UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva
✔ Jeronymova jednota (P. Hudec)

Obě slova prostě označují dobrotu.
Hebrejský ekvivalent pro obě slova je
„tób“ a toto slovo znamená také
dobrý, dobrotivý.

✔ Setkání třicátníků (I. Janoušek)
✔ Nové tváře (9): Jan Býma

(P. Hudec)
✔ Jordánsko (J. Muzikářová)
✔ Z četby (D. Fišer)
✔ Kalendář na květen

Ovoce Ducha
svatého je laskavost
a dobrota
Ve výčtu ovoce Ducha svatého je
laskavost a dobrota páté a šesté ovoce.
V řeckém textu tu máme dvě slova
„hréstótés“ a „ agathósyné“. Jsou to
sice dvě slova, ale mají stejný obsah.

Pokud jde o dobro, dobrotu,
dobrotivost, mluví Písmo svaté
jednoznačně o tom, že dobrý je jen
Bůh. Dobro je přímo podstata Boží.
Bůh je dobro i dobrota. Možná, že se
vám vybaví v této souvislosti dosti
zvláštní výrok Pána
Ježíše. Když se ho
bohatý mládenec ptal
na radu, co má činit,
aby získal život věčný,
oslovil Ježíše „mistře
dobrý.“ Ježíš ho tehdy
až tvrdě okřiknul:
„Proč mi říkáš dobrý?
Nikdo není dobrý,
jedině Bůh.“
(dokončení
uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva 12. 4. 2012
(zkráceno)

