
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva

✔ Popeleční středou začal půst (líh)

✔ Zeptali jsme se mládeže

✔ Jednou nohou ... (D. Plíšková)

✔ Vzpomínka na sestru Duškovou 
. (A. Hudcová)

✔ Kalendář na březen

Ovoce Ducha svatého 
je pokoj 

Slyšíme slovo pokoj  a zní  nám to 
jako  balzám.  Žijeme  v dynamické 
době.  Aby  člověk  obstál,  musí  se 
ohánět. Pracujeme od rána do večera i 
o víkendech. A čas od času pocítíme 
velmi  silně,  že  potřebujeme  zbrzdit, 
zastavit  se,  odpočinout.  Toužíme  po 
pokoji,  po  klidu,  po  vnitřní 
vyrovnanosti.  Většinou  se  ovšem 
zastavit nedokážeme a ženeme se dál. 
Židé  na  to  měli  dobrý  vynález.  Den 
odpočinutí.  V pátek  navečer  přestali 
pracovat  a  odpočívali  do  sobotního 
večera a ještě celou noc ze soboty na 
neděli. Drželi si to a drží si to dodnes. 
Křesťané posunuli den odpočinutí  na 
neděli, ale dost často si neděli nedrží. 
Co jsme neudělali v týdnu, doháníme 
v neděli.  Nemáme  ani  jeden  den 
volný.  Ztrácíme den  odpočinutí.  Ale 
pak jsme vyčerpaní,  naštvaní.  Dobře 
nám tak. 

dokončení uvnitř čísla

Život sboru v roce 2011 
zachycený nejen statistickými údaji:

K 31.12. 2011 má náš sbor 676 členů, 
hlasovací právo má  228 členů a těch, 
kteří  finančně  přispívají  na  provoz 
sboru, je 210. Křtem přibylo celkem 8 
členů,  přístupem  1,  úmrtím  a 
odstěhováním ubylo 46 členů. 
Bohoslužby se konaly každou neděli 
a o  svátcích  celkem  54x,  průměrná 
účast  114.  Večeře  Páně  byla 
vysluhována  14x za  průměrné účasti 
93.  3x  byla  vysluhována  VP 
v Domově  odpočinku  ve  stáří  v 
Krabčicích.  Při  bohoslužbách 
posloužili  kázáním  kromě  manželů 
Hudcových:  Zdeněk  Susa,  Josef 
Bartošek,  Daniel  Henych,  Martin 
Prudký,  Lenka  Ridzoňová,  Gerhard 
Frey  Reininghaus,  Petr  Kraus,  Petr 
Brodský, Miloslav Nekvasil. 

dokončení uvnitř čísla

SOUTERRAIN 3/2012  -  str. 1



Z jednání staršovstva 9. 2. 2012
(zkráceno)

 - pokračuje prodej knih ze sborové knihovny (poděkováno 
Janě Cihlové za práci)

- setkání s paní ředitelkou Polákovou (Film a sociologie), dohodnuto, že bychom 
mohli  vydat  DVD  "Milujte  své  nepřátele"  v jazykových  mutacích  němčina  a 
angličtina  s obálkou  a  krátkým  textem  o  Přemyslu  Pitterovi;   předpokládané 
náklady na vytištění a distribuci 114 000 Kč za 500 ks, část finančních prostředků 
bude možno získat z Fondu česko-německé budoucnosti, vydavatelem by měl být 
náš  sbor  (poneseme  váhu  distribuce,  ekonomické  zatížení,  …);  odsouhlasen 
mandát pro oba faráře k jednání pro získání dotací:  jednáno s Gerhardem Frey 
Reininghausem (oslovil Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, která by měla být 
partnerem v šíření DVD po Německu a dál po Evropě)
- nedělní škola (program): mladší děti - Slunce svítí všem (L. Rejchrt);  Madlena 
Prachenská  připravuje  obrázky  k vyprávění,  učitelé  nedělních  škol  připraví 
převyprávění příběhu formou dílny nebo divadla dle námětu příběhu
- výroční zpráva střediska Diakonie Stodůlky byla vypracována panem ředitelem 
Suchelem pro výroční sborové shromáždění a je k nahlédnutí ve sboru
- proběhlo dotační řízení - středisko Diakonie dostalo o 1,3 milionu Kč méně, než 
žádalo (z důvodu formální chyby ředitele střediska); situace není tragická, čeká se 
na druhé kolo dotačního řízení  a je  naděje,  že finanční  částka na provozování 
dvou ohrožených služeb (dílna a raná péče) bude poskytnuta v dostatečné výši; 
řediteli střediska i přes chybu byla vyslovena důvěra
-  vzhledem k dotacím od  MČ Praha  6  jsme pořídili  úpravy suterénu  v našem 
sboru za 100 000 Kč
-  sborová  finanční  zpráva  bude  podrobně  připravena  na  výroční  sborové 
shromáždění
- bylo poděkováno manželům Černohorským za vedení účetnictví
- domluva s H. Härtelem o posledních úpravách suterénních prostor: vymalování 
světlými barvami, malý  kuchyňský kout  u dřezu,  návrh na výzdobu -  připraví 
Madlena Prachenská, následovat bude kancelář (změna nábytku…), pak místnost, 
kde v současné době mají děti náboženství, až budou vyklizeny přebytečné knihy
- úprava kuchyně: byla zakoupena myčka zn. Bosch (10 204 Kč) 
- sbírka na Etiopii: výzva bude připojena ke sborovému dopisu, na sbírku bude 
upozorněno v ohláškách,  k  dispozici  budou letáky,  informacím bude věnováno 
Setkání  s hostem.  Jedná  se  o  nové  středisko  Diakonie  -  HRP (humanitární  a 
rozvojové pomoci), které pracuje rok. Prezentaci bude mít E. Grollová.
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Život sboru v roce 2011 
zachycený nejen statistickými údaji:
(dokončení z titulní strany)

Na  presbyterské  službě  se  podílelo  16  presbyterů.  Varhanním  doprovodem 
posloužili Tomáš Černohorský, Filip Härtel, Lydie Härtelová, Matouš Hejl, Jana 
Jasná,  Pavel  Prosek,  Marek  Tichý.  Při  přípravě  občerstvení  po  každých 
bohoslužbách se pravidelně střídalo 14 sester. 

