
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva

✔ A jaké bylo bienále? (A. Hudcová)

✔ Služebník dobrý a věrný (P. Prosek)

✔ Nápis na domě 
  (A. Hudcová, M. Volný)

✔ Webové stránky (K. Sýkora)

✔ Vsedě se stárne rychleji                
  (J. Prosková)

✔ Židovská svatba (M. Študentová)

✔ Kalendář na listopad

Dušičky
Počasí  bývá  nestálé,  večer  je  už 

brzy  tma.  O  to  více  vynikne  každá 
svíčka  na  hrobě.  Často  je  mlhavo, 
vlhko  a  tak  nějak  smutno.  A  v 
takovém čase se nejvíc lidí vydává k 
hrobům  svých  blízkých.  Někdy 
možná jenom v tomto čase.

(pokračování uvnitř čísla)

Nové tváře (9): 
Petr Tomášek

Milý  Petře,  jsi  náš  nový  vikář, 
budeš  s  námi v Dejvicích  po celý 
školní rok 2011/2012. Mohl bys nám 
o sobě něco  povědět?

To je vždycky asi těžké se sám sebe 
nějak trefně a stručně charakterizovat, 
člověk  žije  ve  spoustě  různých 
kontextů,  ale  pokusím se  vybrat  jen 
pár  základních  věcí:  je  mi  35, 
svobodný,  ale  zadaný;  baví  mě  cizí 
jazyky,  dalo  by  se  říct,  že  jsem 
muzikant  -  amatér  (i  když  v 
posledních  letech  nebyl  příliš  čas). 
Církevně  nejsem  vyhraněný  ani 
kalvínsky ani luthersky,  spíš bych se 
hlásil k určitému liberalismu - v tom 
smyslu,  že  vidím  křesťanskou  víru 
hlavně  jako  hledání  Boha,  které  lze 
formulovat  hodně  různými  způsoby. 
Jsem přesvědčen,  že  spektrum toho, 
co do církve patří,  je hodně široké - 
od  letničních  po  feministickou 
teologii a možná i dál; a všichni mají 
co říct. Zdá se mi, že zásadní je, jak se 
člověk popere s detaily a zapeklitými 
věcmi,  a  ne  ke  kterému  proudu  se 
přidá.

(pokračování uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva 13. 10. 2011
(zkráceno)

- Br. farář Hudec navrhl pro úvodní pobožnosti společné čtení 
a výklad epištoly Jakubovy podle knihy J. Mrázka.

- Konaly se dva křty, byla provedena zpěvohra Dvě vdovy od br. f. Henycha, po 
rodinných bohoslužbách se konala procházka Jelením příkopem -  účast cca 30 
dospělých s dětmi, krásné počasí.
- Webové stránky fungují, je třeba je stále aktualizovat.
-  Setkání  s hostem:  Lenka  a  Wolfgang  Schmidtovi  –  Projekt  v Kongu.  Tomáš 
Černohorský  byl  požádán,  aby zjistil  výši  přebytku  na  účtu  na  školné  dětem 
v Kongu, přebytek by se dal použít na podporu projektu manželů Schmidtových, 
záleží na vyjádření dárců (za tím účelem bude svolána schůzka).
- Označení  na domě zhotoveno a instalováno (M. Volný, K. Sýkora,  návrh H. 
Härtel) – poděkování za vytvoření a instalaci díla.
- Slavnost dokončení úprav zahrady ve Stodůlkách (zúčastnil se P. Hudec).
-  10.10.  byla  vernisáž  výstavy  fotografií  ve  Stodůlkách  s prohlídkou  nově 
zařízených prostor; ze sboru se zúčastnili Volní, P. Prosek, V. Tichá, D. Caldová, 
představili se řediteli školy. 
-  Zhodnocení  Bienále.  Br.  Prosek  položil  otázku,  zda  je  úměrné  nasazení 
organizátorů  vzhledem  k výsledku  (dosud  se  vybralo  335.000  Kč).  Sestra 
Študentová  akci  hodnotila  pozitivně,  bratr  farář  též.  Br.  Mašek  upozornil  na 
skutečnost, že akce byla úspěšná a z pohledu společenství nesmírně důležitá; br. 
Sýkora  poukázal  na  nové  akce,  které  se  uskutečnily,  pozitivně  vidí  podporu 
mediální, záštitu mediálně známých osobností, br. Volný navrhuje více zapojit do 
této činnosti ředitele Diakonie ve Stodůlkách.
- Nástup vikáře Petra Tomáška do vikariátu: vikář bude mít povinnosti pracovat 
ve sboru, ale též bude mít semináře (asi 4x po týdnu či 10 dnech).
-  Lisztovo oratorium Kristus  v  chrámu sv.  Víta  bude 22.  10.  V neděli  23.10. 
podzimní bazárek po bohoslužbách (připravují sestry Kohoutová a Bošková). 28. 
10. očekáváme vyznamenání manželů Duškových, ale zatím nemáme informace. 
Setkání na Řípu bude 28. 10.
- Byla podána žádost na úřad MČ o příspěvek na opravu vedení topení (40.000 
Kč), očekáváme její vyřízení. 
- Konvent bude 12.11. ve Střešovicích (konventuálové:  Petr Hudec - farář, Jan 
Mašek, Pavel Prosek – kurátor, náhradníci: Věra Tichá, Zdeněk Susa). 
- Starš. projednalo návrh na změnu Církev. zřízení – doporučilo změnu přijmout.
- Ses. f. Hudcová podala informace o schůzkách s dětmi (zde a v Suchdole): nová 
paní ředitelka vyhověla žádosti o propůjčení třídy k výuce v ZŠ Suchdol, účastní 
se  5  hochů  a  1  dívka;  náboženství  dětí  ve  sboru:  3  dívky  (2  Proskovy,  D. 
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Růžková) a Vít Cihla.
- Informace o konfirmandech podal br. f. Hudec: konfirmandi jsou tři (Benjamin 
Hejl, Kryštof Knapp, Matouš Heller), konfirmace bude 1. adventní neděli, mládež 
pojede s konfirmandy poslední říjnový víkend do Daňkovic.
- Na příští setkání staršovstva úkol pro presbytery: promyslet, co by se dalo udělat 
pro to, aby se zvýšila účast dětí na náboženství ve sboru.
-  Návrh  na  proplacení  účastnického  poplatku  při  semináři  pro  učitele  NŠ byl 
odsouhlasen.
- Začal opět Debatní klub a Klub poznávání, obnovena bude Hodina pohybu.
- Sbírka na hladomor v Africe 7.780 Kč.
- Sbírka na fond charitativní a sociální pomoci (9.10.) 2.865 Kč.
- Sbírka na Křesťanskou službu 2.071 Kč.
- Sbírka na Jubilejní toleranční dar bude 30. 10. 
- Br. Černohorský provede revizi placení úhrad za bankovní operace při vedení 
běžného účtu a navrhne úspornější řešení.
- Kolaudace sklepních prostor proběhne 20. 10. v 9 hodin.
- Nutná oprava vedení topení pod kotlem – pan Hofman (asi za měsíc; cca 10 tis.)
-  Nutno  provést  další  úpravy ve  sklepě  –  nátěry,  vymalování  předsíně,  úklid 
sklepů atd.
- Nabídka kalendářů ČCE na příští rok: zájemci si mohou kalendář objednat.
- Nabídka Rolničky - viz nástěnka.
-  Možnost  bazaru  zimního oblečení  v listopadu  -  ses.  Kohoutová.  Staršovstvo 
souhlasí.
- Celocírkevní telefonní síť – společný postup uživatelů ohledně reklamace.