- na mimořádném staršovstvu v neděli 25. 3. po bohoslužbách odsouhlasena
půjčka sboru v Jilemnici ve výši 150.000 Kč, byla podepsána smlouva o půjčce a
poté poukázány peníze
- chýlí se ke konci nabídka knih ze sborové knihovny
- uspořádány sborové časopisy: poděkováno M. Petříčkové a J. Cihlové
- pastorálka: pomoc sester podle rozpisu dobře funguje, poslední pastorálka bude
15. 5.
- podána žádost na Fond česko-německé budoucnosti o příspěvek na vydání DVD
Milujte své nepřátele, získáno partnerství Aktion Sühnezeichen Friedensdienste a
podpora dalších organizací
- víkend s dětmi v Křížlicích 4. - 6. 5., v neděli 6. 5. bude kázat P. Tomášek, VP
bude o týden později
- bazar šatstva: 14. 5. dovoz oděvů, prodej bude od úterý 15. 5. do 18. 5., otevřeno
vždy 14 - 19 h.
- příprava Noci kostelů 1. 6.: v 19:30 bude mít Mgr. Martina Sklenářová program
Efektivní rodičovství krok za krokem (vhodné pro rodiče i prarodiče s dětmi)
- 11. 4. 2012 proběhlo jednání dozorčí rady Střediska Diakonie Stodůlky, 20. 4.
2012 proběhne 2. kolo financování střediska
- inventární soupis: vše potřebné připravil T. Černohorský, inventární skupina
provedla kontrolu a podepsala zápis z jednání
- sbírka na Hlavní dar lásky o Velikonocích vynesla 4.978 Kč
- byla zahájena sbírka darů na Jeronymovu jednotu: staršovstvo diskutovalo o
důvodech nízkého výsledku sbírky na JJ v loňském roce, důsledkem čehož je, že
se z loňska do letošního roku mohly převést jen necelé 2.000 Kč místo obvyklých
asi 10.000 Kč; zřejmě musíme předpokládat, že letos odešleme na JJ méně než
loni, je též potřeba apelovat na členy sboru, aby na tuto sbírku pamatovali
- bude nutné dokončit úpravy suterénních prostor, staršovstvo by uvítalo, kdyby
bylo zhotoveno označení nad vchodem do modlitebny a do kanceláře
- pí Sklenářová (obyvatelka domu a návštěvnice bohoslužeb a pracovnice na SR)
by ráda zakoupila pro děti trampolínu s umělým trávníkem na dvůr - staršovstvo
upozorňuje na nutnost opravy sesuvu jedné opěrné zdi, pak teprve bude možné
podnikat další kroky a realizovat nové záměry
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Ovoce Ducha svatého je laskavost a dobrota
(pokračování z titulní strany)
Člověk tedy nemůže poznat dobro jinak než tak, že se obrátí k Bohu a pozná,
co chce Bůh, a potom to také koná. Jen v tomto případě se dá povědět, že člověk
je dobrý. Kdo poznává, že Bůh je dobrý, ten Boha chválí: „Chválu vzdejte
Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ Toto východisko, že
jen Bůh je opravdu dobrý, vede k závažným praktickým důsledkům. Dobro
nemáme v genech. Učení o tom, že máme v sobě božskou jiskru a záleží jen na
tom ji objevit a dát jí prostor, aby se v nás rozhořela, je nebezpečné. Řekl bych, že
všechny hrůzy a horory se děly a dějí, právě když člověk sám sebe zbožští, když
už nemá korekci mimo sebe. Učení o tom, že jen Bůh je dobrý, znamená, že
dobro a měřítko dobra je stále mimo nás. Co je dobro, je vepsáno do Božího
zákona - do Desatera, je vepsáno do dvojpřikázání lásky, je vepsáno do příběhu
Pána Ježíše Krista. To máme mít stále před očima, o tom máme rozmýšlet dnem i
nocí, podle toho se máme v životě řídit. Tak budeme i my dobří, tak budeme
konat dobro. Proto se vlastně dobrota objevuje ve výčtu ovoce Ducha svatého, je
to dar, je to ovoce Božího působení, není to z nás, z našich potencí.
Když bohatý mládenec říká Ježíši „mistře dobrý“, Ježíš ho zpraží: „Co mi říkáš
dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ Tím slovem Ježíš trochu provokuje.
Bohatý mládenec si na dobrých
skutcích moc zakládal, a tak ho Ježíš
výchovně usadil. A přesto z toho
slova můžeme vyjít. Křesťanům
sluší skromnost. Neměli by se
vychloubat, jak jsou dobří, ani
ponižovat, jak jsou hříšní. Měli by
chválit Boha, že je dobrý, a
v dobrotě ho napodobovat.
V epištole
Efezským
čteme
zajímavé slovo o tom, že i dobré
skutky nám připravil Bůh, takže se
nikdo nemůže chlubit. Zkrátka, Bůh
je dobrý, připravuje nám dobré
skutky, „ na talíři nám je podává“,
takže je můžeme jen vykonat,
můžeme být dobří, dobrotiví, laskaví
a mít z toho dobrý pocit a radost.
Petr Hudec
(foto Jan Zatorsky)
SOUTERRAIN 5/2012 - str. 3

Sbírka na Jeronymovu jednotu 2012
„Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ Kol 3,14
To napsal apoštol Pavel do Kolos. Je to výzva k lásce ve sboru, aby se
pamatovalo na ty bratry a sestry, kterým se zrovna dobře nevede. Chtěl bych nám
všem tento verš připomenout v souvislosti se sbírkou na Jeronymovu jednotu.
V naší církvi se tato sbírka koná tradičně už více než 100 let. Sbíráme na pomoc
bratřím a sestrám, kteří opravují své kostely, modlitebny, farní byty. Převážně jde
o pomoc malým sborům, kde ta hrstečka lidí prostě nemá na to, aby vybrala na
opravy dost peněz. Letos se vybírá například na pomoc mému prvnímu sboru Jilemnici. Sbor je nucen vyměnit všechny podlahy v prvním patře mezi farním
bytem a modlitebnou. I nosné trámy byly napadeny houbou a dřevokazným
hmyzem, takže hrozilo zřícení stropu. Rekonstrukci chtějí Jilemničtí dokončit do
léta ještě před nástupem nového faráře. Tak se stalo, že na opravy potřebují
nenadále víc jak půl milionu korun a bez solidarity ostatních sborů by nebyli
schopni tuto opravu uskutečnit. O pomoc Jeronymovy jednoty ale žádají desítky
sborů, z našeho seniorátu např. sbor v Soběhrdech, chystá se tam výměna oken na
faře.
Letos jsme zatím v Dejvicích nevybrali mnoho. Pamatujme tedy na to, a pokud
můžeme, přispějme. Sbírka probíhá do konce května a můžete přispět v neděli po
bohoslužbách nebo poslat svůj dar na účet sboru 162838359 / 0800 var. s. 102.
Petr Hudec, předseda seniorátní JJ