Biblické hodiny se konaly v úterý (30x) za průměrné účasti 10. Probírali jsme 
základní  dějepravné  příběhy až  po  dobu královskou,  od  podzimu pak  „Knihy 
outsiderů“ (epištola Judova, dvě Petrovy …), od listopadu 1. Tesalonickým. Ve 
druhé  části  si  připomínáme  významná  výročí,  zajímavé  aktuální  společenské 
události.

Děti. Nedělní  škola byla 40x,  průměrná účast  dětí  9.  Děti  se  vyučují  ve  dvou 
skupinách  -  starší  a mladší.  Ve  vedení  se  střídali  Klára  Cihlová,  Filip  Härtel, 
Magdalena  Härtelová,  Karolina  Härtelová,  Anna  Hejlová,  Ivana  Hellerová, 
Magdalena  Hellerová,  Abigail  Hudcová,  Jan  Petříček,  Michaela  Petříčková, 
Marek  Tichý,  Marta  Študentová.  Od  podzimu  se  probírá  evangelium  podle 
Lukáše a dětem předškolním a mladším školním se vyprávěla podobenství,  od 
pololetí se vyprávějí základní příběhy podle knihy Luďka Rejchrta Slunce svítí 
všem.  Náboženství  se  vyučovalo  ve  sboru  28x  za  průměrné  účasti  3,  v ZŠ 
Suchdol 28x (průměrná účast 6 dětí). V první půli roku jsme probírali život první 
církve podle Skutků apoštolských, od podzimu jsme začali vyprávět první příběhy 
Bible, nyní jsme u Jákoba. Konfirmační a předkřestní příprava tří konfirmandů 
(Benjamin  Hejl,  Matouš  Heller  a  Kryštof  Knapp)  byla  přerušena  tříměsíční 
pauzou br. f. Hudce, který byl na studijním pobytu v Lipsku, a pokračovala od 
září do konce listopadu. Individuálně se připravovala na křest Kristýna Sýkorová. 
Konfirmace se dvěma křty proběhla při  slavnostních bohoslužbách 1. adventní 
neděli. 
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Mládež se sešla 38x za průměrné účasti 10. V prvním pololetí ji vedli Hudcovi, 
ve druhém pololetí převážně vikář Petr Tomášek. V létě se velká část mládeže 
zúčastnila  společného  pobytu  v Alpách  v Niederthai,  dále  podnikla  výlet  do 
Krakova a zorganizovala týdenní pobyt ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí. Na 
podzim připravila  víkend  pro  konfirmandy a  mládež  v Daňkovicích  a  silvestr 
strávila též společně v Daňkovicích na faře. 

X-cátníci se  sešli 10x za průměrné účasti 11. Jde o setkání „třicátníků až …“, 
zpravidla  třetí  čtvrtek  v měsíci  od  19:30.  Program mívá  dvě  části  –  biblický 
výklad a druhý program, který bývá rozmanitý: rozhovor na aktuální téma anebo 
promítání obrázků a vyprávění z cest.

Setkání  s  hostem je  určeno  všem zájemcům o  vybrané  téma,  konalo  se  8x, 
průměrná účast 22. Hosty zajišťovala především Marta Študentová. 

Senioři. Hodinu pohybu pro seniory vede sestra Jana Prosková. V zásadě jde o 
rehabilitaci a rozcvičení při hudbě. Pro tuto hodinu je vymezeno zpravidla 1. a 3. 
pondělí v měsíci v 15 hodin. 

Klub poznávání je také určen seniorům, ale nejen jim. Koná se poslední středu 
v měsíci ve 14 hodin. Sestry Kohoutová, Bošková a Petříčková připravily 8 akcí, 
průměrná účast byla 14, čtyři přednášky a čtyři procházky spojené s výstavou a 
prohlídkou.

Debatní klub seniorů se konal 2. pondělí v měsíci v 15 hodin. Scházelo se cca 7 
zájemců o téma Ježíšovo evangelium a co v něm není.  Většinou klub vedl br. 
Fišer, který z důvodů stáří a nemoci dále nemůže klub vést. Byl by rád, kdyby se 
našel pokračovatel.    

Křesťanská služba. Kroužek tvoří jeden muž a 9 žen. Pamatujeme především na 
jubilanty - rozesíláme jim gratulace, navštěvujeme některé potřebné členy sboru 
doma  či  v nemocnicích.  Křesťanská  služba  se  děje  i  neorganizovaně  mnoha 
dalšími členy sboru. Kroužek se sešel k jednání 9x za účasti 8. Jednou až dvakrát 
měsíčně jezdili Hudcovi do DOS Krabčice za 3 členkami našeho sboru, zvláště za 
nejstarší členkou, sestrou Hermínou Duškovou, která 2. února 2012 zemřela. V 
tomto roce by oslavila 102. narozeniny.    