A jaké bylo bienále?
Na aktuálnost  této  otázky jsme se  těšili  už  během 

září. Zvláště ti z nás, kteří jsme celé září prožívali ve 
znamení intenzivních příprav bienále. Tak to bývá, že se člověk těší, až bude něco 
náročného a vyčerpávajícího za ním a bude moci  s úlevou vydechnout.  A teď, 
když se máme ohlížet zpět, je nám líto, že už je to za námi. 

Asi to tak má být. Říká se: „V nejlepším přestat“ a my jsme skutečně přestali 
v tom nejlepším.  Kdo nebyl  při  posledním doprovodném programu,  který  byl 
vlastně světovou premiérou, tak o hodně přišel. Při čtení herce Martina Myšičky 
z Labyritnu světa a ráje srdce (kratší a delší pasáže vybrala Hana Volná a moc se 
jí  to  podařilo)  byste  slyšeli  spadnout  na  zem  špendlík,  taková  byla  mezi 
posluchači  pozornost.  Martin  Myšička  to  nejen  četl,  ale  byl  „v  tom“,  celým 
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srdcem a celou duší. A bylo to poznat. Na to je sluch nás evangelíků velmi citlivý. 
Dokáže rozpoznat, co je póza a co ne. Nu a středověké písničky v podání Tomáše 
Najbrta a jeho doprovod na rozmanité středověké hudební nástroje, to bylo také 
nezapomenutelné. Vypadalo to, jako by ten program spolu měli již léta zažitý. A 
ona to vlastně byla generálka i premiéra zároveň. „Měli byste to opakovat, hrát po 
republice, to nesmí zapadnout“, takový byl názor mnohých přítomných. 

Ale byla bych nespravedlivá, kdybych vyzdvihla pouze tento závěrečný pořad. 
Celé bienále začalo již koncertem skupiny Jablkoň, a i když termín nebyl zrovna 
šťastně zvolen – mnoho škol mělo volno a Pražané samozřejmě odjeli na venkov - 
přesto  vinohradský kostel  zaplnilo asi  200 lidí.  A atmosféra koncertu byla  dle 
mnohých  jedinečná.  Účinkující  přirození,  vtipní  a  jejich  um  ocenili  i  mnozí 
milovníci  klasické  hudby.  Při  aukci  se  opět  ukázalo,  jak  rádi  soutěžíme  a 
předháníme se. Opravdu upřímně jsme fandili a tleskali každému, kdo získal dílo 
samozřejmě za  co nejvyšší  cenu,  ať  už  po něm toužil  -  anebo  prostě  jen  tak 
z hecu.  Pak následovaly dvě vernisáže; na tu dejvickou přijel synodní senior sice 
se zpožděním, ale co řekl, pamatuji si dodnes. „Komenský v Labyrintu světa a ráji 
srdce říká: Když chceš ve svém srdci udělat  místo pro něco pořádného, musíš 
vyházet to harampádí a nepořádek. Tak to udělejme.“  V podobném duchu mluvil 
i ve Stodůlkách ředitel Diakonie David Šourek. A na obou místech jsme slyšeli 
pěkný hudební doprovod, ať už hrál soubor příčných fléten Syrinx anebo to byl 
zpěv léta již osvědčených Našich pěvců. A zbývá zmínit  ještě dva doprovodné 
programy:  každý byl jiný  a  každý  opět  velmi hodnotný.  V úterý  nám MUDr. 
Zdeněk Susa vtipně popsal,  co to je srdce nejen z lékařského hlediska.  A opět 
jsme tu měli premiéru  -  hudební vystoupení tria Trigonum musicum nás vesměs 
vzalo u srdce. A ve čtvrtek si přišli na své milovníci rozboru biblického textu; br. 
Jan Roskovec nám poodkryl pozadí Pavlových slov: „Dejte nám místo ve svém 
srdci“  (2  Kor  7,2),  která  byla  vybrána  jako  motto  celého  letošního  bienále. 
Matouš  Hejl  po  delším pobytu  v USA zahrál  na  piano  na  domácí  půdě  a  na 
příčnou flétnu jej doprovodila jeho sestra Kateřina. Každý program byl ojedinělý 
a každý velmi vydařený. A my, kteří jsme bienále připravovali, jsme si také přišli 
na své a zvláště doprovodné programy pro nás byly velkým obdarováním a užili 
jsme si je. 