Zápis ze setkání
kdysi třicátníků - dnes svěžích šedesátníků
V dejvickém sboru se v sobotu 31. března od 15 do asi 19.30 hodin sešlo asi
šestnáct bývalých třicátníků a pan farář Henych.
Nejprve Jirka Hejlek, jako „guru“ setkávání před desetiletími, posloužil úvahou
na texty z 5. knihy Mojžíšovy a začátku 5. kapitoly Matoušova evangelia. Řečník
kritizoval dnes rozšířený kult takzvaných menšin, které však menšinami vlastně
nejsou.
Po zpěvu písně z našeho zpěvníku následovala druhá část programu.
Jelikož se účastníci třicátnických setkávání různě odstěhovávali a jiní zase
přestěhovávali, neznali se všichni navzájem, protože někteří se prostě v čase
minuli. Jeden po druhém se představovali: jak do dejvického sboru ČCE přišli, či
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kam odešli; jak se vyvíjel jejich profesní a rodinný život. Měli jsme radost, že se
dostavili účastníci, které jsme již dlouho neviděli. Na druhou stranu někteří dříve
hodně aktivní členové a členky se k našemu zarmoucení nedostavili.
Obzvláštní dík patří Martě a Vráťovi Študentovým za organizaci, zvaní a
zajištění většiny občerstvení.
Při občerstvení a vínu se nálada uvolnila a diskuze se mohutně rozvinula.
Všichni se shodli, že takováto setkávání by se měla opakovat.
Ivo Janoušek

foto Vr. Študent

Nové tváře (9): Jan Býma
11. března byl v našem sboru pokřtěn David Býma,
syn Jana a Veroniky Býmových. Jan se také stal i
formálně novým členem našeho sboru.
Zeptali jsme se ho tedy, odkud k nám přichází a jaké byly jeho cesty k
víře?
Pocházím z Hodslavic, tradičního evangelického sboru na Moravě. Víru jsem
bral tedy vždy jako něco samozřejmého, co je součástí mého okolí.
Co vás v životě víry ovlivnilo nejvíc?
V hodslavském sboru sloužilo dlouhodobě několik pastorů - Řehák, Nohavica
či Blažek. Nejvíc jsem byl ovlivněn asi Janem Nohavicou, který byl pro svůj
velmi lidský a upřímný přístup velmi respektován celým hodslavským sborem.
Také jeho odvážné občanské postoje byly v 80. letech pro řadu lidí z mého okolí i
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pro mne samotného velkou inspirací. O to bolestnější ztrátou pro celou církev byl
jeho nečekaný odchod ve velmi mladém věku.

Jak hodnotíte náš dejvický sbor?
Netradiční prostory modlitebny, neformální a přátelská atmosféra při
bohoslužbách, pastorská služba manželů Hudcových, vystoupení pěveckého
sboru, to jsou důvody, proč se do sboru rád vracím!
Ptal se Petr Hudec
foto J. Hlavsa (J. Býma zcela vlevo)