Pastorace.  Jde o duchovní péči o jednotlivce a jednotlivé rodiny potěšováním, 
povzbuzováním,  nasloucháním,  doprovázením,  spolunesením břemen.  Děje  se 
většinou  vzájemnými  návštěvami,  které  konají  farářovi  i  presbyteři  a  další 
členové sboru. 

Staršovstvo  tvoří  16  řádných  členů,  4  náhradníci,  farář  a  farářka  sboru. 
Staršovstvo  se  sešlo  12x  (10x  k pravidelné  poradě,  2x  k mimořádné  po 
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bohoslužbách)  za  průměrné  účasti  16.  Kromě  běžných  provozních  záležitostí 
jednalo o nové podobě webových stránek, o vybudování sklepních prostor, na něž 
sbor obdržel 350 000 Kč od MČ Prahy 6 a ke konci roku ještě 40 000 Kč na nápis 
na  domě, na  opravu topení  aj.  Sklepní  prostory byly na  podzim dobudovány. 
Staršovstvo  také  odsouhlasilo  tříměsíční  studijní  pobyt  br.  f.  Hudce  v Lipsku, 
rozhodlo se vydat DVD Milujte své nepřátele, dokument o Přemyslu Pitterovi, a 
šířit jej do sborů. 

Smíšený pěvecký sbor Naši pěvci se schází ke zkouškám každý týden ve středu 
v 18:30 pod vedením Lydie Härtelové. Tvoří jej cca 50 lidí.  V uplynulém roce 
vystupoval 9x (3x Dejvice, 2x Salvátor, 1x sv. Vít, 1x ČCE Libčice, 1x Diakonie 
Stodůlky,  1x  Tereziánský  sál  Břevnovského  kláštera).  Počet  zkoušek:  asi  40, 
průměrná účast na zkouškách 38, na vystoupení 42.

Svatby  se konaly 2: Jan Býma a Veronika Kovalová, Václav Bártík a Barbora 
Prudká.  

Církevní pohřby byly 2: rozloučení zde ve sboru se sestrou Hanou Svatoňovou a 
v krematoriu s Vojslavou Marešovou.  

Sborový měsíčník Souterrain zajišťují manželé Härtelovi. 

Diakonie  Stodůlky. Zpravidla  1x  týdně  se  koná  zpívání  s  kytarou  v zařízení 
Diakonie  ve  Stodůlkách  pro  zaměstnance  společně  s klienty; sami nebo  spolu 
s farářem tam dojíždějí  Jan  Machovec,  Simeon  Hudec  a  Světlana  Dobešová. 
Členy dozorčí rady jsou tito členové našeho sboru: Daniela Caldová,  Petr Hudec, 
Vladimír Jenček, Pavel Prosek a Hana Volná. Dozorčí rada zasedala 6x do roka. 
Středisko stojí  před nákladnou přestavbou, proto se na podzim uspořádalo  III. 
Bienále pro Diakonii, jehož výtěžek činil cca 360 000 Kč.   

Čím jsme žili v jednotlivých měsících v roce 2011
Leden 2011
• Setkání s hostem – Jaroslav 

Nadrchal: Kapadocie - Turecko

• Klub Poznávání  - Lydie Veselá: 
Adopce na dálku (8)

• Účast mnoha členů sboru na Svato-
vojtěšském plese a Báječném bálu

• Vivat Comenius (Štěpán Rak a 
Alfred Strejček) – pořad u 
příležitosti 80. narozenin br. f. D. 
Henycha (150)

• Smuteční rozloučení se sestrou 
Hanou Svatoňovou (95 let)

SOUTERRAIN 3/2012  -  str. 5



Únor 2011
• X-cátníci – Hudcovi: Po stopách 

apoštola Pavla v Malé Asii (účast 15)

• Úmrtí farářky Věry Hajské, 
maminky A. Hudcové

• Klub poznávání – J. Kohoutová: 
Karel Škréta (18)

• Výroční sborové shromáždění (účast 
85)

• Setkání s hostem - Jan Mašek: 
Evangelíci na Mělnicku. Mělnické 
Vtelno 1700-1900 (podle chystané 
knihy o vtelenském evang. sboru)

• Naši pěvci při bohoslužbách 
v Dejvicích

• Schůzka Bienále – zhodnocení a 
rozhodnutí zorganizovat v říjnu III. 
Bienále pro Diakonii

Březen 2011
• X-cátníci - Hudcovi: Sbory v Malé 

Asii (pokračování Turecko)

• Víkend s dětmi a mládeží 
v Křížlicích (účast 32)

• Svatba - Jan Býma a Veronika 
Kovalová

• Setkání s hostem - Miloš Pojar: 
Masaryk a Židé 

• Klub poznávání - Bílkova vila (25)

• Sbírka na tisk (2842 Kč)

• Brigáda na úklid sklepa (účast 10)

Duben 2011
• P. Hudec – začátek tříměsíčního 

studijního pobytu v Lipsku

• Příspěvek našeho sboru na letní 
pobyt dětí z Ukrajiny v Čechách 
(2000 Kč)

• Naši pěvci - koncert u Salvátora 
s Alfredem Strejčkem (Pocta Albertu 
Schweitzerovi)

• Křest Davida Jiřího Doležala

• Velikonoce: Zelený čtvrtek - Pašije 
podle Lukáše, Velký pátek s VP, Hod 
Boží velikonoční - sbírka na Hlavní 
dar lásky Jeronymovy jednoty (5011 
Kč), zahájení sbírky darů JJ 

