myslím historicky
první výjezdní zasedání do Horoušánek. Moc děkujeme Jelínkům za bezvadné zázemní
a všem starším za skvělou dělnou atmosféru. Vyjeli jsme s jasným cílem. Věnovat večerní
a dopolední blok přemýšlení o sborovém životě a jeho budoucnosti. Vzletně se tomu říká
rozvojový plán sboru. Přidrželi jsme se doporučené struktury takových rozhovorů.
Hojně jsme debatovali nad tím, co
se nám daří a také nedaří. Tomu jsme věnovali celý pátek. Prošli jsme si všechna
sborová setkávání, ale také způsob pastorace, a jak spolu komunikujeme. Kde
to třeba vázne. Stanovili jsme si priority,
do kterých bychom chtěli napnout síly.
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Shodli jsme se, že máme radost nad setkáváním mládeže, ale také všech ostatních
skupin. Po covidových opatřeních jsme
se zaradovali, že bohoslužby jsou opět navštěvovány, a že jsme udrželi i přenos bohoslužeb. Bavili jsme se o staršovstvu, jak
funguje, a že máme radost ze služeb starších

a z toho, jak dobře a pestře je poskládané.
Shodli jsme se také, že nám jdou jednorázové, či krátkodobé akce. Například Noc
kostelů, Horoušánky, malé výlety aj. Naopak ty dlouhodobé občas váznou. Například kontinuální nedělkové programy, nebo
třeba pastorace u jednotlivých členů, kterým
se chce staršovstvo zvláště věnovat. Z věcí,
které se nám nedaří: nejvýrazněji se debata
stočila k menší účasti na sborových brigádách. Rádi bychom vás povzbudili. Na každý rok plánujeme dvě – podzimní a jarní.
Včas o tom budeme informovat.
Vzniklo několik nápadů: Například,
že při bohoslužbách s dětmi by první čtení
mohlo mít nějaké starší dítě. Chceme zapracovat na seznamu nedělkářů a více
s nimi komunikovat. Obnovit plachtu služeb, kde by byl jasný přehled, kdo hraje, má
nedělku, službu a kdo káže. Chceme udržet
pravidelné týdenní emailové zpravodajství
a Sborový dopis Katakomby. Rádi bychom
se vrátili k praxi 4 společných obědů po bohoslužbách (podzim, zima, jaro a po Velikonocích). Také jsme se zamýšleli nad
tím, jak přivítat nově příchozí na bohoslužbách, aby se cítili přijatí, ale zároveň
„nevyděšení“. Shodli jsme se, že po bohoslužbách by měl mít Matěj Opočenský čas
na to věnovat se lidem ve sboru. Možnost

mluvit v soukromí i ve skupinkách. Tedy
řešit technicko‑administrativní věci jindy
než v neděli. Rádi bychom také nabídli dvě
novinky. Ve středu od 16.30 – 19.00 by byl
Matěj Opočenský plně k dispozici na telefonu. Tento čas je také možné si s ním
domluvit schůzku ve sboru (je třeba ji ale
s ním předem domluvit). Chtěli bychom
také nabídnout čtvrteční večery k setkávání nad duchovními tématy, jedná se tedy
o rozšíření třicátníků i na další čtvrtky.
Matěj má za úkol promyslet koncepci a nabídnout taková setkávání. Zkusíme s tím
začít v novém školním roce. Také bychom
se chtěli vrátit k praxi třicátníků po bytech,
které mnoha lidem schází.
Dlouho jsme se bavili nad tím, jak nahradit Kristýnu Pileckou, která odchází v říjnu
na vikariát. Minimálně rok (možná se k nám
vrátí) bychom chtěli naplnit tento úvazek
z vlastních zdrojů. Uvidíme, zda uchazeči/
uchazečky budou nakonec moct. Rozhodně
se ale zdá, že situace má zajímavou a dobrou budoucnost. Dokonce Michael Otřísal
předslíbil, že by se na minimální úvazek stal
opět farářem. Matěj Opočenský s tím vřele
souhlasil a těší se na spolupráci.
Pokračování v příštím čísle.
Matěj Opočenský

