UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Nové tváře: Roman Švidrnoch
✔ Trojí zastavení P. Proska
✔ Naše Hanička (P. Prosek)

PRÁZDNINOVÁ PŘÍLOHA
VAKACE
✔ Kvíz (Marek E. Světlík)
✔ Olga Hrubá přiletí (A. Hejlová)
✔ Bohoslužba za krajinu (A. Hejlová)
✔ Jak se stařeček nechtěl soudit

(heda)
✔ Kalendář na září

Ovoce Ducha
svatého je
sebeovládání
(zdrženlivost)
Ovoce
Ducha svatého je
zdrženlivost, řecky egkrateia. Se
zdrženlivostí mají někteří bibličtí
vykladači problém, zvláště luteráni.
Zdá se jim, že důraz na zdrženlivost je
v rozporu s Pavlovou teologií milosti.
Mají obavy, že když začneme mluvit
o zdrženlivosti, nutně skončíme u
záslužnictví, tj. v přesvědčení, že
spasení si musíme zasloužit svými
skutky, a tím se nám náboženství zase
změní v bič, v „ty musíš“. Tito
teologové upozorňují, že zdrženlivost
hraje významnou roli v řecké filosofii,

ale v biblickém náboženství je to
zcela okrajové téma. Pro Sokrata je
zdrženlivost jednou z kardinálních
ctností. V jeho dílech je tento pojem
velmi
frekventovaný.
V Novém
zákoně se toto slovo však vyskytuje
pouze 4x. To všechno je jistě pravda,
nicméně apoštol Pavel v zásadním
textu, v němž formuluje důsledky
Božího působení, zdrženlivost uvádí.
Ovoce Ducha svatého je zdrženlivost
nebo jinak sebeovládání, tak to stojí
v epištole Galatským. Možná bude
dobré si připomenout další tři místa
v Novém zákoně, kde o zdrženlivosti
čteme.
Lukáš
ve
Skutcích
apoštolských popisuje ve 24. kapitole
setkání apoštola Pavla s římským
místodržícím Felixem. Felix si Pavla
dal zavolat, aby mu vysvětlil, co
vlastně věří, a Pavel mu začal kázat o
spravedlnosti a sebeovládání a o
budoucím soudu. Felix Pavlovo
kázání nemohl vydržet pro úzkost
svědomí, a tak audienci brzo ukončil.
(dokončení uvnitř čísla)
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Tedy o sebeovládání se tu píše
v souvislosti s posledním soudem.
Všichni jednou staneme před
soudnou stolicí Boží, náš život se
tam rozvine jako kniha a Bůh
posoudí každého podle jeho
jednání. Proto by měl každý
usilovat o to, aby žil v souladu
s Boží vůlí. Měl by se zdržovat
toho, co je v Božích očích zlé, a měl
by
činit
dobré.
V podobné
souvislosti čteme o zdrženlivosti i
v 2. epištole Petrově. Bůh nás
povolal, abychom se stali účastni
božské přirozenosti a unikli zhoubě,
do níž svět ženou zvrácené touhy. Je
s podivem, jak je toto slovo
aktuální. Bezpochyby i náš svět
ovládájí zvrácené touhy, ale člověk
by jim neměl podléhat, naopak měl
by usilovat o zbožnost, lásku,
spravedlnost. To proto, abychom
získali podíl na božské přirozenosti.
Poslední místo v Novém zákoně,
kde čteme o sebeovládání, je v epištole Titově. Tam apoštol píše, jaký by měl být
představitel církve. Měl by vést život příkladný a držet na uzdě své emoce. Předně
by měl vážit slova. Pokud jde o učení, v tom by měl být pevný, jasný, zřetelný,
ale v přístupu k druhým by měl být dobrým pastýřem, měl by povzbuzovat.
Dnes se hodně zdůrazňuje, že bychom se měli řídit svými emocemi, Písmo
však zdůrazňuje, že bychom měli žít tak, abychom se líbili Bohu, tj. podle
Desatera, podle Ježíšova Kázání na hoře. Ono to někdy není v rozporu, ale když
se mé emoce přece dostanou do rozporu s Boží vůlí, pak se mám ovládnout a
udělat to, co je správné v Božích očích. Mluvit o Božím soudu a sebeovládání se
dnes už moc nenosí. I křesťanům to zavání „temným středověkem“. Ale nebylo
by dobré tuto část našeho vyznání víry trochu oprášit? Neprospělo by nám,
kdybychom slova o tom, že Pán Bůh jednou náš život posoudí, vzali opravdu
vážně a usilovali o zbožný život? Apoštol Pavel se o tom nebojí kázat a nebojí se
napsat, že sebeovládání je projev Ducha svatého.
Petr Hudec
(foto Jan Zatorsky)
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Nové tváře v našem sboru (12):
Roman Švidrnoch