• Oslava 101. narozenin sestry 
Hermíny Duškové v Krabčicích; 
podána žádost panu prezidentovi o 
státní vyznamenání pro manžele 
Duškovy

• Klub poznávání – D. a V. Boškovi: 
Izrael 

• Setkání s hostem – manželé 
Benešovi: Indie

• Prodej výrobků ergoterapeutické 
dílny Stodůlky

• Mládež – promítání filmu Lotr po 
pravici, na Velikonoce výlet do 
Francie do Provence

• Návštěva 35 Němců z Eberbachu u 
nás ve sboru

• Vernisáž výstavy o životě a díle P. 
Pittra v Suchdole
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Květen 2011
• Oslava 90. narozenin br. 

Podhorského

• Posezení s potulným kazatelem P. 
Brodským - o Bohemce a 
Veselinivce na Ukrajině a dalších 
českých sborech v zahraničí

• Bazar šatstva (výtěžek 34 000 Kč 
určen na přestavbu sklepních 
prostor)

• Noc kostelů – mládež hrála divadlo 
Šťastný princ (42)

• Křest Štěpánky Vojtkové

• Křest Almeidy Victorie Camidge

• Klub poznávání – M. Petříčková: 
Botanická zahrada v Troji (7)

• Nátěry oken ve farním bytě a v 
modlitebně

• Úklid po nátěru oken (účast 6)

• X-cátníci – J. Cihlová: Obrázky z 
Kuby, promítání 

• Synod ČCE 

• Sbírka darů Jeronymovy jednoty 
dosáhla 45 000 Kč

• Ekumenická bohoslužba za krajinu - 
Suchdol

Červen 2011
• Kirchentag v Drážďanech

• Mimořádný konvent v Libni

• Účast na koncertu Hradišťanu u 
Salvátora – výtěžek ve prospěch 

Kmotrovství

• Sbírka na Diakonii (3970 Kč)

• Sbírka na Fond solidarity sborů 
(2245 Kč)

• Seniorátní shromáždění Jeronymovy 
jednoty v Dejvicích (účast 30)

• Zahájeno budování sklepních prostor

Červenec a srpen 2011
• Týdenní pobyt členů sboru 

v Rakousku v Niederthai (účast 62) 

• Svatba – Václav Bártík a Barbora 
Prudká

• Mládež v Krakově a ve Velké Lhotě 
(účast 10 - 15)

• Letní pobyt s dětmi v Rovečném – 
vedoucí a pomocníci: A. Hudcová, 
D. Hudcová, M. Tichý, K. Cihlová, 
K. Burešová, 3  Härtelovi (účast 32)

• Odesláno 70 000 Kč na školné dětem 
v Kongu

Září 2011
• Křest Lucie Troupové

• Rodinná neděle s výletem do 
Jeleního příkopu s výkladem M. 
Študentové (účast cca 30)

• Příprava III. Bienále pro Diakonii 

• Sbírka na křesťanskou službu (2071 
Kč)

• Setkání s hostem – Lenka Schmidt: 
Projekt "Škola v buši" v Kongu (na 
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projekt zasláno 30 000 Kč)

• Koncert Jablkoně na Vinohradech a 
aukce vybraných děl (účast 200)

• Sbírka na pomoc Africe (7780 Kč)

• Mládež – malování sklepních prostor

Říjen 2011
• Zhotovení označení na domě – 

Martin Volný, Hanuš Härtel, Kryštof 
Sýkora 

• Programy bienále: vernisáž ve sboru 
(za účasti synodního seniora Joela 
Rumla a herce Martina Myšičky, 
soubor příčných fléten Syrinx), 
vernisáž ve Stodůlkách (za účasti 
ředitele Diakonie Davida Šourka a 
Jakuba Suchela, Naši pěvci), MUDr. 
Zdeněk Susa: "Povídání o srdci" (a 
Trigonum musicum), ThD. Jan 
Roskovec: „Dejte nám místo…“ 
(výklad verše ze 2. Kor 7, 2; hudební 
doprovod Matouš Hejl a Kateřina 
Hejlová), Labyrint světa a ráj srdce 
(Martin Myšička četl texty vybrané 
Hanou Volnou, písně s doprovodem 
na středověké hudební nástroje 
Tomáš Najbrt); výtěžek z III. bienále 
cca 360 000 Kč. 

• Díkčinění za úrodu, po bohoslužbách 
muzikál br. f. Henycha Dvě vdovy (o 
Noemi a Rút) v nastudování rodičů a 
dětí

• Křest Vincenta Holuba a Daniele 
Davida Koblice

• Sbírka na Fond sociální 

a charitativní pomoci (2865 Kč)

• Kolaudace sklepních prostor

• Nástup vikáře Petra Tomáška

• Oratorium Kristus (Liszt) v katedrále 
sv. Víta

• Setkání s hostem - Jong Sil Lee: O 
církvi v Koreji a o korejském sboru 
v Praze

• Klub poznávání – D. a V. Boškovi a 
J. Kohoutová: Rožmberský palác – 
Bulharské ikony (16)

• Víkend konfirmandů a mládeže 
v Daňkovicích (účast 18)

• Bazar podzimních plodů a suchých 
květin ve prospěch křesťanské 
služby - sestry Kohoutová a Bošková 
(výtěžek 3500 Kč)

