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jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.  1. Petrova 4,10
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Před koronou za koronou
V neděli15. 3. 2020 jsme odvysílali první bohoslužby on-
line a začala tak pro nás nezvyklá postní doba. Provalila 
se nakonec „hrob ne hrob“ přes velikonoční neděli i do 
období velikonočního.  

Nescházeli jsme se. Ale volali jsme si, psali, nechali se pozdra-
vovat, mysleli na sebe a modlili se za sebe i za nalezení cesty 
z této šlamastiky. Společnost se nebývale solidarizovala. Také 
jsme objevili nové možnosti internetu a zdaleka všechny ještě 
nevyužili. Každý z nás jsme asi zakusili různé fáze. Pro ge-
neraci se školou povinnými dětmi jistě domácí škola musela 
být těžkou zkouškou (a nejspíš zkouškou spíš pro rodiče). 
Pro nejstarší jím je zas samota a oddělení, které ještě nějakou 
chvíli asi potrvá. Někteří z nás přišli o práci nebo se jim pra-
covní náplň radikálně změnila. Někdo zase naopak pracovní 
tempo zvýšil a při slovech „teď je čas na usebrání” bral do 
ruky kámen a prak. Inu, každý z nás byl vržen prožívat tuto 
dobu jinak, to tak bývá, nic nového. Společné pro nás všechny 
ale bylo ozkoušení si, jaké to je skutečně cítit nejistotu, co bude 
zítra. Pro mě to byla, přiznám se, novinka, a nepříjemná. Nic-
méně se mi zdá, že si teď některé situace dovedu představit 
ostřeji a jiné mě zas nechávají o dost chladnějším. Má největší 
otázka je, jak vytěžit tuhle zkušenost. Cítím, že bychom ne-
měli tak snadno přejít k normálu, ne kvůli viru Covid-19, ale 
kvůli každoročně se více a více měnícímu klimatu. Nejsem vě-
dec a vůbec netuším, jak to doopravdy je, a upřímně říkám, že 
za poslední měsíce jsem nabyl přesvědčení, že věda je teologii 
víc podobná, než bych sám chtěl. Prostě často vidíme situaci 
tak, jak jsme uvěřili faktům ověřenými našimi zkušenostmi. 
A ty mohou být různé a jejich interpretace ještě různější. 
Vědci se nemusí shodnout, ale v tom našem případě jasně 
vidíme, že se něco děje. A mám za to, že si to naše reakce žádá. 
Je-li šance něco změnit, měli bychom tak udělat. Je třeba my-
slet v delším časovém horizontu. Co naše děti? Vnoučata? 
Pravnoučata? V jaké kvalitě a co jim chceme předat?

V knize Izajáš 5,8 se říká: Běda těm, kteří připojují dům 
k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, 
jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. A běda tu není ani tak 
výhružkou, ale konstatováním, že takové chování vede do 
bídy. Morální, sociální, ekonomické a dnes vidíme, že i lo-
kálně klimatické…                                                                                           MO

Být Boží milostí, ne suchým žlutým lánem!
Pro úvodní zamyšlení májového čísla Sborového dopisu Katakomby si vypůjčím kousek 
z „rozhovoru“ Michaela Otřísala s filosofem a bývalým členem vršovického sboru Ladisla-
vem Hejdánkem. Tento článek vřele doporučuji.

„Ano, to, co je možné třímat v rukách, co 
je možné opatrovat, oprašovat, hájit, tra-
dovat není Bůh, ale modla. Jak říkal tvůj 
učitel Rádl: ,Nemáme pravdu, ale pravda 
má nás,‘ když jí to dovolíme, když se (řečeno 
tvými slovy) ,beze strachu a v naprostém 
spolehnutí s důvěrou zaměříme na přichá-
zející budoucnost blízkou i vzdálenou‘.“

Když si rozříkáte květnové Heslo JB: 
Jeden každý jak vzal dar, tak vespolek tím 
sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné 
milosti Boží. 1. Petrova 4,10 (upravil jsem 
ji podle kralických), zjistíte, že Hejdánek 
jako by také mluvil o milosti. Milost jako 
něco, co jsme obdrželi, ale nestáváme se 
jejími majiteli. Nýbrž sloužíce jeden dru-
hému jako šafáři, máme právě to rozdané 
a námi přijaté rozvíjet a sdílet…

Apoštol Pavel dokonce napsal: Milostí 
Boží jsme to, co jsme. A Petr říká, že milost 
a dar je to samé, dar se totiž řecky řekne cha-
risma a milost charis. Obojí něco do života 
přináší. S každým dárkem se otevírají mož-
nosti. A co teprve, když člověk zažije milost 
Boží? Petr říká, že se máme stát dobrými ša-
fáři (ekonomy!) Boží milosti. Šafáři – správci 
jakoby zemědělského gruntu – a jako takoví 
šafáři si máme přisluhovat – činit diakonii. 
Tedy nějakou prospěšnou práci, která jed-
nomu každému z nás nějak pomáhá, vytr-
huje trn z paty nebo nějak celku prospívá. 
Teprve když si uvědomíme, že to, co máme, 
jsme dostali (nezaslouženě), začneme se po-
dle mě zcela jinak dívat na sebe, své okolí i na 
vztah k Bohu.

Velmi silně na mě působí naše současná 
doba. Jakýsi zvláštní obezřetný přechod 

z karantény do doby „běžnější”. Ve chvíli 
kdy to, na co jsme byli zvyklí, ještě není, 
ale je na obzoru, krouží mi hlavou otázka: 
„K čemu se chci vrátit?”. K jakým darům? 
Jakou mají pro mě hodnotu teď? Co chci 
jak spravovat? Jakou milostí jsme obda-
řeni právě v této chvíli? Nemůžu se zba-
vit dojmu, že v této naléhavé době sucha 
potřebujeme získanou zkušenost z po-
sledních dvou měsíců nějak přenést i do 
toho běžnějšího režimu. Přemýšlejme 
a mluvme o jiném způsobu myšlení. Jak žít 
právě dnes? Jak zacházet s dary dnes? Pře-
mýšlejme, jak necháváme jiné, aby „hos-
podárně” šafářovali. A v kritice žlutých 
lánů si sami položme otázku, jak pojmout 
starost o krajinu, ne pro její estetiku, kul-
turnost či co nejlepší plodnost, ale pro její 
imunitu. Třeba stav karantény potřebuje 
teď ona! Jsme ochotni ne kvůli přírodě, ale 
kvůli sobě samým přehodnotit vlastní po-
zice a pohled na ni?

Je jasné, že mnoho z nás se dostalo do 
ekonomických či jiných sociálních starostí 
a víc než starostí, dokonce často velmi 
špatně řešitelných situací. To, co přišlo, 
na nás zanechává šrámy, pomáhejme si, 
mysleme na sebe a právě tady se mi ozývá 
nejsilněji hejdánkovsko-rádlovsko-otřísa-
lovské: „nemáme pravdu, ale pravda má 
nás“, když jí to dovolíme, když se „beze 
strachu a v naprostém spolehnutí s důvě-
rou zaměříme na přicházející budoucnost 
blízkou i vzdálenou“. Tak zažijeme milost 
Boží. Nenechme se vysušit do žlutých lánů, 
milostí Boží se zavlažme!