Jordánsko,
velký okruh biblickou zemí za Jordánem
V dubnu jsem strávila osm dní v Jordánsku. Zájezd pro mne volně navazoval
v duchovním směru na zájezd do Izraele v r. 2010. Šlo totiž o další biblickou zemi
a já už se nemohla dočkat míst s biblí spojených.
Následující den po příletu jsme po prohlídce historického Ammánu jeli asi 50
km na sever do města Jerash. Jerash (Gerasa) je díky svým řecko-římským
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památkám pohřbeným vulkanickým zemětřesením v r. 747 nazývána Pompejemi
Středního východu. Vykopávky města jsou hotovy snad z 10%, přesto jsou velmi
rozsáhlé a skutečně velmi zajímavé a díky nim můžeme vidět, jak kdysi takové
řecko-římské město vypadalo.
Třetí den zájezdu jsme jeli na východ do pouště za tzv. pouštními zámky
z doby ummájovských kalífů ze 7. a 8. století. Qasr Kharana, Qusayr Amra a
Azraq. Tyto budovy sloužily jako zastávky pro karavany, jako lovecké zámečky
či jako lázně. Qusayr Amra je vyzdobený unikátními freskami a je na seznamu
kulturního dědictví UNESCO. Zajímavé je, že zde byla zobrazeny postavy, a co
víc - dokonce nahá žena.! Pro zajímavost - do Saudské Arábie jsme v těchto
místech měli kolem 50 km a do Iráku kolem 250 km!
Konečně 4. den jsme vyrazili do Bethánie. Do míst, kde byl pokřtěn Ježíš
Kristus Janem Křtitelem, který zde kázal. Jde s největší pravděpodobností o
správné místo, neboť se tam našly základy několika chrámových staveb, nejstarší
spadá dokonce do 3. století. Byla jsem zmatená, vždyť jsem místo křtu viděla už
v Izraeli. Tehdy se ovšem jednalo o Jardenit, který prý byl zřízen jako „zástupné
místo“ pro proudící davy poutníků, když se z bezpečnostních důvodů nemohlo do
Jordánska. Leží odtud asi 200 km. Na Bethánii zde se shodli zástupci církve v r.
2002. Toto místo navštívil také papež Jan Pavel II. Stojí zde pravoslavný kostel
Jana Křtitele spravovaný řeckou
ortodoxní církví. Koupila jsem v něm
kříž, abych měla památku, a
posvátnou vodu pro kamarádku
katoličku. Z druhé, izraelské strany,
právě probíhal křest, lidé v bílých
sutanách se nořili do vod Jordánu. I
já jsem smočila alespoň nohy do
posvátných vod. Paní průvodkyně
přečetla příslušnou pasáž z Nového
zákona, byla jsem za to moc vděčná.
Zdaleka ne všichni účastníci zájezdu
byli věřící. Celé odpoledne jsme
strávili koupáním u Mrtvého moře.
Nemělo to chybu!!!!
5. den ráno jsem byla v hotelovém
obchůdku jako první a dostala jsem
od prodavače dárek, přívěšek
s vyobrazením Klenotnice v Petře.
Bylo to milé. Na úvod nás ten den
čekala hora Nebo.
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Na horu Nebo vystoupil Mojžíš z Moábských pustin, Hospodin mu ukázal celou
zemi, do které mu však nebylo souzeno vstoupit. Zemřel Mojžíš na hoře Nebo a
nikdo až dodnes nezná jeho hrob.
Poslední dny Mojžíše jsou popsány ve Starém zákoně a od nepaměti proudí na
800 m vysokou horu Nebo zástupy poutníků. Na hoře byly odkryty zbytky kostelů
ze 4. a 7. století. Na vrcholu je umístěna moderní plastika italského umělce
Fantoniho znázorňující symboliku bronzového hada a Ježíšova kříže. Úchvatný je
výhled do údolí Jordánu, na Jericho, Mrtvé moře a hory Judské pouště. O
památné místo se starají františkáni, kostel byl bohužel v rekonstrukci. Opět čtení