Listopad 2011
• Marek Světlík a Daniel Henych – 

nová kniha Finské pohádky

• Účast Marty Študentové a  Abigail 
Hudcové na semináři pro učitele NŠ 
v Kolíně

• Prodej výrobků Ergoterapeutické 
dílny Diakonie Stodůlky

• Sbírka na Jubilejní toleranční dar 
(3053 Kč)

• Klub poznávání – Růžena Černá: 
Ekumenické setkání s Biblí a 
uměním 

• Konvent Pražského seniorátu ve 
Střešovicích – volba nového 
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předsednictva

• Setkání s hostem – Pedro Macaxi a 
Leonardo Teca: Angola – realita a 
sen očima rodáků (účast 35)

• Mimořádný synod

• 1. adventní s VP, s konfirmací a 
křtem Kryštofa Martina Knappa a 
Kristýny Sýkorové; konfirmace: 
Benjamin Hejl, Matouš Heller, 
Kryštof Knapp a Kristýna Sýkorová; 
společný oběd (účast 80)

• Sbírka na seniorátní fond solidarity 
sborů v seniorátu (2990 Kč)

Prosinec 2011
• 2. adventní - Naši pěvci při 

bohoslužbách, prodej výrobků 
Obchůdku jednoho světa (Marta 
Petříčková)

• Brigáda na úklid sklepa

• Narození Noemi Rumlové – vnučky 
Hudcových

• 3. adventní neděle – po 
bohoslužbách divadlo mládeže 
(Petra Macháčková: Patero 
pokušení)

• Vánoční koncert Našich pěvců 
s orchestrem u Salvátora

• 4. adventní neděle – sborová vánoční 
slavnost (D. Henych: Vánoční 
poutník), společný oběd a posezení 
se zpěvem a s tombolou 

• Vánoční besídka v Diakonii ve 
Stodůlkách

• Štědrovečerní pobožnost nad Biblí s 
koledami na náměstí v Suchdole

• Hod Boží vánoční - sbírka na 
bohoslovce a na vikariát (6903 Kč)

• Silvestrovský pobyt mládeže v 
Daňkovicích (účast 14)

• Silvestrovské posezení 
s občerstvením a programem na 
téma: Vy jste sůl země aneb Sůl nad 
zlato - připravil P. Prosek (účast 55)

Několik vět na závěr: 
Je potěšitelné,  že se na bohoslužbách 
udržuje  stejný  počet  účastníků, 
objevují  se  i  noví  lidé,  snad  je  to  i 
doklad  touhy  naslouchat  slovu 
Božímu. Další potěšitelnou skutečností 
je  zvýšení  počtu  účastníků  při 
biblických hodinách. Schůzky mládeže 
jsou také pěkně navštěvovány, aktivně 
se  zapojili  i  noví  konfirmandi.  Trápí 
nás, že se nedaří práce s dětmi tak, jak 
bychom  si  představovali.  Skupinka 
učitelů  nedělní  školy  i  těch,  kteří 
pracují  s dětmi,  stále  promýšlejí,  jak 
lépe předávat dětem biblické příběhy, 
zkušenosti víry atd. Máme radost, že o 
setkání  s hosty  zájem  narůstá. 
Uvědomujeme  si,  jak  důležitá  je  pro 
budování  sboru  pastorace,  proto 
bychom  jí  v příštím  období  chtěli 
věnovat  ještě  větší  pozornost.  Máme 
také radost,  že se podařilo v loňském 
roce  rozšířit  sborové  prostory  o  dvě 
místnosti  v suterénu,  které  se  již 
užívají.  Finanční  náklady  na  tyto 
prostory činily cca 500 000 Kč. Sbor 
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solidarizuje  se  slabšími  potřebnými. 
Pokračuje jednak spolupráce sboru se 
střediskem Diakonie  ve  Stodůlkách  a 
podařilo se navýšit počet dětí v Kongu, 
jimž přispíváme na školné, z deseti na 
patnáct. 

Děkujeme vám všem, kteří se podílíte 
na  životě  sboru  a  podporujete  jej  i 
finančně. Dar církvi  si  lze odečíst  od 
daňového  základu.  Uvádíme  zde  pro 
informaci  číslo  účtu  sboru  a  důležité 
variabilní  symboly:  č.  ú. 
162838359/0800,  salár  -  variabilní 
symbol  (v.  s.)  101 (provoz  sboru), 
Personální fond - v. s.  103 (příspěvek 

na platy farářů), Jeronymova jednota - 
v. s.  102 (příspěvek na opravy kostelů 
a  budov).  O  výsledku  hospodaření 
bude  předložena  podrobná  zpráva  na 
výročním sborovém shromáždění 18. 
března  2012 po  bohoslužbách. 
Srdečně  vás  na  toto  shromáždění 
zveme.

