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Komenského Unum necessarium
Volné pokračování v tématu zbožnost, tentokrát podle Jana A. Komenského (28. 3. 1592 – 
15. 11. 1670). Dva roky před svou smrtí napsal Jan Amos knihu, která se do češtiny překládá 
jako Jedno nezbytné. Celý název pak zní Jedno nezbytné vědět, co člověk potřebuje v životě, 
ve smrti i po smrti, které ne nezbytnými věcmi znavený a k jednomu nezbytnému se uchy-
lující stařec J. A. Komenský v 77. roce svého věku předkládá světu k úvaze. Uvádíme zde 
Závěr této knihy, dle překladu Luďka Brože z roku 1999.

…něco o nejdůležitějším užívání Kristova 
pravidla– aby se člověk spokojil ne s několika 
málo nebo s jednou z vnějších hodnot (…), 
ale SE SEBOU SAMÝM, se svými vnitřními 
hodnotami (dary, obdarováními), o které ho 
nelze připravit. O tom řekl Kristus: Co pro-
spěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí 
sebe sama? (L 9,25) A naopak: Co mu škodí, 
když ztratí všechno, ale sama sebe získá? Nic; 
má ‑li sama sebe, má vše. To mi připomíná 
známé slovo Biase, který když ztratil svou 
vlast Priéné1 a jiní prchali obtíženi svými 
cennostmi, odpověděl na otázku, proč si nic 
svého s sebou nevzal: Vždyť já mám s sebou 
všechen svůj majetek. Měl to ovšem v srdci, 
ne na ramenou, a jak říká Valerius Maximus2. 
Mohl to vidět duch, ne oči. Jestliže to obdivu-
jeme a chválíme jako hrdinné slovo a čin, jak 
bychom tisíckrát víc nechválili Syna Božího, 
který se kvůli nám stal člověkem, nic nechtěl 
mít z vnějších věcí; když umíral, i šat z něho 
stáhli a před ním se o něj dělili – a neměl ani 
vlastní hrob, ačkoliv byl Pán nebes a země. 
Když k tomu vedl své žáky, říkával: Hledejte 
Království boží a jeho spravedlnost a ostatní 
vám bude přidáno. A když se jednou jakýsi bo-
hatý mládenec ptal na cestu spásy, odkázal ho 
Pán na cestu Božích přikázání; a když ten od-
pověděl, že se o to vždycky snažil, a co že tedy 
ještě zbývá, aby udělal, odpověděl Pán: 
Chceš ‑li být dokonalý, jdi a prodej všechno, co 
1  Bias jeden ze sedmi starověkých mudrců, vrstevník Kroisův, 

jeho vlast Priéné zničili Peršané r.545 nebo 544 př. Kr.
2  Římský autor doby Tiberiovy; napsal devět knih Pamětihod-

ných výroků a činů.

máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, 
a pojď a následuj mne (Mt 19,21). Odtud i ty 
Kristovy paradoxy, které křesťané nutně po-
třebují pochopit: Blažení chudí, protože Boží 
království je vaše. Blažení hladovějící, poně-
vadž budete nasyceni. Blažení, kteří teď plá-
čete, protože se budete smát. A naopak: Běda 
vám, boháči, protože jste přijali zde své potě-
šení. Běda vám sytým, poněvadž budete hlado-
vět. Běda vám, kteří se smějete, protože budete 
truchlit atd. (L 6,20). A podobně vyučovali 
apoštolové, když doporučovali křesťanům, 
aby byli šťastní, bohatí, ale jinak, než jak to 
zná svět: Jako svůdci a přece pravdiví, jako 
neznámí a přece Bohu známí; jako umírající 
a přece živoucí; jako smutní a přece se vždycky 
radující, jako chudí a přece mnohé obohacu-
jící, jako nic nemající, a přece jako ti, kterým 
patří vše (2K 6, 8‑10). Kdo takovým parado-
xům skutečně rozumí, poznal, co je pro něho 
skutečně nezbytné a umí si vybrat nejlepší 
stránku, která od něho nebude odňata.

Souhrn této nejvyšší moudrosti je: I. Ne-
zatěžovat se ničím, co přesahuje životní ne-
zbytnosti, spokojit se s mála věcmi sloužícími 
k pohodlí a chválit Boha. II. Jestliže ty poho-
dlné chybí, spokojit se pouze s nezbytnými. 
III. Přijdeš ‑li i o ně, snaž se zachovat sebe 
sama. IV. Nemůžeš ‑li ani sebe zachovat, 
zřekni se sebe, jen abys Boha neztratil. Kdo 
totiž má Boha, může všechno postrádat, 
poněvadž má navěky své nejvyšší dobro 
s Bohem a v Bohu. A zde je také KONEC 
všech potřeb a přání.

Ke dni reformace 
slavenému 31. 10.: 
dopis Martina Luthera
Čtenáři přikládáme dopis Martina Luthera, který po-
pisuje napětí, do kterého se Luther dostal na počátku 
reformace (vrcholilo spálením papežských bul a fingo-
vaným únosem na Wartburg). Luther se v tomto dopise 
hlásí ke spisům Jana Husa. Děkuji Mikuláši Vymětalovi 
za inspiraci a poskytnutí tohoto náramného svědectví.

Svému nejdražšímu, v Kristu nejmilejšímu 
Georgu Spalatinovi. (14. února 1520)

Ježíš. Buď zdráv! Posílám Ti návrh evange-
lií a epištol (s kázáními určenými do plánované 
postily), který odpovídá tomu, jak moc jsem nyní 
zaneprázdněn a nezamlouvá se mi tak, jak bych si 
přál. Tato věc vyžaduje (jak vidím) celého člověka; 
proto je mi téměř líto, že jsem se do toho pustil.

