UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva
✔ Sestra B. Kováříková devadesátiletá
✔ Kalendář na leden

Ovocem Ducha
svatého je láska
(Galatským 5, 22)
aneb

Není láska jako láska
Ovocem Ducha svatého je láska.
Vlastně nejen láska, ale také láska.
Apoštol Pavel v epištole Galatským
uvádí celkem devatero ovoce, které
plodí Duch svatý. Verš z epištoly
Galatským o ovoci Ducha svatého je
dost známý. Např. tento verš
inspiroval tvůrce vitráží v naší
modlitebně, tento verš měl Jan
Masaryk ve své Bibli podtržený a
když zemřel, měl na nočním stolku
Bibli otevřenou právě na této stránce.
dokončení uvnitř čísla

Povídání o obřízce
(hebrejsky brit mila)
"Když uplynulo osm dní a nastal
čas k jeho obřízce, dali mu jméno
Ježíš, které dostal od anděla dříve,
než jej matka počala" (Luk 2, 21).
1. ledna roku "nula" - podle tradice
- měl Pán Ježíš, jako každý zdravý
židovský chlapec, obřízku. Bylo mu
totiž právě osm dní. Obřízka je
smlouva mezi obřezávaným a
Hospodinem, zpečetěná krví.
Vraťme se ale ještě časově zpátky.
Narození dítěte v židovské kultuře
je naplněním nejdůležitějšího poslání
manželství a symbolizuje také
požehnání. Těhotná žena má tak
velkou vážnost a všichni se snaží, aby
byla, jak se dnes říká, v pohodě.
Dokonce pokud ji přepadne velká a
neodolatelná chuť, může jíst i nekošer
jídlo a nemusí držet půst na Jom
Kipur!
Již od věků se lidé snažili
odhadnout pohlaví dítěte, v židovství
to má ještě jeden aspekt. Při narození
syna je třeba do osmi dnů
zorganizovat obřízku.
Ale samozřejmě dítě se nejprve
musí narodit. Traduje se, že se plod
v matčině lůně naučí celou Tóru.
Ovšem okamžikem porodu tuto
schopnost ztrácí a musí pak začít
znovu. Aby se dítě navnadilo, bývá u
porodu vystavena Tóra či klíče od
synagogy.
dokončení uvnitř čísla
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Ovocem Ducha svatého je láska (Galatským 5, 22)
a n e b Není láska jako láska (dokončení z titulní strany)
Ovocem Ducha svatého je také láska. Co je láska? Zatímco v češtině máme jen
jeden výraz pro lásku, řečtina má hned tři výrazy. Eros je láska, která je nejblíže
tomu našemu chápání lásky. Je to cit, přitažlivost, náklonnost k milému, k milé.
Druhý výraz je filia. To je přátelství, příchylnost. Tohoto slova se užívá pro lásku
mezi přáteli, pro lásku bratrskou a sesterskou. A třetí výraz pro lásku je agapé.
Agapé je láska služebná. Tento výraz dosti zdůrazňuje praktickou stránku lásky.
Kdekdo se diví, že Pán Ježíš vyzývá k tomu, abychom milovali i nepřátele. Vždyť
to přece nejde, milovat nepřítele. Ano, nejde, pokud láskou rozumíme jen cit. Ale
láska znamená mnohem víc. Znamená přát druhému dobro, činit druhému dobro,
přemáhat zlo dobrem, modlit se i za
nepřítele, a když má nepřítel hlad,
nasytit ho. A právě tento výraz užívá
apoštol Pavel ve zmíněném verši.
Ovoce Ducha svatého je agapé,
láska
služebná.
Zamilovanost,
přátelství je něco téměř přirozeného,
ale agapé je ovocem Ducha svatého.
Tam, kde najdete stopy takové lásky,
tam je určitě Bůh přítomen.
Petr Hudec
Milí čtenáři, v roce 2012 bude
každé číslo Souterrainu věnováno
jednomu oknu naší dejvické
modlitebny. Devět oken představuje
devět darů Ducha svatého. To první
je zobrazením Lásky. - Ve dnech
právě minulých jsme si toto slovo
znovu a znovu připomínali v
havlovském mottu, že Pravda a
láska musí zvítězit nad lží a
nenávistí. O Vánocích jsme prožili
opět zázrak Boží lásky, která se k
nám sklání v narozeném Kristu
Ježíši. - Ať láska ve svých rozličných
podobách provází vaše kroky i v
novém roce.
Redakce
SOUTERRAIN 1/2012 - str. 2

Foto: Jan Zatorsky
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Z jednání staršovstva 8. 12. 2011

