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Záhadná vesnice
poblíž Betanie
(Mk 11, 1-10; Lk 19, 29-38)
Když se blížily Velikonoce, vydal
se Pán Ježíš spolu s učedníky na cestu
do Jeruzaléma, aby mohl Velikonoce
slavit. Když se přiblížil k Betanii,
vesnici kousek od Jeruzaléma, kde žil
Lazar, kterého vzkřísil, poslal Pán
Ježíš dva z učedníků do vesnice, která
byla před ním, s příkazem, aby mu
přivedli oslátko, které tam najdou.
Když jsem ten příběh četl, zajímalo
mě několik věcí, především vesnice,
do které byli učedníci posláni.
• Tato vesnice není popsána jinak, než
jako "vesnice, která je před vámi".
V kontextu tohoto příběhu se dá
rozumět „před vámi“ jako kousek
dal od Betfage či Betanie (kde už

víceméně byli - Mt 21,1) směrem
k Jeruzalému, kam mířili. To by
mohlo také znamenat, že tato
vesnice leží mezi Jeruzalémem a
Betanií.
• Víme, že kousek je také Olivová
hora. Z textu se dá rozumět, že Pán
Ježíš se z tohoto místa či oblasti už
o Velikonocích nevzdaloval.
• Zajímavé je, že obyvatelé této
vesnice měli jakéhosi Pána, kterého
poslechli. Učedníci řekli jen: „Pán
je potřebuje“, amen! Tomu Pánovi
odvedli osla podle jeho příkazu. Přitom jiní obyvatele téže oblasti
odmítli uznat, že On je Pánem a
přijmout ho jako svého Pána a Krále
(Jan 19, 15: „Pryč s ním, pryč s ním
… Nemáme krále, jen císaře”).
Pokud ho oslovili "králi", tak jen
ironicky: “Buď pozdraven, králi
židovský!“
• Vesnice je záhadná, protože nemá
popis, a také její obyvatelé jsou
zvláštní, jsou výjimkou.
dokončení uvnitř čísla
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Z jednání staršovstva 8. 3. 2012
(zkráceno)
Co se uskutečnilo:
- pokračuje prodej knih ze sborové knihovny
- rozloučení se sestrou Duškovou se konalo v pátek 10. 2.
v 15 hodin; děkujeme za přípravu s pohoštěním (účast asi 100 lidí); 8. 3. proběhl
vzpomínkový pořad v budově Národního muzea
- pastorálka: poděkování sestrám, které pomohly s občerstvením
- slušně navštívený program Lékaři bez hranic (25), autorské čtení P. Rejchrta
(32)
- s dětmi vycházka na expozici Příběh Pražského hradu v neděli 26. 2., vedla M.
Študentová (účast 22)
- další vývoj projektu DVD Milujte své nepřátele: byl již kontaktován německý
partner, stanoven hrubý rozpočet 200.000 Kč, předpokládaný náklad 2.500 ks;
vikář P. Tomášek bude za náš sbor komunikovat s německým partnerem; do
konce března nutno podat žádost o dotaci, v příštím týdnu schůzka s režisérkou
Polákovou; předpokládaný závěr akce v září letošního roku - prezentace ve sboru
Co nás čeká:
- odsouhlaseno posunutí čtvrtečních setkání na 19:00, biblická hodina v úterý na
17:30, mládež na 19:00
- v souvislosti s březnovým výročním sborovým shromážděním (VSS): byla
provedena revize hospodaření / návrhy na revizory: br. Podhorský, Jelínek a
Puymann - všichni souhlasí / zprávu o životě sboru staršovstvo schválilo minule /
provedena kontrola seznamu členů sboru / proběhla diskuse k výkazu hospodaření
- byl schválen (1 hlas se zdržel) předložený výkaz a rozpočet s tím, že do něj
budou ještě zapracovány připomínky a konkretizace, T. Černohorský jej poté
rozešle e-mailem a v neděli bude konečná verze vyvěšena na nástěnce
- o fyzické inventarizaci za rok 2011 (odloženo na příští staršovstvo)
- návrh na snížení počtu presbyterů o dva byl odložen na VSS, které bude
předcházet volbě 2. části staršovstva, v níž se volí 9 členů, tedy na rok 2015
Duchovenská činnost:
- bohoslužby dle rozpisu v Souterrainu, změna bude v tom, že na Květnou neděli
budou bohoslužby pro všechny, malé i velké (A. Hudcová)
- nedělní škola: učitelé NŠ se sejdou příští neděli k poradě a přípravě bohoslužeb
pro děti a dospělé
- křty: David Býma (11. 3.), Kryštof Horský, syn Terezy Zichové (22. 4.);
příprava ke křtu: Tomáš Volný a Roman Švidrnoh (dospělý).
- přístupy do sboru: Abigail Rejchrtová Kozlíková se dvěma dětmi, starší Diviška
se účastní náboženství; Karolína Prchalová (přestup z CB); Jana Sehnalová,
Gabriela Nováková, Jiří Mužík
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- informace o záměru zahájit setkávání maminek s malými dětmi v našem sboru –
vedením by byla pověřena A. Jiřičková
- zahájení konfirmačního setkávání od konce května 2012 (konfirmace 1. adventní
neděli 2013): D. Javornický, N. Prosková, M. Růžek, D. Růžková, T. Jelínková,
V. Cihla, J. Jílek
Středisko Diakonie Stodůlky:
- výroční zpráva pro VSS rozeslána presbyterům, zahajujeme pastorační službu ve
Středisku a ve škole
- očekávání výsledku 2. kola dotačního řízení
Finanční zpráva:
- rozpočet a výsledek hospodaření (T. Černohorský) - již prohovořeno
- sbírka na tisk byla odeslána
- sbírka na Hlavní dar lásky bude o Velikonocích; dále bude zahájena sbírka darů
na Jeronymovu jednotu
Hospodářské záležitosti:
- H. Härtel jednal s p. Benešem o úpravách suterénních prostor - zhotoven nový
povrch stěny, která bude natřena tabulovou barvou
Různé:
- br. D. Fišer: vydání knihy – v současné době je k dispozici na sborovém webu
(přepis programů, které připravoval po 7 let pro seniory)
- ve čtvrtek 15. 3. od 16 hodin: Čtení dětem – Debora Rumlová (pro školní děti i
předškoláky) s kvizem a následným biblickým vyprávěním
- v sobotu 31. 3. v 15 hodin setkání někdejších „mladších“ třicátníků zde ve sboru
(organizuje M. Študentová)
- 23.- 24. 3. celocírkevní odbor mládeže zde ve sboru
- 25. 3. prodej výrobků dílny ve Stodůlkách

