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Zbožnost je cvičení ducha, které můžeme dobře 
přirovnat k cvičení těla. Obojí se může stát člověku 
jen  samoúčelným  pěstováním  vlastního  obrazu, 
útěkem a falešným bohem. Ale stejně tak se to při 
dobré rutině stává posilou zdravého života a zdro-
jem pro  to,  aby  člověk mohl  s  vděčností  přinášet 
ovoce víry.”
Jak  tedy  být  opravdu  zbožný?  Pojďme  o  tom 

společně přemýšlet. Sdílejme mezi sebou, co pro-
hlubuje naši víru. Co nám pomáhá usměrnit naše 
etická mířidla. Co jsem přejal od rodičů, či praro-
dičů? Modlím se večer? Sám nebo společně? Mám 
bibli a otevírám ji někdy?
Rád bych další  sborové dopisy  věnoval  různým 

praxím,  které  by  nejen  rozvíjely  zbožnost,  ale 
hlavně víru. Budu rád za vaše příklady dobré praxe. 
Přeji Vám pěkné čtení. Třeba i zbožné.

Matěj Opočenský

Sborovka 2020

Pojede se? Nepojede se? I jelo se! I letos navzdory 
virové situaci většina původně přihlášených na sbo-
rovou dovolenou do šumavských Nových hutích od-
jela. Většina, respektive všichni až na naši rodinu. 
My jsme si užili nějakou prima chřipečku, která nás 
zcela odrovnala a přikovala k postelím. Ale sboro-
vou dovolenou to nenarušilo. Lenka Vokatá všechno 
zorganizovala před, při i po návratu domů. Nikdo by 
to neuměl lépe. Pepík Bartošek mě hravě zastoupil 
a večerní programy zajistil. Hru pro děti připravil 
Janek Šilar, a taky lezecký výlet vymyslel. Obecně prý 

Zbožnost má možnost
Tak zněl název Sjezdu nejen evangelické mládeže v roce 2001 v Olomouci. V té době to byl 
pro mě název trochu záhadný a hlavně nudný. Na Sjezd jsem ale přesto jel a byl jsem za to 
moc rád. Obecně mě tyhle sjezdy dost pozitivně ovlivnily. To triko z olomouckého Sjezdu 
s oním názvem dokonce mám. Po návratu domů jsem se ho ale styděl nosit, tak je triko pořád 
jako nové. Jen už se do něj tak pěkně nevejdu.

Proč o tom píšu? Synodní rada vyhlásila 
pro tento rok 2020 jako téma k diskuzi právě 
zbožnost.  Přiznám  se,  že  jsem  to  úplně 
přehlédl, ale v červenci nám to ve sborové 
zásilce  osvěžili  a  já  se  zastyděl  podruhé. 
Nejenže nenosím triko s umožněnou zbož-
ností, navíc  jsem ještě zasklil  takové velké 
téma. Jsem bez-zbožník… Co s tím?
Cítíte-li  se  jako  já  také někdy bezbož-

níky,  zkuste  to  změnit.  Ale  jak,  aby  to 
nebylo divadlo,  ale  fakt  zbožnost,  která 
tříbí ducha a vztah k Bohu i  lidem? A  je 
to vůbec nutné?
V  letošním  květnovém  čísle  Českého 

bratra napsala  skvělý  článek o  zbožnosti 
Jana Hofmanová, farářka z Brna 1. Já z něj 
pěkný kus odcituji.
“…pravá zbožnost je podle bible ctnost 

(L 2,25; Sk 10,2; Tit  1,8),  projevy  zbož-
nosti jako např. modlitby, posty, žehnání, 
bohoslužby, oběti atd. jsou v Bibli význam-
nou a předpokládanou složkou života vě-
řících. Apoštolové  vyzývají  k  vytrvalosti 
v modlitbách,  Ježíš  učí  učedníky modlit 
se, koná pouť do Jeruzaléma, slaví rituální 
hod, padá při modlitbě tváří k zemi.

A tato péče o víru pokračuje dál a ne-
přestává  ani  v  době  reformační.  Běžně 
byly  vydávány  knihy,  které  osobnímu 
prožívání  víry napomáhaly  (např.  knihy 
modliteb a postily). Výjimečné postavení 
u nás měla Praxis pietatis (O cvičení v po-
božnosti pravé), podepsaná J. A. Komen-
ským. Tyto příručky měly sloužit jako vo-
dítko pro  každodenní hledání  osobního 
vztahu s Bohem. Člověk sám se s pomocí 
takové  orientace  měl  stávat  sám  sobě 
(resp. své rodině a celému svému hospo-
dářství) farářem a prožívat své dny s vě-
domím Boží blízkosti.
Zajímavé je, že Komenského dílo, zbož-

nost  kultivující,  není  originální  spis,  ale 
vychází z překladů tehdejších anglických 
autorů (L. Bayly: Practice of Piety; J. Hall: 
The Art of Divine Meditation) a čerpá také 
ze starší katolické příručky křesťanské as-
keze a duchovního života (T. Kempenský: 
Následování Krista). Komenský předává, 
co považuje za nosné. Varuje protestanty, 
kteří by snad na základě učení o osprave-
dlnění  upadali  do  náboženské  a mravní 
lenosti a vlažnosti.
Křesťanskou zbožností  tedy  rozumíme 

uvědomovat si duchovní stránky vlastního 
života a rozvíjet spiritualitu s orientací ke 
Kristu (a z toho plynoucí etiku). Jde o hle-
dání způsobů, jak svůj život kypřit Božím 
slovem s vědomím Boží přítomnosti. Při-
tom je důležité, že  jde právě více o to vě-
domí, tedy spíš o reflektované poznávání, 
než jen o pouhé subjektivní dojmy a pocity.

/ Editorial
Přechod z prázdninového modu 

na ten běžný pracovně-školní 
je vždycky těžký. Ten letošní je 
navíc obtěžkán nervozitou, jak se 
vyvine situace s virem Covid-19, 
který nás zaměstnává už skoro od 
začátku roku.

V situacích, kdy se mám vrhnout 
do nové, nepříliš zmapované etapy, 
si vzpomenu na mladého Jozua, jak 
stojí před hranicemi země zaslíbe-
né a vidí, kolik úkolů, nepříjemných 
a složitých situací ho čeká, a přesto 
ví, že musí jít. Na cestu přijímá 
požehnání od samotného Hospo-
dina. Slib, že s ním bude, jako byl 
s Mojžíšem a slovo: „Buď rozhodný 
a udatný, neměj strach a neděs se, 
neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s te-
bou všude, kam půjdeš.“ Neboť země 
zaslíbená za to stojí!

Rozhodnost a  udatnost. To 
když se člověk naučí, má vyhráno. 
Umět se rozhodnout a být udat-
ný, to zbavuje strachu i děsů. Jo-
zuovi Hospodin zaslibuje přítom-
nost, v Kristu Ježíši skrze křest ji 
zaslibuje i nám. Buďme rozhodní 
i udatní. Obezřetní i zodpovědní. 
Zbytečně si nedělejme starosti, 
to je cesta spíš do otroctví, před 
námi je vždycky země zaslíbená 
se svými úkoly i radostmi. Ta za 
to životní napětí stojí.