Asi namítnete, proč nemluvím o tom nejpodstatnějším, totiž o výtěžku bienále. 
Nevím, jestli  to  bylo to  nejpodstatnější.  Nešli  jsme do toho s tím, že  musíme 
vydělat kdoví jaké statisíce. Řekli jsme si, že do toho jdeme proto, že chceme. 
Chceme uspořádat výstavu děl,  chceme připravit hodnotný program, a když se 
vydělá pro Stodůlky nějakých sto tisíc, budeme vděčni (mimochodem doposud 
jsme získali cca 340 tisíc Kč). Nevím, jestli mluvím za všechny, kteří nesli tíhu a 
břímě bienále nejvíc, ale sama za sebe jsem přesvědčená, že to bylo požehnané. 
Zase jinak. Požehnání se přeci nemusí projevit bohatstvím měřeným hmotnými 
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statky, jak tomu kdysi rozuměli starozákonní svědkové víry. Ježíš nás odkazuje 
k jinému projevu požehnání. V celém letošním bienále vanul zvláštní duch: duch 
sounáležitosti, duch vzájemné podpory, duch pracovitosti a velkého nasazení pro 
dobrou věc, duch solidárnosti. Ta se projevila třeba už jenom v tom, že většinu děl 
opět zakoupili členové našeho sboru. Tak projevili solidárnost se střediskem a dali 
najevo náklonnost k němu. A jednou za dva roky takto intenzivně moci pomoci, to 
člověka samotného obohacuje a přináší mu to potěšení a radost. 

Možná by se na závěr slušelo poděkovat všem, kteří se o bienále zasadili  a 
přispěli nejrůznějším způsobem k jeho průběhu. Ale nebudu to dělat a jmenovitě 
už vůbec ne, protože bych na někoho určitě zapomněla. „Smočilo“ se v tom totiž 
cca 50 členů našeho sboru, a když připočtu Naše pěvce, tak číslo vzroste ještě 
více.  Předchozí věty jsou již výrazem vděčnosti, ale především Pánu Bohu za to, 
že tu má stále lidi, kteří chtějí něco dobrého dělat a prospět dobré věci a dokáží 
pro to ukrojit ze svého času, energie i z peněz. Díky Bohu za letošní bienále! 

A. Hudcová

Nové tváře (9): Petr Tomášek
(dokončení článku z titulní strany)

Odkud pocházíš?
Původem su Moravák, narodil jsem 

se  v  Olomouci  a  i  když  jsme  se  s 
rodiči  těsně  po  revoluci  přestěhovali 
do  nedalekého  Šternberka,  ještě  i 
gymnázium  jsem  vychodil  ve  svém 
rodném  městě.  Ale  kdyby  se  mě 
někdo  zeptal,  za  koho  se  opravdu 
považuji, asi bych pořádně odpovědět 
nedověděl.  Při posledním sčítání lidu 
jsem  jako  národnost  uvedl  dvě: 
„Evropan“ a „světoobčan“,  asi  proto, 
že  mi  tato  kategorie  čím  dál  víc 
připadá jenom jako umělá škatulka. Sám jsem za studií žil v Praze a párkrát vyjel 
i do ciziny a všude jsem se dokázal cítit jako doma.

Studoval jsi také rok v Jeruzalémě?
To je pravda a myslím, že mi ten rok hodně dal a otevřel pohled do vcelku 

odlišné kultury a jiného světa.
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Vystudoval jsi ETF, nyní ještě ve studiu pokračuješ?
Magisterské studium mám už za sebou nějakou tu chvíli,  ale po něm  jsem 

pokračoval  doktorátem na  katedře  Starého  zákona  ETF  a  v  tuto  chvíli  mi  k 
odevzdání dizertace chybí jen pár posledních korektur a dodělávek; pokud vše 
půjde dobře, měl bych mít obhajobu z kraje příštího roku.

Zajímalo  by  nás,  nad  čím  bádáš.  Dá  se  to  nějak  jednoduše  a  stručně 
vysvětlit  i laikům?

Pokusím se :-). Moje práce se týká hebrejského textu Bible. V hebrejštině se 
původně psaly jenom souhlásky a teprve až ke konci  prvního tisíciletí  našeho 
letopočtu  k  nim  určitá  skupina  židovských  učenců,  nazývaná  jako  masoreti, 
přidala  různé  tečky  jako  značky  pro  samohlásky.  Pro  nás  evangelíky  je  to 
zajímavé v tom, že reformace pod heslem „zpět k pramenům“ sáhla po židovském 
Starém  zákoně  právě  i  se  všemi  jeho  masoretskými  „puntíky“.  Lutherská 
ortodoxie  pak  dokonce  zašla  tak  daleko,  že  tvrdila,  že  i  ta  poslední  tečka  je 
Bohem inspirovaná. V 19. století zase naopak liberálové tyto tečky úplně zavrhli 
(někdy vyloženě s antisemitským podtextem).

Takže  mojí  hlavní  otázkou  bylo,  nakolik  se  v  těch  masorety  přidaných 
samohláskách odráží  nějaká interpretace těchto židovských učenců. Jenže jsem 
postupem  času  přicházel  na  to,  že  moje  otázka  byla  dost  naivní,  protože 
předpokládala, že ty tečky si masoreti sami vymysleli. Ono se spíš ukazuje, že se 
Židé  dlouhou  dobu  biblický  text  učili  nazpaměť  a  po  paměti  ho  i  studovali, 
komentovali a překládali do jiných jazyků, kterými sami mluvili v běžném životě. 
K  tomu  samozřejmě  uměli  využít  různé  techniky  a  fígle,  které  už  se  dávno 
zapomenuly. Důvodem k takovému memorování byl fakt, že psaní bylo dlouho 
velmi drahé a pokud by se text Písma předával jenom v písemné podobě, pak by 
se nedostal k širokým vrstvám, ale zůstal v rukou několika málo spíše bohatých 
vzdělanců,  co  uměli  psát  a  měli  k  tomu prostředky.  Teprve,  když  bylo  psaní 
levnější  a  dostupnější,  byla  taky zapsána  takto  ústně  tradovaná  Bible  právě  v 
podobně masoretských punktíků.

