UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva
✔ Světla a vůně Provence
✔ Hospodaření vtelenského sboru
✔ Vzpomínky na bratra Podhorského
✔ Výstava obrazů br. H. Härtela st.
✔ Kalendář na listopad

Světla a vůně Provence
Provence… prý se tam odedávna uchylují malíři kvůli zvláštnímu odstínu světla, což je má mimořádně inspirovat.
Tak na to světlo jsem byla
fakt zvědavá. Já jsem tam totiž hanba! - doposud nebyla. Ale nějak se to světlo nedostavilo. Možná
jsme nebyli v těch pravých
místech, nebo zrovna nevypuklo to
pravé klima. Nebo jsem neměla oči
na svém místě? Nevím, ale zajímavostí jsme i tak viděli dost!
Matěj Chab z Vinohrad to
moc pěkně vymyslel a zorganizoval a ještě navíc to byla
dobročinná cesta (co zbylo z cesty
- a teď už víme, že to bylo 51200
Kč - bylo věnováno na tzv.
Kmotrovství. Jedním ze zakladatelů tohoto sdružení je právě
Matěj Cháb; toto sdružení pomáhá
rodinám uprchlíků v naší zemi třeba tak, že přispívá dětem na
kroužky a další zájmové činnosti).

Ovoce Ducha svatého je
laskavost.
Co přesně znamená slovo
laskavost – řecky chréstótés? Toto
slovo se objevuje v Novém zákoně
pouze 6x. Odpověď na položenou
otázku, myslím, dosti zřetelně
vyplývá z kontextu těch míst
v Bibli, kde o laskavosti čteme.
Stačí si projít hned první text
z epištoly Římanům. Tam se ve 3.
kapitole ve verši 12. píše, že nikdo
z lidí není laskavý, a dále, že jsme
všichni, lidově řečeno „pěkné
potvory“ – nikdo není rozumný,
není, kdo by hledal Boha, není,
kdo by činil dobro, není ani jeden.
Hrob otevřený je jejich
hrdlo, svým jazykem mluví lest …
( Ř 3,13). Tak vidí Pavel nás lidi.
A z toho mu vyplývá, že se nikdo
nemůže chlubit. A když se přece
vytahujeme, jsme namyšlenci.
(dokončení uvnitř čísla)

(dokončení uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva čtvrtek 11. 10. 2012

(zkráceno)
- rozloučení s br. Podhorským se konalo v našem sboru
- svatba R. Švidrnocha a K. Prchalové u Martina ve zdi
- P. Tomášek – ukončil vikariát – adresa na něj do Německa:
Schlossgasse 21, 63667 Nidda, tel. +49/6043/6033883
- mezisborový zájezd do Provence – od nás se účastnilo 12 lidí
- program J. Maška 4.10. – O vývoji saláru… - mimo jiné též pro špatné počasí
byla malá účast, br. Mašek je ochoten program doplnit a zopakovat v příštím roce.
- realizace výstavy obrazů br. H. Härtela st. bude jen v Dejvicích – výtěžek bude
věnován na Diakonii ve Stodůlkách (pořadatelem bude náš sbor, pozvánku vyrobí
H. Härtel ml., propagace zajistí sbor, lišty na zavěšení jsou již k dispozici –
děkujeme M. Volnému za upevnění, realizace proběhne v nejbližším možném
čase)
- vydání knihy D. Fišera Hledám slova pro hledající je v realizaci, vyjde do
Vánoc ve vydavatelství Mlýn
- realizace DVD o P. Pittrovi - obdržíme fin. prostředky od Fondu česko-německé
budoucnosti ve výši Kč 80.000,-- volba poloviny staršovstva je plánována na 25. 11.
- návrh na změny CZ byly doporučeny (jde o sjednocení délky funkčního období
správních orgánů jako celku)
- projednán dotazník ze SR ohledně soběstačnosti sboru - staršovstvo děkuje za
práci T. Černohorskému. Usneseno, že presbyteři vyplní dotazník každý sám za
sebe dle svého nejlepšího vědomí, na příštím staršovstvu vezmeme v potaz další
číselné podklady.
- bylo rozhodnuto o Vánocích budou takto:
2. 12. 1. adventní neděle – VP a NP, prodej výrobků obchůdku Jednoho světa
9. 12. 2. adventní – prodej výrobků ergoterapeutické dílny ze Stodůlek
14. 12. vánoční koncert NP
16. 12. 3. adventní - bohoslužby
23. 12. 4. adventní - vánoční slavnost dětí a mládeže společně, spol. sborový oběd
25. 12. úterý – Hod Boží – bohoslužby s VP
26. 12. středa Štěpána - bohoslužby
30. 12. neděle - bohoslužby
31. 12. pondělí Silvestr – posezení s programem, který připraví s ostatními členy
sboru br. Prosek
1. 1. úterý Nový rok – bohoslužby s VP
- scházení dětí a konfirmandů ve sboru a v ZŠ Suchdol – rozhodnuto o placení
pronájmu třídy ve výši 80,-- za 1 hodinu v ZŠ Suchdol, účastní se 3 katolíci + 3
mimo církev – staršovstvo je vděčno, že s. farářka může tuto činnost vykonávat
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- Klub poznávání byl přesunut opět na dopoledne – poslední středa v měsíci
v 9:30 hod.
- manželé Härtelovi oznámili, že končí práci na Souterrainu a rádi by ji předali
někomu dalšímu (předběžně dojednáno s Evou Henychovou) - manželům
Härtelovým děkujeme za vedení časopisu, s. Henychové přejeme hodně nápadů a
nadšení při tvorbě, práci na sborovém časopise
- raná péče ve Stodůlkách obdržela grant na 3 roky, dílna byla z nedostatku
financí uzavřena, od října již opět pracuje
- informace o změně účtu – dosud nerealizováno, změna bude včas oznámena
- žádosti o příspěvek na překlady Bible do Panamy a Ekvádoru bude věnována
sborová sbírka 14.10.