Záhadná vesnice poblíž Betanie
(pokračování z titulní strany)
To vypadá, jako kdyby všichni vesničané byli učedníky Pána Ježíše, jako kdyby
v této vesnici nežili žádní farizeové, saduceové, písaři, apod., kteří byli skoro
všude a vždy připraveni kritizovat, odmítnout každičké slovo, provokovat
našeho Pána. Slovo „někdo“ z věty „kdyby se někdo ptal: proč …? Odpovězte
…" se vztahuje na jakéhokoliv místního obyvatele, který si toho všimne. Prostě
všichni věděli, že mají toho Pána.
• Docela si představuji, že tato vesnice byla naplněná slávou Boží. Sláva, která
byla zjevena učedníkům a pak všem lidem, tvorům i kamenům jako nikdy jindy.
Květná neděle!
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Zajímavější je ještě událost poslední, když se Pán Ježíš loučil s učedníky. Lukáš
(24, 50-51) píše: „Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a
když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe“. Místo, kde Pán
vstoupil do nebe, je zase poblíž Betanie. Toto místo není popsáno jinak než „k
Betanii“; stejně jak tato vesnice poblíž Betanie.
• Vesnice nebo to místo poblíž Betanie je pro mě záhadné místo aspoň kvůli
tomu, že tolik nerozumím a jako laik neumím vysvětlit několik věcí a
souvislostí. Ať je to tak nebo jinak, věřím tomu, co říkal Jákob (Gen 28, 17):
„Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! … je to brána nebeská.“
Jacques Célestin Moliba Bankanza (USA, březen 2012)
•