Poté, co jsem své přátele požádal o radu, zda mám 
napsat našemu knížeti, vidím, že nabídka míru 
v mém jménu nebo na základě mého přání se v žád-
ném případě neobejde bez ohrožení Boží věci. Do-
sud jsem už mnoho nabídl (a pouze já!), vždy jsem 
nedobrovolně znovu vtahován do věci, a dokud Eck 
řve (Johannes Eck, odpůrce reformace), není v mé 
moci vzít svůj hlas zpět. Celou věc musím poručit 
Bohu a nechat se vést, vždyť i loď je vydána větrům 
a proudům. Jedno však smím: prosit o Boží milosr-
denství. Při jedné velké bouři, když Bůh Satanovi 
nebránil, se mi dostalo poznání. Spatřil jsem jeho 
lstivé a prohnané úskoky s cílem zničit mne i mnoho 
lidí. Copak o tom soudíš? Ještě nikdy nemohlo být 
Boží Slovo hlásáno v klidu bez nepokojů, odbojů a 
nebezpečí. Slovo je plné nekonečného majestátu, 
působí velké věci a je vznešené na výšinách (Ž 93,4), 
jak říká prorok: „Zahubil jejich velmože, izraelské 
junáky v prach srazil.“ (Ž 78,31) Člověk se tak v této 
věci musí buď vzdát naděje na mír a pokoj, nebo zra-
dit Slovo. Je to boj Páně, který nepřišel uvést na zem 
pokoj (Mt 10,34). Měj se na pozoru, abys nepropadal 

/ Editorial
Listopadový editoriál nám 

napsal doktor Martin Luther. 
Moc mu děkujeme a vám milí 
čtenáři a milé čtenářky přeje-
me inspirativní čtení, hodně 
sil na  zvládání všech úkolů, 
zkoušek, ale také i v této době 
mnohých radostí. 

Nedej se  přemoci zlému, ale 
přemáhej v dobrém zlé. Jak píše 
apoštol Pavel svým římským 
ve 12. kapitole, 21. verši.

Když Bůh sešle smrtící epide-
mii, chci ho žádat, aby se slitoval 
a tuto ránu zahnal. Pak chci 
vykuřovat a větrat dům, roz-
dávat a sám brát léky, vyhýbat 
se místům, kde mě nepotřebují, 
abych se nenakazil a neinfikoval 
ostatní a nestal se pro ně svou 
nedbalostí příčinou smrti.

Ale když mě můj soused potře-
buje, nechci se vyhýbat žádné-
mu místu ani člověku, ale půjdu 
k němu svobodně a pomůžu mu. 
Vidíte, to je zbožná víra, která 
není pošetilá ani hloupá, je smě-
lá a nepokouší Boha.

Martin Luther 1527  
o epidemii ve Wittenbergu

http://www.iliteratura.cz/Content/Covers/l/luther_Dopisy.jpg
http://www.iliteratura.cz/Content/Covers/l/luther_Dopisy.jpg
http://www.iliteratura.cz/Content/Covers/l/luther_Dopisy.jpg
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Ekonomická situace
V tento čas obvykle vychází informace o stavu sboro-
vého hospodaření. Běžně ji píše Emil Veber. Letos mě 
požádal, abych napsal něco já. 

Letošní rok je vskutku jiný 
a promítl se samozřejmě i do eko-
nomického života. Rozpočet 
se nám nejspíše naplnit nepo-
daří. Na příjmové ani na výdajové 
stránce. Vzhledem ke karantén-
ním opatřením je výnos sbírek 

v tuto chvíli 43 000,‑ (z 80 000,‑)1. Výše výběru 
saláru („členský příspěvek“ na chod sboru; je do-
poručeno přispívat dle situace 1,3 až 5 % ze svých 
čistých ročních příjmů) je pro tento čas obvyklá: 
243 000,‑ (z 430 000,‑). Dary (například svatby, 
křty, pohřby aj.) činí 15 500,‑ (z 25 000,‑). Příjmy 
z hospodářské činnosti (byt) 31 500,‑ (43 000,‑). 
Vzhledem k tomu, že i příští roky se bude zvedat od-
vod do Personálního fondu (fond, ze kterého se platí 
například farářské mzdy či mzdy zaměstnanců cír-
kevní kanceláře; letos odvádíme 154 000,‑), se situ-
ace může zdát chmurná, ale ne definitivní či katast-
rofická. Budeme rádi, když na chod sboru přispějete 
a podpoříte tak jeho další rozvoj. Jak píše apoštol 
Pavel: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci 
předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 
‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahr-
nout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli 
dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo 
pro každé dobré dílo. (2 Kor. 9:7‑8). Děkujeme vám 
za vaše dary.

Náklady do 30.9.2020: 363 000,‑
Rozpočtováno na rok 2020: 725 146,‑
Výnosy do 30.9.2020: 339 000,‑
Rozpočtované na rok 2020: 628 000,‑

Kompletní rozpočet na rok 2020 naleznete 
v březnových Katakombách.

1 Výnosy k 30. 9. 2020, v závorce uváděn údaj z rozpočtu

klamné naději, že Krista lze na zem přivá-
dět v pokoji a klidu. Vždyť vidíš, že bojoval 
vlastní krví a po něm všichni mučedníci.

Doposud jsem nevědomky učil a dodr-
žoval celého Jana Husa, rovněž Johann 
Staupitz takto podobně a nevědomě vy-
učoval. Zkrátka, všichni jsme nevědomky 
husité. Ano i Pavel a Augustin jsou oprav-
doví husité. Vždyť, prosím, pohleď, do ja-

kých obludností jsme se dostali bez čes-
kého vůdce a učitele. Sám v úžasu nevím, 
co si mám myslet, když vidím tak hrozivý 
Boží soud nad lidmi: jasná, zjevná evan-
gelická pravda, která byla již před více než 
sto lety veřejně upálena, je považována 
za zavrženíhodnou a člověk ji nesmí vy-
znávat. Běda zemi! Žij blaze.

Martin Luther

Vršovická nedělka
Přiznám se vám, že mě zcela pohltila příprava nedělky pro děti. Jednak tématem, jsou mi 
ty staré příběhy o praotcích a pramatkách hodně blízké, i když jsou pro nás některé hodně 
vzdálené a svým způsobem až kruté. Nicméně mě fascinuje právě to zvláštní spolehnutí – 
doslova hledání, jak spo‑lehnout do víry v Hospodina Zástupů. Jednak také tím, jak se dají 
pojmout v tomto digitálním věku. A do třetice také tím, jak se do nich opřel Ondřej Rada 
svými ilustracemi. Jednu vám zde otiskujeme.