Matěj Opočenský

/  Místo 
editorialu 
slovo o pěti 
statečných

Milí přátelé, několika 
našim nejstarším bratřím 
a  sestrám sboru vozím 
v  neděli psanou podobu 
bohoslužeb. Jsou to maxi-
málně 5 minutová setkání, 
ale velmi živá a  myslím, 
že oboustranně vděčná. 
Setkání je pět. S Jarmilou 
Zezulkovou, Sylvou Krej-
čovou, Emilem Veberem, 
Jiřinkou Adamcovou a Jiřím 
Bednářem.

Vždycky všechny pozdra-
vují. Za ten krátký čas toho 
stačíme probrat opravdu 
hodně. Jednou s  Jiřinkou 
Adamcovou, která oslavila 
v karanténě 90. narozeni-
ny, její vděčnost za naroze-
ninová přání, která obdržel 
a od lidí ze sboru. Situaci 
zvládá dobře a  i  přes to, 
že ji silně zlobí sluch, cí-
tím z  ní každou neděli, 
že ji láska nepomíjí. Slíbil 
jsem jí, že do katakomb 
napíšu její poděkování. 
A právě tímto úvodníčkem 
tak činím a  zejména pak 
její vlastní básní, kterou 
najdete v čísle také.

Matěj Opočenský 
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být počet navýšen, ale i tak se nás bude 
moct sejít maximálně 45.

Chtěli bychom vás proto požádat, abyste 
nám zavolali či napsali, kdy plánujete při-
jít na bohoslužby. Ti, kdo mají internet, ať 
použijí tento formulář:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO-
8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0

Věříme, že i tato velmi zvláštní situace 
spíše posílí naše vztahy a naší ochotu ke 
slavení bohoslužeb, než rozdělení, které je 
dané pokyny a dispozicí našich prostor, ni-
koliv naší vůlí. Jedině takto přizpůsobeni 
jsme schopni zajistit, co největší bezpečí 
a ohled. Těšíme se na shledání a zároveň 
vás prosíme o spolupráci a ohleduplnost. 
I to bude testem našeho společenství. Dru-
hou podmínkou je, že se celková situace 
bude vyvíjet dobře.

Jak chceme zabezpečit 
hygienické podmínky

Větrat skrze náš únikový východ a skrze 
naši vzduchotechniku, která umožňuje 
kvalitní odvětrání před a po bohoslužbách 
a při bohoslužbách jen lehkou trvalou vý-
měnu vzduchu. Nedochází tedy k velkému 
víření a k cyklení vydýchaného vzduchu 
jako při použití klimatizace či rekuperace 
(ani jedno nemáme).

Zároveň jsme pořídili ozonizér, který 
před a po bohoslužbách pustíme tak, aby 
prostory dostatečně vyčistil.

Apelujeme na nošení roušek nebo jiné 
adekvátní ochrany úst a nosu: Pokud ji 
nebudete mít, několik jich bude ve sboru 
k dispozici. Ve vstupu do sboru budou vy-
věšena upozornění na všechna opatření.

Bohoslužby se i přes opatření opět stá-
vají jakousi adrenalinovou záležitostí, kdy 
zodpovědnost leží na každém z nás. Necí-
títe-li se dobře, či z jakýchkoliv jiných dů-

vodů máte pochybnosti nad osobní účastí, 
přijměte pozvání na bohoslužby vysílané 
online (na požádání zajistíme spojení). 
Pokud chcete, přijďte, pokud si nejste jisti, 
bohoslužby sledujte. Ať tak či onak budeme 
spolu. Duch Boží i Kristův nás spojuje. 
A věřím, že se v modlitebně prostřídáme.

Brigáda – pomozte nám uklidit sborové 
prostory. Je to maximálně pro 10 lidí. Práce 
moc nebude. Napište se na doodle: https://
doodle.com/poll/ms4qscq34dku5a6k

Jablíčkov „program pro děti“ – 
v červnu by se děti mohly začít scházet 
i v Jablíčkově.

Třicátníci v květnu zatím online, ale 
může se operativně změnit. Sešli bychom 
se 14. a 21. 5. 2020.

Poděkování – chtěl bych výrazně poděko-
vat vám, kteří jste se účastnili příprav jídla 
pro lidi v sociální nouzi. Vždy to dopadlo 
skvěle! Zejména pak Báře Masopustové, 
která se účastnila všech tří vydávání. Velké 
poděkování patří Tomovi Hejdovi, který 
odehrál skoro všechna nedělní hraní v karan-
téně! Josefovi, Michaele, Táně a Soně Šler-
kovým, kteří chystají každou neděli skvěle 
nedělku. Také celému technickému týmu: 
Tomášovi Vokatému, Slávkovi Heřmanovi, 
Tomovi Hejdovi, Michaelu Otřísalovi, Lu-
boši Venclů a Ondřeji Radovi. Michaelovi 
pak zvlášť za natáčení na vrchu Ostré a další 
dokumentaci. Dále poděkování patří tvůr-
cům druhého nedělního programu místokafe 
Janu Škrobovi, Ondřeji Radovi a kdo bude 
dál? Zatím hledáme i na neděli 10. 5. 2020. 
Nahrajte a pošlete. Sledovanost se zvětšuje 
☺. Chtěl bych v tom pokračovat. A pak také 
staršovstvu a zejména Tomášovi Vokatému. 
Opět se ukázala síla týmu a kurátora.

MO na základě jednání staršovstva 
a pokynů SR (z technických důvodů ne-

prošlo jazykovou korekturou)

Asi se ptáte, jak a kdy se 
začneme scházet?
Bohoslužby 17. 5. 2020 – seniorské

Staršovstvo se poradilo a dohodlo, že po-
prvé by se k bohoslužbám ve sboru sešla nej-
starší generace a to v neděli 17. 5. 2020. Mluvili 
jsme o generaci, která se scházívá ve středu 
a k setkání seniorů (tedy od 60 let výše). Pro 
ostatní generace samozřejmě bude připraven 
online přenos. Věříme, že to sbor přijme s po-
chopením, a že to vzhledem k situaci naopak 
sbor posílí. Večeře Páně slavena ještě nebude. 
Nevylučujeme, že takové seniorské boho-
služby budou i jednu neděli v červnu.

Bohoslužby 24. 5. 2020 – s dětmi
Budou spíš pro mladší generace a bu-

dou venku na hřišti v Tulské ulici. Vyjed-
náváme zamluvení místa a také technické 
zázemí, abychom i tyto bohoslužby mohli 
přenášet online. Venku nebudeme výrazně 
limitováni prostory modlitebny, do které 
se nás při dodržení všech pokynů vejde 
maximálně 45. Chtěli bychom tyto ven-
kovní bohoslužby udělat s kázáním pro 
děti, ale nejen pro ně.