Jmenuji se Roman Švidrnoch, letos je mi rovných 40 let. Přestože pocházím z
čistě ateistické (a dělnické) rodiny, zájem o křesťanství mě "chytil" už před
pubertou, hlavně díky četbě historických knih; zajímala mě husitská doba a raný
středověk, který byl prostoupen vírou v Boha - říkal jsem si, jak by mohly celé
stovky generací lidí věřit v něco, čemu se tehdy mezi mými vrstevníky říkalo
"pohádka pro hloupé a jednodušší lidi". Četl jsem a četl, ale nemůžu říci, že bych
přímo uvěřil, spíše jsem si byl jistý, že nějaký Bůh existuje, ale o detailech
křesťanství jsem toho moc nevěděl. Trochu se to změnilo po listopadové revoluci,
kdy jsem se dočasně přestěhoval na Valašsko (kvůli práci) a se známými, u nichž
jsem bydlel, jsem chodíval občas na mše do katolického kostela. Pamatuji si, jak
jsem se před těmi 20 lety setkal se starou paní, řádovou sestrou, která dožívala v
domově pro jeptišky, byla to teta mých přátel. Ptala se, jestli věřím. "Spíše asi
ne," řekl jsem, ona se usmála a přežehnala mě křížkem na čele. "Já cítím, že Pán
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Ježíš si tě v životě najde," řekla tiše. Moc jsem jí nevěřil, přesto na mě tahle
chvíle zapůsobila tak, že si ji pamatuji dodnes.
Dál jsem žil prací, coby svobodný mladý muž jsem stoupal po kariérních
příčkách v novinách, a prázdno v životě, které jsem cítil poměrně často, jsem
zaháněl workoholismem - a skutečně, po pracovní stránce si nemohu stěžovat, ve
svém oboru jsem myslím úspěšný. Ač je to paradoxní, velký zlom nepřišel ani s
těžkou nemocí (rakovina) před devíti lety, nebyl to pro mě "bod obratu" aspoň ne
v duchovním smyslu; ještě ne. Jen mi došlo, že nemůžu život vyplnit prací a
dobrovolně jsem se "upozadil", dělám jen to, co mě baví (občas to úplně nejde,
ale víceméně ano) - a postupem času zase přišla krize s jejími věčnými otázkami
po smyslu života a našeho snažení na tomto světě. Prožil jsem klasickou krizi
středního věku, doprovázenou rozvodem (bez dětí, oboustranně klidným), a
seznámil se se svou budoucí ženou, křesťankou. To byla jedna z věcí, které se mi
na ní líbily od počátku. Začal jsem se o křesťanství více zajímat, číst spoustu
knih, protože musím ke všemu, co dělám, získat pořádný základ - nejsem člověk,
který v jednom okamžiku uvěří, bohužel pro mě. A pak jsem pochopil, že
křesťanství není životní postoj nebo souhlas s nějakou myšlenkou - je to odpověď
na všechny otázky života, jeho smyslu a směřování. Trochu pateticky řečeno,
osvítilo mi mou životní cestu úplně novým světlem. Ježíš si dobyl mé srdce, tak,
jak to dělá už tisíciletí u všech lidí, kteří si najdou tu chvíli a otevřou je před ním.
Ale je to těžké: najít v dnešní době někoho, kdo by chvíli tiše a pokorně
naslouchal a neříkal v každé druhé větě "já", je nesmírně složité, málokdo se chce
zabývat něčím tak složitým a "nepraktickým" jako je víra v Boha. Jenže ona je i
navýsost praktická ve smyslu životního vedení a naplnění - když člověk odevzdá
malicherné starosti Bohu, osvobodí se a může se soustředit na to, co je podstatné.
Před rokem a půl jsme začali chodit do dejvického sboru, i když ne pravidelně,
a pak jsem se začal scházet s panem farářem Petrem Hudcem, kterého jsem
požádal o pomoc na cestě víry. Aniž jsem o tom věděl, je žákem profesora
Hellera, jehož knihy mě spolu s C. S. Lewisem a dalšími přivedly na cestu víry - a
to je také pěkná náhoda. Pan farář mě dovedl až ke křtu; vážím si toho, že právě
tak laskavý a inteligentní kazatel byl mým učitelem, a shodli jsme se, že naše
vzájemné setkávání určitě nekončí, naopak. Těším se na sdílení víry v našeho
Pána Boha s dalšími členy našeho dejvického sboru a doufám, že taky budu moct
přispět k jeho zdárnému fungování.
foto: Jiří Hlavsa
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75. narozeniny Pavla Proska – trojí zastavení na
životní cestě
Nerad sice píši o sobě, ale vyhovuji přání redakce.
Tedy zastavení prvé - do 25 let: V poličské porodnici před pětasedmdesáti lety
- několik dnů po slavnostním otevření poličského chrámu Páně - jsem se narodil.
Do deseti let jsem vyrůstal na faře v malebném městečku Jimramov, kde byl otec
farářem a kde se také narodil přísně reformovaný farář, autor populárních
Broučků Jan Karafiát a spisovatelé bratří Mrštíkové. K tomuto období se stále
více vracím ve vzpomínkách a od svých sedmdesátin jej se svou ženou pravidelně
navštěvujeme. V roce1947 jsme se odstěhovali do nedaleké Poličky, rodiště
proslulého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Tam jsem hodně sportoval
(závodně jsem hrál lední hokej) a také se věnoval trochu muzice. Období
dospívání nebylo nikterak jednoduché, ale snad prožité bez velkých „výchylek“.
V Poličce jsem absolvoval střední školu a poté odešel studovat do Prahy Vysokou
školu ekonomickou. K výběru studií přispěl také strýc našeho bratra faráře Ing.
Čestmír Hudec, uznávaný odborník na finanční statistiku a velmi laskavý
nuselský presbyter. Studovat na této škole nebylo snadné. Bylo zde více politiky
než na jiných školách a já neměl - jako farářské dítě - rovnocennou pozici. Ale
bylo nás podobných více, dokonce i z naší církve. Věděli jsme o sobě, vídali jsme
se i mimo školu, zpravidla na večerních bohoslužbách u Martina ve zdi, někdy i
na odpoledních bohoslužbách v Tróji na Farkách. Zde jsem poprvé zahlédl dívku,
která se pak stala mou ženou a s níž jdu životem padesát let. Po studiu jsem
odešel skoro na dva roky na vojnu do Mariánských Lázní, kde jsem se setkal
s vojínem Pavlem Filipim, pozdějším děkanem Evangelické teologické fakulty.
Hezké chvíle jsem tam také prožil s Blážou Šourkem, vikářem tamního sboru.
Druhé zastavení - do 50 let: V roce 1962 jsem se oženil s Janou Šimkovou,
zdravotní sestrou, jež tehdy pracovala na dětské klinice. Po dvou letech se nám
narodili dva synové - nejprve David, pak Tomáš, kteří se později profesionálně
začali věnovat hudbě. V té době jsme byli členy sboru v Praze - Holešovicích, kde
otec působil na sklonku své farářské služby. Byla to doba intenzivního prožívání
nadějného Pražského jara a následného smutku způsobeného z příchodu vojsk a
poté nechvalné Husákovy normalizace. Začátkem sedmdesátých let jsme se
přestěhovali ze Střešovic do dokončené družstevní výstavby v Praze 6, dnešní
Evropské ulice, kde bydlíme dodnes, a stali jsme se členy dejvického sboru. Záhy
jsem byl zvolen do staršovstva a za několik let pak kurátorem. Tuto službu zatím
stále ještě vykonávám, což se pro mne pomalu stává otazníkem.
Třetí zastavení - do 75let. Jde o životní etapu, v níž završuji své profesně
odborné zaměření. Po sametové revoluci jsem - na základě výběru - přešel na
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Ministerstvo kultury, kde jsem získal cenné zkušenosti z jiné oblasti. Po návratu
na Statistický úřad jsem zastával vedoucí funkci. V roce 2004 jsem byl zvolen na
šest let do synodní rady naší církve. Při návštěvách sborů jsem poznával mnoho
sester a bratří, kteří věrně ve sborech sloužili a nesli statečně břímě této často
nelehké služby. Byl jsem rád, že jsem mohl mít na starosti zejména diakonskou
službu, k níž mám blízký vztah. Myslím, že práce církve v sociální oblasti je
neodmyslitelnou součástí jejího života a že je též vyznáním víry navenek. Vždyť
služba Slova a služba bližnímu nerozlučně patří k sobě. Ke konci této životní
etapy se stávám konečně důchodcem. Nicméně má angažovanost v různých
oblastech se nezmenšila. Také nezapomínám na své milé vnučky - Nevenku a
Rebeku.
Při zpětném pohledu na mou životní pouť se mi objevuje celá řada lidí, kteří
mne různým způsobem ovlivňovali. Především musím zmínit svou ženu,
ochotnou strážkyni mého života. Díky patří všem blízkým v naší rodině, ale také
církvi a mnohým bratřím a sestrám milého dejvického sboru, se kterými jsem se
potkal a dosud potkávám. Především můj dík patří Tomu, který, jak věřím, mne
po celou životní cestu chránil, také napomínal a dopřával všeho dobrého a díky
němuž prožívané radosti přehlušují mnohá trápení.
A dál: „Nevím přece, co bude zítra“, píše Jakub ve své epištole. Já ale vím, že
Pán Bůh je mi blízko a že mne má rád. Této nezasloužené skutečnosti věřím.
V jedné z mnoha krásných písní P. Gerhardta zpíváme: „Mou cestu, Bože, řídíš,
máš mnoho možností, svým světlem ve tmách svítíš, jsi v naší blízkosti. Tvou vůli
nelze zmařit, své dílo dokonáš, Tvůj plán se musí zdařit, své věrné zachováš.“