Rád bych také na to konto spustil tako-
vou malou hru. Možná vás brzy (poštou) 
navštíví právě tyhle postavy a doufám, 
že vás i vaše děti potěší svou zprávou. Mů-
žete na ně také něco napsat a poslat je dal-
ším dětem ze sboru. Postavy jsou tedy pu-
tovní. Jsou zde na zemi hosty a jako hosté 
chvíli pobydou a pak zase kráčí světem dál, 
aby se stali požehnáním. Budu rád, když 
se do této „putovačky“ zapojíte.
(Praotec Abrahám, jak smlouvá s Hospodi-
nem o Sodomu a Gomoru).

Dětská vánoční hra
Nové staršovstvo promýšlelo dětskou vánoční hru. Dle aktuální situace to vypadá, že se letos 
asi v obvyklém hojném počtu v divadle Mana nebudeme moci sejít. Nicméně jsme na několik 
nápadů, jak hru uvést nejspíše jako video, přišli. V příštím prosincovém čísle se dozvíte víc. 
Již teď ale vězte, že bychom vás chtěli poprosit, abyste se připravili, že byste doma natočili 
krátké kousky hry, kterou bychom pak dali dohromady. Scénář hry a konkrétní podobu vám 
zašleme nejpozději do konce listopadu. Moc vám děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Zvolili jsme 
staršovstvo!
Převzato ze  zápisu volebního 
VSS 2020.

Volba staršovstva probíhala 
ve specifických podmínkách, ale 
dle církevního zřízení a  řádů: 
informace o  proběhlé vol-
bě na dálku – 43 členů sboru 
využilo možnost volit kores-
pondenčně. Zjevnou většinou 
byly hlasováním přítomných 
i účastníků na ZOOMu tyto hlasy 
schváleny. Schválení volby kan-
didátní listinou – byl schválen 
zjevnou většinou návrh volit 
z  připravené otevřené kandi-
dátní listiny. Kandidátní listina 
obsahovala 11 jmen kandidá-
tů pro členství ve  staršovstvu 
a 3 jména kandidátů na náhrad-
níky. Každý účastník výročního 
sborového shromáždění mohl 
navrhnout ještě další jméno. 
Každý volič mohl označit ma-
ximálně 10 kandidátů do star-
šovstva a 3  kandidáty na  ná-
hradníky. Vlastní volba – volbě 
staršovstva předsedal Matěj 
Opočenský. Po  sečtení hlasů 
korespondenčních i  hlasů pří-
tomných na Výročním sborovém 
shromáždění bylo konstatováno, 
že  bylo odevzdáno 51 hlasů, 
z toho 49 hlasů platných. 

Kandidáti do staršovstva zís-
kali tyto počty hlasů: 

Jitka Černošová 44
Tomáš Jelínek 48
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druhá mluví vždy pravdu. Zají-
mavé bylo včerejší kázání o ži-
votě. Stejného bodu se dotkla 
i Anička Pokorná. Jenže ta to 
vzala z opačného konce. Kdy ži-
vot končí. V tomto věku si stále 
uvědomujeme, že život končí. 
Aniž bychom si to třeba připus-
tili. Končí to, co jsme považovali 
za samozřejmost. Jednou je to 
třeba to, že se jde v neděli na fot-
bal a ani si to neuvědomujeme, 
že to možná bylo naposledy. Ne-
víme, jestli ještě někdy poletíme 
letadlem nebo pojedeme do za-
hraničí. Nevíme, jak dlouho to-
hle vše bude trvat. To, že si to ne-
chceme připustit, neznamená, 
že je to samozřejmost.

Zrovna tak nevíme, kdy život 
začíná. Jestli je to při početí 
nebo ještě dříve, kdy si přejeme 
potomka, nebo až při narození 
nebo ještě později. Neznáme 
cenu života. Je to pouze člo-
věk nebo i zvířata, či dokonce 
hmyz…, který chránil tak vehe-
mentně Albert Schweitzer.

Zmatek ve vztahu k lidskému životu 
ukazuje třeba současná situace před vol-
bami ve Spojených státech. Fanatičtí za-
stánci boje proti interrupcím jsou rovněž 
většinou zastánci trestu smrti, propagují 
zbraně a militarismus. Druhá strana si 
naopak plete lidská práva s právem ženy 
na přerušení těhotenství, ačkoliv se ne-
jedná o přerušení, ale o ukončení těho-
tenství.

Dne 3. listopadu 2020 se nebude rozho-
dovat pouze o prezidentovi ve Spojených 
státech, ale i o tom, jak se vše bude ubí-
rat v Evropě. Když jsem v úvodu pande-
mie kritizoval to, kam se ubírají Spojené 

státy, jedna dopisovatelka mně napsala, 
pro koho to vlastně píši? Bylo to vlastně 
pro ni. Bylo to varování, že pokud budeme 
ignorovat nebezpečí, které hrozí, zasáhne 
to i nás v Kanadě a vás v Evropě. Dr. Fauci 
předpověděl jasně, že přijde druhá vlna. 
Bylo to ignorováno jak v USA, tak v ČR. 
Důvod? Byly to volby, které budou 3. lis-
topadu a které byly v ČR počátkem října. 
Proto si myslím, že v současné době je 
důležité postavit se na stranu života 
a pravdy… Ještě jednou zdravíme z To-
ronta a přejeme, abyste tuto dobu prožili 
v Boží ochraně! 

Aleš a Maria

Krátké zprávy
Opět nám do našich životů vpadly zprávy o tero-

ristických činech. Nejprve se tak stalo ve Francii 
a před pár dny v Rakousku. Reakce rakouského 
kancléře Sebastiana Kurze den po útoku ve Vídni 
se mi zdá velmi šťastná. Nejde o spor mezi křesťany 
a muslimy nebo mezi Rakušany a migranty. „Jedná 
se o boj mezi mnoha lidmi, kteří věří v mír, a těmi, 
kteří chtějí válku,“ napsal na Twitteru. Převzato 
z Deníku N.

K situace se vyjádřila také naše synodní rada: In-
formace o útoku námi hluboce otřásá a vyjadřujeme 
solidaritu se všemi oběťmi a jejich rodinami. Připoju-
jeme se svými modlitbami za rodiny obětí i zraněných. 
Máme naději, že Kristova láska a moc proměňuje 
lidská srdce a koná i tam, kde člověk rozsévá zlo a ne-
návist. Sounáležitost a solidaritu s rakouským lidem 
vyjádřila synodní rada ČCE biskupovi Evangelické 
cirkve a.v. v Rakousku: Vážený pane biskupe, milí 
bratři a sestry, s velkým znepokojením a starostí sle-
dujeme zprávy o teroristických útocích ve Vídni.