z bible, zamyšlení. Pak jsme navštívili dílnu, kde se vyrábějí mozaiky dle
starověkých předloh.
Pokračovali jsem do Madaby, která skrývá na podlaze kostela sv. Jiří skvost –
mozaiku, nejstarší mapu Svaté země ze 6. století. Najdeš tam Betlém, Jeruzalém,
Mrtvé moře, řeku Jordán, Jericho, horu Sinaj, Jákobovu studnu a další místa.
Cestou tam i zpět jsme procházeli tržištěm. Chtěla jsem si koupit bílý šátek,
prodavač mi ho uvázal po arabsku a kamarádka mě chtěla vyfotit a najednou kde
se vzala, tu se vzala jordánská televize a začala tuto scénu natáčet. Točila nějaký
dokument o turistech. Prodavač mně potom šátek daroval! Byla jsem ten den
obdarována místními hned dvakrát!
Na závěr dne jsme prozkoumali původně sedmipatrový křižácký hrad Al
Karak vybudovaný jeruzalémským králem Baldwinem I. v r. 1142. Zde také
leželo hlavní město biblického Moábského království. Z Moábu pocházela Rút,
prababička krále Davida. Večer jsme dorazili do Petry a ubytovali se v hotelu asi
100 m od vchodu do Posvátného areálu.
6. den - PETRA - slavné skalní město starověkých Nabatejců postavené na
karavanní cestě, po níž před dvěma tisíci lety proudilo na západ hedvábí,
slonovina, koření a zvířata. Má se za to, že jeden ze tří králů, nabatejský král
Aretas IV. , současník Ježíše Krista, mohl být tím králem přinášejícím Ježíškovi
kadidlo. Od r. 1985 je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 7.
července 2007 se zařadila mezi nových sedm divů světa. My jsem na ni měli celý
den! Zážitek je v každém případě neopakovatelný a začíná již na samém počátku,
kdy se prochází úzkou soutěskou, jež střežila přístup do města. Chrámy, kláštery,
římská divadla, hrobky, obytné domy, schodiště a silnice, to vše vytesané v
několika úrovních do růžové pískovcové skály vysoké přes sto metrů. Zdejším
monumentům pak vévodí Pokladnice, vrchol dovednosti starověkých kameníků.
Zíráš v němém úžasu na to, co vidíš. Jak mohli lidé před více než 2000 lety
vytesat do skály takovou nádheru? Vše je okořeněno prodavači šperků. Jedná se o
beduíny a jejich rodiny, kteří je většinou sami vyrábějí. Beduíni nabízejí také
svezení na koních, oslech či velbloudech. Oči mají podmalované speciální tužkou,
která se zde vyrábí z přírodního barviva, jejich uhrančivé oči omámily v minulosti
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nejednu turistku. Před lety jedna Holanďanka podlehla kouzlu a provdala se za
beduína. Napsala o tom knihu, kterou tu její syn prodává. Já jsem odolala.
Sedmý den jsme se vrátili z Petry do Ammánu, je to kolem 300 km. Zajeli jsme
ale nejdřív ještě několik desítek kilometrů jižně do Aqaby k Rudému moři a také
do pouště na místo zvané Wádi Rum. Na džípech jsme projeli část pouště a
kochali se rozeklanými skalami a starými nápisy Nabatejců. Některé nebyly
dodnes rozluštěny.
Poslední, osmý den jsme si prohlídli největší mešitu v Ammánu, mešitu krále
Abdulláha I., stavěnou v 80. letech. Oblékli nás, ženy, do tradičních oděvů, do
černých šatů a hlavy jsme si zakryly šátkem. Zmizela ženskost, zmizela totožnost.
Jen na chvíli, ale i to byla zajímavá zkušenost.
A pak na letiště a hurá domů. Zavazadlo přetíženo oříšky a jinými dobrotami,
dárky pro přátele, v hlavě krásně a klidně. A kam příště?
Jiřina Muzikářová
(na snímku je autorka článku na hoře Nebo)