Přejeme  vám,  aby  vás  v tomto  roce 
provázela  slova  Ježíšova,  která  byla 
vybrána jako heslo pro rok 2012: „Má 
moc  se  plně  projeví  uprostřed 
slabosti.“ (2. Kor 12, 9)

Staršovstvo FS Praha - Dejvice

Ovoce 
Ducha svatého 
je pokoj 
(dokončení z titulní stránky)

V neděli  se  má  chodit 
ráno  do  kostela,  pak  má 
nejlépe  celá  rodina 
zasednout  ke  sváteč-
nímu obědu  a  pak  lenošit 
nebo  jít  na  výlet.  A co  je 
nejdůležitější:  vypnout 
počítač  v sobotu  večer  a 
zapnout ho až v pondělí ráno 
a  taky  vypnout  mobil. 
Musím  se  přiznat,  že  to 
nedělám,  a  vím,  že  mi  to 
škodí.
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Když v Bibli čteme o pokoji, jde ovšem o mnohem víc než jen o vnitřní klid. O 
pokoji se píše v Bibli ve dvojím smyslu. Nejprve o pokoji Božím nebo s Bohem. 
Tento  pokoj  je  Božím  darem  a  je  blízko  onomu  vnitřnímu  klidu,  vnitřní 
vyrovnanosti.  Přijímáme  ho,  když  přijímáme  evangelium,  ujištění  o  Božím 
odpuštění hříchů, o Boží věrnosti k člověku navzdory lidské nevěrnosti. Člověk je 
tak zbavován strachu, výčitek svědomí, mění se, začíná žít znovu, jinak a lépe. A 
pak se píše v Bibli o pokoji mezi lidmi a v celém stvoření. Takový pokoj ovšem 
nemáme, ztratili jsme ho. Takový pokoj je ideálem, výzvou pro nás, abychom o 
něj  usilovali.  Takový  pokoj  je  i  zaslíbením  a  cílem  Božích  dějin  spásy. 
Vzpomeňme  na  proroctví  Izajáše:  „Vlk  bude  pobývat  s beránkem,  levhart 
s kůzletem odpočívat… nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu“. Nebo v žalmu 
85: „Setkají se milosrdenství a pravda, spravedlnost s pokojem si dají políbení…. 
Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země“.  

Pavel píše, že tam, kde působí Duch svatý, člověk přijímá pokoj Boží, který 
pak působí dál. Vede nás od sobectví k lásce, od rozbrojů ke smíření, od pýchy 
k pokoře, vede i k odpovědnému jednání vůči celému stvoření. A tak všude, kde 
se to děje, nastává to, co je zaslíbeno. Nastává, alespoň částečně, šalom. 

Petr Hudec

Pokoj - prostřední okno v pravé části modlitebny (foto Jan Zatorsky)

Popeleční středou 22. února začalo postní období...
Postní  období  jakožto  příprava  na  Velikonoce  stojí  ve  stínu  čtyřtýdenního 

adventního očekávání Vánoc. A to je škoda. Postní období vybízí ke zklidnění, 
ztišení, k přemýšlení nad tím, co je podstatné a co ne.

Ve sborovém zpravodaji evangelického sboru v Rumburku mě zaujalo minulý 
rok toto: Na podvečerní bohoslužby na Popeleční středu mohli dospělí  i děti s 
sebou přinést to, od čeho se chtěli postit - hračky, sladkosti, televizní ovládače, 
otvíráky na pivo..... Tyto věci byly symbolicky uloženy do truhly a lidé si je opět 
mohli  vyzvednout  na  Boží  hod  velikonoční  -  anebo  je  také  nechat  odložené. 
Proběhlo to a bylo to dobré: mnozí zjistili, že po takové době odložené věci k 
životu stejně nepotřebují.

Nevím,  jestli  se  do  truhly  mohly  zamknout  také  lístečky  nadepsané 
netrpělivost, brblání, závist, hádky, pýcha a podobně...Musím se zeptat. líh
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ZEPTALI JSME SE
DEJVICKÉ MLÁDEŽE...

Co pro tebe znamená pokoj?

1/ Pokoj? Chvíle uklidnění v extrémně rychlé době, kdy je možné vidět a slyšet 
i to, co v běžném uspěchaném životě mnohdy jen tušíme nebo zcela přehlížíme.

2/ Kdy cítím pokoj v duši? Bude to možná trochu přízemní, ale když odejdu z 
poslední zkoušky v červnu a mám všechno za sebou. Přede mnou jsou pak už jen 
prázdniny a bezstarostné léto. Pokoj ke mně přichází většinou po něčem velkém, 
co skončilo nebo co jsem dokázala. Většinou se ale hodně rychle najde spousta 
dalších věcí, kterým je třeba se věnovat. 

3/ Slovo "pokoj" je pro mě velmi obsáhlé - může znamenat jak mír (myšleno 
politicky), tak osobní klid, ale i hlubší smířenost s lidmi kolem. 

4/ Pokoj = klid. 

5/ Pokoj jako ovoce Božího ducha je mír a smíření. 

6/  Pokoj je  myšlenka klidu,  který občas přeju  při  bohoslužbě;  je  to věc,  za 
kterou se pachtí celý život každý člověk, ale ne všichni jej naleznou. Někdo jeho 
hledání odsouvá na stáří. Bůh nám také přeje myšlenky o pokoji, ne o zlu. Ať to 
přeju  já  svým  bližním  nebo  nebeský  Otec  nám,  chceme,  aby  se  přiblížilo 
království nebeské na zem a všichni se dočkali věčného pokoje.

7/ Pokoj Boží nesouvisí s pokojem jako duševním klidem; jde spíš o to "být v 
jednom pokoji  /  v  jedné místnosti  s  Bohem". Ve svém nitru  jsem s  Bohem v 
pokoji,  v  harmonii,  zajedno  -  třeba  i  navzdory různým vypětím,  katastrofám, 
neklidu.