Co mě na tom fascinuje, je, že když se člověk naučí nazpaměť text, jakým je 
Bible, že pak s ním pracuje úplně jinak, než když ho má jen v psané podobě; 
daleko  víc  ho  to  formuje.  Taky  je  zajímavé,  jak  tyto  technologické  změny 
ovlivňují vztah k Písmu a jeho učení. Koneckonců, nebyl to jen přechod od ústní 
tradice ke gramotnosti, ale později i vynález knihtisku, který určitě hodně přispěl 
k  německé  reformaci.  A tady  si  uvědomuji,  že  žijeme  v  době  další  takové 
revoluce, nástupu internetu, a je zajímavé zamýšlet se nad tím, jak se tato změna 
promítá do naší víry a vztahu k Bibli.

Podle všech informací jsi spíše vědec a přece přicházíš do vikariátu. Co to 
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znamená? Láká Tě více práce pastýře na sboru než vědecká kariera?
Asi bych v tom neviděl až takový příkrý protiklad. Věnovat se starým textům 

mě velmi baví, to nepopírám, ale hodně je mi i blízká práce s lidmi, vlastně mi 
připadá často smysluplnější. Na farářském povolání mě fascinuje, jak ještě pořád 
spojuje spoustu různých disciplín - v době, kdy se v dnešním světě všechno drobí 
na  velmi  vyhraněné  specializace.  Farář  ale  musí  být  tak  trochu  učitelem, 
filosofem,  jazykozpytcem,  psychoterapeutem,  řečníkem,  hrobařem,  možná  i 
manažerem. Ale přitom na rozdíl od pohřebního řečníka si nemůže dovolit jen tak 
plácnout  nějaké sladké řeči,  když ví,  co si  onen člověk za svého života musel 
prožít.  Vlastně  se  všechny tyto role  doplňují.  A možná jsou v práci  na  sboru 
některé věci i „intelektuálně“ náročnější, než ve vědě: třeba nutnost vyjádřit věci 
jednoduše a srozumitelně, ale přitom je nerozpliznout do nicneříkajících frází, to 
chce od člověka dost fantazie a úsilí.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na Tebe.
Ptal se Petr Hudec (foto z archívu P. Tomáška)

Služebník dobrý 
a věrný…

Přichází  pravidelně  každou  neděli  na 
bohoslužby nejméně o hodinu dřív a pomáhá 
presbyteru,  konajícímu  službu,  ve 
vyvěšování čísel písní a rád se zapojí všude 
tam, kde může aspoň trochu pomoci.  Je to 
malá  služba,  která  není  tak  vidět.  Ale  kdo 
z nás ví, co je  malá služba? A kolik sester a 
bratří  v našich  sborech  vykonává  právě 
takové služby,  často aniž se o tom ví..   Na 
tomto místě myslíme na dlouholetého člena 
dejvického sboru bratra Konstantina Václava  
Evžena  Androchoviče, kterého  známe  pod 
jménem Kosťa.

Bratr Kosťa neměl život lehký. Narodil se 
v Praze,  v roce  1927,  avšak  do  pěti  let  žil  v tehdejším  Sovětském  svazu 
v Leningradě. Jeho otec, pocházející z Haliče, obdržel totiž sovětské občanství a 
nikdy mu  nebylo  umožněno  vrátit  se  do  Čech,  skončil  ve  vyhnanství.  Kosťa 
s maminkou  byli  vypovězeni  ze  Svazu  a  společně  žili  trvale  v Praze.  Spolu 
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s matkou mohl jako malý svého otce navštívit pouze jednou a od té doby se s ním 
neviděl.  Maminka,  s kterou  pravidelně  docházel  na  naše  bohoslužby,  zemřela 
v roce  1981.  Vystudoval  fakultu  stavebního  inženýrství  a  mnoho  let  pracoval 
v nesnadné a odpovědné funkci jako stavbyvedoucí. V současné době žije sám, 
občas navštěvován svou dcerou. Má rád náš sbor, který pro něho stále  mnoho 
znamená.  Žije  v něm od  svých  mládežnických  let.  Byl  náruživým sběratelem 
známek a  fotografem;  jeho  snímky dřívějšího  sborového  života,  jsou  dobrým 
historickým dokladem tehdejších sborových aktivit. Autor těchto řádků vzpomíná 
na  tichého  a  obětavého  Kosťu,  který  v době  příprav  bytu  pro  naše  současné 
duchovní se ochotně a obětavě  přihlásil  k naléhavé potřebě  vymalovat celý byt, 
aby se mohla rodina našich duchovních Hudcových včas nastěhovat.

Kosťu  nemůžeme  nemít  rádi,  patří  do  dejvického  sborového  společenství. 
Chyběl by nám, kdybychom ho každou neděli nevídali sedět při bohoslužbách na 
„svém“ místě.  Přejeme mu vše dobré, aby ho Pán Bůh opatroval jako dosud a 
přidával mu potřebné zdraví.  

Pavel Prosek (foto J. Hlavsa)

Nápis na domě
„Takový nápis  na  domě by chtěla  mít  polovina  sborů  naší  církve“,  vykřikl 

Ondřej Macek, farář z Nosislavi,  když spatřil  v modlitebně na zemi těsně před 
instalací nápis,  který zhotovil  Martin Volný. Po mnoha letech se konečně sbor 
dočkal toho, že bylo realizováno něco, po čem se dlouhá léta volalo. Totiž, aby 
dům, v němž sídlíme, byl zvnějšku označen, aby bylo zřejmé, že tu je evangelický 
sbor. Tak velká událost to je, že jsme se museli Martina Volného zeptat, jak to 
všechno začalo a z čeho je nápis zhotoven. Měsíc říjen je totiž velmi bohatý na 
události:  nejen že se konalo bienále, ale byl realizován nápis na domě a navíc 
ještě proběhla kolaudace přestavby sklepních prostor. Až z těch změn jde člověku 
hlava kolem. A tak hezky popořádku. O bienále jste si už mohli přečíst, nyní tedy 
otázky na Martina Volného: 