NAŠE HANIČKA
Je něco málo času před nedělními bohoslužbami. Přichází Hanička Sýkorová
s maminkou. Jakmile mne při příchodu spatří, okamžitě s úsměvem jí vlastním
reaguje „ jé, Prosek...“ a se zájmem se ptá, bude-li vysluhována večeře Páně a zda
bude „Hudec“. Často sděluje, co má nového na sobě a co se jí přihodilo. Takto je
možno charakterizovat každé milé nedělní setkání s Haničkou. Někdy, když právě
hraji, přijde za mnou až k varhanám. Při bohoslužbách tiše sedí, modlí se a zpívá.
Ráda, stojíc vedle maminky, se účastní večeře Páně. Věřím, že vše po svém velmi
citlivě a účastně vnímá.
Hanička měla nedávno kulaté narozeniny. Máme ji rádi a přejeme jí, aby ji Pán
Bůh ochraňoval a dodával jí potřebnou sílu a zdraví. Má své místo v našem
dejvickém sboru. Myslíme i na její obětavou a svědomitou maminku, která zcela
přizpůsobila svůj život potřebám Haničky. Kéž by i ji Pán Bůh svou milostivou
ochranou chránil a posiloval.
P. Prosek
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ALPY
I letos byl první prázdninový týden pro mnoho dejvických ve znamení Alp. Na
sborový pobyt jsme opět vyrazili do rakouských Tyrol, tentokrát jmenovitě do
„Haus Tirol“ v údolí Pitztal. Po loňských rozpacích z ubytování jsme byli
navýsost potěšeni, jak je penzión čistý, pohodlně zařízený a že s majiteli se lze
domluvit příjemně, vstřícně a česky!
Většina z nás nebyla v „akci Alpy“ nováčkem, a proto jsme předem věděli, na
co se můžeme těšit. Tento typ pobytu dle mého velmi šťastně kombinuje výhody
individuální i kolektivní dovolené. Každý si mohl zvolit míru „interakce“
s ostatními dle svého naturelu, chodit po horách sám či ve skupině, odpočívat ve
svém pokoji či posedět navečer ve skupinkách, jít společně do sauny či číst si
knížku na svém balkónku. („Každý večer všichni děti šli na trampolínu skákali
sme a hráli různé hry. Po večeři sme šli k někomu na pokoj a hráli sme stolní
hry.“) Nikomu jistě nevadilo mít během pobytu jeden den službu (vždy 6 - 8 lidí
společně), tedy ráno uvařit v obřích hrncích vodu na čaj či kávu, umýt všechno
nádobí a zkrátit denní výletování tak, aby se stihla uvařit večeře pro více než 60
strávníků. Na oplátku se nám pak dostávalo v dalších dnech podobné služby.
(„Nejvíc mi chutnalo jídlo těstoviny s tuňákem a s zeleninou.“) V jídelně jsme se
scházeli také při pobožnostech. Ranní trvala jen pět minut, jen na chvilku se ztišit
před rušným dnem, večerní pak byla trochu delší, ale obě vždy provázely písně ze
zpěvníku, z dodatku či ze Svítá. Každou pobožnost vedl někdo jiný, což přinášelo
rozmanitost ve způsobu pojetí jednotlivých úvah či zamyšlení, ačkoliv úhelným
kamenem zůstával vždy Pán Bůh a naše vděčnost, že je s námi i tehdy a tam ... a
prosba, ať je tomu tak i nadále.
Rozhodování o výletech nebylo snadné. Díky autobusu, který celým
údolím Pitztal jezdil pro ubytované hosty zdarma, jsme nebyli limitováni počtem
kilometrů, který se nám „vejde“ do nohou, ale mohli jsme se nechat zlákat i
vzdálenějšími, o to však zajímavějšími místy. („Nejvíc se mi líbil výlet do
Jerzens, jeli jsme lanovkou na Hochzeiger, obešli jsme jezírko a pěšky sme šli
dolů. Vůbec se mi nelíbil první den, jeli sme na horu Riffelhorn a potom sme
obešli obří jezero a šli sme dolů pěšky, všichni sme padali vůbec se mi to
nelíbilo!!!“)
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Na každý večer byl připraven zajímavý program, někdy přednáška o reformaci
v Sedmihradsku, jindy promítání obrazů s raně křesťanskou tématikou. Děti
zaujala Gudrun vyprávěním o výzkumu chování březích prasnic. Poslední večer
byl tradičně věnován společnému zpěvu za doprovodu kytar, společnému
zhodnocení, s čím jsme byli spokojeni a s čím snad méně. Výhrad bylo násobně
méně než radosti, jak jsme si celý týden hezky užili. „Agentura Gája tour“ si
poděkování vyjádřené písní víc než zasloužila! („Nejlepší byl poslední den to sme
se navečeřeli a potom sme zpívali písničku „Divné to věci dnes“, děti zpívali
refrén a pár dospělých zpívalo pozměněné sloky o tom jak děkují Gáje a Petrovi
jak nám to hezky připravili nejlepší bylo když Pitzi předal dárek s tím že to je jen
taková maličkost. Poslední refrén se zpíval s nástrojema bylo to krásné. Moc se
mi to líbilo!!!“)
(Madlenka a Johanka Štamfestovy, maminka a dcera)

