
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva

✔ Co si odnesly děti

✔ Most (M. Študentová)

✔ Z četby (D. Fišer)

✔ Kalendář na prázdniny

Čtyři "V" sestry 
Mirjam 

(k životnímu jubileu)
    

  Křesťanské  sbory nejsou  neměnné 
útvary, ale mění svou tvář. Přicházejí 
a loučí se kazatelé,  ale ponenáhlu se 
mění  i  složení  celého  sborového 
společenství.  Objevují  se  noví 
členové, jiní se zas stěhují pryč nebo 
odcházejí „cestou všelikého těla“.

Zvláštní  postavení  ve  sboru 
zaujímají  proto  ti,  kdo  představují 
jakousi  sborovou  kontinuitu. 
V Dejvicích  k nim  patří  bezesporu 
bývalá  sborová  sestra  Mirjam 
Růžková.  Své  funkce  se  ujala  jako 
mladá  maminka,  dnes  už  má  mezi 
potomky dospělou vnučku.

Vědma. Obdiv budí už mimořádná 
informovanost  sestry Růžkové.  Když 
se schází k poradám skupina sborové 
Křesťanské služby a je třeba dozvědět 
se  něco  bližšího  o  kterémkoli  členu 
nebo  rodině,  stačí  se  obrátit  na 
Mirjam. 

(dokončení uvnitř čísla)

Ovoce Ducha 
svatého je tichost
Je dosti zvláštní, že apoštol Pavel ve 
výčtu  ovoce  Ducha  svatého  uvádí 
výslovně  tichost.  Pavel  byl  přece 
charismatickou osobností. Cestoval po 
celé  Malé  Asii,  zakládal  sbory, 
neúnavně  kázal,  vedl  vášnivé  spory 
s judaisty,  kteří  zpochybňovali 
evangelium o spáse zadarmo z pouhé 
Boží milosti. A stejně vášnivě se hádal 
s entusiasty,  kteří  zase  tvrdili,  že  už 
jsme v Božím království,  vznášeli  se 
v oblacích  a  učili  nebezpečně,  že  už 
nemusíme  nést  životní  kříž.  Pavel 
rozhodně nebyl nemluva. Sice se o něj 
někteří otírali, že prý skvěle píše, ale 
kazatel  je  mizerný;  to  však  byla asi 
pouhá závist. 

(dokončení uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva 7. 6. 2012
(zkráceno)

 

-  Poslední  pastorálka  byla  15. května,  bylo to  náročné,  ale 
zvládli jsme to.
- Bazar šatstva: dary pro sbor činily cca 50 000 Kč.

- 26. 5. odpoledne se konala ekumenická bohoslužba za krajinu (účast kolem 50 
lidí jako obvykle) a 26. 5. večer zpívali Naši pěvci ve sv. Vítu při ekumenické 
svatodušní vigílii.
- 1. 6. Noc kostelů: Bylo poděkováno manželům Volným za přípravu. Ve sboru 
byla  i  výstavka  fotografií  br.  Santlera  a  dobře  připraven  program pro  děti  a 
dospělé. Program byl opravdu kvalitní, ale účast velmi malá (asi 20). Nabízí se 
otázka, zda v akci pokračovat. Vzhledem k tomu, že v rámci Prahy je nabídka tak 
obsáhlá a atraktivní,  těžko jí  můžeme konkurovat.  Příští  rok spíše doporučíme 
členům sboru, aby se zúčastnili v jiných místech Prahy.  
-  Ekumenický  volejbalový  turnaj  s katolíky  od  sv.  Vojtěcha  se  konal  2.  6., 
tentokrát evangelíci v turnaji zvítězili.
- Vizitace sboru proběhla v neděli 3. 6., křest R. Švidrnocha se konal též 3. 6.
- Schůzka s Pavlem Kosatíkem ohledně bookletu k DVD: pan Kosatík je ochoten 
napsat požadovaný komentář do konce srpna, nejpozději v září.
- 6. 6. se konal Koncert pro Afriku III (Naši pěvci) u Martina ve zdi. Byl velmi 
zdařilý a vynesl 15 000 korun.
- Synod se koná 7.- 10. 6. 2012, téma: Malé sbory.
-  Sbírky:  na  Diakonii  4590  Kč  (na  speciální  školu  střediska  v Merklíně);  na 
Jeronymovu jednotu jsme odeslali 50 478 Kč.
-  Dokončeny  úpravy  sklepních  sborových  prostor  (A.  Hudcová  vymalovala), 
nutno zhotovit nápis nad dveřmi do kanceláře a modlitebny. 
- Dokončení prodeje knih a odvoz zbývajících.
- Dlouze se diskutovalo o vyrušování některých dětí při bohoslužbách a o tom, jak 
tento problém řešit. Též bylo zdůrazněno, že by učitelé NŠ měli své pozvání do 
NŠ sdělit zřetelně a nahlas. 
-  Br.  Mašek  připomněl  potřebu  diskutovat  o  finanční  budoucnosti  ČCE 
v souvislosti s církevními restitucemi.
- Staršovstvo vyjádřilo souhlas znovu diskutovat o přijímání z kalíšků a souhlasí 
s tím,  bude-li  vysluhovat  večeři  Páně  host,  vyjde  se  mu  vstříc  a  nebude  se 
vysluhovat kalíšky.  
- Br. Volný doporučuje připevnit stabilní lištu pro zavěšení vystavovaných obrazů 
v Komenského síni. Návrh byl přijat.
- Staršovstvo vyjádřilo souhlas s konáním podzimní výstavy obrazů br. Härtela a 
fotografií br. Jenčka a později výstavy obrazů Barbory Veselé. 
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Ovoce Ducha svatého je tichost
(pokračování z titulní strany)