Jak to všechno vlastně bylo?  
Udělat takový reliéf není jen tak. Nejdřív se o tom musí mluvit,  pak o tom 

přemýšlet a poté kreslit návrhy a pak zase o tom mluvit a přemýšlet, a když už si 
myslíte, že to máte tak nějak hotové, tak vám to neschválí či celé změní. V našem 
případě na samém počátku byla práce architekta, našeho bratra v Kristu Hanuše 
Härtela,  který po léta vymýšlel a se staršovstvem probíral,  jak sbor zvenku co 
nejlépe označit. Samozřejmě, že nešlo jen o sestavení písmen a umístění loga; šlo 
o koncepci, která bude zapadat do celkového kontextu okolní architektury. To je 
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opravdu  plán  hodný architekta,  ale  co  realizace?!  Je  možné  celou  vizualizaci 
uskutečnit? Jaké firmě zadat vyhotovení? A vůbec, z jakého materiálu to celé má 
nebo může být? S tímto nelehkým úkolem si měl poradit další člen našeho sboru, 
produkční  Kryštof  Sýkora,  který  se  také  skutečně  postaral  o  dovedení  celého 
projektu až do zdárného konce, až do samotného přimontování nápisu na dům. 
Jak si  Kryštof počínal při  shánění vhodné firmy, přesně nevím, ale vím, že na 
staršovstvu  předložil  postupně  dvě  varianty  vyhotovení,  z nichž  starší  sboru 
vybrali prostřednictvím hlasování tu druhou. A pak nastala samotná realizace – 
kdy já  jsem hnětl  z hlíny model  a  s Kryštofem i  Hanušem jsme nad  ním dál 
hledali, jak ho ještě lépe umělecky vyladit a dotvořit. A pravidelné setkávání a 
dotváření pokračovalo i v další fázi, kterou byla výroba sádrové formy – a pak až 
do finále, kdy šlo hlavně o barevné dotvoření reliéfu – a v neposlední řadě o jeho 
umístění na dům. To je ve stručnosti odpověď na otázku, jak to všechno bylo, 
nebo alespoň krátký popis okolností, které vedly k tomu, že to je nyní tak, jak to 
je k vidění při vstupu do domu, kde sídlí náš sbor. 

A  prozradíš  nám  ta-
jemství,  z čeho  je  dílo 
vyhotoveno?

Tajemství, z čeho že reliéf 
je,  nakonec  taky prozradím. 
Stejně jsem si říkal, že „není 
nic  zahaleného,  co  nebude 
jednou  odhaleno,  a  nic 
skrytého,  co  nebude  pozná-
no“  (L  12:2).  Možná  je  to 
patrné,  ale  možná  také  ne, 
celé  dílo  je  odlité.  Mou 
snahou  bylo,  a  to  ve  shodě 
s přáním architekta a produk-
čního, aby ona plastika měla 
jakoby  kamennou  patinu.  A 
z čeho že je to odlité? Hlavní 
substancí  je  dvousložkový 
polyester  a  tkanina  ze  skelných  vláken.  Povrch  je  polychromován  základní 
dvousložkovou polyesterovou barvou a  pigmenty.  Je  to  tedy v pravém smyslu 
plastika,  nikoli  skulptura,  ačkoli  je  pravda,  že  celé  dílo  je  laděno  do  podoby 
skulptury. Spolu s Kryštofem a Hanušem doufám, že reliéf nejen na domě dlouho 
vydrží, ale že také pomůže k nám navigovat další návštěvníky.

Ptala se A. Hudcová (foto Volní)
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Nové sborové webové stránky
Možná jste také zachytili od léta šířící se zvěsti, že se „ připravují nové webové 

stránky“, že „webové stránky jsou ve zkušebním provozu“ a podobně. Dovolte mi 
tedy krátkou informaci o tom, proč jsme se do inovace webu pustili, jaké jsou 
jeho funkce, možnosti a současný stav.

Naším  cílem  při  návrhu  a  realizaci  nového  webu  bylo,  aby  se  tento  stal 
odrazem  skutečného  života  ve  sboru.  Jelikož  se  toho  v našem  sboru  děje 
požehnaně, museli jsme potrápit sebe i programátora, abychom tyto aktivity byli 
schopni postihnout. 

První věc, která by vás měla upoutat, je nová grafika webu. Za ni děkujeme 
Martině  Študentové,  fotografie  interiéru  jsem  nafotil  já,  fotografie  z akcí  br. 
Hlavsa.  Dalším nepřehlédnutelným prvkem webu je kalendář všech akcí,  které 
budou probíhat  v blízké  či  vzdálenější  budoucnosti.  Rozkliknutím jednotlivých 
položek se dostanete k detailnějším informacím. Zajímavá je také rubrika „Život 
sboru“, kde najdete stručnou charakteristiku stálých aktivit a programů ve sboru. 
U  nich  se  vám rovněž  objeví  výtah  z kalendáře,  abyste  věděli,  kdy  se  koná 
nejbližší akce. Asi nejnavštěvovanější se stane sekce „Galerie, audio, video“. Zde 
totiž najdete všechny audiovizuální materiály, které sem vystavil br. Hlavsa, videa 
a fotografie z akcí sboru a do budoucna také kázání.

Náš nový web pracuje  s publikačním systémem, takže každý,  kdo zažádá o 
přístup a zvládne jednoduchou obsluhu, může na web přispívat slovem i obrazem.

Nebudu již více prozrazovat,  snad jsem vzbudil  vaši  zvědavost a půjdete se 
přesvědčit na starou známou adresu sami:   http://dejvice.evangnet.cz

Jelikož  jsem  provedl  vstupní  analýzu  potřeb  sboru,  projednal  ji  se 
staršovstvem, formuloval zadání pro výběrové řízení, asistoval programátorovi při 
realizaci atd., připadla mi za odměnu či za trest funkce webmastera. Své žádosti a 
stížnosti ohledně webu směřujte tedy k mým rukám. 

Br.  faráři  Martinu  Férovi  patří  dík  za  naprogramování  webu v publikačním 
systému Drupal a také za programátorskou podporu, kterou nám přislíbil. Ať nám 
tedy slouží ku zdaru!