Ovoce Ducha svatého je laskavost.
(dokončení ze strany 1)
Pravda je taková,že si nezasloužíme Boží přízeň. Ani jeden z nás! Ani
Žid ani Řek, ani křesťan ani muslim, ani stařec ani mladík.
A přece – světe, div se - Pán Bůh nás má rád. Odpouští nám naše hříchy.
Dává nám vždy nové šance. Vrcholem jeho laskavosti je to, že za námi přišel
v Ježíši Kristu. Že se Ježíš Kristus za nás obětoval. To je celá souvislost
epištolního textu. Tato slova jsou jistě v prvé řadě zaměřena proti těm, kteří o
sobě smýšlejí vysoko. Ale současně je z nich jasné, co je vlastně ta laskavost.
Laskavý je Pán Bůh, protože, ač si to nezasluhujeme, nás má stále rád. Protože,
ačkoliv jsme všichni zhřešili a jsme daleko od slávy Boží, nám trpělivě promíjí
hříchy, protože pro nás má stále naději, protože nám dává stále nové příležitosti.
Zkrátka - laskavost je skoro totéž co milost. Milosrdný otec ze známého
podobenství (Lk 15) byl laskavý, když přijal zpět marnotratného syna. Pán Ježíš
byl laskavý, když se neobracel zády k lidem z okraje společnosti, když se neštítil
zasednout ke stolu i s celníky a nevěstkami. Laskavost je „měkkosrdcatost“.
Laskavost odpouští, soucítí, spěchá k druhému s otevřenou náručí (ač si to ten
druhý vůbec nezaslouží), laskavost učiní vždy ten první krok k napravení
pokaženého vztahu, nepřipomíná viny. Laskavost nikdy neřekne 3x a dost, ale
odpouští „sedmdesátkrát sedmkrát“ (Mt 18,22). Spravedlnost je často tvrdá a
studená, ale laskavost hřeje a staví na nohy. Často se říká, že laskavost je slabost.
Není to pravda. Naopak - v laskavosti je ohromná síla. Jistě jsou i tací, kteří
laskavosti zneužijí, ale jiné laskavost uzdraví a to je podstatné. Nechtěl bych a ani
bych neuměl žít v prostředí nelaskavém. Dobře se cítím jen v prostředí laskavých
lidí. Jsem rád, že takových lidí je v církvi spousta. Laskavý byl Ježíš, také proto
jsem mu uvěřil. Laskavost je ovocem Ducha svatého.
Petr Hudec
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Světla a vůně Provence

(dokončení ze strany 1)