Madlena Prachenská - Lukáš 24/51

Ovoce Ducha svatého ... shovívavost
Další ovoce Ducha svatého, které Pavel uvádí v epištole Galatským (Gal 5,22),
je MAKROTHYMIA. MAKROTHYMIA je shovívavost nebo také trpělivost či
dlouhý dech.
V Bibli se píše předně o Hospodinu, že je shovívavý. Izrael porušuje smlouvu
s Hospodinem, odpadá od Hospodina, žije neposlušně, zaslouží si potrestání, ale
Hospodin je milostivý, dlouhoshovívající (Ex 34, 6 nn). Hospodin se hněvá, ale
zároveň miluje svůj lid a má naději, že se jeho lid napraví. Proto se svým soudem
čeká, shovívá. Svou shovívavostí Bůh dává prostor k nápravě nejen svému lidu,
ale všem lidem (viz proroctví Jonáše).
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Hospodin však současně od nás očekává, že ho budeme ve shovívavosti
napodobovat. Velmi jasně to Pán Ježíš vysvětluje v podobenství o nemilosrdném
služebníku. Pán svému služebníku odpouští veliký dluh a očekává, že jeho
služebník bude jednat stejně nebo podobně vůči svému „bratru“. Protože
nemilosrdný služebník tak nejedná, je odsouzen, dokud se nenapraví ( Mt 18, 23 35). V podobenství o „drzé“ vdově
(Lk 18, 1 - 8), která svou neodbytností
umoří soudce, takže její žádosti
vyhoví, Pán Ježíš zase odpovídá na
otázku, proč Bůh už konečně
nevykoná
soud
nad
lidmi.
V posledních verších je napsáno:
„Jistě ten soud vykoná. Ale nalezne
pak Bůh víru na zemi?“ Že soud
nepřichází, je tedy důsledek Boží
shovívavosti, která nám dává novou
šanci k nápravě, aby Pán, až přijde,
víru na zemi nalezl. Podobně čteme i
v epištolách. To, že nenastává konec
světa, parusie, je projev Boží
shovívavosti. Je to čas nám darovaný
k nápravě, k modlitbě, ke zvěstování
evangelia (aby evangelium bylo
zvěstováno po celém světě) atd.
Sumou lze tedy povědět: Bůh shovívá,
protože nás má rád, protože má pro nás naději, protože nám věří, protože nám
dává šanci. Stejně máme jednat i my vůči svým bližním. A všude tam, kde je
taková shovívavost a trpělivost, vane Duch svatý. Ovoce Ducha svatého je
trpělivost (přesněji shovívavost).
Petr Hudec
Trpělivost (foto Jan Zatorsky)

Sbírky a sběratelé
Jakoby se s nimi roztrhl pytel. V prosinci byl znovuotevřen Svatovítský poklad
na Pražském hradě. Největší boom v jeho historii probíhal za vlády císaře Karla
IV. Jeho skoro až mánie sbírání svatých ostatků (vyprávějí se historky, jak u sebe
nosil nožík, aby, když bude příležitost, mohl někde kus nějakého svatého prstu
uříznout) ovšem v té době nebyla samoúčelná. Karel byl velmi vzdělaný a velmi
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duchovní člověk. Byl ale také pragmatickým panovníkem, který měl svou vizi.
Chtěl Čechám zajistit výjimečné postavení i pro časy budoucí.
Sbírání ostatků a relikvií bylo nejen uměleckým počinem – nádherné schrány, ale
také nástrojem řekněme finančním. Vystavování ostatků na Karlově náměstí v
kapli Božího těla první pátek po Velikonocích přilákalo do Prahy mnoho
poutníků, a tím také mnoho různých kupců... Karel IV. byl hluboce věřící člověk
a ostatky svatých pro něj byly spíš pozitivní inspirací životem a skutky těch, kdo
nás předešli. Navíc shromáždění všech ostatků Kristova utrpení (kříž, hřeby,
kladivo, kleště...) v té době znamenalo také mocnou ochranu pro zemi s příslibem
důležité role v budoucnosti - viz koncepce Nového Města pražského jako nového
Jeruzaléma.
Ale zpět k ostatkům - ostatkovou schránou je vlastně i svatováclavská koruna, i
když trn z Kristovy trnové koruny, který tam měl být, tam dávno není.
Když Karel zemřel, jen na Karlštejně napočítali na 40 plných beden uměleckých
předmětů. Jak šel čas dál, tyto sbírky byly využívány i k placení různých státních
dluhů ...
Další událostí, která se připomínala v lednu tohoto roku, bylo 400 let od smrti
dalšího velkého sběratele v naší historii – Rudolfa II. Rudolf byl také vášnivý
sběratel. Na dvoře svého španělského strýce Filipa II., kam byl poslán svou
matkou, aby si upevnil katolickou víru, se mu dostalo nejlepšího možného
vzdělání. Jeho katolictví nebylo nijak vřelé, zato vztah k umění a obecně k vědění
vřelý byl. Aby se vymanil z vlivu své matky, přestěhoval sídlo monarchie z Vídně
do Prahy a Praha se tak stala centrem společenského života, módy, umění, vědy,
intrik, živnou půdou pro podvodníky i různé šarlatány. Rudolf dal pro své sbírky
postavit galerii nad konírnami svého děda. Umělecká díla sbíral pro své potěšení a
sbíral je opravdu profesionálně. Měl tým agentů, kteří monitorovali situaci v
uměleckém světě (malířství, sochařství, glyptika, ale také všelijaké kuriozity) a
díky svému vzdělání byl schopen sám rozpoznat kvalitu díla. Byl to velmi
vzdělaný člověk, avšak kvůli chorobám dědičným i získaným se ke stáru stal
politováníhodnou postavou.
Ze slavných Rudolfových sbírek se v Čechách mnoho nedochovalo. Již za
císařova života docházelo k tichému rozkrádání, část si mezi sebou po Rudolfově
smrti rozdělili členové habsburského rodu, ale nejbolestivější ránu zasadil
sbírkám švédský generál J. K. Königsmark, jenž se v noci 25. července 1648
zmocnil Hradčan a Malé Strany. Umělecká díla si rozebrali švédští důstojníci a
vojáci. Uloupená kořist byla odvážena doslova po vozech. Největší část byla
darována královně Kristině, která ji vzápětí rozprodala. Tak se díla dostala do
mnohých koutů světa a již není téměř možné ji sestavit do původní podoby. Další
část pak mělo na svědomí období vlády Josefa II., kdy se z uměleckých tisků
dělaly třeba kornouty pro bonbony.
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V únoru tiše odešla k Pánu sestra Hermína Dušková: jako věrná vykonavatelka
manželovy vůle se stala největší mecenáškou minulého století institucí jako
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze a Národní
galerie. Obecně jsme všichni věděli, že to byl obrovský dar, ale teprve když
uvedené tři instituce zorganizovaly v březnu večer nazvaný Pocta Hermíně
Duškové, uvědomili jsme si jejich velikost nejen početní, hmotnou a finanční, ale
také lidskou. Téměř dvě hodiny nám představovali největší skvosty, které
Bohuslav Dušek za svého života s obrovskou erudicí sbíral. A jeho záměr byl
jasný už od začátku. Věnovat milované zemi to nejkrásnější a nejlepší, co bylo
možno zajistit pro generace budoucí. Jak tam jeden z přednášejících trefně
podotkl – Duškovi patří k posledním mecenášům. Dnes je vystřídali sponzoři. A
sponzoři za svůj dar už něco chtějí...
Marta Študentová