Petr Pokorný:
Vznik christologie

Vznik christologie. Předpoklady teologie Nového zákona jsou skripta, jež Petr
Pokorný napsal původně německy (1985). Autorem upravený překlad vydal pak
Kalich 1988. Tématem jsou počátky křesťanské věrouky, jež předcházejí jak
Pavlovým listům, tak evangeliím, ale lze je z těchto pramenů analyticky
dedukovat.
Jako příklad zmiňuje autor formuli víry (1Kor 15, 3b - 5) nebo formuli Syna (Ř
1, 3-4) a jiné. A konstatuje: „Různost formulí.. naznačuje, že nejstarší vyjádření a
reflexe víry navazují na více představ a s nimi spojených jazykových polí a že
jednotlivá vyjádření měla snad po určitou dobu i různé dějinné nositele… Nechtěl
bych harmonizovat obraz různých, zčásti též antagonistických křesťanských
skupin novozákonní doby, jako je židokřesťanství, které reprezentoval Jakub,
bratr Páně, skupin, jež reprezentovali Petr, Štěpán, Pavel a Apollos, misijního
centra v Antiochii, janovského okruhu, entuziastických skupin v Korintu…
Všechny jsou v podobě, v níž se nám zachovaly, už spoluzasaženy kérygmatem o
zmrtvýchvstání.“ [str. 78-9]
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Autorova práce s prameny a způsob vyvozování poznatků ve mně vzbudily
úctu, a proto jsem věnoval pozornost zejména jeho metodickým úvahám. Píše: „I
mezi křesťanskými badateli, kteří osobně velmi podobně reagují na svědectví
Nového zákona, jsou značné rozdíly v pojetí novozákonní christologie… Musíme
tedy počítat s více paralelními nástiny, které není nutno chápat jako alternativy,
poněvadž se mohou v jistém ohledu doplňovat… Na rozdíl od přírodních věd, kde
je možno hypotézu zkoumat experimentem… v oblasti dějin může být každý
koncept ověřován jen nepřímo. Zkoumáme, zda je schopen uspořádat výsledky
jednotlivých bádání do smyslu plné struktury.“ [14]
„Časové rozpětí mezi pozemským Ježíšem a přítomností je prostorem pro další
působení zjevení, které se událo v Ježíši, a pro jeho výklad; ten má podobu celého
řetězu vykladačských pokusů. Musí na sebe navzájem navazovat, i když mnohdy
jde o navazování polemické…Vznik novozákonního kánonu odráží onu
schopnost k společnému rozhovoru.“ [18]
Zvlášť aktuálními se mi jeví úvaha o komunikaci: „Každá komunikace má dva
rozměry: [1] rozměr navazování, který umožňuje kontakt s osloveným, a [2]
rozměr sdělování, který komunikaci vůbec dává smysl. Navazování znamená, že
mluvíme řečí adresáta a naznačujeme mu, že jde o jeho problémy. Pohyb
evangelia v čase a prostoru znamená, že podmínky navazování se mění a že
mezera mezi jazykem dnešního zvěstování a řečí klasického (kanonického)
předávání evangelia musí být překlenuta interpretací. Tady vzniká problém.
V čem tkví konstanta, která ono »tehdy« a »tam« spojuje se »zde« a »nyní« a
umožňuje komunikaci?… Pravdivá interpretace je vždy spojena s rozsáhlou
reflexí víry… Interpretace nezkracují evangelium, když nejhlubší otázky…
odkrývají a pojmenovávají jako (povětšině hříchem poznamenanou) reakci na
skutečné určení člověka, na určení, které naplnil Ježíš.“ [133-134]
Nelze pominout autorovu poznámku k výlučnosti: „Poněvadž jde o tajemství
nové a nevyčerpatelné (nikoli však úmyslně skryté) skutečnosti, nesmíme žádný
z těchto konceptů prohlásit za jediný pravý výklad.“ [41]
Drago Fišer