PO STOPÁCH TAJNÝCH A
TOLEROVANÝCH EVANGELÍKŮ...
...A CÍRKVE VŮBEC

V červenci letošního roku jsem společně s konfirmandy z Dejvic, Daňkovic,
Rovečného a s faráři Hudcovými a Rumlovými absolvovala (konfirmační) puťák
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po Vysočině. Přijeli jsme - (Dejvičtí) do Daňkovic, kde na nás již čekali
vysočinští konfirmandi, představili jsme se, popovídali si. Po večeři nám Petr
Hudec vyprávěl o misijních cestách apoštola Pavla, což bylo velmi zajímavé a
poučné. Na faře v Daňkovicích jsme přespali, druhý den ráno šli do krásného,
typicky reformovaného kostela na pobožnost a poté jsme vyrazili na cestu přes
Jimramov až do Zbytova. V Jimramově jsme si po devítikilometrové cestě udělali
menší zastávku: prohlédli jsme si moc hezkou výstavu o Janu Karafiátovi a
jeho významných dílech a pak se občerstvili výborným koláčem. Pozdě
odpoledne jsme konečně dorazili na místo dalšího pobytu - Zbytov. Na Zbytově
mě moc zaujalo poutavé vyprávění J. Kellera o minulém režimu. Poté následovaly
různé hry a také dobrý "pokec" v čtyřčlenném debatním kroužku až do
noci :-). Ráno se mi těžko vstávalo, ale docela jsem se těšila na téměř celodenní
výlet přes Veselí na hrad Zubštejn. Nasnídali jsme se, rozloučili se s Kellerovými
a dali se do kroku! Chození bylo únavné, ale díky novým kamarádům jsem se
alespoň tolik nenudila a většinou jsem se mohla soustředit na cestu a na tu
nádhernou přírodu kolem! Došli jsme do Veselí, kde na nás čekal milý farář, který
nám povyprávěl o historii kostela v této obci. Kostel jsme si důkladně prohlédli a
šli se na faru naobědvat (k obědu bylo výborné rizoto s houbami, na kterém jsem
si moc pochutnala!). Po výtečném obědě jsme znovu vyrazili na nekonečně
dlouhou cestu, na zříceninu, ale tentokrát při hře "na kolíčkovanou" (záměrem
hry bylo mít u sebe pokud možno co nejméně kolíčků) a já jako ten "nejlepší
hráč" jsem jich měla samozřejmě nejvíc... Zastavili jsme se v hospodě, kde jsme
se občerstvili a poté pokračovali k hradu. Nakonec po 23 km jsme s bolavýma
nohama, ale živí a zdraví, došli na předem určené místo, na hrad Zubštejn. Večer
jsme si udělali táborák, zazpívali a popovídali si a nakonec jsme vedle obléhací
věže a dalších husitských nástrojů teple oblečení zalehli do spacáků a při záři
jasného měsíce a jeho hvězd postupně usínali! Ráno jsme se probudili s vlhkými
spacáky od ranní rosy, ale ty nám při snídani za svitu slunce uschly, a tak jsme se
sbalili a poslední den našeho putování se připravovali, jak psychicky tak fyzicky,
na dalších 9 km cesty do Rovečného. Ale tentokrát nám cesta ubíhala pod
nohama. Po zmrzlinové zastávce jsme spokojeně došli do Rovečného,
naobědvali se a měli jsme před sebou ještě celé odpoledne, které jsme využili tak,
že jsme uvolněně polehávali u vody, opalovali se, koupali a četli si. Druhý den
nás Hudcovi odvezli zpět k dejvickému sboru, kde jsme se rozloučili a odjeli do
svých domovů...
Velký dík patří našim vedoucím!!!
Závěrem bych chtěla poděkovat za možnost napsat o příjemném konfirmačním
putování do tohoto časopisu.
Nevena Prosková
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Milí čtenáři Suterénu,
můžete si aspoň částečně projít úkoly, které plnili konfirmandi při svém putování
po stopách tajných evangelíků na Vysočině letos v červenci. Bylo nás celkem 15,
s malou Noemkou Rumlovou 16, a jistě jsme to měli o mnoho snazší nežli naši
předkové ve víře. Konfirmandi hledali úkoly cestou na zříceninu hradu Zubštejn.
Úkoly připravili Ondřej a Debora Rumlovi.
Milí konfirmandi, v těchto místech se evangelíci scházeli odpradávna. A měli
své poklady, jestli chcete, zvu vás na cestu za jedním.
Jedním z nich byl také kalich, když ho někde po cestě objevíte, vězte, že
v okruhu 5 metrů najdete zprávu s dalším úkolem.
Nejprve zodpovězte několik otázek: Jakými jazyky je napsána Bible?
Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele?
Vyjmenujte 3 významné historické postavy z dějin křesťanství v ČR…
Kdy byl vydán toleranční patent?
Hodně štěstí!
Další zprávu najdete u příštího kalichu…
II.
V dobách dávných se evangelíci scházeli k bohoslužbám venku, často kryti jen
stromy, jindy zase po domech a stodolách. Přesto už tehdy sbor a jeho
společenství poskytovalo většinu věcí, které se dějí až podnes.
Napište 10 věcí, činností, aktivit, které se ve sboru, v kostele dějí.
Dobré vzpomínání!
III.
K tajným bohoslužbám se scházeli na odlehlých místech, třeba právě na
zřícenině hradu Zubštejna, na který také směřujete. Vyžadovalo to jít potichu,
potmě a táhnout za jeden provaz. Zkuste k dalšímu kalichu jít za jeden provaz a se
zavázanýma očima, kromě jednoho z vás…
IV.
Velkou oporou pro tajné evangelíky byly jejich knihy, na prvním místě česká
Bible. Z ní uměli mnohé úryvky nazpaměť. Zkuste dohromady napsat alespoň tři
úryvky z Bible, které znáte…
1.
2.
3.
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V.
Sbor a církev jsou také místy, kde si lidé mají pomáhat, myslet na slabší, na ty,
kdo jsou nějak znevýhodněni, ocitli se v nouzi či v životních těžkostech. Řeckým
slovem se tomu říká diakonie.
Až k dalšímu kalichu musíte své tři nejmladší (nebo nejmenší) členy donést
(můžete se střídat a odpočívat).
Hodně síly!
VI.
Velkou oporou evangelíků vždy byly písně. Jistě také vy znáte nějaké, které
máte rádi a které vás posilují a inspirují.
Zkuste až do nalezení příštího kalichu společně zpívat písně, které by udělaly
radost i vašim předchůdcům ve víře, kteří tudy museli stoupat beze slov.
VII.
O své velké poklady - knihy - tajní evangelíci často přicházeli. Byly jim
odebírány a páleny. Tady je kus textu, který částečně ohni odolal. Zkuste jej
doplnit:
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě _
_ _ _ _ _ z egyptské země, z domu otroctví.
• Nebudeš mít jiného _ _ _ _ mimo mne.
• Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi
nebo ve vodách pod zemí.
• Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu
toho, kdo by jeho jména zneužíval.
• Pamatuj na den _ _ _ _ _ _ _ _ _, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat
a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého
Boha…
• Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin,
tvůj Bůh.
• Nezabiješ.
• Nesesmilníš.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
• Nevydáš proti svému bližnímu
_ _ _ _ _ svědectví.
• Nebudeš dychtit po _ _ _ _ svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého
bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho
oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."
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VIII.
Protože jste tak pilně a úspěšně plnili úkoly, povím vám, kde najdete veliký
evangelický poklad.
V okruhu 5 metrů najdete rozstříhanou mapu.
A zajímalo by vás, co se skrývalo v pokladu? Zkuste hádat. Určitě by tam
patřila Bible, ale nám se podařilo získat starý kancionál někdy z konce 18. století,
vázaný v kůži, dnes už velmi opotřebovaný. Asi se z něj hodně zpívalo. Byl sice
psaný starým písmem, ale i konfirmandům se podařilo text docela dobře číst.
A. Hudcová