ŠACHOVÝ MEMORIÁL AMOSE POKORNÉHO
Minulý pátek (9. března) mi zavolal starosta města Hustopeče u Brna, zda bych
byl ochoten druhý den ráno na radnici spolu s ním zahájit nultý ročník šachového
Memoriálu Amose Pokorného, že Amos Pokorný byl členem synodní rady naší
církve a že by tam tedy chtěl mít nějakého evangelického faráře... Jméno mi nic
neříkalo, což je ostuda, ale to mi právě došlo až později. Trochu to spravilo
několik telefonátů, zejména se synovcem Amose Pokorného Janem Pokorným, a
listování internetem.
Amos Pokorný se narodil 14. března 1890 v Brně jako jedno z jedenácti dětí
tamního faráře Václava Pokorného a Libuše, rozené Tardy. Jako student prý
organizoval běžecké závody pro evangelickou mládež Brno - Nosislav. V Praze
absolvoval práva.
Na začátku 1. světové války musel narukovat, již však v roce 1915 se dostal do
ruského zajetí a záhy vstoupil do československých legií. Bojoval například
v bitvě u Bachmače, velel jednomu z posledních konvojů ruských legionářů zpět
do vlasti a především vytvářel a luštil vojenské šifry.
Po válce působil jako důstojník justiční služby, vojenský prokurátor a nakonec
jako zemský soudce u Vrchního i Státního soudu.
Amos Pokorný patřil mezi zakladatele kazatelské stanice v Praze - Dejvicích a
několik let (1942-1949) byl i jejím předsedou. (Funkci přejal od jiného legionáře,
Miloslava Kováře.) V prosinci 1945 byl zvolen do synodní rady a mimo jiné byl i
členem redakční rady Českého bratra. Viktor Hájek o něm v nekrologu napsal:
„ …ze všeho nejvíce se mu protivily fráze, zvláště ty pobožné. Sám byl člověkem
hluboce věřícím a také theologicky dobře orientovaným. Ale odpor k frázovitosti
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vedl jej k tomu, že ani o své víře a zbožnosti nemluvil. Pronikala však jeho
životem... Na kázání farářů měl přísné měřítko. Nešlo mu o řečnický výkon, ale o
prosté zvěstování slova Božího. To od farářů očekával a byl velmi nespokojen
s kázáním, kde jasné slovo Boží slyšeti nebylo...“ (ČB 1949 XXV / 7, s. 101-102).
Na gymnasiu začal Amos Pokorný hrát
šachy. Už v roce 1911 se stal mistrem
Ústřední jednoty českých šachistů,
Československo reprezentoval na olympiádách a mezinárodních soutěžích.
V roce 1933 porazil na přeboru republiky
Salo Flohra a měl s ním hrát pro rovný
počet bodů ještě jednou o první místo,
během turnaje jej však zastihla zpráva o
úmrtí otce, a tak k rozhodující partii
nenastoupil. Kromě toho byl také
šachovým organizátorem (např. členem
komisí Mezinárodní šachové federace) a
novinářem, vedl několik desetiletí
šachovou hlídku Lidových novin a
připravoval šachové pořady pro československý rozhlas.
Zemřel 18. srpna 1949 v Praze v nemocnici České diakonie.
Československá obec legionářská a několik dalších organizací se rozhodlo začít
pořádat na památku legionáře a šachisty Amose Pokorného amatérský šachový
turnaj. Letos se tedy konal nultý ročník. První se snad uskuteční příští rok, tedy 64
let od smrti Amose Pokorného – protože tolik je políček na šachovnici. Turnaje se
mj. zúčastnil osmadevadesátiletý plukovník Emil Boček, jeden z posledních
žijících československých letců z Bitvy o Británii.
V bibli o šachu toho moc není, takže jsem neměl co povídat. Stefan Zweig toho
o šachu napsal hodně a někde říká, že neví, který „bůh je přinesl na zem, aby zabil
lidskou nudu a bystřil lidem mysl“.
Tolik tedy o jedné ostudě a jednom ne-zapomenutém evangelíkovi.
Ondřej Macek s notným přispěním Jana Pokorného