Dětem, učitelskému sboru 
a rodičům přeji vstup do tohoto 
školního roku s chladnou hlavou 
a  dobrou pevnou nadějí. Všem 
ostatním pak dobrou mysl.

Hospodin, ať požehná a učí nás 
rozhodnosti a  udatnosti po celý 
školní rok.         Matěj Opočenský

foto: Richard Šípek
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abyste o kandidatuře sami přemýšleli, nebo zapře-
mýšleli, kdo by byl pro správu vašeho sboru vhodný. 
Pojďte do toho. Práce i úkoly z toho nějaké vyplývat 
budou, ale všechno je zvládnutelné a člověk se toho 
taky spoustu naučí a sejdou-li se před jednáním se-
nioři je připraveno i báječné občerstvení.

Co je tedy náplní staršovstva?
Staršovstvo je správním orgánem farního sboru. 

Odpovědností  celého  staršovstva  je pečovat o du-
chovní  život  sboru,  pastoračně  doprovázet  jeho 
členy, dbát na  řádnou administrativu, dodržování 
řádů a dobré hospodaření (viz Církevní zřízení § 22, 
23 a Řád o správě církve, oddíl H. – vše najdete na 
portálu Evangnet v záložce ČCE). Konkrétní ucho-
pení bude záležet na našich možnostech, obdaro-
vání a času.
Vršovické  staršovstvo  tvoří  10  volených  členů 

(presbyterů neboli starších) a  jeden virilní (farář). 
Schází  se  zpravidla deset  krát do  roka. Současné 
staršovstvo  jedná  většinou 4.  čtvrtek  v měsíci  od 
20.00  a  když  jsme  disciplinovaní,  za  dvě  hodiny 
bývá hotovo. Volit budeme i 3 náhradníky, u nichž 
je stanoveno pořadí, ve kterém jsou posléze povo-
láváni do služby presbytera, jestliže někdo z řádně 
zvolených svou službu předčasně ukončí.
Kandidátku pro volbu nového staršovstva připravuje 

staršovstvo stávající. Jak už ale píšeme v úvodu, chceme 
se přitom dotazovat vás všech členů a členek sboru na 
vaši preferenci. Pomozte nám vybrat vhodné kandidáty 
a kandidátky. Už teď máte příležitost vhodit do modré 
krabice pod schody své návrhy. Návrhy ale také můžete 
říct jednotlivým současným presbyterům, nebo je doru-
čit přes různé sborové komunikační kanály (šeptanda 
je ale nejistá). Koncem září s kandidáty promluvíme, 
zjistíme, zda by volbu přijali, a co by vám rádi o sobě 
v říjnových Katakombách sdělili.
Za kandidáty můžete navrhovat členy sboru starší 

21 let. Své nominace vhazujte do krabice nejpoz-
ději v neděli 20.9. Nejlépe však do 10.9. kdy za-
sedá staršovstvo. Seznam členů a členek naleznete 
na  sborové nástěnce. Hledání nového  staršovstva 
je také příležitostí, jak se nově poznat, mluvit spolu 

Sestavujeme kandidátku k volbě 
staršovstva, pomozte nám s ní
Volba staršovstva proběhne 11. října 2020 při výročním sborovém shromáždění. Přijďte 
volit, nebo volte na dálku podle návodu, který sepsal náš kurátor Tomáš Vokatý (viz níže).

V  této  části  vás  zveme  do  přemýšlení, 
kdo by měl  správu sboru na dalších 6  let 
vykonávat.  kdy  zasedá  staršovstvo.  Ne-
děste se té délky. Jednak to uteče jako voda 
(potvrdí současné členstvo), na střídačce 
budou  připraveni  náhradníci  a  pak  také 
být ve staršovstvu je ve vršovickém podání 
radost. Opravdu  i přesto,  že  jsme si  jako 
sbor za  těch posledních šest  let prošli  le-
dasčím,  třeba  velkou  sborovou debatou, 
vytopením i úvahami nad novým místem, 
bavili jsme se o liturgii, celocírkevních vě-

cech, opravili  jsme byt,  tak  jsme všechno 
zvládli s humorem i vážným zájmem o sbor 
a jeho směřování. Nepropukaly mezi námi 
boje duchovní ani fyzické, občas jsme de-
batovali  víc, než  jsme chtěli,  ale  vždycky 
jsme se nakonec vrátili k původní otázce. 
Proč by nemohlo v takové příjemné atmo-
sféře  pracovat  i  nové,  nejspíše  částečně 
obměněné staršovstvo?
Mám za to, že vršovický sbor na  to má 

potenciál veliký a chtěli bychom vás členy 
a  členky  i  ty nové a  i  ty  vzdálené  vyzvat, 

atmosféra byla skvělá a jelo nebývale mnoho 
lidí. Hrálo se, povídalo, výletilo, společně va-
řilo, no prostě jako každý rok.

A kam příští rok?
Nakonec  nejspíše  opustíme  šumavské 

hvozdy a  vyrazíme za krásami Vysočiny 

k Novému Městu na Moravě do malé vísky 
Moravec (nesplést jako já s Moravčí). Ob-
jekt nalezla Lenka Vokatá a my jsme tam 
s Evou a dětmi byli na prohlídce.  Je  tam 

opravdu nádherně. U malebného zámku 
s ještě krásnějším parkem se nachází zcela 
nově zrekonstruované dvoupodlažní, pů-
vodně hospodářské, stavení, které jako by 
bylo  připravené  pro  nás.  Velká  kuchyň, 
společenská  místnost,  malá  tělocvična, 
venku možnosti ke hrám a perfektní gril. 
Pokoje apartmánového typu i pokoje oby-
čejnější, ale vždy s umyvadlem. Naprosto 
skvělý majitel pan Výleta, který má fousy 
jak  pohádkový  dědeček,  se  jen  tak  neo-
kouká. Zvlášť když se postaví na svůj bal-
kon a hledí k zámku. Termín je ale nakonec 
volný jen jeden, a to 24. – 31. 7. 2021. Tak 
snad nás bude moct jet alespoň tolik, ko-
lik letos plus my. Cena za pronájem celého 
objektu vychází cca 200,- / noc za dospě-
lého. Přesné ceny za děti brzy doplníme. 
Rezervaci musíme učinit co nejdřív, hlaste 
se tedy Lence. Čas společné sborové dovo-
lené je vzácný, neváhejte a pojeďte. Každý 
rok je to moc fajn.  Matěj Opočenský

Volba 
staršovstva 
na dálku
Na výročním sborovém shromáž-
dění v neděli 11. října budeme vo-
lit nové staršovstvo sboru. Jednací 
a volební řád ČCE umožňuje také 
volit staršovstvo na dálku, bez 
účasti na sborovém shromáždění. 
Přinášíme praktické informace, 
pro ty, kteří by rádi volili tímto 
způsobem:

Staršovstvo  před  výročním 
sborovým  shromážděním  při-
praví  a  zveřejní  kandidátní 
listinu.  Budeme  volit  10  členů 
staršovstva a 3 náhradníky. Kan-
didátní  listina bude vyvěšená ve 
sboru na nástěnce a otiskneme ji 
v příštím čísle Katakomb.

Pokud  budete  chtít  volit  na 
dálku oslovte nejpozději 27. září 
2020 předsedu staršovstva 
(Tomáš Vokatý, tomas.vokaty@
evangnet.cz, 603 528 626) nebo 
místopředsedu staršovstva  (To-
máš Hrubý). Domluvíme s vámi 
termín,  kdy  vás  navštíví  pově-
ření  členové  staršovstva,  abyste 
mohli vykonat volbu.