Pádlo se do vody noří....
Od 30. 7. do 2. 8. vyrazila mládež na řeku Orlici. Sešli
jsme se v Týništi nad Orlicí, kam se dopravil Marek S.
„se svými čtyřmi slečnami“ Eliškou H., Karolinou H.,
Klárou C. a Judith A. vlakem. Hudcovi se Simeonem a
Terezou P. přijeli auty, protože se starali o zásobování a přepravu lodí. Orlici
nikdo z nás do té doby neznal, ale naštěstí nám Jonatan mohl poradit, protože ji
sjel
pár
dnů
předtím. Na jeho
radu jsme stanovali
celou dobu v Týništi a odtud vyjížděli na každodenní plavby.
Kupodivu
se
první den na tzv.
„Divoké"
Orlici
nikdo necvaknul.
Náročnější, ale o to
zábavnější
byl
druhý úsek tzv.
„Tiché" Orlice, a
tak
jsme
rádi
uvítali
posilu:
Aničku J. Celou
dobu se na nás
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usmívalo sluníčko, a tak nám ani moc nevadilo, když jsme se občas nedobrovolně
vykoupali. O naše bezpečí a lodě se v případě nouze vždy postaral bratr farář
Hudec, a proto jsme se mohli bezstarostně kochat krásnou přírodou.
Po pádlování jsme se těšili na večeři, kterou jsme společně uvařili s pomocí
šéfkuchařky sestry farářky Hudcové. Potom jsme měli novou energii na večerní
program. Mluvili jsme o různých přikázáních. Asi nejživější diskuse se vyvinula u
přikázání „Nezabiješ“. Při přemýšlení nad veršem „Cti otce svého a matku
svou..." jsme si všichni uvědomili, jak málo známe své vlastní předky. Téměř
nikdo nedokázal vyjmenovat všechny své pra-prarodiče. Občas pomohl telefonát
babičce J.
Den jsme končili u táboráku zpíváním a povídáním nad sklenkou dobrého piva
či vína.
Marek Stoklasa a Judith Albrecht
foto: Abigail Hudcová