V době krize a nejistoty způsobené pandemií v ce-
lém světě považujeme toto rozdmýchávání nená-
visti a násilí za obzvlášť odsouzeníhodné. Modlíme 
se za Rakousko, prosíme o útěchu pro pozůstalé, 
o uzdravení zraněných a dar pokoje pro všechny, 
které tyto strašlivé události zasáhly. Prosíme Boha, 
aby tito postižení měli sílu vstát a jít dál s novou 
nadějí na smíření. Terorismus není náboženství, 
nýbrž radikální nástroj k zastrašování a dosažení 
pochybných cílů.

Vyjadřujeme sounáležitost a solidaritu s rakous-
kým lidem i vaší církví a vyprošujeme Vám Boží 
ochranu a pokoj. 

Za synodní radu ČCE, Daniel Ženatý

V USA proběhly napínavé nervy drásající volby. 
Dotkl se jich v korespondenci i Aleš Březina: Znovu 
jsme se v minulých dnech podívali na Hejdánkovy 
Dopisy příteli. Je to velice aktuální. Obzvláště nyní 
ve Spojených státech před volbami. To, že jedna 
strana bezostyšně lže, neznamená ještě, že ta 

Bára Masopustová 45
Petr Nesvadba 38
Michael Otřísal 48
Michaela Otterová 44
Ondřej Rada 48
Hana Seho 39
Pavel Staroba 41
Marika Vojtíšková 41
Tomáš Vokatý 46
Všichni kandidáti získali nad-

poloviční většinu hlasů nutnou 
pro zvolení. Členy staršovstva 
pro příští období se tedy stali 
tito kandidáti: Jitka Černošová, 
Tomáš Jelínek, Bára Masopus-
tová, Michael Otřísal, Michaela 
Otterová, Ondřej Rada, Hana 
Seho, Pavel Staroba, Marika Voj-
tíšková a Tomáš Vokatý.

Kandidáti na  náhradníky 
do staršovstva získali tyto po-
čty hlasů:

Zuzana Freitas 42
Slávek Heřman 42
Hana Pernicová 36
 Josef Košťál  
(dodatečně navržený) 1

Protože výsledkem mělo být 
pořadí náhradníků, bylo na ná-
vrh Tomáše Vokatého zjevnou 
většinou rozhodnuto, že o po-
řadí na prvním a druhém místě 
rozhodne los. Výsledné pořadí 
náhradníků bylo tedy: 

1. Slávek Heřman, 
2. Zuzana Freitas, 
3. Hana Pernicová.

Moc děkujeme všem, kteří 
se volby zúčastnili.
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márně elektronická podoba, záložní zápi-
sový arch u schodů. Nedělka možnost za-
pojení do přípravy nedělky (i elektronické). 
Klíče od sboru: všichni členové staršovstva 
mají klíče od sboru, je třeba zajistit pře-
dání klíčů mezi bývalými a novými členy 
staršovstva. Termíny setkávání (vyhovuje 
poslední čtvrtek v měsíci od 20.00?) – ano.

Sborový život
Bohoslužby – vymyslet stálejší řešení 

technického zabezpečení přenosu boho-
služeb – zejména se soustředit na zlepšení 
zvuku (T. Vokatý), všesměrový mikrofon 
(M. Op.), zlepšená kamera ale není od věci, 
děláme to i pro externí zájemce (O. Rada), 
byl podán grant na techniku, možná nám 
budou přímo na toto přiděleny peníze 
(M. Op.), zajistit více technických spolu-
pracovníků (v současné době techniku 
ovládají Marika Vojtíšková, Ondřej Rada, 
Matyáš Rada), kontaktováním profesio-
nála za účelem zlepšení zvuku přenosu 
byl pověřen M. Otř., Matěj Op. zdůrazňuje 
rozdíl ve formátu: 1) přenos bez přímých 
účastníků bohoslužeb („studio“) 2) přenos 
bohoslužeb s přítomnými účastníky pro 
nepřítomné (to je komplikovanější). Pra-
videlně se schází třicátníci (M. Op. navr-
huje častější schůzky: 2x za měsíc). Schází 
se i konfirmandky. Běží křestní příprava.

Proběhlo
Chráněné bohoslužby v cílové skupině 

měly dobrou odezvu (TV). V rámci on-
linu budou i nadále bohoslužby s dětmi, 
ale s online bohoslužbami přímo pro seni-
ory se nepočítá (M. Op.). Výroční sborové 
shromáždění úspěšně proběhlo.

Proběhne (?)
Vánoční hra (chystat nebo ne?): klasický 

formát není reálný, alternativa: natočit něco 

doma? (M. Vojt.), sestříhat starší hry? (B. 
Maso), kombinace sestřihů a něčeho sou-
časného? (M. Otř.). Existuje možnost 
obnovit mládež? (O. Rada), spolupráci 
se strašnickými momentálně nelze navá-
zat, bod se ponechává v rovině přemýšlení.

Technické úpravy ve sboru
MOp navrhuje, jestli nějak nevyužít 

čas zavřené modlitebny k úpravám. Ob-
nova malby v herně, kabeláž k online vy-
silání, případně se zamyslet, zda nezku-
sit na městě podat žádost o vybudování 
vstupu do sboru z Ruské ulice. Podle ná-
vrhu Hany Seho – nechat si projít hlavou, 
prioritu by měla mít obnova malby v herně 
a zadní „flekovitá“ stěna (prozkoumat, jak 
skvrny vznikají – pověřena H. Seho). Ka-
takomby listopad příští čí přespříští týden, 
bývají připraveny k 1. neděli v měsíci; tým 
tvoří M. Op., TV, Marika V., Tomaš Hr.

Hospodářské věci
Do 31. 10. odvést 2. ½ Personálního 

fondu (77 179 Kč). Sbírky – provedené: 
Sbírka pro sociální a charitativní čin-
nost (20. 9.). Určit, které nedělní sbírky 
budou určeny na: Sbírku Diakonie ČCE 
na pomoc postiženým povodněmi – bude 
schváleno mailem; Sbírku Diakonie ČCE 
na Otcův dům na Ukrajině – bude schvá-
leno mailem. Provést: Sbírka na Jubilejní 
toleranční dar Jeronýmovy Jednoty (25. 
10.) – lze určit částku 2.000 Kč, poslat ji 
a dovybrat ze sbírek. Podán církevní grant 
na on ‑line vysílání (info MOp), viz výše.