Bydleli jsme v příjemném kempu v L´Isle sur la Sorgue v útulných
chatičkách, tzv. mobilhome (v noci nesplachovat!), navzájem příhodně
izolovaných živým plotem, a odsud jsme vyjížděli po okolí. Nabídka byla
inteligentně namixována - tu příroda, tu technické zajímavosti, tu památky
a vzácná architektura. Vychutnali jsme si množství upomínek na starý Řím
- ale pravda, že ta krajina přitahovala už Řeky a samozřejmě později i
Saracény - viděli jsme římské amfiteátry (Orange, Nimes, Arles), divadla
(Orange, Arles), antické chrámy (Nimes), množství románských kostelů tajuplných, temných, k meditaci vybízejících, katedrálu v Arles, kde byl
korunován Fridrich Barbarossa a také - slyšte, slyšte - Karel IV. na krále
arelatského. Takže jsme s Provencí už ve 14. století měli co společného.
To potěší. Také jsme byli v městečku, kde Petrarca nyl po své Lauře, ale
hlavně jsme tam viděli úžasné "vyvěračky" - prameny prýštící z vápencových skal a napájející řeku Sorgue: Fontaine de Vaucluse. A v těch a kolem těch zbrázděných a vykotlaných vápencových skal řvala a přelétala
hejna kavek a i dravce bylo možno zahlédnout.
Ostatně pohoří Vaucluse, to je úžasné prostředí - samé bílé či světle
šedé skály a kamení, z něhož tu jsou domy, zídky, stará obydlí ve tvaru
iglú, strmé kopce a v jednom z hlubokých údolí klášter Sénanque - a opět
jeden ze zážitků, který bere dech. Napřed jízda k němu po úzké silničce,
zařezávající se do dvousetmetrové strmé stráně. Vysoký patrový autobus a
setkání s protijedoucím autem je fakt pěkná příhoda. A ti mniši dole mají
rozlehlá levandulová pole. Musí to být nádhera, když kvetou! To jsme bohužel nezastihli. Ale beztak to všude vonělo a v obchodě voňavá nabídka
výrobků všeho druhu, především mýdel a pytlíčků do skříní…
A další úžasné vůně na trhu v Arles - ach, těch pronikavých koření!
Ještě dlouho budu litovat, že jsem si tam toho nenakoupila… To jsem
ovšem neodolala a svým milým vnučkám jako příspěvek do kuchyně koupila "sel feu" - bláznivou sůl! (Ve slovníku jsem si přečetla, že je to spíš
pálivá sůl; je to směs koření, a třeba je to tak pálivé, že z toho budou bláznit. No tě pic!)
Matěj nám navyprávěl spousty velezajímavých příběhů, událostí a
údajů, nu, něco nám snad v té palici snad zůstane. Například jak se o toto
krásné území všelijak strkaly, přely a válčily různé mocnosti, o masakrech
a urputných náboženských válkách, o valdenských, albigenských a huSOUTERRAIN 11/2012 - str. 4