Slavnostní kolaudace bytů ve Zruči

Milí přátelé a podporovatelé projektu Zruč! Jak jistě víte, díky vaší přízni, spolupráci s Diakonií ČCE – středisko Střední Čechy a pomoci města Zruč nad Sázavou se nám všem společně nedávno podařilo předat první ze dvou farních bytů uprchlíkům z Ukrajiny – v našem
kostele nyní nalezly přístřeší 4 ženy a jedno školou povinné dítě. Kostel samotný, v březnu
ještě opuštěný a zarostlý jako zámek Šípkové Růženky, tak i díky nim, lidem, kteří k nám
přišli v důsledku války prakticky s holýma rukama, začal znovu dýchat, znovu žít.
Na druhý farní byt, jehož časosběrnou
proměnu můžete exkluzivně posoudit
na přiložených fotografiích, jsme mezitím

6. dubna 2022 vyhlásili dobročinnou sbírku
na Donio, protože na něj nám už po prvním bytu prostředky nestačily. K dnešnímu
Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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dni se nám po 24 dnech podařilo oslovit 71
skvělých dárců, kteří sedli, klikli a přispěli
různými částkami 93.340 Kč, což je zatím
zhruba polovina předpokládaných nákladů
na rekonstrukci druhého bytu. Uvidíme, kolik se nakonec během zbývajících 36 dnů povede dovybrat, proto prosíme, myslete na nás
a náš projekt zmiňte při posezení se svými
přáteli. Jsme opravdu blízko a děláme vše
pro to, abychom svůj úkol dokončili a druhým lidem pomohli v nouzi. Cílová částka
sbírky 200.000 Kč je sice ještě vzdálena, ale
je na ni už vidět. Proto pokračujeme s otevřeným hledím, kupujeme dveře, zárubně,
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koberce, stavíme příčky pro novou sprchu,
budujeme kuchyňský kout, instalujeme sanitární keramiku… Zkrátka se chystáme
na další dvě rodiny. Odkaz na sbírku u Donio
je zde: https://www.donio.cz/pomoc-ukrajine-probouzi-prazdny-kostel-ve-zruci
Naše práce díky neutuchající energii faráře
Matěje Opočenského a jeho týmu úžasných
dobrovolníků z Prahy i ze Zruče pokračují
doslova každým dnem – je to naše cesta, díky
níž můžeme ve svých životech alespoň nějak čelit hrůzám války na Ukrajině, o nichž
každodenně informují média. Ve čtvrtek 5.
května počet ubytovaných rozšíříme o další
maminku se studentem, protože se zdá,
že novým obyvatelkám, které mezitím
ve Zruči již také nalezly práci, se u nás líbí.
Pokud se vše podaří, bude základní úprava
dolního bytu dokončena během následujících
14 dnů. Stěny a podlahy budou čisté, v bytě
vznikne nová koupelna a kuchyňský koutek.
Mezitím se budeme snažit byt zařídit nábytkem a vše připravit tak, aby i tam zkrátka bylo
lidem dobře. Televize, kterou poskytla jedna
rodina ze Zruče na základě postu na FB, je
již v horním bytě v provozu a minulý týden
jsme v kostele zapojili i internet. Nyní akutně
potřebujeme dvě šatní skříně. Pokud byste
je někdo mohl poskytnout, kontaktujte nás
prosím. Děkujeme.
Na závěr si vás všechny dovolujeme pozvat
na slavnostní kolaudaci obou bytů, která
proběhne v neděli 29. května ve Zruči od 14
hodin v kostele a na přilehlé krásné zahradě
spolu s přátelským posezením a drobným
občerstvením. Jste srdečně všichni zváni,
podle všeho by to měl být požehnaný den.
Přijeďte, těšíme se na vás!
P. S.: Napsaly o nás i noviny: https://
kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/foto-prazdny-kostel-ve-zruci-nad-sazavou-by-mel-slouzit-uprchlikum-z-ukrajiny.html
Pavel Bezděk

Poučení?