Výstava "Toleranční modlitebny v kraji Vysočina“
je otevřena do 18. května (v pracovní dny 8-20) na Katolické
teologické fakultě UK, Thákurova 3, Praha 6. Vstup volný.
Koncert souboru Trigonum musicum (D. Prosek - hoboj,
L. Härtelová - harfa a J. Keller - violoncello) se koná ve
čtvrtek 10. května v 19:30 v kostele ČCE ve Střešovicích, nám. Před bateriemi.
Na programu Telemann, Kuhnau, Dubois aj.
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Zveme Vás na dobročinný prodej oděvů z Německa (second hand), který se
bude konat ve dnech 15. až 18. května 2012 (úterý až pátek) od 14 do 19 hod. v
prostorách modlitebny ČCE v Praze 6, Dr. Zikmunda Wintra 15. Ceny velmi
nízké! Výtěžek je určen na křesťanskou službu.
Ekumenická bohoslužba za krajinu se bude konat již popáté, tentokrát v sobotu
26. května 2012 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých
skalách.
Možnosti poutě na bohoslužbu: v 10 hodin od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v
Dolních Chabrech, dále pěšky krajinou s doprovodem. Pro zájemce o kratší trasu
bude ve 14 hodin od sedleckého přívozu zajištěn doprovod na místo bohoslužby.
Při bohoslužbě v 15 hodin bude kázat synodní senior ČCE Joel Ruml, účast
přislíbili kazatel Církve bratrské Daniel Heczko, biskup Starokatolické církve a
místopředseda ERC Dušan Hejbal, kněz Obce křesťanů Milan M. Horák,
evangelický farář Petr Hudec, katolický kněz Matúš Kocian, ordinovaný presbyter
ČCE Jiří Nečas a další.
Po bohoslužbě (cca v 15.45) bude následovat beseda s ekonomem Tomášem
Sedláčkem, členem správní rady Nadačního fondu proti korupci a bývalým
poradcem prezidenta Václava Havla.

Noc kostelů - 1. června 2012
Čtení s kvízem pro děti (17:30 - 18:30)
Hravá četba a kvíz se zapojením biblických příběhů a postav. Vhodné pro děti
školního i předškolního věku a jejich dospělý doprovod.
Kostel v kostele aneb hledání a stavění (18:30 - 19:30)
Zvídavé a pohybu lačné děti i dospělí se seznámí s naším sborovým prostorem
a zároveň sami postaví kostel.
Efektivní rodičovství krok za krokem (19:30 - 20:30)
Přednáška Mgr. Martiny Sklenářové vhodná pro rodiče i prarodiče s dětmi
zejména školního věku. Paralelně promítání filmu pro děti.
Otevřený kostel s programem vhodným pro pra/rodiče i děti
Od 17 do 21 hod. zábava i poučení, prostor pro vlastní objevování, tázání i
naslouchání, zpívání, občerstvení. Vítáme návštěvníky všech generací. Po celý
večer možnost ztišení, rozhovoru, nahlédnutí do života sboru.

SOUTERRAIN 5/2012 - str. 11

Kalendář na květen 2012
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

6. 5.
P. Tomášek
13. 5. s VP
P. Hudec
P. Tomášek
20. 5.
P. Hudec / A. Hudcová
27. 5. Svatodušní s VP
P. Hudec
3. 6.
10. 6. Pro malé i velké na závěr A. Hudcová
školního roku
úterý 17:30
Nedělní škola:
neděle 9:30
Náboženství:
čtvrtek 16:30 ve sboru
pátek 13:45 v ZŠ Suchdol
víkend 4. - 6. 5. v Křížlicích
úterý v 19:00
čtvrtek 17. 5. v 19:00 - P. Hudec: "Učinil Hospodin člověka
jako muže a ženu"
středa v 18:30
sobota 26. 5. ve 20 hod. - zpívání na ekumenických
bohoslužbách u sv. Víta
neděle 3. 6. 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

středa 30. 5. - ve 14:00 sraz před Valdštejnskou jízdárnou
(výstava Jakuba Schikanedera)
pondělí 7. 5. a 21. 5. v 15:00
po dohodě
čtvrtek 24. 5. v 19:00 - Jitka Šimonová: Radosti i strasti
vrcholové sportovkyně v době totality
čtvrtek 10. 5. v 19:00
po dohodě

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

SOUTERRAIN 5/2012 - str. 12