(zkráceno)

Co se uskutečnilo: - Setkání s učiteli nedělní školy: důraz
na práci s předškolními dětmi, jichž tu je hodně – potřeba
scházet se a hovořit o tom, jak výuku dětí v NŠ vylepšit. Při
bohoslužbách pozve učitel po čtení z Písma před druhou
písní děti do NŠ a sdělí, co se bude vyprávět.
- Hodnotící schůzka bienále. V lednu se uskuteční schůzka, která by měla
nasměrovat další působení přípravného výboru, jakým směrem se dále bude výbor
ubírat, zda budou pro středisko Diakonie realizovány nějaké další akce, jak více
vtáhnout středisko do společných aktivit, ...
- Konvent Pražského seniorátu: volba nového vedení, diskuse – návrh na nové
rozčlenění personál. fondu pro jednání synodu – solidarita mezi sbory a senioráty.
- Mimořádný synod: mandát pro vedení rozhovoru s představiteli vlády o
„napravení křivd“ – tuto problematiku otevřít v příštím roce na některém jarním
zasedání staršovstva.
- Bazar zimního šatstva se nekonal – bude realizováno na jaře v příštím roce.
- Setkání s hosty – Pedro Macaxi a Leonardo Teca (účast asi 35).
- Rozhovory s konfirmandy a konfirmace (1. adventní neděli), společný oběd
rodin konfirmandů (asi 80 lidí).
- Prodej zboží Obchůdku jednoho světa: výnos cca 13.000 Kč.
- Žádost na úřad MČ Praha 6 o příspěvek na opravu vedení topení: odsouhlaseno
40.000 Kč. 16.12. projednáno v zastupitelstvu.
- Úklid ve sklepních prostorách (brigáda 3. 12.): účast cca 10 lidí. Odvoz mnoha
věcí do sběrného dvora – možnost nových sklepních prostor pro sborové účely a
pro farní byt, samostatné zděné prostory, nutnost úprav, pak proběhne ještě další
brigáda; odvezena stará lednice a zakoupena nová lednice s mrazákem.
- Realizace vydání DVD o P. Pitterovi a rozeslání do sborů: čeká se na souhlas vytvoření průvodního dopisu, požádat br. T. Růžičku o vytvoření návrhu, který
bude redigovat M. Žárská, iniciovat společnou schůzku.
Co bude: - Silvestr s mládeží v Daňkovicích (účastní se též vikář P. Tomášek,
který na Nový rok bude kázat v Daňkovicích).
Středisko Diakonie Stodůlky: - velmi dobrá finanční situace
- finanční příspěvky směrovat na změnu způsobu vytápění
Finanční zpráva: - seniorátní sbírka na fond solidarity sborů 2.990 Kč
- sbírka na vikariát – na Boží hod
- ostatní finanční povinnosti jsou splněny
- připomenutí úhrady saláru do konce roku všem členům sboru
Hospodářské záležitosti: - do konce ledna bude nutná oprava topení pod kotlem
- Kostnické jiskry žádají o nesnižování počtu odběratelů (100 let týdeníku KJ)
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Různé: - br. Prosek navštívil br. Podhorského v nemocnici, na Vánoce bude br.
Podhorský pravděpodobně doma
- návštěva farářů a P. Tomáška u sester Duškové, Háchové a Králové a br. F.
Firbase v Krabčicích
- NŠ se zapojila do akce dárky pro děti na Šluknovsku
Pátek 13. 1. v 19 hodin - Báječnej bál (tradiční
evangelický ples), KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8, ve
stylu filmu Kmotr.
23. – 27. 1. Farářský kurs na ETF UK, Praha 1, Černá
ulice, téma "Peníze".
Sobota 28. 1. v 19:30 - Svatovojtěšský ples katolické farnosti sv. Vojtěcha v
Dejvicích a sboru ČCE v Dejvicích. Konírna Arcibiskupského paláce.