genotech… V Aigues Mortes například strávila ještě v 18. stol. v pevnostním vězení 38 let protestantka Marie Durand. Ale Aigues Mortes je pozoruhodné ještě v mnohém jiném: Ludvík IX. řečený svatý, zde vybudoval
přístav, kanály jej propojil s mořem (Francie tehdy jiný přístup ke Středozemnímu moři neměla) a vypravil odsud v polovině 13. stol. první křížovou výpravu do Jeruzaléma. To městečko je dodnes neobyčejně působivé. Jeho středověké centrum je obehnáno hradbami a po nich se můžete
projít kolem dokola, v délce téměř 2 km. Díváte se na spleť uliček, drobné
domky s prejzovými střechami a dvorky obrostlé zelení, z druhé strany přístav, loďky, vodní plochy a haldy mořské soli.
A ještě týž den další senzace: býci v aréně a mrštní mladíci, kteří je
škádlí a uskakují před nimi za ochoz: to jsme si užili! Bylo to v městečku
Saintes Maries de la Mer, v přímořském městečku v deltě Rhôny, kam
podle legendy dopluli vyhnanci ze Svaté země. Různé legendy se liší ve
výčtu a počtu vyloděných trosečníků, ale měla tam prý být Marie Magdaléna a některé další Marie - Jakubova a Salomé, Lazar, Jan, Jakub, snad i
Josef z Arimatie - nu, každopádně pohádka je to hezká (a téma pro Mr.
Browna a jeho Šifru mistra Leonarda, že?). A je tam rovněž pěkný románský kostel (ve tvaru lodi) a roztomilé drobné, bílým vápnem ohozené
domky s doškovými střechami.
Ale abych nezapomněla na význačné ukázky technické: vinařství na
statku Mas de Tourelles, kde vyrábějí víno dle antického vzoru - statek asi
z 18. stol., někdy tam kopli do země, vykopali amforu, archeologové se do
toho pustili a zjistili, že se tam víno dělalo už v antice - tak ti místní se rozhodli, že část vína budou zpracovávat podle současných technologií a část
podle vzorů antických. Každopádně je výborné, takže jsme si u nich nakoupili dárky domů.
Nu a ovšem vrchol technických zážitků - římský akvadukt z 1. stol.
A.D., 50 km dlouhý - z Uzés do Nimes - výškový rozdíl pouhých 12 m!!! a jeho úžasné pozůstatky, mj. Pont du Gard přes řeku Gardon. O tom je
těžko vyprávět, to se musí vidět!
Zajisté nechyběl Avignon - jeho hradby, papežský palác a ten
slavný most, co se prý netančilo na něm, jak nás mate píseň, ale pod nim…
nu a významné středisko Arles.
Jejda, taky van Gogh! Psychiatrická léčebna Asiles de Saint Paulus
nedaleko městečka Saint Rémy: namaloval zde fůru obrazů a reprodukce
nám tu ukazují, odkud co maloval.
A ještě bych málem zapomněla na klášter vytesaný do skály - Abbey de
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Saint-Roman, kde se usazovali poustevníci už od 5. století, časem se dali
dohromady a vytvořili benediktinský klášter. A pak ještě městečko Les
Baux de Provence, jehož vládci si (jako mnozí jiní odsud) dělali nárok na
ovládnutí celé Provence, ale jakožto protestanti byli v 17. stol.
zdecimováni. Opět úžasné dojmy a pohledy - zříceniny hradu, hradby,
výhledy do krajiny a nakonec i výstava Grace Kelly, protože vládci Monaka nějak pocházejí ze zdejšího rodu. A kromě toho odsud pochází slovo
bauxit. No vyznejte se v tom všem.
A popojíždění krajinou? Vinice, olivové háje - ach, ty tisícileté
olivy! - mohutná Rhôna - úžasné výhledy z patrového autobusu. Myslela
jsem si původně: no, moc toho nebude, když jedeme autobusem v neděli
večer a příští neděli dopoledne už zas budeme zpátky. Ale ten bratr Matěj
to tak skvěle zkombinoval! Jiná cestovka by vám snad nedokázala nabídnout ani polovinu.
Moc jsem toho naplácala? Páté přes deváté? Ani se v tom nevyznáte? Víte co? Taxi tam zajeďte sami! A kdybyste měli volné jedno místo,
ráda se quám přitulím.
Srdečně Vaše
Lída Janská
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"Hospodaření vtelenského sboru 1785 - 1935"
Kdo se nechal první říjnový čtvrtek odradit větrem, anebo si řekl, že ho
problematika hospodaření „nějakého“ sboru na Mělnicku vůbec nezajímá
– o mnoho přišel.
Protože kdo jenom trochu zná bratra dr. Jana Maška, může si být jist, že
své téma uchopil s pečlivostí sobě vlastní a připravil svým žel pouze sedmi
přítomným posluchačům veskrze zajímavou a velmi poučnou sondu do
finančních záležitostí našich předků, které by nás právě nyní, kdy se
s církevními restitucemi připravuje odluka církví od státu, mohly a měly
zajímat.
Jak se financovaly protestantské sbory, které díky Tolerančnímu patentu
mohly vznikat v obcích, kde se přihlásilo alespoň 100 rodin, kolik zlatých
a kolik naturálií je to stálo, aby mohli mít vlastního faráře. Jak se určovala
výše saláru, a co se stalo, když někdo tolik dát nemohl? Zdá se vám to
neaktuální téma?
Naši předkové řešili velmi podobné problémy, jaké patrně nastanou v naší
církvi za několik let. Není naškodu se od nich nechat poučit a inspirovat.
Kus cesty už prošlapali před námi…
Bratr Mašek svou prezentaci určitě neměl naposledy. Všichni, co jsme ji
slyšeli, jsme se shodli na tom, že by bylo velmi užitečné, aby ji mohl
přednést po daleko důraznější propagaci na širším fóru a přispět tak k již
započaté celocírkevní diskusi o možnostech a podobě samofinancování.
Tak si ji napříště určitě nenechte ujít!
Věra Tichá