Jednou nohou tam, jednou onam 
aneb 

Setkání střešovické a dejvické mládeže 
Jednou  nohou  ve  střešovické  mládeži,  druhou  v dejvické.  Taková  je  moje 

situace coby členky sboru ČCE ve Střešovicích „zaháčkované“ v Dejvicích přes 
svého  Tomáše.  Dejvická  mládež  mi  velmi  přirostla  k srdci,  ale  mezi 
střešovickými kamarády jsem vyrůstala, a tak chodíme s Tomášem jednou tam, 
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jednou onam. Čímž se zrodil nápad uspořádat vzájemnou návštěvu obou mládeží, 
které  se  shodou  okolností  scházejí  ve  stejný  čas.  Nejprve  se  byli  Střešovičtí 
podívat v Dejvicích, dne 31. 1. pak přišli členové dejvické mládeže na návštěvu 
do Střešovic.

Na programu byla  diskuse o tom, co dnes a pro nás znamená mučednictví, 
základem byl biblický text ze 20. kapitoly Skutků apoštolských. Uvažování nad 
otázkami mučení a askeze bylo poněkud v protikladu k bohatému občerstvení, při 
jehož konzumaci si člověk musel vždy znovu uvědomovat, jak se má na tom světě 
krásně... Diskuse byla nečekaně dlouhá a plodná, bylo zajímavé vidět, co všechno 
pro různé lidi pojem mučednictví zahrnuje. 

O  chystané reformě terciárního  vzdělávání  nám coby druhý  program přišel 
popovídat RNDr. Viktor Žárský, CSc., člen akademického senátu Přírodovědecké 
fakulty UK. Kromě popisu  jednotlivých  nástrah obsažených  v návrhu zákona, 
který  vzbudil  protesty  vysokoškolských  studentů  i  profesorů,  včetně  rektora 
Univerzity Karlovy, upozornil pan Žárský i na jednu z věcí, která by se z pohledu 
této problematiky dala vytknout studentům: nedostatečná angažovanost a zájem o 
akademické dění.

Měla jsem velkou radost, že se na střešovickou mládež přišlo z Dejvic podívat 
tolik lidí. Ačkoli bývají zvláště poslední dobou setkání střešovické mládeže živá a 
zajímavá, tak plno už ve sborové místnosti v úterý večer dlouho nebylo. Snad to 
nebylo naposledy.       

Dora Plíšková 

Vzpomínka na sestru Hermínu Duškovou 
Zpráva o úmrtí sestry Duškové nás překvapila. Asi se podivíte, neboť u téměř 

stodvouletého člověka se to dá očekávat. Ale ono nás to opravdu překvapilo. Totiž 
den před jejím úmrtím jsme s ní u jejího lůžka prožili pěkné chvíle - při kávě, s 
večeří  Páně,  se  zpěvem jejích  oblíbených  písní.  A ona  toho  všeho  do  sytosti 
užívala a zpívala. A proto nás ta zpráva zaskočila. Znali jsme se s ní víc jak 13 let 
a byla našemu srdci hodně blízká. Když jsme přišli do Dejvic v roce 1998, bylo 
tehdy sestře Duškové už 88 let. A přece zdaleka nebyla na sklonku života. Byla to 
sice drobná nenápadná osůbka, ale velice čilá a činná. Skromná a velmi štědrá. 
Jakým  překvapením  pro  nás  bylo,  když  jsme  se  dozvěděli,  kolik  finančních 
prostředků (byly to statisíce) věnovala na vybudování této nové modlitebny.  A 
jaké  cennosti  věnovala  Národní  galerii,  Uměleckoprůmyslovému  muzeu, 
Národnímu muzeu.  Moc o  tom nepovídala,  nechlubila  se.  Jen  čas  od  času  si 
povzdechla, co má ještě práce, co všechno musí utřídit, zařídit, domluvit. Někdy 
nám  ukázala  katalogy,  které  vypracovala.  A  my  žasli  nad  bohatstvím  a 
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rozmanitostí  sbírek  pana  Duška.  Teprve  před  rokem nás  napadlo,  že  za  tuto 
činnost by oba manželé zasluhovali státní vyznamenání. Proto jsme se rozhodli 
podat návrh panu prezidentovi. Nedopadlo to, pan prezident ocenil jiné. Ale my 
jsme přesvědčeni, že sestře Duškové státní vyznamenání náleželo. 