Různé
Odměna pro MOp za nasazení při volbě 

staršovstva (navrhuje Věra Adamcová 
a TV se připojuje): ano.

Termín příštího setkání: 26. 11. 2020, 20.00

Zápis staršovstva 
(zkrácený) 22. 10. 2020
Ustanovení staršovstva

Řád o správě církve říká: Zvolené členy staršov-
stva a jejich náhradníky ustanovuje po každé volbě 
pověřený člen seniorátního výboru v bohoslužeb-
ném shromáždění příslušného farního sboru. Čas 
a místo shromáždění stanoví seniorátní výbor v do-
hodě se staršovstvem příslušného farního sboru: 
pověření staršovstva bude až na jaře.

Volba orgánů staršovstva 
Jednali jsme podle Řádu o správě církve: Domluvit 

nejvhodnější způsob volby kurátora – volba do „urny“, 
anebo přes Doodle? Je nutné volit zapisovatele? Zatím 
jsme ustanovovali zapisovatele na každé schůzi (podle 
toho, kdo byl ochoten zapisovat) – většina je pro fle-
xibilního zapisovatele. Volba pokladníka: Emil Veber 
(ve spolupráci s Věrou Adamcovou), volba kurátora: 
Tomáš Vokatý 8 hlasů; Tomáš Jelínek 1 hlas, anketa 
(hlasování) o předsedu staršovstva: Tomáš Vokatý 
8 hlasů, Matěj Opočenský 2 hlasy, veřejné hlasování 
o místokurátora: Tomáš Jelínek (10 hlasů). Je potřeba 
zvolit 2 náhradníky na konvent Pražského seniorátu 
ČCE. Poslanci jsou farář a kurátor. (Konvent se měl 
sejít v listopadu, ale zřejmě bude v lednu on ‑line.) 1. 
náhradník: Tomáš Jelínek (zjevná většina), 2. náhrad-
ník: Pavel Staroba (zjevná většina). Je potřeba zvolit 
1 poslance na seniorátní shromáždění Jeronýmovy 
jednoty. Druhým poslancem je farář: poslanec na se-
niorátní shromáždění JJ: Hana Seho (zjevná většina).

Diskuse o práci staršovstva
Služby presbyterů při bohoslužbách: technické 

zajištění sborových prostor před začátkem boho-
služeb i po nich (nasdílí Matěj) + duchovní zajištění 
bohoslužeb: přečtení 1. čtení, přímluvná modlitba, 
přečtení ohlášek, event. vysluhování večeře Páně 
(včetně obstarání chleba, vína, džusu), přivítání 
event. hostů, popř. cizího faráře. Rozpis služeb: pri-

Je možné sledovat 
vršovické 
bohoslužby i když 
nemám počítač 
a internet?
Ano je! Víte jak? Jen chtít:‑). 
Máme totiž možnost vás připojit.

Díky naší Diakonii ČCE, 
konkrétně Sociálně aktivizační 
službě s poradnou LifeTool. 
Služba Lifetool totiž napomáhá 
seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením, dětem i dospě-
lým v rozvoji komunikačních 
schopností a technik a podporuje 
tím jejich začlenění do společ-
nosti. K tomu využívá prostředky 
alternativní a augmentativní 
komunikace a elektronických, 
digitálních a technických komu-
nikačních pomůcek.

Pokud vám to nezní zcela sro-
zumitelně, tak jde o to, že nám 
toto středisko zapůjčí zcela 
zdarma dva přístroje, které vás 
dovedou připojit na naše sborové 
vysílání. Využijte toho! Přístroje 
nejsou nijak velké, zhruba jako 
prkénko na maso, ani složité 
na ovládání nejsou a nesou ná-
zev „tablet“. Navíc je možné 
je i vzdáleně částečně ovládat. 
K dispozici bychom je mohli mít 
už od neděle 15.11.
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sumy bylo možno přímo v seniorátu rozdě-
lit 140.000 Kč. Sešlo se celkem pět žádostí, 
z toho sbory Škvorec a Praha – Radotín 
žádaly o vyřešení protékajících střech 
svých far, tedy o značné prostředky. Dva 
sbory tak nedostaly žádné finance, jedním 
z nich jsme byli i my, přestože původně 
bylo plánováno na odpuštění části našich 
dluhů uvolnit 30.000 Kč.

Volba revizorů hospodaření sboru
Za revizorky hospodaření sboru byly na-

vrženy Věra Adamcová a Hana Velátová. 
Návrh byl schválen všemi hlasy přítomných 
i připojených na platformě ZOOM; nikdo 
se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

Případné návrhy z pléna, 
diskuse a hlasování o nich

Předsedající otevřel diskusi. Bára Ma-
sopustová: Požádejme příští rok znovu 
o odpuštění dluhů u Jeronýmovy jednoty. 
Souhlasili všichni přítomní i všichni 
na ZOOMu Tomáš Vokatý: zvládli jsme 
on ‑line přenos bohoslužeb, obvykle ho 
sledují nižší nebo vyšší desítky diváků, 
a to i mimo hranice sboru. Zažádali 
jsme o grant na lepší vybavení, abychom 

mohli pokračovat. Co se týče třicátníků, 
on ‑line diskuse jsou úplně jiné než při 
setkání v obýváku, méně osobní, ale jsou 
soustředěnější na biblické slovo. Matěj 
Opočenský: budeme dělat shromáždění 
skutečně pro povolených 10 osob, nebo 
jen pro „technické pracovníky“? Bára 
Masopustová: jsem pro, aby se konaly 
bohoslužby pro 10 lidí. Musel by se ale 
vymyslet nějaký systém. Matěj Opo-
čenský a Richard Šípek: Nějaká listina. 
Nějaký pořadník. Bára Masopustová: 
bylo by možné, aby do varhanního do-
provodu písní někdo recitoval text písně. 
Vyzkoušela jsem to, je to proveditelné. 
Matěj Opočenský: mohl by být i jeden 
předzpěvák, to by ničemu nevadilo. Bára 
Masopustová: na místě písní by se mohly 
pouštět klipy; je spousta křesťanských 
muzikantů, kteří mají pěkné klipy. Zu-
zana Freitas: nebo lze pouštět nahrávky 
sborového zpěvu.