Budeme od vás potřebovat pomoc s pří-
pravou bohoslužeb (vynesení židlí atd.) 
a také, kdo má zkušenosti s živým přeno-
sem, bude využit. Inu sháníme technický 
tým, který by mohl být přítomen nejpozději 
v 9.00. A sháníme také kapelu na Svítá písně!

Přihlásit se můžete zde: 
https://doodle.com/poll/2e8ckpmques99v5b

Bohoslužby 31. 5. 2020 – 
Svatodušní neděle – s večeří Páně

Budou s večeří Páně a budou u nás dole 
ve sboru. Chléb bude podáván na pateně 
(tácku) tak, aby si, kdo bude přistupovat, 

mohl vzít kousek sám. Víno pak bude po-
dáváno pouze v kalíšcích, velký bude při-
praven jen symbolicky. Vysluhující si před 
manipulací a vlastní večeří Páně půjdou 
dobře umýt ruce. Večeři Páně budeme bě-
hem června vysluhovat také. O četnosti 
rozhodne staršovstvo na pravidelné květ-
nové schůzi 28. 5. 2020.

Bude-li se vše vyvíjet podle plánu, při této 
svatodušní neděli proběhne i křest Zdeno 
Beyera, který se již více jak rok k přijetí křtu 
připravuje. Základem nám byla četba Ja-
nova evangelia a vy jste mohli v některých 
kázáních přímo, či v parafrázi slyšet myš-
lenky a motivy víry, které jsme řešili.

Zdeňka jsem poprosil o reflexi křestní 
přípravy: V Trnkově Zahradě se říká: „V ta-
kové mlze snadno cestu ztratíš a sejdeš na 
jinou. Ale proč ne, nakonec, všechny někam 
vedou a na konci každé něco čeká.“

Postupovali jsme s Matějem zvolna, po 
čase se od nás oddělil Aleš a šel do Teplé, 
vraceli jsme se, možná sešli i z cesty, ale ně-
kde tam pořád byla. Nehledala se snadno, 
vyhmatávali jsme ji, vážili každý krok. Na-
konec jsem se ocitl přede dveřmi a až do 
zámku vhodím to poslední, čeho se člověk 
tak nerad vzdává, snad se otevřou a já ve-
jdu… za ním…   Zdeno Beyer, katechumen

Obecně k bohoslužbám
Bohoslužby v našich prostorách budou 

vzhledem k hygienickým opatřením limi-
tované velikostí našeho prostoru (niko-
liv povoleným počtem návštěvníků). Při 
dodržení 2 metrové vzdálenosti se k nám 
vejde maximálně 35 osob. Pokud přijdou 
rodiny (ty mohou sedět vedle sebe), může 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fDOzRoK4JDI4jC1eUNKv9u81EavO8thMcdo-HcttU4s/edit#gid=0
https://doodle.com/poll/ms4qscq34dku5a6k
https://doodle.com/poll/ms4qscq34dku5a6k
https://doodle.com/poll/2e8ckpmques99v5b
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Rozhodnutí, zdali se bohoslužby v da-
ném sboru konat budou, je podle cír-
kevního zřízení a řádů naší církve v od-
povědnosti staršovstva. Žádáme členy 
staršovstev, aby přitom pamatovali na 
to, že odpovědnost před státem nesou 
zejména farář (administrátor) a kurátor 
sboru.

Biblické hodiny, staršovstva, 
náboženství, mládeže 
a další podobná setkání

Schůze staršovstev a seniorátních vý-
borů, jakož i katechetických a jiných shro-
máždění, lze konat:
•  od pondělí 27. dubna 2020 do neděle 10. 

května 2020 s účastí do 10 osob,
•  od pondělí 11. května 2020 s účastí do 

100 osob.

Schůze a shromáždění lze konat za spl-
nění následujících podmínek:
• účastníci nosí roušku,
•  je zachováván odstup mezi osobami 

nejméně 2 metry, s výjimkou členů do-
mácnosti,

•  je k dispozici nádoba s dezinfekčním 
prostředkem na dezinfekci rukou.

•  Schůze staršovstev a seniorátních vý-
borů lze samozřejmě nadále konat i na 
dálku podle čl. 28 odst. 9 Jednacího a vo-
lebního řádu (JVŘ).

Svatby a pohřby
Svatby lze konat s účastí do 100 osob za 

splnění následujících podmínek:
•  účastníci s výjimkou snoubenců nosí 

roušku,
•  účastníci obřadu nemají povinnost do-

držovat odstupy nejméně 2 metry od 
jiných osob,

•  po skončení obřadu je provedena dezin-
fekce všech použitých pomůcek.

•  Pohřby lze konat bez omezení účasti. 
Jedinou povinností účastníků je nosit 
roušku.

Sborová shromáždění
Počínaje 11. květnem 2020 lze konat 

sborová shromáždění s účastí do 100 
osob.

Pokud je to možné, doporučujeme konat 
sborová shromáždění až na podzim, určitě 
však v dostatečném předstihu před senio-
rátními konventy. To platí i v případě, že by 
mělo dojít k volbě staršovstva, příp. jeho 
části. Podle § 9 odst. 3 církevního zřízení 
totiž platí, že stávající starší vykonávají 
svůj úřad až do doby, kdy nová volba na 
jejich místo nabude platnosti. Sbor tudíž 
není bez staršovstva ani v případě, že star-
ším již skončilo volební období.

Sbory se až do konání sborového shro-
máždění řídí rozpočtem, který schválilo 
staršovstvo jako podklad pro jednání sbo-
rového shromáždění. Zprávu o hospo-

Pokyny synodní rady
Aktualizace 5. května 2020:
•  změněny podmínky pro konání bohoslužeb (od 

11. května s účastí do 100 lidí)
•  změněny podmínky pro svatební obřady (od 

11. května s účastí do 100 lidí, bez povinných ro-
zestupů)

•  změněny podmínky pro konání sborových shro-
máždění (první sborová shromáždění je možné 
konat od 11. května)

•  změněny podmínky pro konání biblických hodin, 
schůzek dětí a mládeže, jednání staršovstev

•  změněny podmínky pro konání kulturních a spo-
lečenských akcí

Veřejné bohoslužby lze konat:
•  od pondělí 27. dubna 2020 do neděle 10. května 

2020 s účastí do 15 osob,
• od pondělí 11. května 2020 s účastí do 100 osob.

Bohoslužby lze konat za splnění 
následujících podmínek:
•  účastníci bohoslužeb dodržují minimální roze-

stupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů do-
mácnosti,

•  účastníci bohoslužeb si před vstupem do kostela 
povinně dezinfikují ruce,

•  účastníci bohoslužeb nosí roušku, vyjma oka-
mžiku přijímání večeře Páně,

•  v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení po-
koje a podávání rukou při vycházení z kostela,

•  kazatel, popř. též službu konající presbyter si dez-
infikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužeb, 
před vysluhováním večeře Páně a po něm,

•  délka bohoslužeb se při zachování bohoslužeb-
ného pořádku zbytečně neprodlužuje,

•  kostel je po bohoslužbách řádně vyvětrán a jsou 
dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice 
apod.),

•  je omezen přístup věřících do dalších míst v kos-
tele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Anketa 
staršovstva
Zuzana Freitas
1. Jak dlouho jsi, Zuzko, 
ve staršovstvu?
Vlastně nevím – druhé období? 
Časové linie jdou trochu mimo 
mne… Co si ale pamatuju na-
prosto přesně je, že mne „no-
minovala“ dcera. Tj. na popud 
nejmenovaného duchovního ho-
dila lísteček s mým jménem do 
krabice (mám ji ráda ☺).