Povídání o obřízce (hebrejsky brit mila)
(dokončení z titulní strany)
V okolí rodičky jsou také vyvěšeny tištěné amulety ze žalmu 121 a v lidové
tradici ještě amulety proti zlé Lilit (první žena Adama), která sama děti neměla, a
proto se snaží ze žárlivosti novorozence zabít.
V případě narození dcery je matka 2 týdny rituálně nečistá, při narození syna 1
týden.
Máme tedy chlapce, který je zdravý. (Život má v židovství přednost, pokud dítě
zdravé není nebo je v rodině dědičně třeba porucha srážlivosti krve, obřízka se
nekoná. A pokud to zdravotní důvody nedovolí ani v dalším průběhu života, je
takový muž obřezán před svým pohřbením.) Osm dní od narození do obřízky
znamená, že chlapec není jeden šabat chráněn smlouvou. Dříve byl tento čas
obdobím, kdy přicházeli příbuzní a známí na slavnost ŠALOM ZACHAR –
oslava muže. Byla to na jedné straně oslava narození a na druhé straně doba
truchlení pro ztrátu znalosti Tóry. Poslední noc před obřízkou zbožní muži drželi
modlitební hlídku, studovali Tóru, prostě hlídali, aby se nic zlého nepřihodilo. Prý
se tento zvyk dodnes udržuje ve Švýcarsku.
Samotná obřízka se koná nejčastěji v synagoze, ale lze samozřejmě i doma
nebo i v porodnici, a to ráno či dopoledne. Matka se může slavnosti účastnit, už
má za sebou koupel v mikvi, ale moc se to nedoporučuje, protože ženy po porodu
bývají přecitlivělé. Dítě nesou do synagogy tzv. nosiči – kvateři (čestná funkce).
Postupně si je předávají, až dojdou k mohelovi (ten, co obřízku vykoná). K
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výbavě synagogy patří obřízkové křeslo, vlastně dvojkřeslo. Jedna jeho část je
vyhrazena proroku Eliášovi, druhá sandekovi, což je kmotr dítěte. Mohel dítě na
chvíli položí na Eliášovo křeslo, aby si Eliáš dítě mohl prohlédnout. Byl totiž
Hospodinem ustanoven jako svědek při každém uzavírání smlouvy. Poté je dítě
předáno sandekovi.
Dříve obřízku vykonával otec či výjimečně matka, dnes tzv. mohel. Je vybaven
znalostmi jak lékařskými, tak náboženskými. Může to být jak lékař, tak
proškolený rabín... Vykonává ji zdarma, případně jen za úhradu nákladů. K
výbavě mohela patří záštita na ochranu žaludu, oboustranný nůž a flakon na
hojení ran. Obřízka je úplná, na závěr se vysaje trubičkou krev. Předkožka, jako
bývalá součást těla, je rituálně pohřbena, o to se postará otec.
Dítě je připraveno, zazní požehnání, jehož závěrem zazní: „Jako dospěl ke
smlouvě (obřízka), ať dospěje k Tóře (náboženské vzdělání), chupě (svatba a
potomci) a dobrým skutkům.“
Po obřízce je chlapec přebalen a oblečen. Pak následuje požehnání nad vínem.
Poté otec mohelovi pošeptá jméno dítěte. Do té doby by se nemělo používat.
Dává se jméno hebrejské, které může být jiné než to občanské.
Závěrem se na rty dítěte dá kapka vína následovaná požehnáním z proroka
Ezechiele: „...řekl jsem ti, když jsi ležel v krvi své, žij.“
V našich končinách bývávalo či bývá zvykem obřízkovou plenu vyprat,
vyzdobí se – donační nápis obsahuje jméno otce, jméno dítěte, datum narození
(hebrejsky) nebo i další symboly judaismu. A také text: „Nechť mu Bůh dá vyrůst
k Tóře, chupě a dobrým skutkům.“ Takto vyzdobený povijan se pak věnoval
synagoze k zavinováni svitků Tóry při první chlapcově návštěve synagogy (kolem
jeho tří let).
Ještě zbývá dodat, že obřízka nevykonaná rituálně nemá platnost.
Marta Študentová