Závěr
Poslání, požehnání a instr. písně 648 

– Výroční sborové shromáždění bylo za-
končeno posláním a požehnáním a instru-
mentální verzí písně 648.

Ohlédnutí za loňským Maratonem dopisů
Je to už téměř rok, co jsme společně psali dopisy na podporu nespravedlivě vězněných lidí 
v rámci akce Maraton psaní dopisů mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty In-
ternational. Doufám, že se i letos nějakým způsobem zapojíme, i když je pravděpodobné, 
že možnost osobního setkání a společného psaní bude kvůli epidemiologické situaci ome-
zena. Podrobnosti se dočtete v příštím čísle Katakomb. Zatím bych se s vámi ráda podělila 
o to, co se mi podařilo zjistit o výsledcích loňského Maratonu.

Z šestice lidí, za které se psaly dopisy 
v České republice, se zřejmě nejvýraznější 
pozitivní změna udála v případě Íránky Ya-
saman Aryani. Ta byla spolu se svou mat-
kou a kamarádkou zatčena poté, co na Me-

zinárodní den žen uspořádala poetický 
protest proti povinnému zahalování – sun-
dala si šátek a rozdávala v metru květiny. 
Ačkoli jsou stále ve vězení, jejich trest byl 
i díky Maratonu snížen ze šestnácti na ne-

Zápis z výročního sborového shromáždění 
FS ČCE Praha– Vršovice, Tulská 1/140 ze dne 11. října 2020
Předsedou sborového shromáždění byl zjevnou většinou zvolen Tomáš Vokatý.

Technické informace (ZOOM, 
přenos, covidová opatření): 

Po konzultaci s odborníky bylo rozhod-
nuto, že už tuto neděli bude vhodnější 
účast maximálně deseti přítomných. Další 
účastníci Výročního sborového shromáž-
dění se účastnili po internetu, buď on ‑line 
na platformě ZOOM (obousměrný pře-
nos) nebo sledovali přenos akce (33 při-
pojených osob).

Oznámení a schválení 
jednacího pořadu: 

Předložený jednací pořad (viz jednot-
livé body v tomto zápisu) byl schválen 
zjevnou většinou (přítomných + přihlá-
šených na platformě ZOOM). Schválení 
rozhodnutí staršovstva jako mimořád-
ného Výročního sborového shromáždění 
z března 2020. Současnému Výročnímu 
sborovému shromáždění byly předloženy 
k dodatečnému schválení tyto doku-
menty ze schůze staršovstva 12. 3. 2020: 
zpráva staršovstva o životě a stavu sboru 
za rok 2019, zpráva o hospodaření sboru 
v roce 2019, zpráva revizorů hospoda-
ření sboru, usnesení staršovstva ze dne 
12. 3. 2020, kterým navrhlo rozdělit zisk 
z roku 2019 ve výši 39.563 Kč podle ná-
sledujícího klíče: 20.000 Kč fond A (po-
moc v sociální nouzi), 10.000 Kč fond B 
(polévky), 9.563 Kč na běžný účet (neroz-
dělený zisk/ztráta). Následujícím hlasová-
ním byly uvedené dokumenty schváleny. 
Pro bylo 5 hlasů prezenčních (skrutátoři 
se v této fázi nezúčastnili jednání) a 7 
hlasů na ZOOMu; nikdo nebyl proti, nikdo 
se nezdržel hlasování.

Ohlédnutí za uplynulým 
funkčním obdobím staršovstva 
a výhled do dalších let 

Tato zpráva Matěje Opočenského měla 
název Zpráva k 6 letům práce vršovického 
staršovstva (2014 – 2020): Loajalita a pod-
pora a za loajalitu a podporu směřovaly 
díky k všem starším končícím i těm, kteří 
pokračují dál. Jako hlavní zátěžový test star-
šovstva bylo zmíněno vytopení sborových 
prostor, následná likvidace záplavy a rekon-
strukce prostor. Zmíněné období bylo rovněž 
dobou hledání varhaníků a učitelů nedělní 
školy nebo rekonstrukce farářského bytu. 
Bylo vzpomenuto některých bratrů a sester, 
kteří byli pevnou součástí sborového života 
a ve vzpomínaném období odešli do věčného 
domova. V závěru poděkoval Matěj Opočen-
ský kurátorovi sboru Tomášovi Vokatému 
za to, že mu byl pevnou oporou, a konsta-
toval, že rysem končícího staršovstva byl 
humor, který leccos vyřešil a vyčistil, a to, 
že nemělo Ducha bázlivosti. Celá zmiňovaná 
zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Zpráva o žádosti o odpuštění části 
dluhů u Jeronýmovy jednoty

Zprávu přednesl Tomáš Hrubý, který 
se jako delegát zúčastnil 24. června 2020 
seniorátního shromáždění Jeronýmovy 
jednoty ve sboru Praha – Kobylisy. Se-
niorátní představenstvo konstatovalo, 
že letošní suma vybraná v pražském se-
niorátě – cca 420.000 Kč – je velmi nízká, 
částečně zřejmě kvůli předchozímu nou-
zovému stavu, a vyzývalo přítomné, aby 
obrátili pozornost svých sborů k příští 
sbírce na Jeronýmovu jednotu. Z uvedené 
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dojít k některým změnám v programu, 
hlavně se nekonal jednodenní zájezd au-
tobusem po památkách. Místo toho byl 
volný den, který asi většina účastníků 
využila k výjezdu lanovkou na Černou 
Horu a užívání si krásné přírody.

Zatímco v posledních letech bylo ko-
lem 70 účastníků, letos jich přijelo jen 
asi 51, takže bylo o něco víc prostoru jak 
v jídelně, tak v přednáškovém sále. Nad 
letošním, opět zajímavým tématem: 
Odpustí nám Bůh? (nenasytná společ-
nost a ekologie), se zamýšleli – tak jako 
vždy – odborníci na slovo vzatí. Poku-
sím se o nejstručnější obsah, či v bodech 
zásadní, anebo – doufám – pro vás zají-
mavé myšlenky a informace.