2. Co to pro tebe znamená?
Odpovědnost. Užší společenství 
skvělých lidí. Sounáležitost se 
sborem. A setrvalý pocit, že jsem 
něco neudělala, nestihla nebo za-
pomněla udělat.

3. Na co ráda z toho, co jsi zažila 
ve staršovstvu, vzpomínáš?
Na každé naše setkání. Pokaž dé 
si totiž znovu připomenu, kolik 
času je ta parta ochotna věnovat 
tomu, aby vše fungovalo a všichni 
se ve sboru cítili dobře. Jsem 
vděčná, že to členům staršov-
stva zjevně stojí za to. V dnešní 
uspěchané době to není samo-
zřejmost!
A vlastně i na „velká“ slavnostní 
shromáždění křestní či konfir-
mační. Jako starší jsme přizváni 
k obřadu, což je sice velký záva-
zek, ale zároveň čest a radost! 
Měla jsem to štěstí, že se to 
v mém „funkčním“ období týkalo 
i všech mých dětí, což je – neza-
stírám – radost dvojnásobná.

4. Budeš pokračovat? A koho by sis 
přála ve staršovstvu?
To nezáleží na mně! To by mě museli čle-
nové sboru znovu zvolit.:-) Ve sboru je 
řada nových lidí, bylo by myslím dobré, 
kdyby se do staršovstva zapojil někdo 
z nich. Nové podněty, nový pohled, čer-
stvá energie – to by nebylo na škodu, co 
vy na to?

5. Komu bys chtěla Zuzko položit ze 
staršovstva otázku a jakou? A komu bys 
chtěla předat štafetu?
Chci se zeptat (záludně) Matěje: Co by sis 
přál, aby staršovstvo dělalo, ale nedočkal 
ses toho nebo ses ostýchal říct?
Štafetu už myslím není kam poslat, odpo-
vídám jako poslední. Ale třeba někomu, 
kdo o kandidatuře do staršovstva uvažuje?
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znají. Kontakt na faráře, který má i jméno. 
Seberu odvahu a vytočím číslo. Ozve se 
příjemný hlas. Ptám se, zda si můžu přijít 
promluvit, i když se neznáme. „Potřebuju 
si promluvit s knězem.“ „O čem to bude?“ 
ptá se hlas. „O hledání smyslu.“ „Mimo-
chodem, nejsem kněz, jsem farář, jestli to 
bude stačit.“ „Bohatě,“ odpovídám. Pak se 
starostlivě ptá, jestli je setkání za dva dny 
dostatečně včas.

V Tulské ulici s bušícím srdcem zvoním 
na zvonek. Přichází otevřít rozesmátý 
mladík s rozcuchanými vlasy. Vypadá 
jako hypík. Když mi nepomůže, alespoň 
s ním bude legrace. Pomohl. Hodinu a půl 
naslouchal bezmoci, vzteku a smutku. 
S hanbou mě napadá, že jsem sice psy-
choterapeut, ale naslouchání bych se od 
něho mohla učit. Nenabízí žádné odpo-
vědi, jenom další otázky, jak to duchovní 
učitelé rádi dělají. Ukazuje mi katakomby, 
abych se cítila jako doma, a zve mě na bo-
hoslužbu.

Přicházím chvíli před ní. Farář mě zdraví 
podáním ruky. Sednu si do poslední řady 
tak, jak to nejistí nováčci dělají. Ostatní si 
bez přemýšlení sedají. Napadá mě, že mají 
svá oblíbená místa. Snad jsem nikomu ne-
zasedla židli, na které sedává už 10 let. Za-
číná bohoslužba a mně dochází, že nemám 
zpěvníky. A ani nevím, kde jsou. Přijdu si 
vyloučená uprostřed skupiny. Naštěstí mi 
paní vedle mě dovolí, abych se dívala do 
těch jejích. Je polovina prosince, čas křtů, 
které na mě hluboce zapůsobí. A poté 
večeře Páně. Nejsem pokřtěná, takže asi 
nemohu přistoupit ke společnému stolu. 
Jako jediná zůstávám sedět a připadám si 
nepříjemně nápadná. Bohoslužba končí. 
Lidé postávají v hloučkách a živě se baví. 
Záplava nových tváří, nikdo mě neosloví, 
nepokyne gestem, abych se přidala. Raději 
se tiše vytratím.

Další dvě bohoslužby, další dvě neset-
kání. Lidé mi, tedy kromě Matěje, při 
příchodu nepodají ruku. Dívají se na mě 
pohledem, který se ptá, jestli k nim pat-
řím. Alespoň už vím, kde jsou zpěvníky. 
Vždycky jsem byla plachá, bála se nových 
lidí. A tady se to evidentně nevyplácí. Spo-
lečné modlitby a bohoslužby mě naplňují 
nadějí, přibližují k Bohu. Co se však lid-
ského společenství týče, dochází mi, že 
přes své sociální úzkosti budu muset první 
cihlu mostu ke druhým položit sama.

Leden 2020. Od třetího setkání už mě 
lidé zdraví, podávají mi ruku. Po boho-
službě seberu odvahu, přistoupím k jed-
nomu z hloučků a trapně se zeptám, zda 
se můžu přidat. Pomalu se zapojuji do roz-
hovorů, chytám jména a útržky lidských 
příběhů. Začínám si pomalu budovat po-
cit, že sem možná patřím. Možná k tomu 
přispělo i rozhodnutí vstoupit do křestní 
přípravy. I když tato zkušenost setkávání 
s lidmi je matoucí – stále přicházejí nové 
tváře beze jmen.

Únor. Díky třicátníkům a čajovým roz-
hovorům lépe poznávám sborové členy. 
Pomalu se začínám svěřovat s útržky svého 
vlastního příběhu a také těžkostmi života. 
Dostává se mi kýženého přijetí, pochopení 
a povzbuzení. Jsem lidem ze sboru za ně 
a za jejich laskavost velmi vděčná. A ko-
nečně můžu prohlásit, že je to také můj 
sbor. Byla to dlouhá cesta. A nebýt pod-
pory Matěje, asi bych na ní nezůstala.