Vzpomínky na bratra Jaroslava Podhorského
Rozloučení s bratrem Jaroslavem Podhorským
(Výtah z kázání)
Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí, sotva ho ovane
vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo
milosrdenství je od věků až na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho
spravedlnost i se syny synů.
(Ž 103,13n)
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Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí, sotva ho
ovane vítr, už tu není – to vůbec nezní hrdě. A současníkovi to může
zavánět snad až pesimismem a osudovostí. Není to málo? Zvlášť když se
na konci života ohlížíme zpátky. Nechtělo by to zdůraznit spíš to, co
zůstalo, co nezmizelo jako tráva?
Rozhodně to není málo. Žalmistovo konstatování není vůbec
pesimistické, ani osudové. Naopak, je velice moudré a také pokorné. Je to
moudré a pokorné vyznání člověka, který našel své místo v životě. Ví o
tom, že jeho čas je omezený, nesmýšlí o sobě nějak závratně vysoko – ale
také ví, že pro ten vymezený čas má nějaký úkol, poslání – možná úplně
obyčejné, jako ta tráva – přinášet druhým osvěžení, pomáhat, aby
nestrádali, dělat svět o trochu lepším. Ne nějak exoticky – velkými činy –
ale třeba úplně obyčejně, tam, kde zrovna jsem, kam dosáhnu – všední
službou - jak říká apoštol Pavel.
Jak toho čím dál tím víc umíme a můžeme a létáme až na Mars, jak
nám ten člověk zase zní hrdě a jak zvedáme hlavu nahoru, tak se
přestáváme dívat dolů na zem, na obyčejnou travní existenci a na všední
službu zapomínáme. Pak ale v poušti chybí, čím se člověk může osvěžit,
co by mu dodalo radost, co by mu bylo znamením opravdového života.
Stojí za to si to připomínat a nejen na pohřbu.
Snad jste už poznali, že mluvím i o našem milém bratru
Podhorském, který nám to celou svou existencí připomínal. Vy, jemu
nejbližší, jste mi říkali, že pro něj bylo potěšením něco dělat pro lidi. To ho
bavilo vlastně nejvíc a my v dejvickém sboru ČCE, který byl jeho druhým
domovem, jsme to také zažívali. Nebavilo ho lenošit. Potřeboval činnost,
nějakou prospěšnou činnost pro druhé. Tak chápal svoji práci v Aritmě.
Pracoval v odborech a konkrétně zařizoval dovolené, rekreace, tábory
doma i v cizině. Měl vždy ohromnou radost, když se to povedlo, často o
tom vyprávěl. Když přišel čas důchodu, našel si práci v recepci na
koupališti Džbán. A opět se do toho vrhnul se vší vervou. Pamatuji si, jak
se mnou mluvil o možnosti využít chatek u koupaliště o prázdninách pro
studenty - za výraznou slevu. Byl členem bytového družstva, opět velmi
aktivním. Když dům, v němž jsme měli modlitebnu, v restituci vraceli
původnímu majiteli, včas zareagoval, aby se sbor neocitl ze dne na den „na
dlažbě“, ale měl čas hledat nové prostory. S obrovským nasazením
pracoval pro Klub dr. Milady Horákové. Měl rád svou rodinu.
S manželkou spolu byli 64 let. Měl rád život, veselí, víno. Nebyl přítelem
slov, spíš činů. Po bohoslužbách, i když jsem měl dojem, že se mi to
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kázání moc nepovedlo, mně podal ruku, usmál se, a řekl jen: „Dobrý“,
nebo zvedl prst nahoru. Byl optimista, ale ne takový, který řekne „všechno
bude dobrý“ a nic pro to neudělá. U něho byl optimismus kryt životem, on
pro to, aby „to bylo dobrý“, udělal vše, co mohl. Byl nesmírně citlivý, aby
druhého nějak nezranil. Poslední historka, kterou nám vyprávěl
v nemocnici, byla z období války. Když byl nasazen v Německu, pracoval
v nějaké továrně a bydlel u jakési vdovy. Viděl, jak si chudák neví rady
s některými praktickými věcmi v domácnosti a tak jí pomáhal. Ona se mu
odvděčila tím, že mu dávala do práce dobré svačiny. Dva krajíce chleba a
mezi nimi maso. Poprvé to donesl do práce a spolupracovníci se divili. Kde
vzal maso? Bratr Podhorský zalhal: přišel mi balíček z Čech. Druhý den
maso snědl cestou do práce. Nechtěl dostat do problémů svou bytnou. Aby
si někdo neřekl, že vdova pomáhá nepříteli říše. Chtěl ji chránit. To pro něj
bylo charakteristické, citlivost. Bratr Podhorský si uvědomoval lidskou
travní existenci, v pokoře ji přijal, sloužil a radoval se z času života, který
mu byl dán.
Jsme jak tráva a polní kvítí. Člověk tu dnes je, zítra tu nebude.
Taková je naše existence. Nemusíme to nějak zastírat a nalhávat si, že to
tak není. Patří to k našemu životu, i smrt patří k našemu životu, ale náš
život tím nemusí být určován! Žalmista mluví dál. Lidský život je
pomíjitelný, ale Boží milosrdenství jest od věků až na věky. Bylo tu při
našem narození, provází nás na naší životní pouti a trvá i při smrti a po
smrti. Jak to bude po smrti, nevím. Věřím však Bohu, že mě neopustí,
provede mě údolím stínů smrti k sobě. Jaké to bude, nevím, stačí mi svěřit
tyto věci Pánu Bohu - a spolehnout na něj. Jeho milosrdenství je věčné. To
bylo určující i pro život bratra Podhorského. Amen
P.Hudec