SOUTERRAIN - 20 LET:

V dubnu roku 1992 vyšel poprvé dejvický sborový
zpravodaj Souterrain (tehdy i s chybou v názvu - s jedním R), a to v nákladu 8
výtisků. Od té doby uplynulo přesně 20 let. Připomeňme si "rané dětství"
Souterrainu na následujících stránkách.
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Jak děti v Kongu dostávají jména
Když se nám v lednu narodil syn, pojmenovali jsme ho
Daniel Bankanza. To první je křestní a to druhé, jak je
zvykem u nás, dostal po mém tatínkovi. Bohužel toto
jméno neprošlo v matrice, a tak synovi nechtěli vydat
rodný list. Při diskusích, které jsem měl s úředníky
z matriky a pracovníky z Ústavu pro jazyk český, mi byl jasný jejich nedostatek
znalosti o africké kultuře, což je zcela logické - nejsou to afrikanisté. Paradoxně
museli právě oni (nebo alespoň na základě posudku znalce českého jazyka, který
je na tom podobně jak oni) posuzovat, zda můj syn má být Bankanza či ne. Oni
například argumentovali, že mají strach, že dítě dostane jméno, které by
znamenalo “Židle”, nebo jim to přišlo, že může dojít k nějaké fintě, jelikož já
jsem „příjmením“ Moliba Bankanza a syn má být jménem a příjmením Bankanza
Moliba. V kontextu africké kultury je toto zcela možné. Jméno Kofi, které je Vám
známo díky Kofimu Annanovi, znamená “Pátek", jelikož se narodil v pátek.
Ačkoliv neznám žádného "Židle", věřím, že někde žije. Naopak znám několik
lidí, kteří se jmenují Matumba, což v češtině znamená „Domy“. Podle čeho tedy
Konžané, zvláště domorodci deštného pralesa, dávají dětem jména?
● Jmenuje se po někom:
U domorodců deštného pralesa slovo pojmenovat, tj. „nokundola lina“, znamená
"vzkřísit". To znamená, že domorodci deštného pralesa zpravidla dávají dětem
jména jako vzpomínku na někoho drahého, který žije nebo už ne. Jména se proto
zpravidla dědí po někom z rodiny, z široké rodiny. Pojmenovat po někom je
znamení lásky a jednoty v rodině, někdy také vyjádření vděčnosti někomu.
- Znamení lásky, protože tohoto člověka chtějí mít vždy blízko a zvěčnit
vztah, který s ním měli. Proto je běžné, že se u nás lidem říká podle jmen a
přezdívek jmenovců, nebo podle vztahů, které s ním měli. Rodiče můžou
říkat svému synovi: „Tatínku“, pokud syn zdědil jméno jednoho z jejich
rodičů. Moje maminka mi často říká „Strýčku“, protože jsem po jejím
prastrýcovi.
- Pojmenovat po někom z velké rodiny, to je znamení, že k sobě patří.
- Když se někdo jmenuje po někom, tak dědí všechna jeho jména i přezdívky.
Proto naše jména jsou většinou dlouhá. Nosíme nejen tato dědičná jména,
ale i křestní a rodová.
● Jmenuje se podle okolností, které převládly při porodu:
Velmi často okolnosti, které převládly při porodu, ovlivní pojmenování dítěte.
Děti proto často dostanou jména inspirovaná těmito okolnostmi, jako např. Mbula
("Déšť"), Kofi ("Pátek"), Miane ("Den") apod. Děti takováto jména dostávají jako
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přezdívku nebo jako jméno. Pokud se v rodině současně vyskytly smutné a
radostné události, tj. úmrtí a narození, dostane narozené dítě jméno toho, který
odešel. Pokud se narodil v období, když se v rodině držel smutek, tak dostane
jméno Batale ("Čas smutku“).
● Jmenuje se podle toho, jak se narodil:
Porodí-li žena dvojčata, první se jmenuje Mbo a druhé Mpia (v případě trojčat je
třetí Yebele). V porodu následujícím po porodu dvojčat se vždy narodí Mputu, ať
je to kluk či holka. Kdo se narodí s nějakou vadou, dostane jméno Elima
(„Duch“). Narodí-li se dítě řezem, který maminka nepřežila, jmenuje se Mbende
(„Síla“), apod.
Po pravdě řečeno, podle naší tradice nemáme model jméno a příjmení.
Ale máme hlavní jméno, rodové jméno, přezdívky a tituly. Hlavní jméno je to, co
dostanu po někom či podle okolností při porodu (např. Moliba) a rodové dostanu
podle otcovského hlavního jména (např. Bankanza). Hlavní jméno se vždy stává
rodovým jménem pro malou rodinu nositele. Rodové jméno je jen jedno
generační. Já jsem Moliba, můj otec byl Bankanza, děda Mpwa a praděda
Nkumu. V následující generaci může být jakékoliv jméno použito jako hlavní
jméno či jméno. Tudíž u nás každé jméno může být u někoho jménem u dalšího
příjmením.
Jacques Célestin Moliba Bankanza Malombe Ebenza onka Nsao na Lokili na
Mwanza mo Ebenza