Jednoho březnového odpoledne jedu 
autobusem. Čtu si knihu od Eliase Velly 
Na křídlech orla. O modlitbě. Přistu-
puje ke mně muž, který se mi předsta-
vuje jménem. Prý jsem tady jediná, kdo 
se stará o své duchovní potřeby. Je od 
Svědků Jehovových, tak jestli se nechci 
přijít podívat. S díky odmítám s tím, že 
už jsem zakotvila jinde. Přeběhne mi 

daření a účetní závěrku za předchozí rok 
sborové shromáždění projedná a schválí, 
jakmile to bude možné. Pro účely celocír-
kevní statistiky se tyto výkazy odevzdávají 
ve stavu, v jakém je schválilo staršovstvo.

Kulturní akce, Noc kostelů aj.
Konání kulturních akcí je povoleno od 

11. května 2020, pokud počet účastníků ve 
stejný čas (ve vnitřních i venkovních pro-
storách) nepřesáhne 100 osob.

Pořádání takových akcí je možné za spl-
nění následujících podmínek:
•  je zachováván odstup mezi osobami 

nejméně 2 metry, s výjimkou členů do-
mácnosti,

•  je k dispozici nádoba s dezinfekčním 
prostředkem na dezinfekci rukou;

•  Noc kostelů letos proběhne v posu-
nutém termínu, konkrétně 12. června 
2020, a to výhradně za dodržení výše 
uvedených ochranných opatření.

Pobytové akce, tábory
Na základě v tomto okamžiku dostupných 

informací nemůžeme žádné závazné infor-
mace ohledně pořádání těchto akcí sdělit. 
Úpravy a mimořádná opatření jsou v jednání. 
Letní akce a pobyty prozatím připravujeme 
v nezměněné podobě, ale očekáváme vyjád-
ření jednotlivých ministerstev, která mohou 
podmínky letních akcí upravit. Aktuální infor-
mace vám přineseme, jakmile budou známé.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete 
podrobněji sledovat také na stránkách 
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Evangelický nováček,  
aneb (ne)snadný začátek ve sboru
vychází v rámci ankety „Aby se z tváří stali známí“
Před půl rokem vedla má duševní a duchovní nouze k prvnímu setkání s Matějem a poté 
jsem začala hledat cestu k lidem z našeho sboru. Ráda bych se s Vámi o tuto zkušenost po-
dělila. Nechám na Vás, laskavých čtenářích, zda a jaké závěry lze z jedné, čistě subjektivní 
zkušenosti vyvodit.

Listopad 2019. Po smrti blízké přítel-
kyně se ptám sama sebe, zda můj život 
zaměřený na výkon má ještě nějaký smysl. 
Lidi v mém okolí se mě snaží povzbudit, 
ale odpověď na tuhle otázku neznají. 
Možná by pomohl kněz? Ke katolíkům 
mě to netáhne, nedokážu si představit, že 
bych duchovnímu říkala „otče“.

Tak třeba oslovím někoho z protestantů. 
Proč ne ČCE? Je největší s těch malých 
církví. Dívám se na web modřanského 
sboru, který mám asi 15 minut od domova. 
Je takový neosobní, jakoby někdo sáhl po 
první šabloně, kterou najde, a naházel do 

ní texty, bez zájmu a péče. A hele, jsou tu 
telefonní kontakty, bohužel bez poznámky 
komu patří. Tuším, že se potřebuji někomu 
vybrečet na rameni. Jak mám ale začít ta-
kový hovor, když ani nevím, kdo na druhé 
straně odpoví? Jako bych volala na úřad.

Je blbý, že mám kolem sebe katoličku, 
buddhistu a jinak samé ateisty. Nikdo mě 
nemůže představit duchovnímu. Jakoby 
faráři byli, když je člověk potřebuje, vzdá-
leni 10 000 mil. Ještě, že je možný druhý 
pokus – co třeba Vršovice? Barevný web 
s fotkami skutečných lidí sedících u stolu. 
Vypadají, že tvoří společenství a že se 
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Když pravda má nás
vzpomínka Michaela Otřísala na Ladislava Hejdánka
Člověče, ty čekáš velkej prů..r, pravil Ladislav Hejdánek, když jednou za hlubokého norma-
lizačního socialismu vstoupil do sklepní sborové místnosti v Žitomírské ulici a narazil na 
několik balíků toaletního papíru, které jako periodicky úzkoprofilové zboží ulovil starostlivý 
bratr Vraštil. 

Míra stresu mladého vikáře, obklopeného 
na třicátnících polo i celodisidentským kru-
hem intelektuálů, ihned znatelně poklesla. 
Spolu s jinými výraznými osobnostmi teo-
logického, filosofického a kulturního světa 
sedával Láďa (jak jsme ho všichni oslovovali) 
pod kazatelnou čerstvě dopečeného studenta 
teologie, který s ještě teplým indexem spadl 
rovnýma nohama do sboru, jehož historická 
profilace uprostřed normalizace zahrno-
vala i soudy a vězení jeho členů. Kdo někdy 
viděl mimino hozené jistě milujícími rodiči 
do bazénu, má představu o tom, co prožíval 
mladý studentík v černém s tím bílým „fiží“ 
pod krkem. Nicméně pokud bylo smyslem té 
situace něco podstatného se naučit, pak Nej-
vyšší nemohl seslat lepšího učitele. Intelek-
tuálně nesmiřitelný až sršatý Ladislav totiž 
nikdy neopomněl nabídnout každému, kdo 
o to stál, i svou lidsky laskavou tvář, nesoudící 
a chápající.

Ne, nebylo to lehké uvidět v něm obojí na-
ráz přítomné. Když poprvé vyrukoval s myš-
lenkou, zda by nebylo dobré alespoň na chvíli 
zapomenout slovo Bůh, vzbouřilo se ve mně 
všechno právě pracně nashromážděné teo-
logické vědění. Když nebudeme mít to slovo, 
tak co budeme vlastně mít v ruce ve chvíli, 
kdy budeme chtít mluvit o Tom, se kterým 
je nám dobře, o „našem Bohu“? A chce tím 
snad dokonce říci, že jsme to doposud dělali 
úplně blbě? Jak může říci, že evangelium není 
věčné, že se musí vždy znovu stávat? A je 
k žití ten jeho absolutní ježíšovský existen-
cialismus, v němž se zdá být každého rána 

vše totálně novým? Člověčí víra potřebuje ná-
boženství, zvyky, rituály, kontinuitu, rutinu! 
Takhle bouchly mé teologické saze.

No vidíte, čas oponou trhnul, a já bych 
dnes (žel už pozdě) chtěl toho sršatého barda 
vzít kolem ramen a říci mu: měl jsi pravdu…
ale nééé, já vím, jinak: pravda měla tebe. Ano, 
to, co je možné třímat v rukách, co je možné 
opatrovat, oprašovat, hájit, tradovat není 
Bůh, ale modla. Jak říkal tvůj učitel Rádl: 
„nemáme pravdu, ale pravda má nás“, když 
jí to dovolíme, když se (řečeno tvými slovy) 
„beze strachu a v naprostém spolehnutí s dů-
věrou zaměříme na přicházející budoucnost 
blízkou i vzdálenou“. Je až legrační s vděč-
ností pozorovat, jak na stará kolena ve mně 
klíčí setba, kterou do mě spolu s jinými stu-
dentíky teologie během domácích filosofic-
kých seminářů Ladislav zaséval. Jako nejsem 
v pravém smyslu slova teologem, nestal jsem 
se ani filosofem (na to má těkavá, rozvrko-
čená a vše poněkud povrchně ohmatávající 
podstata neměla „zitsflajš“), ale kdesi uvnitř 
zůstalo vědomí, že kecy, dojmy a emoce 
(jakkoliv staletími tradované) nejsou pravý 
stavební materiál pro život – ten duchovní 
i obecně lidský.