Členy  sboru,  kteří  o možnost 
volby na dálku požádají, navštíví 
nejpozději  den  před  konáním 
výročního  sborového  shromáž-
dění dva pověření  členové  star-
šovstva, seznámí je s kandidátní 
listinou, pravidly volby a umožní 
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se  bude  volit  na VSS. Tuto  informaci  je 
třeba dát do zářijových Katakomb. V říj-
nových Katakombách vyjde kandidátka. 
A všechny členy sboru je třeba připravit 
na to, že budou schvalovat kandidátku na 
VSS. Zástupci volební komise by obchá-
zela zájemce o dálkovou volbu od chvíle 
vydání  kandidátky  do  dne  před  VSS. 
Staršovstvo  odhlasovalo  jednomyslně 
možnost dálkové volby. Bude zveřejněno 
v zářijových Katakombách.

Konfirmace: během  října  by  také 
mohla  proběhnout  konfirmace,  pokud 
se pro ni Hedvika s Táňou rozhodnou. – 
S konfirmací předběžně souhlasili. Před-
běžné  datum  konfirmace:  8.  listopadu. 
Bude  brzy  načase  sbírat  další  skupinu 
konfirmandů.

Vstup do sboru: Hana  P.  uvažuje 
o  vstupu  do  sboru,  Zdeno  B.  zůstává 
v kontaktu se sborem.

Proběhlo: Ekumenické bohoslužby – 
v menším počtu, ale v hezké atmosféře. 
Svatba Tomáše Jelínka ml. a Lucie Líba-
lové 20. 6. 2020 12.00 U Salvatora. Vý-
let otců s dětmi – vyšehradské kasematy 
a  pak  výlet  do  Kunratického  lesa,  kde 
jsme v obecné rovině radili o nápravě věcí 
lidských. – Vše se vydařilo.

Proběhne: Horoušánky 4.9. a 16.9.(se-
nioři);  svatby: Mirka Humlová, Molná-
rovi, Stiborkovi, Espinoza, Chrudimští.

Katakomby září: co  tam  dáme?  – 
Volby  a  hlasování.  – Uzávěrka  26.  8.  – 
Vyhlásit  sbírku na  ozónovač.  – Vysvět-
lení  k  Jeronýmově  jednotě,  proč  nám 
nebyly  splátky  odpuštěny  a  debata  na 
Staršovstvu.

Technické: VZT – další  jednotka, vo-
lán opravář a zažádáno o fakturu – stále 
na obojí čekáme. Generátoru ozonu: my-
slím, že se daří střídání Jablíčkov a sbor 
i  ozonování  samotné  –  Vše  funguje! 

Obnova světel  nejen  nad  stolem Páně – 
Michal O. by chtěl spouštěcí světla.

Hospodářské věci: Emil  V.  –  už  teď 
jsme  vybrali  polovinu  rozpočtovaného 
částky  saláru. Děkujeme  všem. Podáno 
–  žádost  o  odpuštění  ½  nájmu  od  MČ 
(TV) – Zaevidováno, ale výsledek zatím 
neznáme. Žádost o odpuštění splátek JJ 
–  zpráva  delegáta  TH.  Archová  sbírka 
na  JJ  vynesla  letos  méně  cca  10  000,- 
Obecně  letošní  sbírka  v  seniorátu  byla 
velmi slabá… (Částka 10 000 Kč z našeho 
sboru není  tak malá, odpovídá to výno-
sům sbírky  z předchozích  let  (9 450 Kč 
a 14 650 Kč), navíc během roku probíhají 
další dvě sbírky na JJ. Problém také vidím 
v tom, že ve stejnou dobu probíhá postní 
sbírka Diakonie ČCE, která  je mnohem 
více „sexy.“ – TV) – žádost o odpuštění 
neprošla.  Je možné na začátku roku ur-
čit konkrétní částku, kterou sbor odvede 
z rozpočtu, např. 15 000,- Kč.

Sbírky: Provedené sbírky: Sbírka  pro 
Diakonii  (svatodušní):  2280 Kč, Sbírka 
solidarity sborů (Personální fond): 2040 
Kč.  Sbírka Diakonie  na  pomoc  zasaže-
ným  povodněmi  na  Olomoucku  –  vy-
píšeme  archovou,  nebo  určíme nedělní 
sbirku,  nebo  budeme  jen  propagovat 
v ohláškách? – Schválena nedělní sbírka 
na tyto účely. Provést: Sbírka pro Evan-
gelickou  akademii  –  6.  9.  Sbírka  pro 
sociální  a  charitativní  pomoc  –  neděle 
díkčinění Vyhlásit sbírku na ozónovač. – 
Jednomyslně schváleno.

Fairtrade skříň: po domluvě  s  Jelín-
kovými: skříň si vezmou na starost a ob-
chod se rozjede v září. Moc jim děkujeme! 
Uzamykatelná skříň: hledáme řešení, ale 
to půjde Systém obchodu: „obchůdkový 
kruh”: Hana P.  se  určitě  zapojí. Možná 
i Zuzka Kohoutová a další.

Termín příštího staršovstva: 10. 9. 2020

a ptát se, co od sboru vlastně očekávám, co mi chybí, 
nebo naopak přebývá. Rozhodně nevynechejte ani 
stávající presbytery. Účast na sborovém životě, zá-
jem o sbor i širší církev, komunikativnost, spolehli-
vost, ochota ke službě jsou dobrými vklady. Zváni 
jsou ale i ti, kdo do této doby tolik vidět nebyli, ale 
zájem o činnost ve staršovstvu by měli.
Staršovstvo  se ujímá  funkce hned po volbě. Na 

první  schůzi  volí  kurátora  (druhého  statutárního 
zástupce sboru) a předsedu staršovstva. Po dohodě 
se  seniorátním  výborem  pak  při  bohoslužebném 
shromáždění skládá slavnostní slib.

-Staršovstvo-

Zápis staršovstva 
25. 6. 2020

Sborový život: Večeře Páně: zakoupeny  dva 
velké  tácy a 36 skleniček připomínající kalíšky + 
dlouhodobě máme 20  stříbrných kalíšku  z  vino-
hrad. Doprovod: nově také oslovován Matouš H. ze 
Žižkova. Online stream: musíme vytvořit tým lidí, 
kteří se o vysílání budou starat. Není to náročné, 
ale  spíš  zodpovědné. Osloven Matyáš R.,  zatím 
zaučení manželé Vojtíškovi. Nápad  oslovit  ještě 
Sama F., případně Denise F., Dana H.? Napadá vás 
ještě někdo? Také Slávek H. umí s vysíláním vše, 
ale volat pouze v případě nouze. Lidé stále sledují 
streamované  bohoslužby. Třicátníci  se  v  červnu 
nesešli. Děti  ano  a  docela  pravidelně. Středeční 
biblická  ne. Konfirmandky  ano. Pastorace  po  te-
lefonu  i  fyzicky. Vanda K. upadla  a  leží  ve Vino-
hradské nemocnici. Jinak snad na tom není nikdo 
výrazně špatně, nebo jinak.