Po boku bratra Podhorského
Vyučil jsem se strojním zámečníkem pro n.p. Aritma. A na podzim 1960
jsem nastoupil do výroby. Bylo to ještě ve staré továrně, a naše dílna se nacházela na dnešní Evropské ulici, kde je dnes, ve směru Divoká Šárka,
stanice Nádraží Veleslavín. Tam, vedle zámečnických ponků, stály frézky.
K mému ponku tehdy přišel jeden frézař, poplácal mě po ramenou, a že mě
vídává ve sboru v Kujbyševově (tak se za totality jmenovala Wuchterlova,
kde byly původní prostory našeho sboru). Slovo dalo slovo a měli jsme si
vždy hodně co povědět, až nás mistr musel napomínat. Nedaleko od sebe
jsme potom pracovali i v nové Aritmě.
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Ten kolega byl bratr Jaroslav Podhorský, původně finanční úředník
pražského magistrátu, jenž byl v 50. letech - v nuceném náboru 30 000
(úředníků) do továren - úřady převeden do výroby. Po čase jsem odešel z
Aritmy, ale s bratrem Podhorským jsme se neděli co neděli setkávali
v kostele. To již zde působil, jako i ještě dlouhá léta potom, jako sborový
pokladní a člen staršovstva. V Aritmě bratr Podhorský přešel do ZV ROH
(odbory) a tam měl na starosti sociální a kulturní práci pro zaměstnance.
Zde mu moc pomáhala jeho znalost němčiny - i z dob nasazení do Reichu a mimo jiné organizoval pobyty dětí v prázdninových táborech družebního
závodu v NDR. Proto vyzval Lydku Henychovou a mě, abychom dětem
dělali vedoucí. Po několik roků jsme tak v létě vyráželi s dětmi aritmáků,
převážně na Balt.
Přišel podzim 1989 a četl jsem výzvu, abychom se dostavili do kina
Hvězda na ustavující shromáždění budoucího Klubu Dr. Milady Horákové.
Kino beznadějně "vyprodané", ale uprostřed toho davu jsem se setkal s
bratrem Podhorským. Od té doby svou kvalifikaci, mimořádně věrně, věnoval i Klubu. Byl tam účetním a pokladníkem a členem výboru v jedné
osobě a řadu nás ze sboru přizval ke spolupráci - I jeho distribuce klubového časopisu Masarykův lid nám bude chybět. Jeho vědomí, odkud vybírat
své spolupracovníky bylo příkladné - a mě jeho důvěra vždy těšila.
Při setkání u příležitosti svých 90. narozenin bratr Podhorský zmínil, že
do sboru se dostal více méně až v dospělosti, aby naplnil odkaz svého otce.
Potěšilo mě to o to víc, když jsem si uvědomil, s jakou důvěrou do sboru
přišel, s jakou důvěrou s lidmi ze sboru spolupracoval a co všechno s ochotou i on sám pro sbor, podle svých možností, konal. A z osobních setkání a
zkušeností s ním i jeho blízkými vím, že právě tak věrně i pro svou rodinu.
Marek Světlík
S bratrem Podhorským jsem se v dejvickém sboru setkával desítky let.
Přáteli jsme se stali v roce 1985. Oba jsme byli zvoleni do staršovstva.
Bratr Podhorský byl pověřen funkcí pokladníka sboru, já účetního. A to
vyžadovalo naše pravidelné a časté kontakty. Brzy jsme se velmi sblížili,
Jarda byl o 11 let starší než já, ale věkový rozdíl nehrál v našem vztahu
žádnou roli. Jarda vykonával pokladnictví velmi svědomitě a rád, v
peněžnictví měl zálibu a proti mně značné zkušenosti.
Nevzpomínám si, že by někdy mezi námi vznikly nějaké neshody, rozladění. O hospodaření dejvického sboru jsme spolu pečovali po dvě volební
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období staršovstva, až do roku 1997. Ke konci naší péče o hospodaření se
uskutečnila přestavba místností ve Winterově ulici. Obraty na účtech výrazně stouply, přestavba stála přes 5 milionů korun. Ale co byl nějaký milion pro zkušeného pokladníka Jardu Podhorského! Sbor zvládl financování rekonstrukce bez problémů.
Když jsme skončili ve staršovstvu, stali se z nás obou revizoři sboru.
Jarda byl větší „šťoura“ než já, ale to k revizorské funkci patří. Tuto
činnost jsme ve sboru vykonávali 15 let až do Jardovy smrti.
Léta jsme po bohoslužbách sedávali vedle sebe u kávy. Rád jsem s ním
diskutoval, o právě vyslechnutém kázání, o sboru, o politice. Se smutkem
jsem poslouchal jeho stesky na zhoršující se zdravotní stav. Zejména měl
velké potíže s bolestmi nohou, chůze pro něj byla čím dál namáhavější. Až
již nemohl docházet do sboru.
S vděčností za naše pěkné přátelství na Jardu Podhorského vzpomínám.
František Jelínek
Od října probíhá u nás ve sboru v místnosti
J.A.Komenského prodejní výstava obrazů br.
Hanuše Härtela st. Zakoupením obrazu přispějete na
středisko Diakonie ve Stodůlkách a můžete na svůj dar
obdržet potvrzení a uplatnit je pro slevu na dani. Cena
se pohybuje od 2000 do 2600 Kč. V případě zájmu se
obracejte na A. Hudcovou.
Změna účtu sboru – nové číslo je 2400319773/2010. Variabilní
symboly zůstávají: salár – 101, Jeronýmova jednota 102, Personální fond
103, školné dětem v Kongu 200, dary Diakonii Stodůlky přes náš sbor –
400.
Volba poloviny staršovstva 25. 11. 2012
Změna redakce od 1. 10. 2012
Své příspěvky zasílejte na e-mail: henychova@atlas.cz
Uzávěrka prosincového čísla 19. 11. 2012
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Kalendář na listopad 2012
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