Kryštof Sýkora   chriss@volny.cz

Vsedě se stárne rychleji…
Letošní,  již 12. ročník Hodiny pohybu jsme začali,  oproti  všem předchozím 

létům, o něco později. Až v půlce října.
Když se zamýšlím nad touto skutečností, uvědomuji si, že je nás stále stejná, 

malá  skupinka účastníků,  které  by jistě  prospělo  oživení  novými členy.  V této 
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souvislosti si kladu několik otázek, proč má tak málo sester a bratří odvahu přijít 
mezi nás. Zdá se nám snad, že na sborovou půdu hudba, pohyb, radost nepatří? 
Podceňujeme tolik pohyb proti všemu ostatnímu? Máme ostych přijít a seznámit 
se  s naším  málo  početným společenstvím,  kde  se  jak  bratři,  tak  sestry  snaží 
rozhýbat své často ztuhlé klouby i tělo? – Výhodou je, že rehabilitační cviky, se 
kterými se zde seznamujeme,  můžeme uplatňovat  i  doma, u vědomí, že co se 
nepoužívá, to odchází, a čím jsme starší, tím více toto platí. Vždyť přece chceme 
být co nejdéle soběstační!

Jana Prosková

Afrika - Adopce na dálku
Zprávy z Konga

Počet dětí přibyl a objevil se mezi nimi i jeden Pygmej

Letos k vašim dětem, kterým pomáháte, přibylo dalších 
5,  to znamená, že jich je celkem 15.  Stalo se  tak,  aby 
bylo splněno vaše přání o navýšení jejich počtu. 

Novinkou  posledního  výběru  je,  že  jedno  z dětí  je  Pygmej.  Osobně  mi  to 
udělalo radost, a proto to zmiňuji. Moje radost je veliká, protože Pygmejové tvoří 
diskriminovanou  menšinu  v  Kongu  a  v Africe  vůbec.  Tato  menšina  ráda 
zachovává svůj tradiční způsob života. Škola pro ně nemá velký význam, a tak 
děti neposílají do školy. V době, kdy jsem chodil na základní i střední školu, stát 
umožnil Pygmejům studovat bez zaplacení. Díky tomuto opatření vlády několik 
z nich  má  střední  školu,  ale  ještě  jsme  daleko  od  úspěšného  vzdělávání  této 
komunity. Počet Pygmejů, co mají střední školu, je ještě hodně malý. Špatný je i 
počet vysokoškoláků, není jich ani 5 v celé republice. 

Dnes je situace jiná, rodiče musí platit nejen školné, ale i příspěvek na mzdy 
učitelů. Naděje na zlepšení vzdělávacího stavu u Pygmejů je mizivá, když už teď 
mají objektivní důvod neposílat děti do školy. Aby tento mladý kluk chodil do 
školy, museli přesvědčit jeho otce. Jestliže tento mladík, co letos od Vás dostal 
pomoc, vydrží do konce, bude to velký úspěch. 

Jinak,  dle  posledních  zpráv,  všechny děti  dostaly své  příspěvky a  chodí  do 
školy. Minulý rok dokončilo úspěšně střední školu jedno dítě, letos ji ukončí další 
dvě - a to díky Vaší pomoci. 

Jacques C. Moliba Bankanza
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Židovská svatba
Minulý měsíc na neděli Díkčinění byla provedena pražská premiéra zpěvohry 

br. faráře Henycha Dvě vdovy. Příběh biblické Noemi, její snachy Rut a Boaze 
nakonec šťastně završí svatba. 

Jak  vypadá  židovská  svatba  třeba  v  Praze  dnes?  Před  časem  nám  o  tom 
vyprávěli na jednom semináři, tak vám něco ze svých poznámek o tom napíšu.

Předně, má-li být svatba židovská, musí být oba snoubenci Židé. V dřívějších 
dobách  hráli  velmi  důležitou  roli  dohazovači,  kteří  měli  přehled  o  všech 
nezadaných mužích a dívkách. Při zásnubách se sepíší podmínky – tnajim – kde 
je přesně uvedeno, kdo co zaplatí a o co se kdo postará. Podmínky podepíše otec 
ženicha a otec nevěsty. Po podpisu se rozbije talíř s nápisem mazl tov – hodně 
štěstí – na znamení, že vše je domluveno a už nebudou žádné rozbroje; ty střepy 
představují to nejhorší, co už bylo.

Před svatbou je třeba sepsat svatební smlouvu –  ketubu. Po podpisu se stává 
majetkem nevěsty!

Tři měsíce před svatbou, nebo minimálně jeden týden, by měli snoubenci zcela 
přerušit vzájemný kontakt. Žádné e-maily, sms, telefonáty... Je to poslední šance, 
jak si vše ještě promyslet.

Oblečení nevěsty není nějak přesně definováno, šaty nemusí být bílé, hlavně 
ale mají být cudné. Takže žádné výstřihy, nýbrž zakryté lokty i kolena. Nevěsta 
sedm dní před obřadem podstoupí rituální očistu v mikvi. Ženich si oblékne kitl – 
pohřební rubáš – je třeba myslet i na konec života a zabezpečit rodinu. Čelo si 
umaže popelem, neboť i  v takových radostných chvílích nelze  zapomenout na 
zkázu jeruzalémského chrámu. Před svatbou se o nevěstu starají ženy, o ženicha 
muži,  hlavně  dva  svědci.  Zakrytí  nevěsty závojem provádí  ženich.  Také  díky 
tomu, co se kdysi přihodilo Jákobovi, kdy místo Rachel dostal její starší sestru 
Leu. Závoj bývá neprůsvitný a nevěsta tím prokazuje důvěru v ženicha a jeho 
vedení.