VSS s volbou staršovstva bude 11. 10. 2020: 
Proběhne také volbou na dálku. Zájemci o volbu 
z  domova  musí  minimálně  dva  týdny  předem 
požádat,  navštíví  dva  zástupci  volební  komise 
a  převezmou  od  něj  obálku  se  zalepeným  hla-
sem. Toto musí proběhnout minimálně den před 
volbou. Volby na dálku jsou platné, pouze pokud 
dálkoví voliči volí podle téže kandidátky, podle níž 

jim  tajné hlasování. Člen  sboru 
volící  na dálku  vloží upravenou 
kandidátní  listinu  do  připra-
vené  obálky  označené  nápisem 
VOLBA  a  zalepenou  obálku 
předá  pověřeným  členům  star-
šovstva. Každý volič může v lis-
tině kandidáty škrtat a připsat 
jiné.

Pověření členové staršovstva 
jsou  povinni  zajistit  předání 
všech  obálek,  které  obdrží  od 
členů  sboru  volících  na  dálku, 
zvoleným  skrutátorům.  Spolu 
s  obálkami  předají  skrutáto-
rům  také  seznam  členů,  kteří 
o  volbu  na  dálku  požádali, 
a  prezenční  listinu  se  jmény 
a podpisy členů, kteří  se volby 
na dálku zúčastnili.

Hlasy odevzdané na dálku jsou 
platné pouze v případě,  že  sbo-
rové  shromáždění  schválí  volbu 
stejnou kandidátní listinou, pro-
střednictvím  které  byla  prove-
dena volba na dálku.

Hlasy, které byly odevzdány na 
dálku,  budou  započteny  pouze 
v  prvním  kole  volby.  V  něm  se 
počet voličů přítomných ve shro-
máždění zvýší o počet hlasů ode-
vzdaných na dálku.

Počet  žadatelů  o  volbu  na 
dálku  a  počet  hlasů  odevzda-
ných  na  dálku  musí  být  vý-
slovně uveden v zápise o vyko-
nané volbě.

Tomáš Vokatý
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trpí pocity viny z činů, na které není hrdý. 
Žádám kněze o neformální zpověď. Stavy 
hrůzy a děsu při meditaci díky Bohu pomalu 
odeznívají. Nastává kýžený klid, jenž je z ji-
ného zdroje. Při  kázání  se dozvídáme,  že 
na cestě do nitra člověk nejdřív potká své 
vlastní  těžkosti. Má  je obejmout, zamávat 
jim a jít dál. Je neuvěřitelné, jak to sedí.

Den šestý
S dech beroucím strachem přicházím ke 

zpovědi. Doprovázející vtipkuje, zda jsem 
si  to  nerozmyslela,  mě  však  do  smíchu 
není. „Začni, až budeš připravena“ a pak…
ticho. Pomalu klopýtám  skrz  všechna  ta 
je mi  líto,  že  jsem… mého  dosavadního 
života. Což  se neobejde bez  strachu,  slz, 
zahanbení, zmlknutí uprostřed vět násle-
dovaným  i  několikaminutovým  tichem. 
Všemu je nasloucháno, vše  je přijato. Cí-
tím obrovský vděk, že všechny lítosti a viny 
mohu nechat za sebou.

Den sedmý
Hledám spolu s knězem cesty, jak navá-

zat vztah s Marií, s matkou boží. Poznávám, 
že ji potřebuji ve svém spirituálním i seku-
lárním  životě.  Vyznávám,  sestry  a  bratři 
v Kristu, že se nevejdu ani do evangelických, 
ale ani do katolických škatulek. Snad mi to 
odpustíte.  Snad  nejsem  jediná.  Ale mezi 
bratry katolíky je mi stejně dobře, jako mezi 
Vámi,  evangelickými  čitateli.  Jen  z úplně 
jiných důvodů – u nás v katakombách mi-
luji společenství lidí. Tady, v klášteře, jsem 
vděčná za  to, co nabízí katolická spiritua-
lita, když odhaluji její první stránky…

Den osmý
Objevuje  se  vztek  na  Hospodina.  Na 

radu doprovázejícího vedu upřímný  roz-
hovor  o  svém  zuřivosti  se  Stvořitelem. 
„Bože, proč jsi mě nechal narodit se do své 

rodiny? Proč jsem byla vystavena v dětství 
a dospívání utrpení, které na celý můj život 
vrhá stíny v podobě úzkostí a depresivních 
epizod?“ Mrazení  v  zádech  z  pocitu,  že 
jsem vyslechnuta.

Den devátý
Včera  v  kázání  zaznělo,  že  tak  jako  se 

Mojžíš  vracel  z  hory mezi  svůj  lid,  i my 
musíme sestoupit  z posvátného prostoru 
do labyrintu světa s jeho vřavou, chaosem, 
hrubostí  a problémy. Racionálně vím,  že 
svět má  i  své  jemnější  stránky.  Pocitově 
se  však  cítím  otevřená,  zranitelná.  Ze 
včerejšího  kázání  si  připomínám  cenné 
rady, jak si uchovat kontemplativní postoj 
i po exerciciích. Poslední hodiny strávené 
v krásné klášterní  zahradě v  tichu, které 
jsem  se  naučila  milovat.  Pak  opouštím 
spolu  s  budoucí  kmotrou  klášterní  zdi, 
které mi přijdou bezpečné. Jako by se staly 
domovem… Vracím se do světa.
Otče, děkuji, že jsem mohla být s tebou. 

Děkuji za neuvěřitelnou laskavost obou do-
provázejících. Děkuji ti za Vršovický sbor, 
kam se můžu vrátit. Dej mi sílu najít si v ru-
chu všedních dní čas na to být s tebou.
A trochu odlehčení na závěr: Jeden z do-

provázejících poznamenal, že tento náš kurz 
učinil  absolutní  rekord  v množství  sežra-
ného jídla a vypitého kafe (kávovar ke konci 
už chudák vypovídal  službu). Z  toho usu-
zuje, že byl pobyt náročný pro mnohé, takže 
splnil svůj účel. :-)           Zuzana Kohoutová

Kontemplativní exercicie u bratří jezuitů 
aneb 9 dní v Kolínském klášteře
Dovolte mi se s Vámi podělit o pár zážitků. Budou to jenom drobné a nedokonale popsané 
střípky z emocionálně, mentálně, fyzicky i spirituálně velmi náročného ač podnětného po-
bytu, ze kterého budu čerpat jako z pramene živé vody.

Při zpětném čtení napsaného se mi vy-
bavují  další  útržky  –  záblesky  úsměvů, 
drobná gesta dávajíc přednost,  laskavost 
organizátora  při  vysvětlování  zadávaní 
práce,  síla  skupiny,  jenž  umožnila  po 
klopýtnutí znovu se zvednout,  jít dál, ne-
zdrhnout.  Bolesti  zad,  kyčlí,  dvě  téměř 
probdělé noci.

Den první
Stojím s budoucí kmotrou před branou 

kláštera. Stejně jako ve filmech je obehnán 
vysokou zdí, takže nemůžeme nakouknout 
do tajemství, která skrývá. Železná brána 
se  znakem  Tovaryšstva  Ježíšova  se  za 
námi zavírá. S mrazením v zádech přichází 
strach, co nás čeká.