A přece  v něčem Pavel  tichý  byl.  Když  šlo  o  Krista  a  jeho  evangelium,  byl 
vášnivě  „hlučný“,  bylo  ho  hodně  slyšet,  když  ale  šlo  o  něj  samotného,  byl 
pokorný a tichý. Nešlo mu ani  v nejmenším o vlastní  slávu a čest.  Celý život 
zasvětil  Kristu. V první kapitole epištoly do Filipis třeba píše:  Někteří kazatelé  
káží  Krista  s postranními  úmysly,  
z touhy po uplatnění, pomlouvají mne 
a očerňují, ale co na tom, jen když je  
zvěstován  Kristus,  na  mně  nezáleží. 
V tom  byl  Pavel  blízko  Pánu  Ježíši. 
Ten také hájil  někdy až vášnivě Boží 
věc, ale když šlo o jeho vlastní osud, 
byl  pokorný  a  tichý.  V modlitbě 
getsemanské prosil  Boha,  aby od něj 
vzdálil  utrpení,  ale  nakonec  zašeptal: 
„Ne, co já chci, ale co chceš Ty. Staň 
se  Tvá  vůle“.  Taková  tichost  nebo 
jinak  pokora,  není  z nás,  je  darem 
Božím,  ovocem  Ducha  svatého. 
Evangelium máme zvěstovat otevřeně, 
hlásat  je,  jak  se  píše  v jednom 
z evangelií,  ze střech,  ale  když  jde  o 
nás,  o  naši  slávu  a  čest,   máme 
zmlknout ve smyslu biblického slova: 
„On musí růsti, já pak menšiti se.“ 

A ještě jedna tichost je požehnaná a je třeba o ní mluvit,  i když je asi více 
ovocem lidské sebekázně než zázrakem působení Ducha svatého. Jde o tichost ve 
smyslu soustředění. Žijeme v uspěchané době. Naše multimediální civilizace se 
utápí v rámusu a čím víc komunikujeme, tím méně slyšíme. O naší neschopnosti 
zmlknout  a  naslouchat  není  pochyb.  Neslyšíme  se  navzájem,  natož  abychom 
slyšeli Boží hlas. Dnes mezi teology znovu ožívá téma „Boží mlčení“. Ale není 
spíš problém v nás, že my mluvíme a mluvíme a Pána Boha nepustíme ke slovu? 
Velmi poučný je v tomto směru příběh o Eliášovi z 19. kap. z 1. knihy  královské, 
kde se píše, že Boží hlas bývá jemný a tichý, doslova těžko slyšitelný. Člověk 
musí zmlknout, soustředit se, ztišit se, aby mohl Boží hlas zaslechnout. V jedné 
písni  skupina Javory zpívá:  Ty musíš  mluvit  tiše,  abys  uslyšel.  Větu bych jen 
trochu pozměnil: Musíš ztichnout, abys uslyšel Boha i druhého člověka. 