A ten zmiňovaný extrémní Ježíšův existen-
cialismus? V tom dnes naprosto jednoznačně 
pro sebe osobně i pro evropské křesťanství 
vidím jedinou možnou cestu do budoucnosti. 
Ladislav to nazýval cestou od „křesťanství“ 
k „ježíšovství“ (kterou ani reformace nedo-
končila, skončila v 1.století) a církvím vyčí-
tal, že „jsou skanzeny a muzei, nabízejícími 

mráz po zádech. Možná, že kdybych 
toho muže potkala po první nebo druhé 
bohoslužbě, kdy jsem se, s výjimkou 
pastora, ve sboru cítila jako cizinec 
v cizí zemi, možná bych na jeho pozvání 
kývla. Svědkové Jehovovi by mě jistě 
přivítali s otevřenou náručí. Děkuji, 
Bože, že nade mnou bdíš.

Zuzana Kohoutová

A jako doplnění ještě pár 
konvenčnějších otázek…

Co tě potěší?
Procházka v přírodě. Knížka, která ža-
doní, abych ji znovu otevřela. S láskou 
připravené jídlo. Lidská blízkost, roz-
hovor. Tu a tam sklenka červeného vína 
s plnou chutí.

Čím se zabýváš?
Občas vezmu do ruky příčnou flétnu, 
někdy kytaru, a snažím se na ně něco vy-
loudit. Taky si ráda zazpívám. Sousedi si 
zatím nestěžují:-)

Jak ses dostala poprvé do Vršovic?
Díky webu, který vypadal, že ho stvořil 
člověk, ne robot. A zásluhou pastoračního 
rozhovoru s Matějem, jehož srdečné po-
zvání na bohoslužbu nešlo nepřijmout.

Proč jsi ve sboru zůstala?
Abych překonala vlastní mylné představy 
o křesťanství a křesťanech. Abych po víc 
než dvacetiletém duchovním hledání ve-
doucím přes katolictví, zen buddhismus, 
šamanismus a pohanství někde konečně 
zakotvila, přestala hledat a začala nachá-
zet. A taky kvůli místním, o kterých jsem 
postupně zjistila, jak laskaví, přijímající 
a otevření jsou.

Co by se ti líbilo, kdyby ve Vršovicích 
bylo (a teď logicky není)? 
Meditační skupina – za tou si chodím 
k ses trám a bratrům do CČSH.

Kde nejraději sedíš na bohoslužbách? ☺
Před oltářem, v druhé řadě zezadu. Tuším, 
že je to třetí řada zepředu – pěkně upro-
střed modlitebny.

Poděkování básní
Jiřinka Adamcová: Taková jarní říkanka

Trhám trhám sedmikrásky
Ozdobí mi moje vlásky
Je mi tak pět nebo sedm
Vyběhla jsem tiše za dům
Tam na louce pod tou strání
Nejsou ani k spočítání
Věneček z nich krásný bude
Já se budu líbit všude

Trhám trhám sedmikrásky
Snad vyhladí moje vrásky
Spěchám dokud slunce svítí
Je prý zázračné to kvítí
Sedm už mi dávno bylo
Trochu vzpomínek mi zbylo
Hlavu šedé vlasy kryjí
Jenom láska nepomíjí
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obsah: podle bodu 1, Michael Otřísal – 
vzpomínka na L. Hejdánka, ZF – Anketa. 
Sbírky a také JJ – přidat QR kod!
Info k hoaxům – Josef nebo Ondřej Č. + 
úklidová brigáda před otevřením prostor!

Reflexe
•  Bohoslužby – dobrý, i pořad po boho-

službách dobrý, i poutní bohoslužby… 
i předtáčky 1. čtení a modlitby. 3. 5. 
2020 – TV

• Třicátníci
•  Chleby pro lidi bez domova – další 6. 5. 

(Bára – napsat Báře SMS, kdy přijedu 
pro chleby)

Technické
VZT: další jednotka, volán opravář a zažá-
dáno o fakturu
Nákup generátoru ozonu společně 
s Jablíčkovem: kartičku s nápisem „Po-
zor ozon!“ Vymyslet, jak by to fungovalo 
– jednomyslně! a koupit spínací hodiny. 
Aby navazovala na úklid atd.
Pokračovat ve streamování bohoslužeb – 
ano. A jak to uděláme – zatím stativ s ka-
merou mezi lidem. Vytažení kabelu od mix 
pultu a webkamery.

Hospodářské věci
Celkové příjmy:  76 391 Kč

Z toho:
Nájemné Srbínská:  9 000 Kč
Salár:   37 640 Kč
Sbírky na potřebu sboru:  11 501 Kč
Sbírka HDL JJ:   2 200 Kč
Sbírka JTD JJ (archová):  6 950 Kč
Postní sbírka Diakonie:  9 100 Kč
Celkové výdaje:  51 566,88 Kč

Sbírky: 
Probíhající: na potřeby sboru, postní Dia-
konie ČCE, JTD JJ
Provedené: Sbírka na tisk ČCE a jinou pu-
blikační činnost, Sbírka HDL Jeronýmovy 
jednoty
Provést: Sbírka pro Diakonii (31. 5.) – jak 
jsme zvyklí při bohoslužbách a online.

Máme možnost si požádat o odpuštění ½ 
nájmu od MČ – Ano, 3 se zdrželi
Půjčka JJ – vyplňujeme a čekáme na hos-
podářská data.

Různé
VSS – bude v září
Ekumenické bohoslužby – 21. 5. 2020 
přehodit na červen (11. 6. 2020). Zavolat 
ekumeně.
Sborová dovolená – ano bude.

Termín příštího staršovstva 28. 5.