Projekt Škola v buši
Na podzim byli řečníky na "Večeru s hostem" manželé Lenka a Wolfgang
Schmidtovi, kteří vyprávěli o projektu výstavby školy v buši v Kongu. Teď od nich
přišly další čerstvé zprávy:
Milí přátelé dětí v Kongu,
Michel je konečně zase zpátky v Kinshase, sešli jsme se a projednávali naše
další kroky ohledně výstavby školy... Mysleli jsme hlavně na to, jak všechno
zařídit, aby projekt dobře fungoval i bez naší neustálé přítomnosti na místě. Teď
se Jos a Wolfgang přesunou do Mushapa, aby pomohli Jeanovi, správci farmy, a
jeho týmu se stavebními pracemi. Michelův bratranec Guy přiveze z Tschikapa
další stavební materiál a postará se o dodání cementu ze sousední Angoly, protože
tam je levnější. Michel se k nám brzy připojí a zorganizuje práce tak, aby stavba
byla provedena profesionálně a dokončena co nejrychleji. Jsme rádi, že konečně
položíme základní kámen, a také se těšíme na shledání s dětmi a lidmi z
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vesnice....
Dnešní "vitamíny pro srdce" jsou vlastně dvě krátké ukázky z budoucích
webových stránek. První z nich je krátký příběh, který velmi dobře ilustruje, jak
je každá - třeba sebemenší - pomoc důležitá, a proč bychom neměli klesat na
mysli, bez ohledu na to, jak beznadějně situace vypadá! Druhá část zdůrazňuje
význam duchovního aspektu naší práce, který k naší humanitární pomoci
neodmyslitelně patří...
S přáním všeho nejlepšího,
Wolfgang, Lenka, Anisska a Jos
Hvězdice (Autor neznámý)
Úspěšný obchodník na dovolené se procházel po pláži, kde uviděl malého
chlapce. Podél pobřeží leželo mnoho hvězdic, které tam vyplavil příliv, a bylo
zřejmé, že zahynou dříve, než se příliv zase vrátí. Chlapec šel pomalu podél
pobřeží a občas nějakou hvězdici zdvihnul a hodil ji zpět do oceánu.
Obchodník si pomyslel, že chlapci poskytne lekci zdravého selského rozumu,
přistoupil k němu a řekl: "Díval jsem se, synku, co to tu děláš. Máš dobré srdce a
já vím, že to myslíš dobře, ale uvědomuješ si, jak moc je ta pláž rozlehlá a kolik
hvězdic na ní umírá každý den? Takový šikovný, pracovitý kluk by si měl najít
nějakou jinou užitečnou činnost. Opravdu si myslíš, že to, co děláš, něčemu
prospěje?"
Chlapec se podíval na muže a pak se podíval dolů na hvězdici u svých nohou.
Zvedl ji a když ji jemně hodil zpět do oceánu, řekl: "Téhle to prospělo.“
Co je důležité (Matka Tereza)
Na konci života nebudeme souzeni podle toho, kolik jsme získali diplomů,
kolik peněz jsme vydělali, kolika skvělých cílů jsme dosáhli. Budeme souzeni
podle "Byl jsem hladový a dali jste mi najíst, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl
jsem bez domova a ujali jste se mě" (Matouš 25, 35 - 36); je to hlad nejen po
chlebu, ale hlad po lásce; nejde jen o oblečení, ale o chybějící lidskou důstojnost a
respekt, lidem bez domova nechybějí jen místnosti z cihel, ale hlavně láskyplné
přijetí.