P. Hudec (foto Jan Zatorsky)
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Čtyři "V" sestry Mirjam                                                
(pokračování z titulní strany)

Nejen že si  bez potíží  vybavuje  jména jednotlivců,  ale  i  rodinné  souvislosti  a 
příbuzenské  propletence,  které  nedokáže  zachytit  žádná  členská  kartotéka.  A 
netěží  přitom jen  z minulosti,  ale  i  ze  svých  aktuálních  návštěv  a  rozhovorů. 
Nějakým záhadným způsobem se pak dozvídá dříve než ostatní o těch, kdo stůňou 
nebo mají trable a potřebují (osobně nebo telefonicky) povzbudit.
   Vrba. Čeho si u sestry Růžkové vážili a váží všichni, kdo ji blíže poznali, je její 
takt. Ti,  kdo se jí  svěřovali  a  svěřují  se svými čistě  osobními záležitostmi, se 
nemusejí  obávat,  že  zradí  jejich  důvěru.  Jako  informátorka  skandalizujícího 
bulváru by se tedy neosvědčila. 
 Věrojatnost  už  vymizela 
ze  slovníků,  ale  i 
modernější  věrohodnost či 
hodnověrnost  je  na  ústupu 
z lidských  vztahů.  Často 
bývá  nahrazována  pěknými 
frázemi  a  předstíraným 
zájmem  o  druhé.  Tomuhle 
démonkovi  sestra  Mirjam 
úspěšně unikala a její altru-
ismus  nebyl  nikdy  hraný, 
ale  opravdový.  Možná,  že 
kdyby se odhodlala vstoupit 
do  politického  života  (věk 
už  na  to  má),  věnovali 
bychom  jí  s důvěrou  svůj 
hlas.
   Víra.  Skutečná  víra  je 
opak  hazardu.  Hazardér  na 
něco sází, ale ví, že mu to třebas nevyjde. Mirjam Růžková však sázela v dobré 
víře, že neriskuje. Při studiu získala odbornou kvalifikaci, a přece jí stálo za to, 
aby se stala pracovnicí tehdy podceňované církve. Stálo jí také za to vychovávat 
v době  ideově  zmateného  školství  ve  víře  své  dva  syny,  poněvadž  byla 
přesvědčená, že jim tím napomáhá nalézt správný základ pro život. Víra v Boží 
prozřetelné vedení jí zřejmě též pomáhala snášet osobní zdravotní i jiné nesnáze. 
A víra jistě stojí za její životní moudrostí, která se netváří okázale a mentorsky, 
ale osvědčuje se nenápadně na správném místě a ve správnou chvíli.

D H
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Dětské bohoslužby s výletem
V červnu se konaly dětské bohoslužby na závěr  
školního roku a pak se děti s rodiči vydaly na výlet do 
Prokopského údolí.
Co si děti z toho dne odnesly?

Markétka:  V kostele bylo pěkné divadlo a zmrzlina. Nejvíc se mi líbilo, když 
jsme si hráli v Prokopáku na hřišti a obědvali tam řízky. Hezky tam pršelo. Taky 
se mi líbilo, když jsme našli na zahradě poklad a já jsem si nalepila dinosaury do 
alba na samolepky. A potom, když jsme si u nás doma hráli na piráty a nakonec 
jsme si opekli buřty místo na ohýnku u nás v troubě.

Leontýnka: Nejvíc se mi líbilo krmení labuťáka, ja jsem mu hodila chleba a on 
se zvedl a hnal se za ním. Pak se mi líbilo, jak jsme s Verunkou a Šimonem vozili 
šneky letadlem. Moc se mi líbilo i hledání pokladu.

Ondra: A mně se líbilo, když jsem našel v kapradí poklad s dinosaurama. A taky 
se mi líbilo, jak jsem měl mokrý vlasy a šel jsem s nima domů.

Šimon: Po  cestě  nám dost  pršelo.  Potom jsme  hledali  poklad.  Bohužel  pršet 
nepřestalo, a tak byl buřťák v troubě.

Verunka: Mně se líbilo, jak jsme si hráli na hřišti a obědvali řízky. Líbilo se mi jít 
v dešti  po pěkné cestičce Prokopským údolím. Škoda, že se labuťák v jezírku 
nenaštval dost na to, aby za námi vylezl. Chutnaly mi buřty z grilu a v pokladu 
jsem si našla krásného roztomilého dinosauříka. V kostele se mi líbilo divadlo a 
zmrzka.