Svatba  probíhá  pod  tzv.  chupou,  takovým stanem na  tyčích.  Dříve  bývaly 
svatby  pod  chupou,  ale  venku  pod  nebem a  navečer,  aby  byly  vidět  hvězdy 
(zaslíbení  Abrahamovi  –  kolik  hvězd,  tolik  potomků).  Od  středověku  bývají 
svatby z bezpečnostních důvodů v synagogách.  Chupa také připomíná budoucí 
domov  novomanželů.  Drží  ji  svobodní  mládenci.  Všude  jsou  světla,  protože 
ženich  a  nevěsta  jsou  jako král  a  královna,  potažmo jako celý  židovský lid  a 
chupa, to je také připomínka šchiny – Boží přítomnosti. Pro ženy je svatba jednou 
z mála příležitostí v životě, kdy vstoupí dovnitř synagogy. 

Ženicha k chupě přivádějí družbové. Potom dívky přivedou nevěstu, která proti 
směru hodinových ručiček 7x obchází chupu –  jako kolem Jericha. Tím padnou 
všechny překážky a nevěsta si stoupne po ženichově pravici. Následuje požehnání 
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nad vínem. Oba se z poháru napijí, ale ještě se nesmějí dotýkat. Nevěstě podá 
víno manželka svědka a matka jí zvedne závoj na napití.

Zásnubní prsten dostane nevěsta od ženicha. Býval velký, často ve tvaru věže, 
že je závazek pevný. Dříve se prsten dával již při zásnubách, dnes se to spojuje se 
svatbou a prsteny bývají jen zlaté kroužky. Prsten se navléká na ukazováček pravé 
ruky a měl by mít hodnotu minimálné sedm karátů. Muž by se neměl zdobit. Jeho 
ozdobou budou jeho šediny a děti. Ale naopak má povinnost krášlit manželku – i 
to je napsáno ve smlově. 

Pak se čte svatební smlouva -  ketuba. Text je v aramejštině a také v jazyce, 
kterému oba rozumí. Ve smlouvě je uvedena i částka, kterou by muž manželce 
vyplatil v případě rozvodu. Smlouva už je často předem podepsána, aby nedošlo k 
nějakým potížím, třeba že přestane psát pero... Smlouvu podepíší i svědci. Ketuba 
bývá krásně zdobena a je majetkem manželky. Je to záštita rodiny.

Poté  pro  novomanžele  důležití  lidé  (otcové,  rabíni...)  čtou  sedm požehnání. 
Ženich rozšlape skleničku (musí být křehká, aby se ani přes botu nezranil) – opět 
připomínka zbořeného chrámu.

V ortodoxním židovství  muž a žena,  kteří  nejsou příbuzní,  spolu nesmí být 
sami v jedné místnosti. Teprve po uzavření sňatku novomanželé mají chvíli pro 
sebe.  Odeberou  se  do  místnosti,  která  je  pak  uzavřena  a  svědci  ji  hlídají. 
Svatebčané jdou slavit a novomanželé si konečně mohou vydechnout, často spolu 
poprvé v klidu jedí, protože před svatbou drželi půst.

Svatebčané mají povinnost bavit nevěstu a ženicha. Svatba je veselá, hodně se 
tančí, třeba královský tanec – svatebčané vyzvednou ženicha a nevěstu na židlích 
a tančí s nimi... Ale jinak slaví ženy a muži odděleni, alespoň paravanem. Hostina 
by měla trvat sedm dní. Ne nepřetržitě, ale lidé se snaží alespoň scházet a sedmý 
den je opět zakončen požehnáním.

Základní pravidla pro svatbu určuje halacha – židovské právo. Pak ale velkou 
roli hrají místní zvyky a tradice.

Marta Študentová

Dušičky
(dokončení článku z titulní strany)

Svůj obrázek o místě posledního odpočinku si děláme právě ze své zkušenosti. 
Zpravidla už při prvním pohledu vidíme: tady odpočívá celá rodina, tu pochovali 
někoho zámožného, tahle rodina se o hrob nápadně stará, ejhle, tady je kalich... 
Některé hřbitovy mají ale jiného ducha a nesou zcela jiné poselství.

V létě jsme navštívili vesnici Ralbicy v Horní Lužici.  Zdejší hřbitov (místní 
říkají „pohrjebnišćo“) má zcela osobitou atmosféru. Na první pohled je nápadné, 
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že všechny hroby jsou skoro stejné. Ale ne jako na nějakém strohém válečném 
pohřebišti. Navršená hlína je u každého hrobu pokryta spoustou různých květů. V 
čele  hrobu  je  bílý 
dřevěný  kříž  se 
zlatým   Kristem. 
Bílá  barva  křížů 
nebyla v Lužici jen 
barvou  smuteční, 
ale  je  i  barvou 
čistoty. Na každém 
kříži  je  vždy  jen 
jedno jméno, je  to 
hrob  jediného 
člověka.  Hroby  s 
bílými  kříži  jsou 
stejné a zdůrazňují 
tak  rovnost  lidí 
před  Bohem  i  po 
smrti. A to, že jsou 
místa  přidělována  po řadě,  jak jde čas,  způsobuje,  že nikdo neví  předem, kde 
spočine, vedle koho bude jeho místo posledního odpočinku.

Tradice ralbického hřbitova se dodržuje dodnes. Nebude to jen tím, že je dnes 
chráněnou památkou. Byť je to hřbitov, je živý. Mění se, promlouvá k příchozím. 
Stojí za to jej zažít.

HH (foto autor)

Koncert  ke 20.  výročí  založení Domova sv.  Rodiny ve 
středu 9. 11. v 19:30 v Tereziánském sále Břevnovského 
kláštera.  Účinkuje sólistka Státní opery v Praze Ludmila 
Vernerová, sbor Naši pěvci, orchestr Atlantis, dirigent Vít. 
Podrazil. Na programu výběr z Mesiáše, Mozartovo slavné 
Laudate Dominum aj. Vstupné dobrovolné.