Hned první přednášející Prof. J. Ha-
lama na téma Co nám ukládá Bible: 
o vztahu křesťanů k přírodě (Stvoření), 
o tom, že člověk nemá přírodu ovládat, 
podmaňovat, ale pouze rozumně spra-
vovat, kultivovat, pečovat; jde o slu-
žebné správcovství. O vztahu mezi 
lidmi, o vztahu k půdě a vytváření kul-
turní krajiny, vztahu ke zvířatům… Člo-
věk stále ohraničuje a rozšiřuje místa 
pro svůj život až tak, že začíná být nut-
nost ohraničení přírody (CHKO, rezer-
vace), aby byla uchráněna.

Spoléhat na moudrost společenství 
v lásce, v účasti – to je jediný přístup 
k ekologii, k soužití člověka s přírodou. 
Michael Otřísal zde doporučuje knihu 
M. O. Váchy: Návrat ke stromu života 
(údiv nad nádherou stvoření).

 Jarmila Radová

Pokračování článku s informacemi o jed-
notlivých přednáškám otiskneme v příštím 
čísle (pozn. redkace).

celých deset let. Právník odsouzených žen 
i Amnesty International nadále usilují o to, 
aby byl případ soudně přezkoumán. Další 
úspěchy se podařily v případech, které ne-
byly vybrány pro český Maraton, ale vě-
novali se jim pisatelé z jiných zemí. Napří-
klad v Kanadě se komunita domorodého 
obyvatelstva konečně dočkala finančních 
kompenzací za zdravotní a další problémy, 
které jim v šedesátých letech způsobilo 
vypuštění deseti tun odpadů obsahují-
cích nadměrné množství rtuti do místní 
řeky. Celkově se podaří prosadit zásadní 
změnu u každého třetího případu, na kte-
rém Amnesty International pracuje – ať už 
jde o propuštění konkrétních vězněných 
či zlepšení jejich podmínek, nebo o systé-
mové a legislativní změny, které ovlivní 
celou společnost.

Jsou na druhou stranu také případy, kde 
se situace nespravedlivě pronásledova-
ných dosud nezměnila nebo se i zhoršila. 
Egyptský lidskoprávní výzkumník Ibra-

him Ezz El ‑Din je stále ve vězení ve špat-
ném zdravotním i psychickém stavu, vy-
povídal o tom, že byl mučen. Ani zprávy 
o situaci mladistvého Emila Ostrovka, 
který byl kvůli nepoctivému zaměstna-
vateli obviněn za údajnou distribuci drog, 
nejsou příliš povzbudivé. Musí si odpy-
kat celý šestiletý trest v běloruském vě-
zení a ani jeho zdravotní stav není dobrý. 
Podpora prostřednictvím psaní dopisů 
vládám, soudům nebo samotným odsou-
zeným má však velký význam i v těchto 
případech. Emil z vězení vzkázal: „Během 
posledních několika měsíců jsem dostal 
vzkazy solidarity z celého světa, které mi 
dodaly obrovskou sílu a inspiraci. Díky 
této kampani věřím, že je důležité bojo-
vat za svá práva. Ukázala mi, že na mém 
životě někomu záleží a že se na mě neza-
pomnělo.“ Zkusme ani letos na nespra-
vedlivě pronásledované nezapomenout, 
má to smysl.

 Hana Pernicová

Malé ohlédnutí za prázdninami
S trochou nostalgie se v této zvláštní době, kterou nám letos již podruhé přinesl koronavirus, 
ohlížím za letními dny, kdy jsme si všichni po tom netradičním jaru trochu oddechli a na-
plno je prožívali při nejrůznějších akcích. Já vzpomínám mimo jiné i na krásné červencové 
dny v Janských Lázních, kde jsem se již po 23. zúčastnila Ekumenického setkání nad Biblí 
a uměním (ESBU), konaného v Sola Fide. O ESBU jsem se podrobněji rozepisovala v Ka-
takombách již dříve (před léty), někteří z vás se na to možná pamatují. Letos nás Janské 
Lázně uvítaly zcela rozkopané kvůli teplovodu.

Vzhledem k situaci, která nás na jaře 
nečekaně překvapila, jsme téměř do po-
slední chvíle nevěděli, zda se akce 
bude vůbec konat; touha pravidelných 
(dnes již letitých) účastníků po setkání 
a po nových vědomostech a informacích 
však byla tak veliká, že přípravný vý-
bor rozhodl setkání uskutečnit. Oproti 
předcházejícím ESBU však muselo 

SPÁČ
Jsa neukotven, raděj spim.
Zaspim to, nic nezkazim.
Venku hřmí, a to se smí,

uvnitř se to usadí,
chvíli vadí, pak mi hadi

poradí
jak se všemu vychechtat,

a s nikým si nezadat…

když se opak ale děje,
otlak v duši beznaděje
hurá, vole do postele,

tam ti nejlíp je

Tam mě něco lechtá
zdali je to depka
a nebo snad vir

vylekaně zamrkám,
zasmrkám a zapřemejšlim

a projedu nety..
pak se zase skutulím,
dnes se tolik nebojím,  
to by se zas jeden ubál

Je toho tak moc hrbolatého i u bezhrbejch
natož tam či tuhle,

a to léčí.
Pravda, kamsi do fatálna..

A pak zase vichr.
Zavichří, ale, kdepak na mě..

Zasvíjím se, poněkud jsa choulostiv  
a lochtiv..

No ale než tsunami
dá mi řádně do tlamy,

se ještě vyspim, no né?!

Jiří Martínek
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Program
Klasický program v tomto čísle nenajdete. Sborový život je omezen na nedělní bohoslužby, 
které přenášíme přes internet a biblickou hodinu nejen pro třicátníky (19. 11. od 20.00). 
Staršovstvo se sejde 26. 11. 2020. Odložen byl i listopadový konvent. Měl by proběhnout 
v lednu. Místo programu přijměte zprávu k výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře.

Výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře (1620-2020)
Bitva na Bílé hoře v roce 1620 rozdělila český národ. Její výročí nyní nabízí příležitost 
ke společnému symbolickému aktu smíření.

Bitva na Bílé hoře definitivně potlačila 
povstání, při kterém se české stavy pokusily 
dosáhnout mimo jiné náboženské rovnopráv-
nosti mezi katolíky a protestanty. Místo toho 
přišlo období nadvlády a útlaku, pro které 
se v dějinách vžil termín „doba temna“. Bě-
hem násilné rekatolizace odešlo do exilu až půl 
milionu obyvatel, včetně osobností světového 
významu, jako byl např. Jan Amos Komenský.