Ciara: Výlet se mi líbil, v kostele mi chutnala zmrzlina a cestou jsme si pohráli 
na krásném hřišti, kde byla taková loď. Vůbec nám nevadilo, že prší, potkali jsme 
labuť a přešli přes krásný most. Míša pro nás připravila na zahradě hru, hledali 
jsme zprávy. Líbilo se mi to, i když jsem žádnou nenašla jako první.A nakonec 
jsem od Míši dostala asi po Verunce krásné zimní boty s princeznou, hned jsem si 
je obula na cestu domů, protože moje boty byly mokré.

MOST
V sobotu budu provádět na Karlově mostě. A protože skupina na to má celý 

den, budeme se věnovat i sochám. Představte si, že je brzy ráno a stojíte na mostě 
skoro sami. Jak k nám ta výjimečná galerie svědků křesťanské víry promlouvá! 
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Tak samozřejmě můžete namítnout, že mnozí z nich za života ke svatosti  měli 
daleko  a  vůbec  kdo  ví,  jak  to  bylo.  Třeba  takový  svatý  Vít,  jeden  z našich 
národních  patronů,  zemřel  jako  snad  ani  ne  patnáctiletý  mladíček.  Další  náš 
národní patron - svatý Vojtěch - si za svou smrt vlastně mohl sám, když pořád 
pohanům ty sochy kácel, co s ním tedy měli dělat? A nejslavnější český světec Jan 
Nepomucký? To už je vlastně na hranici či možná až za hranicí pohádky.

Proč křesťané potřebovali (potřebují) svaté? Jsou to prý archetypy lidí, takové i 
trochu  pohádkové  příběhy  ze  života.  Hospodin  a  Ježíš  Kristus  asi  byli  pro 
středověkého  člověka  příliš  vznešení,  proto  bylo  jednodušší  si  představit 
komunikaci s někým od nás (i když kdo byl právě Ježíš?).

Ale  to  nechme  stranou.  Symbolika  baroka  je  pro  nás  už  nesrozumitelná, 
nedokážeme  porozumět,  co  chce  která  socha  sdělit.  Nicméně  když  stojíte  na 
Karlově  mostě  skoro  sami,  je  to  mocný  zážitek,  skoro  mystický.  Prý  děti  to 
dovedou lépe. Nevím, musím tam Ciaru vzít co nejdřív, ještě než vyroste.

Tak to někdy zkuste zajít si na ten náš most ráno, opilci už by tam neměli být. 
A třeba pak o tom napište do Souterrainu.

Přeji  vám všem krásné léto.  A ještě -  letos  to bude 10 let  od povodně,  tak 
s vděčností  vzpomínáme  na  vás  všechny,  kteří  jste  nás  podpořili  po  všech 
stránkách - hlavně na krásný čas, který jsme prožili v exilu u Dusů na Suchdole. 
Bude-li počasí přát,  uděláme u nás na zahradě třeba buřťák. A po prázdninách 
nějaký malý výlet po krásách naší stověžaté Prahy.

Marta Študentová

Dva různé židovské postoje
Ortodoxní  židovský  teolog  Pinchas  Lapide 

opakovaně  vstupuje  do  dialogu  s křesťanskými 
teology, v „Čítance židovsko-křesťanského dialogu“ je 
citováno  z jeho  rozhovoru  s  Karlem  Rahnerem  a 
Ulrichem Luzem a připomenuta je společná publikace 
s  Hansem  Küngem:  Brother  or  Lord. Jeví  se  mi 
příkladem otevřeného tolerantního přístupu: 

„Kdyby hebrejské evangelium (dobrá zpráva) o neohraničené boží lásce, které 
Izajáš nazývá »spásou« (Iz 49,6), dosáhlo do čtyř koutů světa ve jménu nějakého 
řeckého filozofa nebo římského řečníka, měla by většina Židů vážné pochybnosti. 
Protože  se  monoteismus  po  celém  západním  světě  šířil  ve  jménu  zbožného 
bohabojného Žida, příběh o jeho vlivu nemůže nechat Izrael netečným… Tvrdit, 
že byl pouhý Žid, že byl jen farizeus, že nebyl víc než jen potulný kazatel, by byl 
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vrchol biblické arogance. Navíc by to protiřečilo jednomu ze základních principů 
těch  samých farizeů,  podle  nichž  není  negativní  svědectví  dovoleno.  V Izraeli 
nesmí nikdo před soudem uvést, co obviněná osoba  neřekla,  neudělala nebo do 
čeho nebyla zapletena. Pokud by chtěl někdo dosvědčit, kdo Ježíš nebyl, ocitá se 
na tenkém ledě. Na základě pramenů, které máme k dispozici, se můžeme pokusit 
říci,  kdo  Ježíš  byl,  co  dokázal  a  které  výroky  pocházejí  s největší 
pravděpodobností od něho. Ale to, kým se stal po velikonoční neděli pro věřící 
židovské  křesťany  a  později  pro  církev  z pohanů,  zůstává  nedotknutelnou 
výsadou víry, která patří k tajemství církve.“1 