Den druhý
Nespala jsem ze strachu z neznámého, 

takže při prvních meditacích doslova usí-
nám na meditačním polštáři. Dle  kruhů 
pod  očima  některých  účastníků  nejsem 
sama. Klášterní  život  začíná – 5,5 hodin 
denně strávených v kontemplativní mod-
litbě, hodina práce, každý večer mše s eu-
charistií. A mlčení. Atmosféra neměnného 
a posvátného ticha v kapli se zobrazením 
Ježíše  a Marie  přes  celou  zeď,  a  oknem 
s barevnými vitrážemi. Kvadratura (vnitř-
ním  čtvercovým  prostorem)  vzbuzující 
představu  procházejících mnichů  z  hlu-
boko staženými kápěmi, klenby, těžké du-
bovými dveřmi a kříže v každé místnosti. 
Po  prvním  rozhovoru  s  knězem  mně 
dochází,  že  letmá modlitba  ráno  a  večer 

a  jedna  bohoslužba  týdně  k  vybudování 
hlubšího vztahu s Bohem prostě nestačí.

Den třetí
Druhý rozhovor s knězem, kdy mi objas-

ňuje, že kontemplativní modlitba je trávení 
času s Bohem, kdy je potřebné vše ostatní 
včetně sebe sama odložit stranou. Díky ti-
chu poznávám a potýkám se se svými men-
tálními návyky – vracím se do minulosti, 
dělám si obavy z budoucnosti a vedu ima-
ginativní rozhovory se svými blízkými. Prý 
je přirozené prodlévat v přítomnosti. Zdá 
se, že moje přirozenost se někam vytratila. 
Ještěže atmosféra je láskyplná a doprová-
zející odlehčují náročnost toho všeho tady 
svým lehce kousavým smyslem pro humor.

Den čtvrtý
V čase meditace  jsem prostřednictvím 

temnoty a  ztišení  vystavena  své hrůze  ze 
šílenství a smrti. Nastává u mě to, co psy-
chologové nazývají stav paniky – třes, hy-
perventilace, pocení, mdloby. To všechno 
v  tichu meditační místnosti,  kde  všichni 
sedíme  v  téměř  nepřerušovaném  tichu 
jako  sochy.  Kněz  naslouchající  mému 
zážitku mě  nabádá  k  upřímné  rozmluvě 
s Bohem o své nedůvěře k němu. Nelze se 
neřídit jeho radou.

Den pátý
V  noci  opět  nespím,  připadám  si  jako 

mravenec trpící osobní důležitostí v mrave-
ništi s dalšími 7 miliardami podobně nasta-
vených mravenců. A tenhle mravenec navíc 
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jsou zranění nebo mrtví. Lidé  ztrácí naději,“  říká 
o současné situaci ve městě doktorka Alia Abboud, 
ředitelka rozvoje Libanonské společnosti pro vzdě-
lávání a sociální rozvoj (LSESD) a dodává: „Velmi 
teď potřebujeme a vítáme všechny projevy solida-
rity, které nám pomáhají jít dál.“
Kvůli tragickému výbuchu a nové vlně koronavi-

rové epidemie hrozí opět zavření škol a další výpa-
dek vzdělávání u těch,  jež válka v Sýrii a chudoba 
částečně připravila o jejich dětství. Škola a vyučo-
vání kombinované s drobnou, ale pravidelnou po-
travinovou či finanční pomocí,  je  v mnoha přípa-
dech hlavní prevencí dětské práce, brzkého vdávání 
dívek či  jiných negativních  jevů. Pomáhá dlouho-
době  zabránit  tomu,  aby děti  zůstaly  v nekončící 
smyčce chudoby.

Pokud můžete, pomozte obyvatelům Bejrútu i Vy, 
můžete tak učinit skrze diakonický on-line darovací 
formulář na webu: https://postnisbirka.diakonie.cz/. 
Vyplnění  je  rychlé, můžete si nechat vystavit dár-
kový certifikát a nám velmi usnadníte administra-
tivu při vystavování potvrzení o daru. Děkujeme.

Ivana Dingová, koordinátor Postní sbírky

Český bratr má novou šéfredaktorku
Takhle se Adéla Rozbořilová představila v úvodníků prázdninového dvojčísla. Přejeme jí 
hodně sil a radosti v práci pro někdy zcela nevypočitatelně krásnou jednotku jménem Česko-
bratrská církev evangelická. A pokud ještě nemáte ČB předplaceného, učiňte tak, je to vážně 
dobrý nejen církevní infoservis, ale zejména duchovní inspirace. To samé platí i o časopisu 
Protestant a dalších periodikách, které ve sboru naleznete.

Milé  sestry, milí  bratři,  vážení  čtenáři, 
pokud  čtete Českého  bratra  pečlivě,  jistě 
jste si všimli, že na portrétní fotografii pod 
textem úvodníku se změnila tvář. Po dlou-
hých deseti  letech  totiž odchází z  redakce 
dosavadní  šéfredaktorka Daniela Ženatá. 
Vítat vás  tak bude od nynějška  tvář moje. 
Se změnou v šéfredaktorském křesle se ne-
vyhnutelně změní  i  tvář časopisu, doufám 
ale, že to bude obměna jemná a příjemná.
Mojí  předchůdkyni  se  za  roky  jejího 

působení podařilo  vybudovat  z  časopisu 
prosperující  a  inspirativní  periodikum, 
které oslovuje  čtenáře  i  daleko  za hrani-
cemi naší církve a republiky. Pro Českého 
bratra udělala mnoho dobrého, mezi vším 
lze  připomenout  např.  novou  grafickou 
úpravu či množství různých příloh (např. 
CD), které v Českém bratru v průběhu let 

vyšly. Za vše, co pro časopis a církev vyko-
nala, jí patří slova hluboké vděčnosti.
Nabídku vést Českého bratra  jsem při-

jala s potěšením, ale také s bázní a poko-
rou. Navázat na úspěšné vedení časopisu 
se stoletou tradicí je nelehký úkol, zároveň 
ale  výzva,  které  se  plně  ujímám.  Věřím, 
že s Boží pomocí se mi podaří pokračovat 
tak, aby časopis svého čtenáře stále bavil, 
inspiroval i povzbuzoval. Služba v redakci 
i pro církev je mi milá a doufám, že bude 
přinášet radost také vám. Těším se na roz-
manitou  práci  a  prosím  čtenáře,  aby  ke 
mně byl zejména v počátcích laskav.
Tématem  letního  dvojčísla  je  Radost, 

a tak pevně doufám, že se do něj s radostí 
začtete.

Příjemné čtení a požehnané léto 
přeje Adéla Rozbořilová

Odkaz na aktuální číslo: http://www.ceskybratr.cz/archives/category/aktualni-cislo

Postní sbírka se prodlužuje pro Bejrút
Milí přátelé, jen díky Vaší velké podpoře, a to i přes nesnáze a starosti spojené s koronakrizí, 
vynesla letošní Postní sbírka úctyhodných 545 000 Kč a my Vám za to ještě jednou velmi dě-
kujeme. Vybranou finanční částku jsme tak bezprostředně poslali do Bejrútu na vzdělávání 
dětí v chudinské čtvrti Hay El Gharbeh – tedy na účel, na který byla určena.

Mezitím se však situace v Bejrútu velmi 
změnila. S ohledem na tragickou explozi 
v Bejrútu a na škody, které způsobila,  se 
Diakonie  ČCE  rozhodla  poslat  dalších 
300 000 Kč na akutní pomoc.