Zápis mimořádného staršovstva 29. 4. 2020
Zápis: schválení posledních dvou zápisů: 
schváleno
Zapisovatel: Matěj Opočenský

Bohoslužby
Kdy začneme? 17. 5. bohoslužby pro seni-
ory – ve sboru a 24. 5. rodinné bohoslužby 
– zkusili bychom je udělat venku (hřiště 
u sboru).
Preferujeme být „doma“ v Tulské, o pro-
nájmu jiných prostor neuvažujeme.
•  Jak si poradíme s počty: průzkum, po-

řadník (Doodle)
•  Zpěv: 1–2 sloky, bohoslužby co nejvíc 

klasické, ale zkrácené

•  Interaktivní ohlášky – místo kávy, čaje 
a rozhovorů

•  Večeře Páně 31. 5. 2020: kalíšky, dbát na 
bezpečnost (dezinfekce)

Technicky: rozestavět židle s dostatečným 
odstupem, dezinfekce, bohoslužby venku: 
zkusit domluvit technické zázemí v Malém 
Edenu, sehnat nanovložky do roušek
Zpěváci a adventisté: Spektrum: Ano, 
skupina kolem Jitky a Ondřeje – zatím ne, 
zjistíme Rainbow a adventisty. Povolíme, 
ale zaškolíme.
Katakomby: v příštím týdnu mají vyjít 
Katakomby. Úterý večer sazba, čtvrtek 
dopoledne zanesení korektur. Návrhy na 

namísto programů životní proměny laciné 
tretky, přetřené nevkusným náboženským 
lakem nebo falešně zaznívajícími nábožen-
skými frázemi… Na jedné straně přívrženci 
náboženských butiků, na druhé straně hla-
satelé ,kázně především‘, obojí se ve svorné 
spolupráci účastní na další devalvaci evan-
gelia.“ Až se musím smát, jak dnes jeho 
očima ohmatávám tu bohatou žeň spolků na 
obnovu duchovních tradic, to okázalé brz-
dařství části církví a nad každým podobným 
jevem se dětinsky ptám: „tohle či ono jsme 
se naučili od Ježíše? To bychom bez Něj ne-
uměli?“ Vzpomínám, jak (přes kritiku jeho 
tehdejší praxe spolupráce s režimem) doká-
zal na J. L. Hromádkovi ocenit to, že církev 
vyvedl z resentimentálního ohlížení zpět na 
tzv. zlaté časy první republiky. A hned mě na-
padá, jak moc bychom lidi tohoto nasazení 
a důrazů potřebovali dnes, až se budeme 
oklepávat z pandemie a budeme v pokušení 
jen restartovat to staré známé, zavedené 
a přitom zranitelné, v mnohém posedle zvrá-
cené, neudržitelné, neperspektivní.

Jenže tenhle obrat k nově uchopenému 
otevřenému lidství nemůžeme čekat od 
nějakého geniálního politického systému 
či spasitelské osobnosti. Jak nám Ladislav 
připomínal od let devadesátých, demokracie 
bez demokratů, tj. odpovědných sebevědo-
mých občanů, nikdy nemůže dobře fungovat 
a vždy bude generovat populisty, technology 
moci a autoritáře s pouhým demokratickým 
přestřikem. A že krom osobních postojů to 
s tímto důrazem myslí vážně, mohli jsme 
my okolo vidět i na tom, že jeho domovem se 
vždy procházely hrdé a svébytné kočky a ne 
příchylní a služebníčkovští psíci.

Tolik by se toho ještě chtělo říci o tomhle 
neokázale inspirativním člověku, ale neje-
nom redaktor našeho časopisu, nýbrž i La-
dislav sám by to zřejmě razantně stopnul 
jako „pěnu dní“, protože to pravé dubové se 
neděje, když se kroutí a šlehají slova, ale když 
tady a teď odpovídáme na současnou výzvu 
pravdy, která (Rádlovými slovy) neexistuje, 
ale platí. Tož pozdě, ale přece: Ladislave, 
díky. Michael Otřísal

Český bratr, Protestant a denně Satellite online!
Podívejte se, o čem píší evangelická periodika. Jsou nyní online a stojí za to! Protestant se 
snaží dívat za hranice naší země a Český bratr poctivě rozebírá naší církevní realitu. Vřele 
také doporučejeme Satelitte denní zprávy Aleše Březiny – www.zpravy.org
http://www.ceskybratr.cz/archives/23310#more-23310 
https://protestant.evangnet.cz/; http://zpravy.org/Web/denik/2020-05-04.html

Malá ukázka z deníku 
Satellite 4. 5. 2020 (Komentář 
k rozhovoru na Radiožurnálu)

TP: Jaké jsou podle vás šance, že Joe Bi-
den bude Donaldu Trumpu vážným sou-
peřem? Protože podle jednoho veřejného 

http://www.ceskybratr.cz/archives/23310#more-23310
https://protestant.evangnet.cz/
http://zpravy.org/Web/denik/2020-05-04.html
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A ještě několik myšlenek 
Ladislava Hejdánka:

Někde v tomto světě, někde v tomto státě 
a v této společnosti se musí najít nezbytný 
počet lidí, kteří spolu uzavřeli spojenectví 
na život a na smrt ve službách pravdě, ni-
koliv ve službách státu či ve službách spo-
lečnosti. Tito lidé slouží lidstvu právě tím 
a jenom tím, že žijí, pracují a myslí tak, aby 
se všechno (i oni sami) dostalo do světla 
pravdy. Ve světle pravdy se však skuteč-
nost nevyjevuje jen taková, jaká jest (jak si 
to většina Evropanů dodnes myslí), nýbrž 
to, jak je dána, se zároveň objevuje v napětí 
s tím, jaká by měla být.

Svobodný duch a univerzita (1989)

Potřebujeme státníky, kteří budou my-
slet alespoň ve staletích, a myslitele, kteří 
myslí v tisíciletích…

Evropa – naše budoucnost (2004)

Musíme si také odvyknout hledat původ 
ohrožení naší svobody jen venku, kolem 
sebe, v okolnostech, neboť původcem své 
vlastní nesvobodnosti můžeme být také 
my sami. Svobodný člověk musí umět 
být svobodný i sám od sebe a také od své 
„přirozenosti“, mluvíme tu o „sebeovlá-
dání“; v tom přece spočívá kultivovanost 
a kultura, kdo to nedokáže, tomu se jeho 
svoboda převrací ve svévoli. Svoboda je 
cosi jako vnitřní síla, nadvláda ducha nad 
danostmi a okolnostmi, tedy i nad vlastní 
„přirozeností“, vlastní „povahou“.

Svoboda a myšlenka  
lidských práv (2006)

Demokracie bude mít tím blíže k „pra-
vému stavu obce“ a k pravdě, čím kulti-

vovanější, tj. vzdělanější a vnímavější 
bude vztah k „tomu pravému“ a k pravdě 
u každého občana, tedy u každého z nás. 
Rozpoznání toho pravého nebo alespoň 
pravému bližšího od nepravého anebo 
pravému vzdálenějšího je sice úkolem kaž-
dého občana a každého člena společnosti, 
ale zejména úkolem intelektuálů a výsost-
ným posláním filosofů.

Demokracie a intelektuálové – 
vláda lidu a vláda pravdy (1994)

Dnešní situace mezi vzdělanci je tristní. 
Razí se trend specializovaných odborníků 
– a tak máme odborníky na Kanta jako od-
borníky na kovaříky… Takoví odborničící 
odborníci jsou pohroma filosofie – ale mají 
zelenou. A bohužel, vychovávají své ná-
stupce v tomtéž duchu: nutí je pamatovat 
si spoustu nepotřebných údajů, cpát je do 
sebe po léta… Místo aby je naučili myslet.