Uvědomil jsem si, že podobný vstřícný postoj, který jsem v Čítance shledal u 
více židovských autorů, není vůbec samozřejmý. Například u pražského rabína 
Karla  Efraima  Sidona vedle  mnoha  krásných  úvah  nacházím:  „Chození  za 
jinými bohy je diktováno potřebou lepší stravitelnosti a je až neuvěřitelné, s jakou 
úporností lidé hledají Boha tam, kde sám říká, že není. To se týká i toho člověka, 
ze kterého si miliony lidí udělaly božstvo. Křesťanský Nový rok je osmý den po 
jeho narození v den zimního slunovratu a je oslavou výročí jeho obřízky. Tím je 
zjevně míněno, že  ten dotyčný je umírajícím a zmrtvýchvstávajím Rokem jako 
egyptský Usírev a  kenaanský Adonis,  klasická  starověká božstva,  která  Písmo 
odmítá a o nichž říká, že oči mají, nevidouce, a uši mají, a neslyší atd.“2 

Na Hvížďalovu připomínku Pavlova vymezení pojmu „víra“ (Žid 11,1) Sidon 
reaguje slovy: „Tenhle výrok je možná počátkem celé patálie s »vírou« a Pavel 
jako  světoobčan  už  chápal  pojem  víry  postmoderně.  Chybí  tu  úplně  právní 
rozměr, tolik charakteristický pro judaismus. Tedy vědomí závazku. V hebrejském 
slově »emuna« je sice obsažen pojem spolehnutí, ale ve smyslu spolehlivosti, a co 
konec konců čekáte od Žida, který vymyslel a založil nové náboženství, protože si 
myslil,  že stará oliva bez štěpu, který se na ni snažil  naroubovat,  už neponese 
plody. A vůbec také nepochybuji o tom, že bezprostředně po zkáze chrámu se to 
mohlo  jevit  jako  fakt.  Ne  nadarmo  byl  jmenovec  krále  Šaula. Jím  hozená 
záchranná  síť  je  ale  jako všechny sítě  děravá.  Komplikuje,  co  je  prosté,  a  ve 
strachu před tím se utíká k naději v něco, co není.“

Neurážejme  se  nad  formulacemi  pražského  rabína,  hledejme  spíše  jejich 
racionální  jádro.  Ale  toleranci  a  vstřícnosti  se  můžeme  učit  spíše  u  Pinchase 
Lapida.  I  u  něho  nacházíme  zřetelný  odstup  od  zhelénizovaného  křesťanství 
(evangelium o Kristu), ale nezaclání mu to vlastní Ježíšovo evangelium!

Drago Fišer

1  Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Kalich/Vyšehrad, 2003, str.159-160 
2  Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala: Sedm slov, rozhovory, Dokořán 2004, str. 112 a 
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Kalendář na prázdniny 2012
Bohoslužby
ve sboru -
neděle  9:30

1. 7. s VP             Z. Susa
8. 7.                     P. Tomášek
15. 7.                    P. Hudec
22. 7.                    P. Tomášek
29. 7.                    D. Henych
5. 8. s VP             P. Hudec
12. 8.                    P. Hudec          . 
.                            nebo A. Hudcová
19. 8.                    M. Prudký
26. 8.                    P. Tomášek
2. 9. s VP             P. Hudec

Biblická hodina po prázdninách
Děti 4. - 11. 8. prázdninový pobyt dětí v Rovečném
Mládež a dorost 30. 7. - 2. 8. sjíždění Sázavy
X-cátníci po prázdninách
Sbor Naši pěvci středa 18. 7. v 18:30 - prázdninové pozpívání
Křesťanská 
služba

v září

Klub poznávání po prázdninách 
Hodina pohybu 
pro seniory

v září

Debatní klub 
seniorů

po dohodě

Setkání s hostem po prázdninách  
Sborový pobyt 30. 6. - 7. 7. rakouské Alpy
Staršovstvo čtvrtek 13. 9. v 19:00 
Konfirmandi 21.- 26. 7. konfirmační puťák po tolerančních sborech na 

Vysočině
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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
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