Dětský tábor v Rovečném

Začalo nám to pěkně. Hned první den jsme přišli o dvě děti.
Abyste rozuměli, dva kluci vůbec nedorazili na sraz na nádraží a někde jsem
zaslechla, že na to jejich rodiče prostě zapomněli. My ostatní jsme se na poslední
chvíli naskládali do vlaku a jeli jsme naštěstí přímo do Letovic, odkud nás auty
odvezli hodní tatínkové.
Z prvního dne na táboře jsem vždycky nervózní. Musela jsem se seznámit
s dětmi i s některými vedoucími a ještě seznámit děti dohromady. Hráli jsme
spoustu seznamovacích her, jenže táborníci přijížděli v průběhu celého
odpoledne, tak jsme museli začít vždy od začátku: „Jak se jmenuješ, kolik je ti let,
do jaké půjdeš třídy, máš tu sourozence?“ Přesto bychom příště asi měli
seznamování věnovat víc času, protože na konci týdne si děti (a někteří vedoucí)
nepamatovali všechna jména. Vlastně celý tábor byl takový trénink na paměť.
Jména deseti vedoucích, dvou dětí od vedoucích, dvaceti šesti táborníků, pět
názvů skupinek (to bylo opravdu těžké, protože to byla jména Davidových synů,
např. Elíšáma, Šóbab, Sefatijáš), barvy skupinek a ještě do které skupinky patří
které děti.
SOUTERRAIN 9/2012 - str. 13

Prvních pár dní proběhlo v podstatě stejně - po snídani na faře děti poslouchaly
vyprávění od Debory nebo Ondřeje Macka o králi Davidovi. Poté se přesunuly na
hřiště u školy, kde probíhaly soutěže jednotlivců (přetahování lanem, běh,
překážková dráha, střílení ze vzduchovky atd.). Po obědě byl polední klid (někteří
si ho představovali jako skákání na trampolíně v tělocvičně nebo boxování do
boxovacího pytle) a poté velká táborová hra, kde skupinky soutěžily proti sobě.
Pak přišlo na řadu velmi oblíbené cachtání v přírodním koupališti. Všechny děti
se koupaly rády a dobrovolně. Zato jeden vedoucí se koupal nedobrovolně. A
v oblečení. Vymyslely to chytře. Zaměřily se na nejslabší oběť a hodily ji do
vody. Aspoň že si stihla sundat brýle. Chudák Katka! Pak to ale děti žehlily tím,
že si vybraly právě ji, protože ji mají moc rády.
Po večeři jsme hráli další hry a byla rekapitulace, což znamená, že jedna
skupinka si měla připravit vystoupení o tom, co se ten den odehrálo. Hned na
začátku nastavila vysokou laťku Madlenka, která velmi vtipně parodovala
Ondřeje Macka, který měl v neděli kázání v místím kostele. Kupodivu nás ještě
víc „dostala“ rekapitulace jiné skupinky ke konci tábora. Nejdřív úžasně rapovali
příběh o králi Davidovi a pak příhodu, která se stala den předtím na noční
bojovce. Na tábor totiž tajně přijel Aleš. Tajně znamená, že jsem o tom nevěděla
já a Eliška (protože jsme ho neznaly) a Ondřej Macek. Aleš se za námi tajně plížil
na noční hře, já myslela, že to je kanec, Eliška myslela, že je to kráva. A celé tohle
divadýlko bylo kvůli tomu, aby vystrašil Ondřeje, což se mu nakonec povedlo,
když na něj na poli vyskočil z kupky sena!
Ve středu jsme šli na celodenní výlet na hrad Zubštejn, kde se scházeli tajní
evangelíci v době temna.
Během tábora mohly děti plnit různé bobříky, třeba bobříka mlčení, hladu,
plavce nebo odvahy. Je zvláštní, že některým přišlo horší vzdát se oběda a
svačiny, než jít v noci o samotě na hřbitov.
Líbila se mi i hra na tajného přítele. Každý si vytáhl lístek se jménem někoho
jiného, kterému měl být tajným přítelem a dělat mu laskavosti a třeba dávat
dárečky. Podle mě je to ale hra spíš pro starší děti, protože naši malí nepochopili,
že přítel je tajný a vyzrazovali si, kdo je čí přítel. Pak akorát otrhávali Deboře
zahrádku, protože chtěli svého přítele překvapit kytičkou. Můj malý přítel byl ale
originálnější. Dostala jsem od něj hrst čerstvě natrhaného rybízu.
Nejlepšího přítele měl ale vedoucí Jirka. Měl od něj krásně prostřenou snídani,
opečené klobásky a domácí rajčátka. Snad si to budou děti do příště pamatovat.
Poslední den večer bylo moc milé, jak děti říkaly, co se jim na táboře líbilo.
Všechny nás to potěšilo a těšíme se na další tábor!
Gabriela Nováková
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Kviz
Možná, že téma kvizu již někdo uvede ve své zprávě o pobytu řady bratří a
sester v Pitztalu jako epizodku. Ale pochybuji. Takže si dovolím toto téma
nastínit. Jeden večer, již po programech, před spaním jsem nadhodil k rozhovoru
otázku ohledně znovupostavení mariánského sloupu na pražském Staroměstském
náměstí. Byl jsem pro to motivován příspěvkem v Kostnických jiskrách z června
letošního roku. Krátce jsem informoval o diskuzi, jak na toto téma probíhá, a
požádal jsem přítomné, aby se vyjádřili. Vůbec jsem neuvedl svůj názor, jen jsem
chtěl slyšet názor sboru. A to jsem si dal! Slízl jsem to od řady bratří a sester v
tom duchu, že ten sloup tam má stát a basta. Je pravda, že jako důvod pro
postavení sloupu z jejich strany převažovala myšlenka smíření a ekumenismu!
Byl jsem moc rád, že jsem slyšel několik názorů, škoda jen, že strana pro
postavení sloupu vyostřila svůj postoj do té míry, že ostatní zřejmě dostali až
strach vyjádřit se a přicházeli potom za mnou se svým názorem. Ale to stále
nevěděli, jaký je ten můj!
Tak jsem si řekl, že na to téma vypracuji velice jednoduchý kviz:
1. Kdy byl postaven mariánský sloup na Staroměstském náměstí?
2. Je autorem jeden umělec nebo více? Případně kteří?
3. Představuje sloup jednu sochu, nebo to je sousoší?
4. Můžete, v případě sousoší, popsat a charakterizovat jednotlivé sochy?
5. Který nejvyšší politik země se zúčastnil slavnostního vztyčení sloupu? A
proč? Nebývalo to obvyklé!
Nápověda:
K tomuto zamyšlení mě přimělo několik obrazů z knihy Alžběta Durynská síla lásky, kterou jsem přeložil a na podzim ji vydám. Tam autorka mimo jiné
píše:
"Za oslavných pozdravů se lankraběcí korouhev již ztrácí v šeru kostela. Nad
dveřmi, jejichž křídla jsou dokořán rozevřena, dlí Soudce všehomíra. Vpravo od
něho vzhůru se do té vší nádhery vypínají postavy blahoslavených, provázené
anděly, kteří je podpírají. Ale po jeho levici! Alžběta je vyděšena. Jako pokaždé,
když vidí, jak hroziví démoni stahují odsouzence do ohně, který, vtesán do
kamene, jakoby plál. A zdá se jí, jako by slyšela křik trápených...
To již mniši rozezpívali slavnostní TE DEUM." (Jedná se o začátek 13. století)
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Bylo by dobré, kdybyste své odpovědi uvedli do Soutterainu. Myslím, že
bychom se vážně, ze široka měli zamyslet především nad čtvrtým úkolem kvizu.
Právě s ním souvisí ta přiložená ukázka z knihy od německé historičky Ursuly
Koch. I tomuto tématu je kniha věnována. Věřím, že redakce Soutterainu nebude
mít nic proti tomu, kdyby se na toto téma - i nezávisle na sloupu, rozvinula
diskuze. Těmto otázkám by se mohla věnovat i mládež - mají mezi sebou
odbornice na umění.
Marek E. Světlík