LUĎKA
Bývalý dejvický kurátor (v letech 1972 - 1985) RNDr. Zdeněk Stejskal měl dvě
děti: syna Zdeňka, který se stal lékařem, a mladší dceru Ludviku. Křestní jméno
dostala Ludvika po svém úctyhodném dědečkovi, který už jako hlava čtyřčlenné
rodiny a berní úředník vystudoval externě medicínu a zřídil si ordinaci poblíž
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dnešního sparťanského stadiónu. Luďka od dětství milovala zvířata a ještě jako
studentka gymnázia nám při schůzce dorostu zasvěceně vyprávěla o psychologii
psů. Po maturitě pracovala v ruzyňském Výzkumném ústavu rostlinné výroby. Po
nelehkém rozhodování se provdala za prostého, mírného venkovského muže a
odešla za ním do jihočeské Křeče. Nejprve přijala příjmení Nemravová, později
manželé požádali o změnu jména na Stejskalovi.
Když se ukázalo, že se zřejmě nedočkají vlastních dětí, rozhodla se Luďka
poskytnout domov cizím dětem, a to malým Rómům. – Před časem vysílal
rozhlas na pokračování vzpomínky Terezy Boučkové, jak se pokoušela
vychovávat rómské chlapce. Spisovatelka nepřímo přiznávala, že šlo o neúspěšný
experiment, a budila v posluchačích mimoděk dojem, že dobrá snaha je
v podobných případech marná. Ne tak Luďka. I ona v dopisech připouštěla
některá zklamání. Nejstarší syn strávil postupně několik let ve vězení. Dcerka
(dvojče) odešla z domova a vrátila se, až když čekala děcko. Luďka však dovedla
u přijatých dětí objevovat i kladné stránky - hudební nadání nejmladšího syna
nebo obětavost druhé dcerky. V tomto pozitivním přístupu nacházela plné
pochopení a podporu u obou svých rodičů, kteří se v důchodu odstěhovali do
blízkého Pacova, odkud rodina Stejskalova pocházela. (Pamětníci z dejvického
sboru si jistě vděčně vzpomenou na bezelstnou a radostnou povahu dr. Stejskala,
která se projevovala i ve vztahu k Luďčiným svěřencům.) Můžeme též
nepochybně věřit Luďčiným zmínkám v dopisech, že se modlí a spoléhá na Boží
vedení.
V březnu letošního roku, když splnila své poslání, byla Luďka v nedožitých 57
letech odvolána. Její bývalý šéf z ruzyňského ústavu, zbožný katolík ing. Karel
Voplakal, mi sdělil, že dá za Ludviku sloužit zádušní mši, poněvadž byla výborný
člověk.
DH