Sestra Blažena Kováříková devadesátiletá
Koncem ledna se dožívá požehnaného věku sestra Kováříková. Stále usměvavá
a se zájmem o vše a o všechny, to je typický rys naší milé jubilantky. Poprosili
jsme ji, aby pro čtenáře Souterrainu napsala krátké ohlédnutí za těmi devíti
desítkami let svého života.
Narodila jsem se 30. 1. 1922 v Plzni jako dvojče své sestry Jiřinky. Se sestrou
jsem měla vždy ten nejužší vztah, byly jsme si podobné ve všech ohledech,
zájmech a názorech. Po 6-ti letech se naše rodina přestěhovala do Písku, kde
tatínek pracoval jako prokurátor a později president krajského soudu. Maminka
nás vychovávala v láskyplném prostředí a v duchu sokolství, neboť tatínek byl
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starostou Sokolské župy Jeronýmovy. Z páté třídy jsme postoupily na klasické
gymnázium s latinou a řečtinou, chodily jsme do Sokola a cvičily na sokolských
sletech, hrály na klavír a také tenis, vše v družném prostředí ostatních gymnazistů.
Já jsem se později provdala za Štěpána Kováříka (se sestrou jsme měly společnou
svatbu v evangelickém kostele v Písku), odstěhovala se do Prahy a pak věnovala
péči o 3 děti. Při gymnáziu jsme se sestrou také kromě němčiny chodily i na
angličtinu a to vše se mi hodilo, když jsem po třech mateřských dovolených
nastoupila v Ústavu makromolekulární chemie jako praktikantka. Ještě v době
maturit, po obsazení Němci, se život naší rodiny radikálně změnil, když tatínek
jako vysoký sokolský činovník byl odvezen do Osvětimi, kde byl umučen.
S mým mužem Štěpánem jsme se seznámili díky jeho písecké tetičce Emě,
která zvávala na povídání mou maminku. Můj muž byl z učitelské rodiny,
pracoval jako právník a byl to on, kdo mě uvedl do evangelického prostředí. Ve
svém městě, v Kostelci nad Labem, byl velmi činný v nově vzniklém českobratrském sboru, vedl nedělní školu, dorost a sdružení mládeže, pěvecký sbor a
dramatický kroužek. Ještě dnes jeho bývalé „nedělnoškolačky“ vzpomínají, jak je
manžel vedl a co jim dal do života.
Do salvátorského sboru jsme chodili krátce, bydleli jsme v Bubenči a zakotvili
v dejvickém sboru, kterému jsem věrna doposud. Pamatuji bratra faráře Krejčího,
Čapka, Henycha a Rejchrta, stejně jako sestry z Křesťanské služby. Byly zde
křtěny a konfirmovány naše děti, i dvě naše vnoučata.
Pamatuji si, že souběžně s bohoslužbami
probíhala skupina „Broučků“, předškolních dětí.
Nedělní škola (ve které učil i můj muž) se
konala
z prostorových
důvodů
až
po
bohoslužbách ve velkém sále, protože chodilo
mnoho dětí a učily se v 8-10-ti skupinách.
Krásné byly i dětské vánoční besídky
s proslovem br. Stejskala, psaným specielně pro
ty nejmladší. Až později byly zavedeny ve
sborových prostorách svatby, rozloučení se
zesnulým a posezení při kávě a čaji po skončení
bohoslužeb. Bratři a sestry, zvláště starší, vítají
tuto možnost přátelského popovídání. Co se ale
nezměnilo, je skutečnost, že jsem ve sboru vždy cítila blízkost a chápavost
zúčastněných, sbor mi byl vždy oporou v životních těžkostech.
Přála bych si, aby pokračující rodina vždy o Bohu věděla a tak se se sedmi
vnoučaty a sedmi pravnoučaty se modlíme: Podvečer Tvá čeládka, co k slepici
kuřátka, k ochraně Tvé hledíme, laskavý Hospodine. - Připomínám si citát: Bůh je
mé útočiště a síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová.
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Kalendář na leden 2012
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina
Děti
Mládež a dorost
X-cátníci
Sbor Naši pěvci
Křesťanská
služba
Klub poznávání
Hodina pohybu
pro seniory
Debatní klub
seniorů
Setkání s hostem
Staršovstvo

1. 1. Novoroční s VP
A. Hudcová
8. 1.
P. Tomášek
15. 1.
P. Hudec
A. Hudcová
22. 1.
P. Hudec
29. 1.
P. Hudec
5. 2. s VP
úterý v 18:00
Nedělní škola:
neděle 9:30
Náboženství:
čtvrtek 16:30
pátek 13:45 (ZŠ Suchdol)
úterý v 19:15
čtvrtek 19. 1. v 19:30
středa v 18:30 (4. 1. novoroční večírek a rozloučení s
Pedrem Macaxim, který se vrací do Afriky)
neděle 8. 1. po bohoslužbách
středa 25. 1. ve 14:00 (Pražské paláce)
pondělí 2. 1. a 30. 1. v 15:00
Pondělí 9. 1. v 15:00 (?)
čtvrtek 26. 1. v 19:30 - P. Nedoma, ředitel galerie Rudolfinum
a člen sboru ČCE U Klimenta („Několik slov o umění“)
čtvrtek 12. 1. v 19:30

8. – 15. 1.: Alianční týden modliteb – více na www.ekumenickarada.cz , téma
"Být jiného ducha"
18. – 25. 1.: Týden modliteb za jednotu křesťanů – více na
www.ekumenickarada.cz. Téma "Všichni budeme proměněni skrze vítězství
našeho Pána Ježíše Krista" (srov. 1 K 15,51-58).
SOUTERRAIN – sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
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