V listopadu 1945 (!) přednesl státní tajemník USA Dean Acheson zajímavou řeč, v níž –
mimo jiné – vyjádřil toto přesvědčení: „Americká vláda uznává a souhlasí, že Moskva chce
mít na svých hranicích přátelské vlády a že je to životně důležité pro SSSR a světový mír.
Ale zdá se nám stejně jasným, že bezpečnostní
zájem musí respektovat také základní zájmy jiných národů a lidí. Myslíme si, že přizpůsobení
se sovětským zájmům by nemělo dojít k bodu,
kdy se přesvědčení a pevnost stávají vynucenými, kdy noční zaklepání na dveře vyvolá
hrůzu…“
Optimisté v sále tehdy přivítali druhou část
jeho řeči pískáním a bučením, neboť již viděli
takřka na dosah konvergenci amerického a sovětského systému, zatímco pesimistům (realistům?) zatrnulo, když „v přímém přenosu“ sledovali, jak i nová americká administrativa pečlivě
zvažuje „ruské zájmy“ s cílem nezavdat pokud
možno podnět k politické či snad dokonce vojenské konfrontaci supervelmocí…
Před několika týdny místo „zaklepání“ Rusko
na Ukrajině „vyrazilo dveře“ a ukázalo světu,
že velkoruské imperiální ambice jsou u něho
stále na prvním místě. Nechci se však – možná
poněkud překvapivě – zabývat Ruskem, nýbrž
námi – společností Západu.
V semináři studentům neúnavně objasňuji
historické souvislosti a připomínám jim nutnost
seriózně se z nich poučit. Co však předvádějí západní (demokratické) politické a ekonomické elity
doslova od druhé světové války?? Takřka po celé
toto období se dojemně řídí první částí Achesonova projevu: citlivě našlapují kolem ruských (či
spíše Ruskem vyhlášených) geopolitických zájmů,
snaží se přijímat tento stát jako partnera, jako
mocnost hodnou respektu a vzájemně výhodných
vztahů. A to bez ohledu na to, je‑li v ní u moci Stalin, Chruščov, Brežněv, Gorbačov, Jelcin nebo Putin. Již prezident Roosevelt usiloval o partnerství
se SSSR nejen kvůli úzce chápaným vojenským
cílům, ale proto, protože upřímně věřil v možnost

poválečného vybudování spravedlivého mezinárodního řádu, spolupráce a míru, a věděl, že to
nebude možné, nebudou‑li si důvěřovat a spolupracovat v prvé řadě USA a SSSR.
Zabývali se však někdy západní politici
vskutku seriózně také druhou částí Achesonovy
řeči, jeho obavami ze sovětské (ruské) rozpínavosti, z toho, že přílišnou vstřícností k velmocenskému partnerovi může Západ snadno
přehlédnout, ba obětovat suverenitu, svobodu
a prosperitu menších zemí „mezi oběma kolosy“? Lze vyjmenovat mnoho konkrétních situací z dob „studené války“, kdy se tak dělo naprosto bez skrupulí, kdy morální hodnoty byly
vrhány na oltář „dorozumění“, „uvolňování napětí“ či „soužití států s rozdílným společenským
zřízením“! Poklonkování před Ruskem bývalo
až nemile často provázeno i sebekritikou Západu
– zejména v éře „nové levice“ v 60. letech a nejnověji pak „nápravou křivd“ v otázce kolonií, progresivistickou vlnou „politické korektnosti“ atd.
Ve víru stoupajícího blahobytu podařilo
se nám zapomenout (či spíše vytěsnit z kolektivní mysli), že principy serióznosti, tolerance
a respektu nesmějí být jednostranné, že vždy
poukazují k závazkům obou stran, jinak se (nepozorovaně, ale účinně) promění v ústupnost
a výprodej svědomí…
Nemohu se zbavit dojmu, že ačkoli stále zdůrazňujeme kritický rozum jako jeden z pilířů západní kultury, v podstatě jsme se – my, Západ
– v posledních desetiletích „hrabali“ sami v sobě,
stejně tak nerozumně velebíce svoje úspěchy,
jako kritizujíce svoje chyby, že jsme se zapomněli pořádně podívat na Východ – a přemýšlet,
co se tam vlastně odehrává! Strašlivě se nám to
vymstilo…
Petr Nesvadba