Jak se ti dva našli
Hluboko pod hladinou na mořském dně měly domov
sasanky. Jestli si myslíte, že to byly takové sasanky,
jaké rostou na jaře v lesích a na stráních, tak se mýlíte.
Mořské sasanky nemají listy ani květy, ale svazek
tenkých chapadel, která dovedou v okamžiku vymrštit. Běda rybičce, která se dá
oklamat a přespříliš se přiblíží! Tu se najednou sasančina chapadla sevřou kolem
ní a za chvíli dravá sasanka rybičku usmrtí.
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Na podmořském korálovém útesu byla přisátá jedna taková krásně zbarvená
krasavice. Neměla nouzi o kořist, poněvadž bylo dost rybek, které se daly
obalamutit jejím nevinným vzezřením a skončily v jejím objetí. Přesto však
nebyla spokojená: „Je to ale nuda být pořád na jednom místě! Všechno tu mám už
okoukané. Co bych mohla asi uvidět, kdybych měla nohy nebo křídla a mohla
měnit stanoviště! Kdyby mě někdo vzal s sebou a ukázal mi svět, náležitě bych se
mu odvděčila a postarala se o něho. Vždyť mám v ramenech síly za dva.“ Pak si
však sasanka povzdechla: „Kdo by ale dbal na mé nářky!“
Právě ve chvíli, kdy se sasanka oddala lamentacím nad nudným ži- votem, blížil
se k ní po písčitém dnu ráček poustevníček. Měl klepeta jako jiní raci nebo krabi a
k tomu ještě dalších osm nožiček, ale něco mu přece jenom scházelo. Zatím co
jiní raci mají po těle a na ocásku tvrdý krunýř, ráčku poustevníčkovi na zadečku
krunýř scházel. Proto ráček neustále trpěl fobií čili chorobnou obavou, že mu
někdo tuto choulostivou část těla zraní. Klepítka jsou ještě tak dobrá na to, aby si
jimi přidržel leklou rybu nebo kus jiné stravy, ale k obraně před skutečným
nebezpečím je jejich význam prakticky nulový. Proto hledal nějaký vhodný úkryt.
„Nevěděla byste, vážená dámo, o nějakém chráněném místě, kde bych se mohl
usadit?“ zeptal se ráček sasanky. „Nepotřebuji žádné přepychové apartmá, stačí,
budu-li mít kam schovat zadeček.“ – „Možná, že bych o něčem takovém věděla,“
odpověděla sasanka, kterou potěšilo, že si jí někdo povšiml. „Podívejte se
k tamhletomu obrostlému balvanu! Leží tam taková šikovná opuštěná ulita.
Možná, že by vám docela dobře vyhovovala.“ Opravdu, když ráček poustevníček
ulitu vyzkoušel, byl navýsost spokojený. Ulita mu chránila zadeček, ale nebránila
mu v pohybu po mořském dně. Mohl ji vláčet s sebou.
„Snad se vám, krásná dámo, budu moci jednou nějak odvděčit za dobrou radu,“
děkoval ráček sasance. „Opravdu byste chtěl pro mě něco udělat? Dovolte mi
tedy, abych se usadila na vaší střeše a mohla s vámi cestovat.“ – „Bude mi ctí,“
prohlásil ráček. „Aspoň mi nebude smutno.“
Od těch dob bylo v moři vidět pozoruhodnou dvojici: po dně se sunul s ulitou
ráček poustevníček a na ulitě byla přichycena barevná mořská sasanka. Vypadala
jako něžná květina, ale běda, když se přiblížil k ráčkovi nepřítel! Sasanka ho
rázně zahnala nebo mu dala co proto.
Kolem nás je stále mnoho
lidí slabých, bezbranných.
Napadlo tě, jak jim pomoct?
Lhostejnost je přece hřích!
A co o tom říká bible? – „Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo
k dobru společnému růstu.“ /Ř 15,2/
heda
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VELIKONOČNÍ POZVÁNÍ

Neděle 1. dubna (Květná)
Bohoslužby pro malé i velké (v 9:30 ve sboru).
Úterý 3. dubna
Velikonoční koncert Našich pěvců v 19:30 u Salvátora
Čtvrtek 5. dubna (Zelený čtvrtek)
Ve sboru v 18.30 čtení pašijí.
Pátek 6. 4. (Velký pátek)
V 18:30 bohoslužby s večeří Páně.
Neděle 8. 4. (Boží hod velikonoční)
V 9:30 bohoslužby s večeří Páně.

Madlena Prachenská - J 20/15
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Kalendář na duben 2012
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

1. 4. Květná, pro malé a velké A. Hudcová
6. 4. Velký pátek s VP ,v 18:30 P. Tomášek / P. Hudec
8. 4. Hod Boží velikonoční, VP P. Hudec / A. Hudcová
P. Hudec
15. 4. Křest Tomáše Volného
22. 4. Křest Kryštofa Horského P. Tomášek / P. Hudec
A. Hudcová
29. 4.
P. Tomášek
6. 5.
úterý 17:30 (!)
Nedělní škola:
neděle 9:30
Náboženství:
čtvrtek 16:30 ve sboru
pátek 13:45 v ZŠ Suchdol
úterý v 19:00 (!)
čtvrtek 19. 4. v 19:00
středa v 18:30, úterý 3. 4. - velikonoční koncert Sedm slov
Kristových (Salvátor v 19:30)
neděle 1. 4. po bohoslužbách

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
Konfirmandi

neděle 22. 4. - prohlídka nového židovského hřbitova (sraz
ve 14:30 před vstupem na hřbitov, st. metra Želivského;
vedou J. Kohoutová a M. Študentová)
pondělí 2. 4. a 16. 4. v 15:00
po dohodě
čtvrtek 26. 4. v 19:00 - Nová náboženská hnutí a jak jim
porozumět (dr. Zd. Vojtíšek, přední odborník na
religionistiku a problematiku nových nábož. hnutí)
čtvrtek 12. 4. v 19:00
po dohodě (od konce května)

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
www.dejvice.evangnet.cz
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