12. 11. se koná ve sboru ve Střešovicích 1. zasedání 54. konventu.  (Konvent je 
nejvyšší  orgán  seniorátu.  Schází  se  jednou  do  roka  na  pravidelném zasedání. 
Mohou být i mimořádná zasedání. Na konventu mají zastoupení všechny sbory 
seniorátu,  a  to  min.  2  zástupce  -  svého  faráře  a  jednoho  či  více  pověřených 
presbyterů. Pak zde má zastoupení mládež a studenti evang. fakulty. Mají zde své 
místo  další  faráři  působící  na území seniorátu,  většinou druzí  faráři  z  velkých 
sborů.  Funkční  období  je  4  roky.  Konventu  jsou  předkládány zprávy různých 
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seniorátních  orgánů,  zprávy  o  hospodaření  a  revizích,  návrhy  k  projednání. 
Konvent volí seniorátní výbor, revizory hospodaření, seniorátní faráře, synodály, 
... a své orgány, tedy skrutátory, zapisovatele a verifikátory. Na prvním zasedání 
volí své předsednictvo. - Zdroj webové stránky ČCE).

Bazar zimního oblečení proběhne v našem sboru 22. - 26. listopadu.

V sobotu 26. listopadu v 18 hodin se koná rozhovor staršovstva a letošních 
konfirmandů, Benjamina Hejla, Matouše Hellera a Kryštofa Knappa. Setkání je 
otevřeno nejen rodinám a přátelům konfirmandů, ale všem, kdo mají zájem. 

Finské pohádky. V těchto dnech přichází na knižní trh kniha Finské pohádky. 
Převod pohádek do češtiny byl náročný a pracný. Překladatel musel zachovat ráz 
lidového vyprávění, a to jak ve výběru slovních vyjádření, tak i ve stavbě věty a 
celkovém  stylu;  to  znamená  pohádky  příliš  "neuhlazovat" a  nemodernizovat. 
Finské pohádky jsou však neuhlazené a syrové i obsahově. Není  jim jednoznačně 
vlastní onen zřetel spravedlivé odplaty, jak ho sledují české pohádky, a to leckdy 
až  se  zákonitou  důsledností.  Finské  zkazky  nepřekonávají  vždy  důsledně 
disonance, se kterými se setkáváme v běžném životě, a tak trochu připomínají i 
drsnou finskou přírodu. Čtenář v této sbírce objeví  i motivy z pohádek jiných 
národů. Ale to je běžné: pohádky odevždy překračovaly hranice zemí a národů. 
Finští lidoví vypravěči   však dokázali převzatou látku dotvořit nebo přetvořit po 
svém.  Kniha  obsahuje  ilustrace  ke  všem  61  pohádkám. Obrázky  zachovávají 
typický  finský  kolorit:  bílá,  modrá  a  zelená.  Mnozí  Finové  se  k  ilustracím 
vyjádřili,  že v leckterých obrázcích se doslova vidí!  Autorem ilustrací  je  bratr 
farář  Daniel  Henych.  S  grafickou  stránkou  si  citlivě  poradila  sestra  Marta 
Študentová a v její úpravě a sazbě je kniha přístupná i začínajícím čtenářům. A od 
dospělých a zběhlých čtenářů jsme již slyšeli, že se do knihy začetli a nemohli se 
odtrhnout. Finské pohádky z originálu přeložil a vydal Marek E. Světlík. Knihu 
Finské pohádky si můžeme objednat  u nás v kostele na objednávkovém archu  na 
stolku v předsíni před modlitebnou. Cena knihy je 200 Kč. 

   Redakce nakladatelství Světlík Marek - M.E.S.S

REDAKČNÍ OZNÁMENÍ
Do  Souterrainu  na  prosinec  uvítáme  vaše  příspěvky  s  adventní  a  vánoční 

tématikou,  také  i  málo  známé  vámi  vyzkoušené  recepty  na  vánoční  cukroví 
(uzávěrka příspěvků je 13. listopadu, rozsah článků prosíme do 1 stránky). 

Tajenka křížovky v zářijovém Souterrainu (dokončení citátu G. E. Lessinga: "I 
ten nejpomalejší, když neztrácí cíl z očí...."): "......postupuje rychleji než ten, kdo 
pospíchá bez cíle". Knihu dostane úspěšná luštitelka sestra Ludmila Henychová.
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Kalendář na listopad 2011
Bohoslužby
ve sboru -
neděle  9:30

  6. 11. VP
13. 11.   
20. 11.
27. 11. (1. adventní), VP, 
konfirmace
4. 12. (2. adventní), NP

P. Hudec / P. Tomášek
P. Hudec
P. Tomášek 
P. Hudec / A. Hudcová

P. Tomášek
Biblická hodina úterý 18:00 
Děti nedělní škola:         neděle  9:30

náboženství:           čtvrtek 16:30 
                               pátek 13:45 (ZŠ Suchdol)

Mládež a dorost úterý 19:15   
x-cátníci výjimečně čtvrtek 10. 11. od 18:00 (do 19:15)
Sbor Naši pěvci středa 18:30

st 9. 11. v 19:30 - koncert ke 20. výročí založení Domova sv. 
Rodiny (Tereziánský sál kláštera na Břevnově)

Křesťanská 
služba

po dohodě 

Klub poznávání středa 30.11. ve 14:00: Ekumenické setkání s Biblí a uměním 
(s hosty)

Debatní klub 
seniorů

pondělí 14. 11. v 15:00: Ježíšovo evangelium a co v něm 
není (zakončení tématu)

Hodina pohybu pondělí 31. 10., 7. a 21.11. v 15:00
Setkání s hostem čtvrtek 24. 11. v 19:30: Angola dnes - realita a sen (pohled 

očima rodáků: Pedro Macaxi a Leonardo Teca)
Staršovstvo čtvrtek 10. 11. v 19:30 
Konfirmandi čtvrtek 17:00

sobota 26. 11. v 18:00 - rozhovor konfirmandů se 
staršovstvem 

Zpívání ve 
Stodůlkách

pátek 9:30

SOUTERRAIN – sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce: Pod Terasami 85, 164 00 Praha - Nebušice
tel.: 222 361 505, mobil: 776 24 00 28, e-mail: lydie@hartelova.cz
Adresa sboru: Farní sbor ČCE v Praze – Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 224 314 897, 607 622 358 (A. Hudcová), 721 141 691 (P. Hudec)
e-mail: dejvice@evangnet.     cz   , č. ú.: 162838359 / 0800
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