Sborový dopis vršovického sboru ČCE
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Recept: Nepečený cheesecake

Tak jednoduchý, a přitom tak dobrý. Jeden kousek nebude stačit. (12 porcí, 20 minut +
chlazen)

Suroviny
75 g másla
250 g ovesných sušenek
2 lžíce třtinového cukru
800 g plnotučného krémového sýra, jako
je lučina

1 citron
1 vanilkový lusk, nebo ½ lžičky vanilkového
extraktu
800 ml vychlazené smetany ke šlehání
100 g moučkového cukru

Máslo necháme pomalu rozpustit
ve velkém hrnci. Sušenky dáme do uzavíratelného sáčku, zavřeme a rozdrtíme je
válečkem na drobenku. Spolu s cukrem
přidáme k máslu a pečlivě promícháme.
Směs rovnoměrně vtlačíme do dortové
formy s odnímatelným bokem o průměru
23 cm, pěstí nebo zadní stranou lžíce pečlivě udusáme a vytlačíme všechen vzduch.
Necháme ztuhnout v mrazáku. Mezitím
dáme do mísy krémový sýr, ostrouháme
k němu kůru z 1 citronu, a vyškrábneme semínka z vanilkového lusku a dobře promícháme.
V jiné míse ušleháme smetanu s cukrem ručním mixérem jen zhruba do konzistence,
jakou má krémový sýr. Pak šlehačku přidáme k sýru a vše co nejméně pohyby spojíme
dohromady. Naneseme na sušenkový korpus, uhladíme a dáme alespoň na 30 minut
do mrazáku nebo přes noc ztuhnout do ledničky. (V mrazáku by ale cheesecake déle
zůstat neměl.) Vyjmeme, sejmeme bok formy a podáváme.
Hana Stuchlíková

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD
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Program na květen a červen 2022
Velikonoční týden a velikonoční období (do 26.5.2022)
8.5.2022

9.30

bohoslužby

káže Kristýna Malíšková Pilecká

8.5.2022

15.00

Modlitba za Ukrajinu

Náměstí Míru

12.5.2022

18.00

seniorátní konference - představení práce seniorátního výboru
a příkladů dobré praxe ze sborů

Smíchov

13.5.2022

17.00

setkání mládeže

Tulská

15.5.2022

9.30

bohoslužby s večeří Páně,
po bohosložbách vzpomeneme na Mirka Radu

káže Matěj Opočenský

19.-22.5.2022

zasedání synodu

Svitavy

20.5.2022

16.00

setkání starších dětí

Tulská

22.5.2022

9.30

bohoslužby, výstava obrazů Kristýny M. Pilecké, debata
s vězeňským kaplanem Fr. Míčkem a Gabrielou Kabátovou

káže Zdeněk Bárta

22.5.2022

9.30 - 15.00 festival otevřených dveří na Praze 10 (program i u nás ve sboru) Tulská

26.5.2022

Nanebevstoupení Páně

26.5.2022

14.00

setkání seniorů

Tulská

26.5.2022

19.30

schůze staršovstva

Tulská

29.5.2022

9.30

bohoslužby

káže Matěj Opočenský

29.5.2022

14.00

kolaudační odpoledne ve Zruči nad Sázavou

Zruč nad Sázavou

2.6.2022

20.00

setkání třicátníků po bytech

hledáme místo pro setkání

3.6.2022

16.00

sborové odpoledne v Horoušánkách

Horoušánky OPEN

Svatodušní neděle
5.6.2022

9.30

bohoslužby s dětmi se křtem Sáry Šilarové na Svatodušní neděli

káže Matěj Opočenský

9.6.2022

18.00

ekumenické bohoslužby u nás

Tulská

19.6.2022

11.00

výlet dětí s otci do Roztok

„na cestě“

19.6.2022

15.00

instalace Aničky Pokorné v Roztokách

Roztoky

Pravidelný týdenní program
Středa

15.00

biblická hodina pro dospělé (také přes ZOOM)