„Pro mnoho  rodin  žijících v Libanonu 
je tohle poslední kapka. Kvůli ekonomické 
krizi přišli o práci a životní úspory. Potá-
cejí se na hranici chudoby, protože prudce 
vzrostla cena potravin. Nyní je výbuch při-
pravil  o  střechu nad hlavou,  jejich blízcí 

Sjezd mládeže: 
Konec? Začátek!
Báli jste se, že letos nebude sjezd, co? 
Tak nebojte, bude a bude skvělej.

Zveme vás na sjezd (nejen) evan-
gelické  mládeže,  který  se  letos 
uskuteční na Vsetíně, v termínu 25. 
až 28. září. Áno, bude to na 4 dny! 
Téma je Konec? Začátek!
V  pátek  zahájíme  sjezd  v  kul-

turním domě, v sobotu nás čeká 
množství přednášek, workshopů, 
koncertů, slam poetry… V neděli 
bude  program  pokračovat  spo-
lečnými  bigbítovými  bohosluž-
bami  a  další  vlnou  přednášek, 
workshopů a koncertů. V pondělí 
nás čeká dobrovolnický den a zá-
věrečné požehnání.
Během sjezdu bude také mož-

nost  sejít  se  k Taizé modlitbám 
a  ranním  chválám,  posezení 
v  pražské  kavárně,  PUBu,  ča-
jovně, projít se po Vsetíně…
Sjezdový  poplatek  letos  činí 

350 Kč + strava a nocleh. Přihla-
šujte se tady.
Letošní  Sjezd  (nejen)  evan-

gelické  mládeže  pořádají  koor-
dinátorky  sjezdu Lali  a Ája pod 
záštitou města Vsetín, ve  spolu-
práci s farními sbory ČCE Vsetín 
Horní  sbor  a  Dolní  sbor,  s  od-
dělením mládeže ČCE a  s Celo-
církevním odborem pro mládež 
(COM).

https://mladez.evangnet.cz/akce/
sjezd-nejen- evangelicke-mla-
deze-2020

http://www.ceskybratr.cz/archives/category/aktualni-cislo
http://www.ceskybratr.cz/archives/category/aktualni-cislo
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jak získané nové vědomosti předávat dál 
lidem s podobnou životní zkušeností.
Sociální gerontoložka Lucie Vidovićová, 

která v rámci projektu věnovaného proble-
matice seniorů a vln veder připravila me-
todiku  výzkumu  a  seminářů,  chce  spolu 
s Arnikou „seniory a  seniorky naučit,  jak 
ochránit sebe  i  lidi ve svém okolí před ne-
gativními dopady teplotních vln a zároveň 
využít  jejich vlastní  zkušenosti. Přece  jen 
jsou právě oni těmi nejlepšími odborníky na 
to, co  tato skupina potřebuje. Z výzkumů 
také víme, že seniorům velmi záleží na bu-
doucnosti planety už i kvůli jejich vnouča-
tům. V projektu spojujeme  jejich motivaci 
s  praktickými  opatřeními,  která  ochrání 
jejich zdraví, posílí občanskou participaci, 
vlastní aktivní stárnutí a zvyšuje  jejich za-
pojení do sousedských komunit.“
Cílem  setkání  bylo  zvýšit  informova-

nost a zapojení do rozhodování o životním 
prostředí  skupiny  seniorů  v  souvislosti 
s ochranou před letními horky a adaptač-
ními  opatřeními  na  klimatickou  změnu. 
Na  základě  dat  získaných  z  proběhlých 
setkání,  nyní  vzniká  studie,  která může 

sloužit  jako  podnět  pro  městské  pláno-
vání a rozhodování samosprávy a upozor-
nit na možné  inovace v oblasti  zdravotní 
péče či speciální programy, které umožní 
podporu opatření, jež zranitelnost skupiny 
seniorů budou snižovat.

Co je Arnika
Arnika  je  ekologická  nevládní  orga-

nizace.  Její část Arnika – Centrum pro 
podporu  občanů  se  od  roku  2008  jako 
jediná  z  nevládních  organizací  syste-
maticky věnuje problematice územního 
plánu  Prahy.  V  posledních  letech  se 
jeden  z  týmu Centra  zaměřuje  také  na 
problematiku projevů klimatické změny 
v prostředí měst a zapojování aktivních 
komunit  seniorů  do  rozhodování  o  ži-
votním  prostředí.  Pořádá  vzdělávací 
akce  pro  veřejnost  a  komunální  poli-
tiky. Kromě pražských témat  je Arnika 
– Centrum pro podporu občanů aktivní 
například  na  poli  ochrany  stromů  ros-
toucích mimo les, v ochraně bosenských 
řek či podpoře ukrajinských občanů bo-
jujících o zlepšení stavu ovzduší.

Navozovaná panika jako způsob života
Sociologické publikace vesměs označují výrazem „panika“ spontánní, těžko regulovatelné 
a úzkostné chování velkých skupin lidí, vycházející z nějakého obecně sdíleného přesvědčení 
(ať již založeného na něčem reálném, nebo na pouhé fámě). V zásadě s tím souhlasím; mým 
záměrem však je, zamyslet se nad typem paniky, který se této definici poněkud vymyká – totiž 
nad panikou nikoli spontánní, nýbrž navozovanou.

Připomeňme:  samo  slovo odvozujeme 
od jména starořeckého boha Pana, napůl 
člověka a napůl kozla, který jak samotným 
zjevem, tak i svým křikem naháněl strach 
těm, kdo ho vyrušili ze spánku nebo z tou-
lek po lesích. Pan byl truchlivý bůh; ostatní 
bohové  jím  pohrdali,  prožil  nešťastnou 
lásku k nymfě Syrinx…

Každá  doba  měla  a  má  své  panické 
chvíle,  v nichž  se hroutí  jistoty  a očeká-
vání,  lidé  se  shlukují  do  velkých  skupin 
a  chovají  se nepředvídatelně, na  základě 
prožitků a nikoli  racionální úvahy. Něco 
je prostě ohrožuje (buď reálně, nebo jsou 
o  tom aspoň hluboce přesvědčeni) a oni, 
protože  nemají  vypracovaný  (a  vyzkou-

Zachraň souseda/
sousedku před vedrem
Klimatická změna není tabu ani pro lidi žijící v České 
republice. Extrémní projevy počasí, jako jsou vlny ve-
der zažíváme každé léto. Snižuje se úrodnost, ubývá 
vody, klesá odolnost lesů. Spolu s dalšími faktory je 
klimatická změna také příčinou šestého vymírání 
druhů živočichů i rostlin. Někde je to spíše vidět, ně-
kde zase slyšet (nebo lépe řečeno už neslyšet).