Po čtyřech stoletích nám tato připomínka 
nabízí možnost vypořádat se s dávnými trau-
maty, historickými křivdami a vzájemným roz-
dělením mnoha generací. Chce stavět na tom, 
co nás jako příslušníky různých církví spojuje, 
nikoli rozděluje.

Přesně po čtyřech stech letech, bude na Bílé 
hoře odhalen smírčí kříž jako znamení odpuš-
tění a vzájemného porozumění.

Kříž jako symbol smíření
Kříž smíření bude odhalen v Aleji exulantů 

na Bílé hoře. Smírčí kříže patří do české du-
chovní a kulturní tradice a bývaly vztyčovány 
na místech, kde se událo něco neblahého. Zna-
mení v krajině jako symbol dávné křivdy a ob-
noveného porozumění a odpuštění.

Moderní podoba tohoto kříže, jejímž au-
torem je německý benediktýn br. Abraham 
Fischer, odkazuje na hlubší duchovní význam 
smíření, které není jen lidským úsilím, ale i Bo-
žím dílem.

Kříž je trojitý – skládá se ze dvou ocelových 
křížů a jednoho titanového. Dvě zrezlé ocelové 
části jako by představovaly dvě znesvářené strany 
konfliktu, rez jako by ukazovala na tento vezdejší 
hříšný a konflikty naplněný svět. Modrá, titanová 
část, třetí kříž, který nepodléhá vlivům prostředí, 
jako by poukazoval k nebesům a k tomu, že sku-
tečného smíru můžeme dosáhnout především 
tehdy, když si uvědomíme, že nás spojuje to, co 
leží mimo tento svět.

Kříž smíření má zároveň, je ‑li položen na zemi, 
podobu zátarasu, který brání v cestě. Teprve když 
je společným úsilím vztyčen a narovnán, stává 
se křížem – a to dokonce křížem, který je stejně 
viditelný ze všech stran a ze všech úhlů pohledu. 
Tento kříž je znamením smíření, v které církve 
doufají a které dnes, navzdory obtížné minulosti, 
už z velké části prakticky žijí.

Nešpory v přímém přenosu TV Noe
Ekumenické nešpory na Bílé hoře v den 

výročí v neděli 8. listopadu. Do jejich podoby 
ale promluvila opatření spojená s pandemií 
nemoci COVID ‑19. Bohoslužba bude mít na-
konec charakter televizního přenosu bez účasti 
veřejnosti. Nešpory zahrnují i kajícnou mod-
litbu, ve které představitelé církví vyznávají 
minulá zranění a prosí Boha nejen za odpuš-
tění, ale i za naději pro společnou cestu do bu-
doucna. Přímý přenos zprostředkuje TV Noe 
v neděli 8. listopadu 2020 od 15.00 hodin.

Ohlédnutí za prázdninami II: 
Byly jsme v Chotěboři
I letos se nám opět podařilo prožít krásný týden uprostřed lesů a mezi milými lidmi při 
podzimním setkání seniorů v evangelickém středisku v Chotěboři, které každoročně pořádá 
poradní odbor křesťanské služby ČCE. I když do poslední chvíle nebylo jisté, zda se tento 
pobyt bude moci uskutečnit pro případnou karanténu nebo zákaz shromažďování, nakonec 
se nám třem sestrám z našeho sboru naděje splnily.

Program tam byl jako vždy velmi pes-
trý díky všem obětavým organizátorům, 
rozcvičkou počínaje přes ranní i večerní 
pobožnosti, různé přednášky a besedy, 
výlety do okolí. Součástí pobytu byly i ne-
dělní bohoslužby, jeden společenský večer, 
promítání filmů a celodenní autobusový 
zájezd. Též výborná domácí kuchyň s ob-
sluhou, takže všem mohu pro příště jen 
vřele doporučit.

Jiřinka Adamcová

Aktuální publikace
Publikace bude možné po zlepšení epidemické situace zakoupit ve sboru.

Cena: 145 Kč Cena: 145 Kč Cena: 40 Kč
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Recept: Focaccia
Když teď musíme být skoro pořád doma, tak pečeme více domácí pečivo. 
Mezi ně patří i italský chléb, který se jmenuje focaccia. Je vynikající a je to pro 
změnu zase něco nového. Ochutnejte a určitě si pochutnáte, hlavně to se solí  
a olejem nepřežeňte, jako se to jednou „povedlo“ mně. ☺

INGREDIENCE:
500 g jakékoli mouky: nejlepší je hladká, 
může být i špaldová
4 dl vlažné vody

Půl kostky droždí
Olivový olej
Sůl (ideálně hrubozrnná)

POSTUP:
Do navážené mouky přidáme droždí a vodu, potom vše dobře promícháme  

a necháme asi 1 hodinu kynout. Z mé vlastní zkušenosti bych doporučila  
do dobře promíchaného těsta vpravit dost vzduchu, aby bylo těsto po vyky-
nutí vláčné a ve spodu na dně mísy by měly být takové „pavučinky“ a prostor, 
potom je to úplně nejlepší. Občas se ale stane, že se to s těmi těstovými pavu-
činkami úplně nevydaří, ale to nevadí, i tak je to dobré. Po vykynutí se těsto 
dá na plech s pečícím papírem. Když je těsto na plechu, tak si navlhčíme dlaně  
a rozprostřeme těsto po celém plechu. Olejem rovnoměrně pokapeme těsto a jemně 
posypeme hrubozrnnou solí. Mokrými prsty uděláme důlky do těsta, aby se olej se solí 
dostaly i dovnitř. Pečeme v rozehřáté troubě na 210 – 220 °C cca 15 – 25 min (dokud není 
focaccia zevnitř upečená). Necháme chvilku chladnout a nakrájíme. Focaccia je nejlepší 
teplá, ale dobrá je i studená druhý den, pokud tedy vydrží. ☺

Můžete si k ní udělat i nějakou pomazánku, např.: olivovou, hummus nebo cibuládu. 
Do těsta můžete přidat třeba i olivy, koření či sýr navrch (ten se tam rozteče). Focaccia 
je skvělá i k sýrům či grilovanému masu.

Přeji Vám dobrou chuť! ☺☺
Miriam Radová
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