4. 11. s VP
11. 11.
18. 11.
25. 11.

P. Hudec (zpívají Naši pěvci)
P. Hudec (křest Eliáše

Homuty)

2. 12. 1. adventní s VP

A. Hudcová
P. Hudec (volba polovina
staršovstva)

P. Hudec/A. Hudcová
(zpívají Naši pěvci)

Biblická hodina
Děti

Úterý 17:30
Nedělní škola:
Náboženství:

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

Úterý 19:00
Čtvrtek 15. 10. v 19:00
Středa 18:30 4. 11. a 2. 12. zpívají při bohoslužbách
4. 11. po bohoslužbách

Hodina pohybu
Setkání s hostem
Staršovstvo
Konfirmandi
Zpívání ve
Stodůlkách

neděle 9:30
čtvrtek 16:30
ZŠ Suchdol pátek ve 13:45

Středa 28. 11. v 9:30 Václav Petříček - Po stopách
východních křesťanů
Pondělí 5. 11. a 19. 11. v 15:00
29. 11. v 19:00 Manželé Stráských – Čínský ping-pong
Peking Hong-Kong a pak po hedvábné stezce do Taškentu
Čtvrtek 8. 11. v 19:00
Čtvrtek 16:30
Pátek v 9:30

-10. 11. v 9 h. Konvent Pražského seniorátu v Nuslích
-2. 12. Po bohoslužbách – nabídka z Obchůdku Jednoho světa
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