Na oteplování planety  se  ve  velké míře podílejí 
města a také ona silně pociťují jeho dopady. Hustě 
zastavěné  oblasti  s  nízkou  schopností  vsakování 
vody a malým podílem zeleně, která kromě zadržo-
vání vody ochlazuje okolí, kumulují teplo a vytvářejí 
tzv. tepelné ostrovy. Ve městech mají negativní pro-
jevy postupující  klimatické krize největší dopady 
na zranitelné skupiny, jako jsou například senioři. 
Jedním  z  rizikových  faktorů  zvýšené  mortality 
v extrémních teplotních podmínkách je věk. Fyzi-
ologické  stárnutí,  nemoci,  užívané  léky  ovlivňují 
zhoršující  se adaptaci na extrémní výkyvy  teplot. 
Vzhledem k demografickému růstu populace bude 
tato problematika velkou výzvou jak pro sektor ve-
řejného zdravotnictví a zdravotnický personál, tak 
pro sociální pracovníky. V České republice se této 
problematice nevěnuje dostatečná pozornost, zcela 
pak chybí dostatečný důraz na prevenci zdravotních 
následků těchto extrémních výkyvů teplot.
I z tohoto důvodu se organizace Arnika rozhodla 

v roce 2020 zaměřit mimo jiné na vzdělávání o kli-
matické změně, vlnách veder a jejich dopadů na se-
niory. V létě proběhly dva semináře, kde se kromě 
hrozeb senioři dozvěděli i praktická řešení. O tom, 
jak extrémní počasí zvládat promluvily lékařky Eva 
Topinková  (přednostka Geriatrické kliniky 1. LF 
UK)  a  Emmanuela  Fernandová.  Tipy,  jak  přežít 
vedro konzultované s Evou Topinkovou naleznete 
v přiloženém letáku.
Kromě lékařských rad účastníci workshopu zís-

kali od andragoga a pedagoga Michala Šeráka tipy, 

Zářijový synod ČCE
Synod ČCE proběhne mimořádně 
na podzim. Vzhledem k nouzovému 
stavu se termín 2. zasedání 35. sy-
nodu Českobratrské církve evange-
lické posunul na 17.–19. září 2020.

Synod je nejvyšší zákonodárné a ří-
dící shromáždění (parlament) Česko-
bratrské církve evangelické, složené 
z volených poslanců z jednotlivých se-
niorátů. Současným předsedou synodu 
je Jiří Gruber. Předsednictvo synodu: 
za kazatele: Jiří Gruber, Jan Plecháček 
a Miroslav Pfann a za laiky: Vladimír 
Buzek, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů. Sy-
nod tvoří 74 poslanců z jednotlivých 
seniorátů a Evangelické teologické 
fakulty UK. Kromě toho synod na ka-
ždé zasedání povolává poradce, kte-
rými jsou většinou odborníci na určité 
oblasti církevní práce, zaměstnanci 
církevního ústředí nebo bývalí členové 
vedení církve.

Program synodu je velmi široký. Od 
hospodářských a ekonomických záleži-
tostí se běžně dostane i na témata spole-
čenská. Jádrem rokování je ale zejména 
správa církve (rozpočet, nebo také 
slučování sborů) a její duchovní život. 
Letos se synod bude zabývat například 
rolí presbyterů v ČCE, nebo o různých 
podobách bohoslužby, novém zpěv-
níku, diakonii ČCE i supervizi kazatelů. 
Letos proběhne méně voleb, tak bude 
zasedání bohatší na debatu. Své místo 
bude mít také rozhovor nad plněním 
strategického plánu.

Poslanci synodu i ti, kteří jej připra-
vují vás prosí o přímluvné modlitby. Ať 
je práce synodu nejen církvi prospěšná 
a je vedena Duchem Svatým.       -red-
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šený) obranný vzorec  chování, upadnou 
do chaosu. Známe paniky na burzách, na 
bojištích, na trzích, v divadlech, na fotba-
lových  stadionech, paniky  vyvolané  epi-
demiemi apod. A každý  jistě  zažil  i  svou 
„soukromou paniku“, kdy jej něco k smrti 
vyděsilo a propadl (dočasnému) nekoordi-
novanému chování a  jednání, za které se 
s odstupem někdy i zastyděl…
Mám na mysli  jiné paniky. Nemohu se 

zbavit dojmu,  že naše doba přináší  stále 
více  těch,  které  jsou  jaksi  navozovány. 
Nemusí  být  přímo  řízeny  určitými  kon-
krétními  osobami  či  organizacemi  (ne-
mám v oblibě tzv. spiklenecké teorie!), ale 
přesto „fungují“ a  jsou nesmírně účinné. 
Dokonce si myslím, že na jisté podobě pa-
niky  je  celá naše  (post) moderní  společ-
nost založena!
Mám  na mysli  stav,  kdy  se  cítíme  být 

objekty působení „čehosi“, čemu nerozu-
míme, nemůžeme s tím nic dělat – a přesto 
to na nás naléhá, manipuluje s námi a zne-
pokojuje nás to. Cožpak sama tržní ekono-
mika není  založena na každodenním vy-
volávání skupinových obav nakupujících, 
zda zboží seženou (a kolik bude stát) i pro-
dávajících, zda zboží prodají (a za kolik)? 
Cožpak reklama a marketing cílevědomě 
nevyvolávají v příjemcích paniku, že to, co 
včera platilo, je dnes již „passé“, že nejsou 
dostatečně „in“ či „cool“ ve svých rolích, 
že  je  potřeba  stále  cválat  kupředu?  Což 
nás média ustavičně nebombardují  zne-

jisťujícími a protichůdnými informacemi, 
takže v našich duších  se  stupňuje neklid 
a obavy?? Není snad móda neustálým vy-
voláváním pocitu nedostačivosti??
Ano,  troufám  si  říci,  že  jistý  druh  pa-

niky je de facto motorem soudobé společ-
nosti,  že  je  vytvářen a přiživován proto, 
aby „tekutá“ společnost proudila čím dál 
víc  a  bouřlivěji.  Chcete  další  příklady? 
Nic proti politické (i jiné) korektnosti. Nic 
proti  ochraně menšin. Ale  chybí-li  kulti-
vovaný dialog, stávají se tato témata ve ve-
řejném prostoru námětem panik,  jejichž 
obětí nemusejí být „jen“ pomníky či názvy 
ulic, ale mezilidské vztahy! Zygmunt Bau-
man  v  jedné  knize  porovnává  „mastur-
bační  paniku“  19.  a  počátku  20.  století, 
jejíž  obětí  byla  autonomie  mladistvých 
a  nárůst  hysterické  péče  o  ně,  s  dnešní 
„panikou z pohlavního zneužívání“,  jejíž 
obětí  jsou,  bohužel,  naopak  mezigene-
rační pouta a lidská důvěrnost. Celkovým 
výsledkem jakékoli paniky totiž je, snížení 
„kompetentnosti“ lidí, něco s daným pro-
blémem reálně udělat, vyřešit jej. A tak to 
nechá na „těch druhých“…
Bojme se  takovýchto panik, neboť nás 

zbavují autority, svobody i odpovědnosti. 
Vzpomeňme si: bůh Pan děsil, protože ho 
vyrušovali. Nenechme se zastrašit a „vy-
rušujme“ dál; budeme-li přitom hrdě stát 
a nepřijmeme roli ovcí, možná, že ubude 
panik, neboť přestanou mít smysl.