Téměř do 101 let byla sestra Dušková soběstačná. Byla si vědoma, že to není 
samozřejmost  a  neustále  děkovala  Pánu  Bohu.  Vděčnost,  to  bylo  to,  co  ji 
provázelo  celým životem,  který  nebyl  vůbec  lehký.  Pocházela  z Borovnice  ze 
sboru Daňkovice.  Byla  z 9 dětí,  z chudých poměrů,  přesto na  své dětství  ráda 
vzpomínala.  Na  konfirmační  cvičení  jich  chodilo  50.  Po  měšťance  studovala 
obchodní školu v Praze a po dokončení studia pracovala na generálním zastoupení 
velkoobchodu léčivy, později ve Spofě a nakonec v Ústavu organické chemie a 
biochemie.  Ve  42  letech  se  provdala  za  Bohuslava  Duška,  vdovce  po  své 
sestřenici. V 47 letech ovšem již ovdověla. Chodila do mládeže na Vinohradech a 
ke Klimentu, a když se stala členkou sboru v Dejvicích, pracovala v křesťanské 
službě a ve staršovstvu. Pamatovala první krůčky samostatnosti sboru po odtržení 
od Salvátora. Za svůj dlouhý věk prožila mnoho politických změn. Dokázala ale 
vždy s nadhledem vnímat negativa i pozitiva té které epochy. Když jsme v roce 
2005 slavili 40 let samostatnosti sboru, zmínila jsem se jí o tom, že bratr farář 
Henych měl u příležitosti výročí sboru u nás přednášku na téma Jak dnes mluví 
Bůh. Ona na to reagovala: „To bych mohla vyprávět.  Každý den jsem vděčná 
Pánu Bohu za všechnu péči, kterou mi v životě věnuje. Stopy jeho blízkosti, jeho 
promluvení rozpoznávám na každém kroku, každou chvíli.“ Hluboce ji zasáhla 
předčasná smrt její neteře, ale i tehdy dokázala rozpoznat dobře své místo a svůj 
úkol: být blízko prasynovci Pavlovi. Často říkala: „Pán Bůh tady má se mnou jistě 
svůj úmysl, proto tu ještě jsem.“ Žila svůj každodenní život ve vděčnosti, i když jí 
zrovna nebylo dobře, a rozuměla mu jako dobrému Božímu řádu. Sama také byla 
pořádkumilovná  a  pečlivá.  Třeba  když  dostala  vyúčtování  za  plyn  a  zjistila 
nesrovnalost, neváhala poslat reklamaci a kupodivu byla uznána. Od ní jsem se 
naučila  nepřijímat  tyto  věci  ledabyle.  Sestra  Dušková  byla  precizní,  úřednice 
tělem i duší, a to i ve vedení své domácnosti; vše mělo svůj řád a své místo. Bylo 
by mnoho vzpomínek, mnoho zážitků, které by stálo za to zmínit. Ale připomenu 
jen jednu historku, která dokládá, že i ona se někdy tomu řádu vzepřela. Bylo to 
tady, vlastně naposledy, když tu byla při oslavě svých stých narozenin. Úzkému 
kroužku těch,  kteří  ještě zůstali,  vyprávěla,  jak jednou utekla z nemocnice pod 
Petřínem. Nechtělo se tomu věřit.  Bylo to jednoho březnového večera.  Už prý 
nechtěla být v nemocnici, a tak se vydala v noční košili a županu Vlašskou ulicí 
směrem k Malostranskému náměstí.  Když  potkala  příslušníky policejní  hlídky, 
poprosila je o nějakou hůl či klacek, aby se snáz dostala domů. Hlídka ji vybídla, 
že  ji  odveze,  aby  si  nasedla.  Samozřejmě  ji  nedovezla  domů,  ale  zpátky  do 
nemocnice. Takového kousku se odvážila ve svých 96 letech.
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Teprve poslední rok se zdravotní stav sestry Duškové natolik zhoršil, že musela 
do ústavní péče a našla domov v Krabčicích. Před půlrokem ji stihla mrtvice, ale 
opět se z ní téměř postavila na nohy. Tak životná byla. Dvě písně, které jsme s ní 
zpívali den před jejím úmrtím, velmi dobře ukazují k tomu zdroji, z něhož po celý 
život čerpala: Pán Bůh je síla má, všechna obrana má a V sjití tomto pravme sobě, 
jaká  radost  v Páně  domě,  jaká  hojnost  utěšení,  nedostatků  žádných  není.  Ve 
shromážděních čerpala  „zboží  hojná,  věčné zdraví“.  A my smíme věřit,  že  již 
stanula „v oné slávě nevadnoucí, kde vše slavné je a skvoucí.“  

Abigail Hudcová

V neděli 18. března v 17 
hodin bude  u  příležitosti 
420. výročí narození J. A. 
Komenského  uveden  v 
našem sboru pořad  Laby-
rint  světa  a  ráj  srdce. 
Účinkují: Martin Myšička, 
herec  Dejvického  divadla 
- recitace a Tomáš Najbrt - 
historické nástroje a zpěv. 
Texty vybrala Hana Volná. 
Vstupné dobrovolné.

(M. Myšička a T. Najbrt na Bienále pro Diakonii - foto Jiří Hlavsa)

V  předstihu  zveme  na  velikonoční  koncert  Našich  pěvců  "Sedm  slov 
Kristových",  který  se  koná  v  úterý  3.  dubna  v  19.30  v  evang.  kostele  u 
Salvátora. Účinkují A. Strejček - recitace, L. Vernerová, O. Socha, M. Vodrážka - 
pěvecká sóla a J. Marešová-Dvořáková - varhany.
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Kalendář na březen 2012
Bohoslužby
ve sboru -
neděle  9:30

  4. 3. (2. postní, Reminiscere), NP 
11. 3. (3. postní, Oculi)
18. 3. (4. postní, Laetare), VSS
25. 3. (5. postní, Judica)
  1. 4. (Květná neděle, Palmarum)

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

Biblická hodina úterý 18:00 
Děti Nedělní škola:         neděle 9:30

Náboženství:           čtvrtek 16:30 
                                pátek 13:45 v ZŠ Suchdol 

Mládež a dorost úterý v 19:15   
X-cátníci čtvrtek 15. 3. v 19:30  
Sbor Naši pěvci středa v 18:30; neděle 4. 3. - zpívání v Dejvicích
Křesťanská 
služba

neděle 4. 3. po bohoslužbách   

Klub poznávání středa 28. 3. ve 14:00 - Jana Kohoutová: Egyptské umění 
starověku

Hodina pohybu 
pro seniory

pondělí 5. 3. a 19. 3. v 15:00

Debatní klub 
seniorů

po dohodě

Setkání s hostem čtvrtek 22. 3. v 19:30 - Eva Grollová: Evangelíci v Etiopii a 
služba potřebným (s promítáním obrázků)

Staršovstvo čtvrtek 8. 3. v 19:30 

V neděli 18. března po bohoslužbách proběhne
výroční sborové shromáždění.
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