Olga Hrubá přiletí do Prahy
V září přiletí do Prahy paní Olga Hrubá z New Yorku, aby převzala v Senátu
ocenění „Významná česká žena v cizině“. (Vedle ní budou vyznamenány
filoložka Marie Majtánová, modelka Tereza Maxová, exilová aktivistka Libuše
Paukertová - Leharová a Jiřina Šilhánová; paní Madeleine Albrightová se
ceremonie nemůže zúčastnit.)
V roce 2007 vyšla v
Protestantu série tří článků
o Blahoslavu Hrubém od P.
Hlaváče (čísla 5, 6 a 7) a v
čísle 9 rozhovor s Olgou
Hrubou, který vedla M.
Žárská.
Paní Olga Hrubá, rozená
Sedláčková, se narodila v
Rimavské Sobotě, maminka
Slovenka z Liptova, otec
Čech, který po válce odešel
na Slovensko, v Kremnici
byl ředitelem ústavu pro
hluchoněmé. Po vyhlášení
Slovenského štátu se rodina
přestěhovala do východních Čech, odkud pocházel otec. Olga vychodila
náchodské gymnázium a po válce pokračovala ve studiích na filosofické fakultě v
Praze. V létě 1948 se seznámila s Blahoslavem Hrubým a v listopadu se vzali.
Blahoslav Hrubý (1911-1990) pocházel z Josefova, vystudoval teologii v Praze,
Halle, Curychu a Ženevě. V době vypuknutí druhé světové války působil jako
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farář československého protestantského sboru v Paříži, zapojil se do akcí proti
nacistům, v lednu 1941 se mu podařilo odjet do Ameriky, kde vstoupil do armády
a působil ve zpravodajských službách OSS (Office of Strategic Services), ke konci
války sloužil v 3. armádě pod velením generála Pattona. Po válce se vrátil k
církevní práci v Americe, ale v roce 1948 se vypravil do Čech na sokolský slet –
uvědomoval si, že to je možná poslední příležitost vidět se s maminkou.
Začátkem července 1949 se manželům Hrubým podařilo vycestovat z
Československa, několik hodin před jejich plánovaným zatčením. Nakonec se
usadili v New Yorku, kde začali vydávat čtvrtletník RCDA (Religion in
Communist dominated Areas – Náboženství v oblastech ovládaných komunisty), v
němž publikovali dokumenty o problémech věřících a všeobecně o lidských
právech v tzv. socialistických státech. Přitom čelili jak nepřátelským projevům
dotčených komunistických vlád, tak i nepochopení a nedostatku podpory ze
strany Národní rady církví v USA a mnohdy i představitelů církví v oněch
socialistických zemích. Např. v dubnu 1977 svědčil Blahoslav Hrubý před
výborem Kongresu o náboženské perzekuci a porušování lidských práv v
Československu. Dočkali se pádu komunismu v roce 1989 a v létě 1990 společně
s rodinou po 41 letech navštívili Prahu. Na podzim téhož roku Blahoslav podlehl
srdeční nemoci. Paní Olga pokračovala v jejich činnosti a vydávání časopisu
RCDA až do konce devadesátých let. Několikrát přijela do Prahy, např. v roce
1996 převzala Řád T. G. Masaryka II. třídy, který prezident Václav Havel udělil
jejímu manželovi in memoriam.
Paní Hrubá je zřejmě nejvzdálenější členka dejvického sboru. Příležitostí k
setkání a rozhovoru s ní může být neděle 23. 9. a beseda v knihovně Václava
Havla ve čtvrtek 27. 9. 2012.
Anna Hejlová