Petr Nesvadba
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Recept: „Nadívajna“ – nejen na dívání!
(aneb skvělý oběd, večeře, snídaně či dezert)
Již nějakou dobu se učím různé rodinné recepty od babičky. Většinu z nich úspěšně praktikovala 
již moje náchodská prababička Věra Tomšová rozená Slezáková, kterou jsem ale nikdy nepoznala. 
Nadívajna se nenadívá, ale můžete ji „nadít“ ovocem, takže bude „naditá“ a hotová je, než se 
nadějete. Naučila jsem se ji od babičky Jarmilky. Ačkoli jsem ji dělala poprvé, výsledek byl zcela 
podařený a to nejen na pohled. Když ji totiž uděláte podle instrukcí a pohlídáte si konec pečení, 
nemůžete nic zkazit.
Když  se  někomu urodí  na  zahrádce  nějaké  ovoce  (např.  švestky, meruňky,  broskve, 
třešně atd.), může se těšit na vynikající jídlo. Letos jsem pekla nadívajnu s mámou. Máma 
nejprve rozpůlila a vypeckovala švestky. Počkala, než budu mít hotové těsto, abychom 
mohly nasypat švestky na nadívajnovým těstem vylitý plech. Poté dala nadívajnu péci. Po 
upečení má nadívajna kolem lákavý límec ze zlatavé kůrky. Nadívajnu jsme měli tentokrát 
k večeři a moc jsme si pochutnali. Na večeři jsme pozvali i babičku. Když se nadívajna 
nesní, dáte si ji rádi i druhý den – buď studenou z lednice nebo si ji ohřejete chvíli v troubě 
a je jako právě upečená. Můžu vám říci, že až ji ochutnáte, budete si ji dělat často.

Ingredience:
250 g polohrubé mouky
0,5 l mléka
4 vejce
trochu větší špetka soli
ovoce (dle vlastního výběru: meruňky, 
třešně, švestky, jahody nebo borůvky)
moučkový nebo třtinový cukr
olej nebo máslo

Postup:
První  čtyři  ingredience  smícháme  ve 

středně  velké  míse.  Vše  dobře  promí-
cháme, aby v těstě nezůstaly žádné hrudky. 

Připravíme si ovoce (peckovice rozpůlíme 
a  vypeckujeme).  Pozor:  Těsto  nalijeme 
na  předehřátý,  olejem  nebo máslem  vy-
mazaný plech a ovoce rozprostíráme rov-
noměrně na právě nalité  těsto. Dáme do 
trouby. Nadívajnu pečeme, tak dlouho až 
jsou okraje dozlatova  (přibližně 25 – 30 
min. na 180 °C). Hotovou nadívajnu lehce 
posypeme  moučkovým  nebo  třtinovým 
cukrem. Nakrájíme a podáváme.
Doufám, že si všichni pochutnáte ales-

poň jako já.
Přeji Vám dobrou chuť!

Miriam Radová



 Program na září a říjen 2020

3. 9. 2020 20.00 h setkání třicátníků – další v září podle domluvy Tulská 1, Praha 10

4. 9. 2020 odpoledne

Horoušánky OPEN  
Do Horoušánek jsme letos zváni místo na konci školního roku na začátek toho nového. 
Děkujeme Jelínkům! Zváni jsou i noví členové a členky sboru. Jednotlivci i rodiny s dětmi. 
Společné jídlo, sportování, povídání a zpívání. Prostě hezké sborové odpoledne až večer, na 
krásné zahradě za Prahou. Spojení autobusem nebo autem (dle domluvy).

6. 9. 2020 9.30 h bohoslužby s dětmi (13. po Trojici)
káže Matěj Opočenský, v případě 
dobrého počasí venku na hřišti

10. 9. 2020 20.00 h schůze staršovstva

11. 9. 2020 10.00 h bohoslužby na zámečku Domov pro seniory - Vršovické náměstí

13. 9. 2020 9.30 h bohoslužby (14. po Trojici) káže Matěj Opočenský

13. 9. 2020 10.00 h
seniorátní den s bohoslužbami s dětmi a přednáškou 
Pavla Hoška na téma Tolkien, Seton, Foglar

Kladno, Generálka Klapálka 37/1394

16. 9. 2020 13.00 h Horoušánky OPEN pro seniory

17. 9. 2020 – 19. 9. 2020 Synod ČCE Praha

20. 9. 2020 9.30 h bohoslužby s VP (15. po Trojici) káže Matěj Opočenský

21. 9. 2020 – 30. 9. 2020 dovolená Matěj Opočenský

27. 9. 2020 9.30 h bohoslužby (16. po Trojici) káže Anička Pokorná

4. 10. 2020 zveřejnění kandidátní listiny pro volby staršovstva ve sborovém dopise Katakomby

4. 10. 2020 9.30 h bohoslužby s dětmi (17. po Trojici) káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020 9.30 h bohoslužby (18. po Trojici) káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020 9.30 h výroční sborové shromáždění a volba staršovstva

18. 10. 2020 9.30 h bohoslužby (19. po Trojici) káže Matěj Opočenský

Pravidelný program

V září se postupně rozjede i pravidelný sborový program. Pokud situace dovolí, tak by program mohl vypadat takto 
a byl by pro tyto skupiny. Program se může samozřejmě podle vašich nápadů, potřeb, preferencí měnit.

Setkání seniorů: čtvrtek 14.00 h jednou měsíčně ve sboru – program připravují nejčastěji hosté, nebo Alena Štěpánová.

Biblická nejen pro seniory: středa 15.00 h skupinka dospělých k přemýšlení nad biblí – pokračování v četbě 1. listu do Korintu.

Skupina nejen třicátníků: úterý/čtvrtek 20.00 h 1–2× měsíčně (zatím) ve sboru – Matoušovo evangelium.

Konfirmandi: letos na podzim také nejspíše dokončí konfirmační cyklus naše dvě konfirmandky. Nastoupí-li po 
nich další, a kdy se budou scházet záleží na zájemcích. Ideální věk na začátek 2–3 letého cyklu je 12 let.

Setkání dětí v Jablíčkově: středa 17.15 h – novozákonní příběhy.

Akce na říjen?
Jak by vám zněla evangelická pouť? Nebo oživit biblické soustředění na nějakém pěkném místě?  
Rád bych něco z toho uskutečnil během října. Jeli byste?



Fa
ir 

tr
ad

e 
sk

říň
P

ře
s p

rá
zd

ni
ny

 se
 n

ám
 sk

ut
eč

ně
 p

od
ař

ilo
 

vy
ro

bi
t u

za
ví

ra
te

ln
ou

 sk
ří

ň 
v n

aš
í s

bo
ro

vé
 

kn
ih

ov
ně

. C
o 

to
 z

na
m

en
á?

 Ž
e t

am
 o

d 
zá

ří
 

na
le

zn
et

e r
ůz

né
 p

ro
du

kt
y z

 O
bc

hů
dk

u 
je

dn
oh

o 
sv

ět
a 

za
 fa

ir
ov

é c
en

y.
 

D
ěk

uj
em

e M
ag

dě
 Je

lík
ov

é.


	Zbožnost má možnost
	Sborovka 2020
	Sestavujeme kandidátku k volbě staršovstva, pomozte nám s ní
	Volba staršovstva na dálku
	Zápis staršovstva 25. 6. 2020
	Kontemplativní exercicie u bratří jezuitů 
	Český bratr má novou šéfredaktorku
	Postní sbírka se prodlužuje pro Bejrút
	Sjezd mládeže: Konec? Začátek!
	Zářijový synod ČCE
	Zachraň souseda/sousedku před vedrem
	Navozovaná panika jako způsob života
	Recept: „Nadívajna“ – nejen na dívání!