Evropa – naše budoucnost (2003)

V sobotu 9. 5. posnídejme férově
Druhou sobotu v květnu se již pravidelně slaví Světový den pro fair trade. U nás mívá oslava 
podobu pořádání tzv. Férových snídaní v mnoha městech a obcích ČR – jedná se o komunitní 
„piknik“ v parku či na náměstí, na kterém se scházejí lidé příbuzného smýšlení, aby společ-
nou konzumací doma připravených dobrot z fairtradových a lokálních potravin podpořili 
myšlenku eticky uvědomělé spotřeby.

Uvažovali jsme, že bychom se k této 
aktivitě letos mohli ve sboru také připojit. 
Okolnosti se však vzhledem k pandemii 
koronaviru změnily a proto je letos Férová 
snídaně přesunuta do domácího prostředí. 
I když tedy akce nemůže mít komunitní 
rozměr, stále má velký smysl se k ní při-
pojit. Naši pěstitelé a chovatelé neměli 
několik týdnů možnost prodávat své zboží 
na farmářských trzích, ale ještě náročnější 
situací procházejí pěstitelé v rozvojových 
zemích. O tom, jak je současná pandemie 
a její ekonomické dopady ovlivňují, se mů-
žete dočíst na webu koordinátora Férové 
snídaně, organizace Fairtrade Česko a Slo-
vensko: https://fairtrade-cesko.cz/.

A kde vlastně sehnat faitradové výrobky? 
Někteří jistě znáte Obchůdek Jednoho 
světa (https://www.jedensvet.org/), který 
sídlí ve sborovém domě vinohradského 
sboru ČCE na Korunní 60 a má otevřeno 
každý všední den od 13:30 do 18:00. Na-
vštívit můžete také od pondělí do pátku 
(10:00 – 19:00) obchod Fair & Bio 
(https://www.obchodfairbio.cz/) poblíž 
metra Florenc na Sokolovské 29.

A pro čerstvé věci si můžete zajít na far-
mářské trhy, v úterý, čtvrtek a sobotu třeba 
na Kubánské náměstí nebo od středy do 
soboty na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Pokud se chcete k akci připojit i ofi-
ciálně, přidejte se na Facebooku k udá-
losti „Férová snídaně 2020“ a pro sdílení 
svých fotek či zkušeností použijte hashtag 
#SnidamFerove. Vydařené recepty jistě na-
jdou prostor i v Katakombách a příští rok už 
snad budeme moci snídat „naživo“ někde 
venku poblíž sboru. Hanka Pernicová

průzkumu jeho podpora dokonce převý-
šila podporu stávajícího prezidenta.

DN: To záleží na mnoha faktorech. Ten 
nejdůležitější je podle mne, jak se vypo-
řádá tato administrativa s tou koranavi-
rovou kalamitou, která stále ještě není 
u konce, a jestli se podaří vládě poté rychle 
nastartovat ekonomiku. Tak si myslím, že 
Biden nemá nejmenší šanci. Pokud se to 
nepodaří, tak ta šance bude daleko vyšší, 
ale myslím si, že třetím faktorem je, že na 
sjezdu demokratické strany není vylou-

čeno, že Biden nominován nebude, pro-
tože v poslední době se moc na veřejnosti 
neobjevuje a jeho projevy začínají být jaksi 
inkoherentní.

Fakta: Podle průzkumu veřejného mí-
nění mezi 13. dubnem a 5. květnem je 
pro Bidena 47,6 %, pro Trumpa 42,3 %. 
Ve všech průzkumech vede Biden, pouze 
IBD/TIPP tento průzkum dává stejné 
šance oběma kandidátům.

Tak uvidíme! Díky, Aleši, a zdravíme 
přes oceán! MO

https://fairtrade-cesko.cz/
https://fairtrade-cesko.cz/
https://www.jedensvet.org/
https://www.obchodfairbio.cz/
https://www.facebook.com/hashtag/snidamferove
https://www.facebook.com/hashtag/snidamferove


Vydává: Sbor Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéž. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; http://www.facebook.com/cce.vrsovice
Č.ú.: Česká spořitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní číslo
Návrh obálky: T. Vokatý; Korektury: T. Hrubý; Odpovědný redaktor: M. Opočenský
Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kč, poštovné 13,80 Kč

Upozornění: Uveřejněné články nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce SD

Vydává: Sbor Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Vršovice, Tulská 1
Adresa redakce tamtéž. Tel.: 272 734 010, Sb.mobil: 776 123 320, e-mail: vrsovice@evangnet.cz,
http://vrsovice.evangnet.cz; /cce.vrsovice; youtube ČCE Praha 10 - Vršovice
Č.ú.: Česká spořitelna 280963329/0800, variabilní symbol: 10+osobní číslo
Návrh obálky: T. Vokatý; Korektury: T. Hrubý; Odpovědní redaktoři: M. Opočenský, Marika Vojtíšková
Náklady na jeden výtisk: 11,50 Kč, poštovné 13,80 Kč

Recept: Kvásek a domácí chléb
Kvásek
Suroviny: žitná mouka, voda 
Další potřeby: nepotřebná nádoba, ve které se kvásek usídlí, třeba velká sklenice

Postup: První den dejte do sklenice tři lžíce žítné mouky a tři lžíce vody a promíchejte 
je, měla by to být konzistence lívancového těsta a sklenici nechte stát někde v teple. 
Druhý den do sklenice přidejte zase tři lžíce mouky a vody a znovu promíchejte. Třetí den 
udělejte to samé. Další den byste mohli pozorovat ve sklenici bublinky, což znamená, že 
se kvásek probudil. Po zpozorování bublinek přidáme 5 lžic mouky a vody. Pokud kvásek 
výrazně zvětší svůj objem, můžeme jej dát do ledničky a přikrmovat jednou za 3-4 dny, 
nebo ho dokrmit moukou a vodou na vámi potřebný objem. (Pokud bublinky nevidíte, tak 
buďte trpěliví, možná má kvásek málo tepla nebo málo vody a bude mu trvat déle, než se pro-
budí. V tom případě pokračujte dva tři dny stejným tempem, než se začnou tvořit bublinky.)

A jestli nemáte čas na zakládání, tak se podívejte na www.pecempecen.cz, kde je mapa 
lidí, kteří vám kvásek rádi dají.

Jeden recept na malý chleba

V míse smícháme kvásek, polovinu mouky, vodu, sůl a kmín a těsto necháme dvě 
hodiny kynout. Poté do těsta přisypeme zbylou mouku a případná semínka, smícháme 
a těsto dáme do menší kulaté pečíčí formy. Dle chutí osypeme kmínem a necháme znovu 
vykynout. Rozpálíme troubu a ložíme do ní hrníček s vodou a náš chleba. Pečeme nej-
dříve 15 minut na maximum, pak snížíme na 200 °C a pečeme dalších 45 minut. Hotový 
chléb by měl mít kůrku a zvonit.

250 g kvásku,
400 g mouky (polohrubá pšeničná, ale 
třeba i 200 žitné + 200 pšeničné, nebo 
špaldové)

cca 300 ml vody
lžička soli
lžička kmínu + kmín na posypání
semínka dle chuti
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