Ekumenická bohoslužba za krajinu
na Sedleckých skalách
se letos v květnu konala již popáté. Kázáním posloužil bratr synodní senior Joel
Ruml, vedle naší církve byla zastoupena církev římskokatolická, starokatolická a
Obec křesťanů. Hostem následné besedy byla socioložka a publicistka dr. Jiřina
Šiklová, ekonom Tomáš Sedláček se na poslední chvíli omluvil. Michal Otřísal
natočil krátkou reportáž, která byla odvysílaná v Křesťanském magazínu v neděli
3. 6. 2012; odkaz na pořad, fotografie a kázání najdete na stránkách
www.drahan.chabry.cz v rubrice „akce“.
Anna Hejlová
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Jak se stařeček nechtěl soudit
Žili byli stařeček a stařenka. Bydleli v dřevěné chaloupce, ke které patřilo
políčko jako dlaň. Hned za kamenným mezníkem však měl pole bohatý soused. I
když měl tenhle statkář polnosti, že by je musel obcházet kolem dokola dobrou
hodinu, toužil mít ještě větší. A tak jednou v noci přišel s pacholkem, vykopali
mezník a přesadili jej o kus dál.
Ráno se stařenka probudí, jde nasypat zrní slepicím, ale v tu chvíli je zpátky a
volá: „Vstávej, dědo! Soused přesadil mezník a ukrojil nám z našeho políčka!
Hned půjdeš do města k soudci a všechno mu povíš. To by tak bylo, aby se nás
nezastal!“ Stařeček byl tichý člověk, neměl chuť se soudit s boháčem. Co však
naplat, když stařenka nedala jinak. Soudce však zdaleka nebyl spravedlivý, jak by
měl být, a nadržoval bohatým. Sotva že stařečka vyslechl. „Jakpak mi, stařečku,
dokážeš, že jsi v právu?“ řekl. „Viděl jsi, jak soused přenáší mezník? Neviděl, ani
svědky nemáš. A tak se pěkně vrať domů a buď rád, že od tebe nechci víc než
stříbrňák za soudní poplatky!“
Vrátil se stařeček domů. Nejen že nepořídil, ale byl ještě o stříbrňák lehčí. „I to
jsem poslala toho pravého. Právo bylo přece na tvé straně, a ty ses nechal přitom
tak lehce odbýt!“ durdila se stařenka. Ale ani ona neměla chuť dále se soudit. „Nu
co, za chaloupkou je kamenitá stráň. Vybereme kamení a zkusíme zasívat tam.“
Druhý den vzali stařeček a stařenka motyky a koš a šli vybírat na stráň kamení.
Pachtili se až do poledne, když tu stařeček volá: „Pojď mi pomoct, babičko! Tady
v zemi je takový kámen, že ho sám neuzvednu.“ Nastojte však! Nebyl to balvan,
ale železná truhlička hlínou obalená. A v té truhličce pěkná hromádka zlatých
peněz. Na spodní straně víka pak bylo napsáno starobylým písmem jméno
stařečkova dědečka. Byly doby, kdy provázel knížecího syna na cestě do Svaté
země a za své věrné služby dostal slušně zaplaceno.
Že jsou zlaťáky dědictví a patří stařečkovi a stařence, nemohl nikdo popřít. A
tak žili spokojeně až do smrti a často si libovali, jak to bylo dobře, že se tenkrát o
ten mezník zbytečně už nesoudili.
Nehádej se, nepři se
tvrdě o svá práva!
Že tím klidu dosáhneš,
málokdy se stává.
A co o tom říká bible? – „Usilujme o to, co slouží pokoji.“

(Ř 14,19)
heda
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Rodinné bohoslužby,
které se konají na krásné datum 9. 9., budou pokračovat dalšími programy jednak pro děti, jednak pro dospělé.
Děti (ty menší případně s rodiči) pojedou po bohoslužbách městským autobusem
na Jenerálku a odtud budou pěšky putovat do Nebušic, kde je bude čekat
odpolední svačina. Samostatné děti mohou jet bez rodičů, je třeba je vybavit
jídlem a pitím na oběd a tramvajenkou nebo jízdenkami na MHD nebo průkazkou
o věku, pokud jsou mladší 10 let. Odpoledne děti hromadně dopravíme na
Dejvickou, kde si je rodiče mohou vyzvednout v 16 hodin v podchodu metra
Dejvická před knihkupectvím.
Klub poznávání zve po bohoslužbách všechny "velké" zájemce na
komentovanou prohlídku jižních zahrad Pražského hradu, které nesou rukopis
slavného slovinského architekta Josipa Plečnika.

Další oznámení:
●

V sobotu 8. 9. v 11 hodin budou ve sboru ČCE ve Střešovicích oddáni
Tomáš Tichý jun. z našeho sboru a Dorka Plíšková ze sboru
střešovického.

●

V neděli 9. 9. v rámci seniorátního dne v Soběhrdech se ve 14 hodin koná
přednáška Petra Galluse „Co dělá evangelíka evangelíkem“.

●

23. - 30. 9. společný zájezd z více sborů do Provence
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Kalendář na září 2012
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

2. 9. s VP
P. Hudec
9. 9.“rodinná“ na zahájení A. Hudcová
školního roku
16. 9.
P. Tomášek (rozloučení)
23. 9.
P. Hudec
30. 9.
P. Tomášek
7. 10.. s VP (Díkčinění)
P. Hudec / A. Hudcová
úterý 17:30 (od 11. 9.)
Nedělní škola:
neděle 9:30
Náboženství:
čtvrtek 16:30 (od 13. 9.)
( ZŠ Suchdol od října)
úterý 19:00 (od 11. 9.)
čtvrtek 20. 9. v 19:00
středa 18:30 (od 5. 9.);
so 8. 9. v 11 hodin zpívání na svatbě D. Plíškové a T.
Tichého jun. ve Střešovicích
2. 9. po bohoslužbách

Biblická hodina
Děti
Mládež a dorost
x-cátníci
Sbor Naši pěvci
Křesťanská
služba
Klub poznávání

neděle 9. 9. po bohoslužbách: komentovaná prohlídka
jižních ("Plečnikových") zahradu Hradu
17. 9. v 15:00

Hodina pohybu
Setkání s hostem
Staršovstvo
Konfirmandi
Zpívání ve
Stodůlkách

v říjnu
čtvrtek 13. 9. v 19:00
Předběžně čtvrtek 17:00 (od 13. 9.)
pátek v 9:30 (od 7. 9.)
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