Čtvrtek (střídavě)

večer

třicátníci, schůze staršovstva (také přes ZOOM)

Pátek (střídavě)

odpoledne

bohoslužby „na zámečku“; starší děti, konfirmační cvičení, mládež

Archové sbírky:
Jeronýmova Jednota a Postní sbírka Diakonie ČCE
Během postního a velikonočního období můžete přispět na
fond Jeronýmovy jednoty, který pomáhá při rekonstrukcích
církevních budov a také na Postní sbírku, kterou vypsala
Diakonie ČCE na pomoc Ukrajině.
Na Nový evangelický zpěvník (přijímáme i v roce 2022)

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

Vás srdečně
zve na:

dětmi
dětmi

JARNÍ
SENIORÁTNÍ
KONFERENCI

kurz
kurz

Komu je kurz určen
Komu je kurz určen
Kurz je určen především učitelům nedělní
Kurzškoly/vedoucím
je určen především
učitelům
nedělní
nedělní
besídky,
školy/vedoucím
nedělní
besídky,
dobrovolníkům, laikům, kteří se během
dobrovolníkům,
laikům,
se během
nedělní
bohoslužby
věnujíkteří
dětem.
Kurz má
nedělní
bohoslužbypomoci
věnují rozumět
dětem. Kurz
má
svým absolventům
Písmu
svým absolventům pomoci rozumět Písmu
způsobem zprostředkovávat jeho zvěst
způsobem zprostředkovávat jeho zvěst

Tematický obsah kurzu
Tematický obsah(biblistika,
kurzu
(biblistika,

vyučování, organizační formy výuky, pedagogická
vyučování, organizační
formy
výuky, pedagogická
komunikace,
metody)
komunikace,
(vývojovámetody)
psychologie, potřeby
(vývojová psychologie, potřeby
(liturgie
(liturgie

potřebám dětí, užívat různé metody
potřebám dětí, užívat různé metody

 Čtvrtek 12. května 2022
 od 18.00 hodin

 FS ČCE Smíchov
Na Doubkové 8/2040
150 00 Praha 5 – Smíchov

Nový seniorátní výbor vám chce
v nově zrekonstruovaném kostele a komunitním prostoru
představit své úmysly a způsob práce.
Také informovat
o „kuchařce pro rozvojové plány sborů“
a sdílet dobré zkušenosti.
Například ze Smíchova, Jarova a Roztok.
Těšíme se na setkání!

Vstup je zdarma.

 http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/

Rozsah kurzu
Rozsah kurzu

Cíl kurzu
Cíl kurzu

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku
Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku
Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat
Smyslem kurzu
nejen zprostředkovat
plánujeme osm víkendových setkání během dvou
účastníkům
kurzu je
informace,
ale poskytnout
proběhne osm víkendových setkání, které se budou účastníkům kurzu informace, ale poskytnout
konat na různých místech ČR. Absolventi celého kurzu obdrží
certifikát, který je opravňuje k povolání za katecheta sboru.
Kurz

Na jeho základě je možno vést výuku náboženství na školách.

Přihlášky
Přihlášky

Cena kurzu
Cena kurzu

2100 Kč na dva semestry, cena celého kurzu

9200 Kč hradí sbor, 4800 Kč hradí účastník.
V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování, strava.
Je možné platit zvlášť za první a druhý rok.
Kurz je financován s podporou Evangelické církve ve Falci
Případné dotazy zasílejte na: vychova@e-cirkev.cz
a Povšechným sborem.
Případné dotazy zasílejte na: vychova@e-cirkev.cz

: prihlasky.e-cirkev.cz
31. 8. 2022.
Zahájení kur
Zahájení kurzu: září 2022

Českobra

Pořádá
Pořádá á

Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev metodistická
Evangelická teologická fakulta UK

e-cirkev.cz, www.umc.cz,
katecheze.evangnet.cz, etf.cuni.cz

