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Reminiscere
Právě uplynula, druhá neděle postní, nese název „ Reminiscere“. To
znamená „pamatuj“. Paměť je velmi důležitá. Dnes se mluví často
o historické paměti. Jak je krátká. Jak rychle lidé zapomínají na totalitní
režim, v kterém jsme byli nuceni žít 40 let, a klidně znovu volí komunisty.
Jak rychle lidé zapomínají, co znamenal nacismus a jsou dosti lhostejní
k neonacistickým hnutím nebo k nacionalistickým náladám. Měli bychom
historickou paměť více pěstovat. Tady nepomohou prášky, ale četba dobré
literatury a předávání zkušeností dětem. A nejenom paměť historická je
důležitá. Ale paměť vůbec. Možná to taky zažíváte. Jak v životě přibývá
let, je to s pamětí horší. Najednou si nemůžete vzpomenout na jméno, na
datum narození, kde jste co nechali, na další věci a zatrne vám. Začnete se
o paměť strachovat, protože bez paměti si život nedokážete představit. Jsou
ovšem situace, kdy je dobré zapomínat. Apoštol Pavel píše v epištole
Filipským: „Na to, co je za mnou, zapomínám, k tomu, co je přede mnou,
usilovně chvátám.“ A je v tom také kus moudrosti: na nepěkné věci, na
staré křivdy, na staré viny je dobré zapomenout. S takovými vzpomínkami
se těžko žije. Viny se mají vyznat, napravovat, ale pak je dobré přijmout
odpuštění a odpustit, a viny nepřipomínat. Stejně tak není dobré se stále
vracet k minulosti. Pro poučení ano. Ale utíkat od přítomnosti
a budoucnosti do idealizované minulosti, to je jako umřít. Ve smyslu
náboženském je paměť také velmi důležitá.
Ve známém žalmu 103 žalmista hovoří se svou duší a vybízí ji:
- dokončení uvnitř čísla

SOUTERRAIN 3/2013 - str. 1

„Nezapomínej na žádná Hospodinova dobrodiní.“ To je časté pokušení.
Brát život jako samozřejmost. Úspěchy jako výsledky své práce.
Neúspěchy jako nespravedlnost, za niž mohou ti druzí, lidé nebo Pán Bůh
nebo nějaký osud. Jsme v pokušení zapomínat na to, že vše podstatné
dostáváme jako dar od Pána Boha. Proto je tak důležité nezapomínat na
žádné Boží dobrodiní. To vede k vděčnosti. Když nezapomínáme na Boží
dobrodiní, žije se lépe.
Název postní neděle „Reminiscere“ ukazuje ovšem ještě k jiné
souvislosti. To slovo je vzato ze žalmu 25. Je to vlastně prosba. Žalmista
prosí Hospodina: „Pamatuj na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství
svá, která jsou od věků.“ Ta prosba vyplývá z pokorného vědomí, že
nejsme dokonalí, že nechodíme po Božích cestách, že jsme hříšní, že Boží
obraz v sobě různě deformujeme. Proč by tedy měl Pán Bůh na nás
pamatovat a neponechat nás našemu osudu? Odtud asi vychází
„reminiscere“, pamatuj, rozpomeň se na nás, na své milosrdenství. Možná,
že právě modlitby věřících za svět, za druhé, modlitby v duchu 25. žalmu
jsou tím, co svět drží při životě, co světu dává naději.
Petr Hudec

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 7. 2. 2013 (zkráceno)

dotisk brožury Zastav se byl realizován a výtisků
je zatím dost.
• informace o DVD – tento víkend bude v Německu
vernisáž výstavy o Přemyslu Pitrovi, a proto jsme
chtěli mít DVD hotové, aby je tam bylo možno distribuovat. Martina
Študentová odvedla obrovskou práci a vše včas dokončila. DVD bude
ale kvůli průtahům ze strany režisérky Polákové vytištěno až v úterý
12. 2. Oficiální uvedení DVD v našem sboru za přítomnosti synodního
seniora Rumla a dalších hostů se uskuteční 14. 4. t.r.
probíhá akce Víno z Nosislavi (zatím odesláno 32 tisíc).
farářský kurs byl velmi zajímavý (téma „Krása“).
host – br. Nadrchal a při mládeži Mikuláš Vymětal (navštívené v docela
hojném počtu).
setkání s hostem v únoru – Afrika (J. Stráský a J. Vrátná) bude 28. 2.
datum VSS – 10. 3. Výroční zpráva bude uveřejněna v Souterrainu,
•

•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•

•

který vyjde v neděli 3. 3. Br. Černohorský připraví přehled účetnictví
za loňský rok a návrh rozpočtu pro rok letošní.
bohoslužby dle rozpisu v Souterrainu, 27. 3. Středa - Koncert NP u nás
ve sboru s programem pašijí v 19 h., 29. 3. Velký pátek bohoslužby
s VP v 18:30, neděle 31. 3. bohoslužby s VP v 9:30.
slib staršovstva – 17. 2. – (1. postní neděle). Kázat bude senior
R. Mazur, VP – P. Hudec.
18. – 24. 2. budou mít Hudcovi dovolenou, 24. 2. káže MUDr. Z Susa.
Marta Světlíková písemně požádala o možnost pravidelných schůzek
maminek s dětmi okolo jednoho roku zde ve sboru. Poprvé by se to
mělo konat ve čtvrtek 21. 2. dopoledne. Staršovstvo souhlasí a tuto
iniciativu vítá.
o křest požádala studentka Zemědělské univerzity v Suchdole Sandra
Krupičková (pochází z Loun).
Středisko Diakonie Stodůlky letos dostane slušné dotace, bude se měnit
způsob vytápění. Z dílny odešla paní Müllerová a jako vedoucí
nastoupila s. Dana Caldová se smlouvou do konce června t.r. Po tu
dobu nebude moci být řádnou členkou dozorčí rady. Bude tedy dočasně
z funkce uvolněna a schůzí dozorčí rady se účastní jenom jako host
s poradním hlasem.
sbírka na tisk – měla by být provedena 17. února a odevzdána do konce
března.
sbírka na Nosislav – odesláno 32 tisíc.
ses. Henychová tlumočila mínění některých členů sboru, že je zbytečné
stále dokola v ohláškách oznamovat dlouhodobější akce (např. Víno
z Nosislavi, prodej knih apod.) Navržena zásada „3x a dost“.
probíhá prodej knih za symbolickou cenu ve prospěch sboru
z pozůstalosti s. A. Peřinové.

Piero della Francesca: Vzkříšení
Blízkost Ježíšova zmrtvýchvstání cítívám již o Vánocích jako plnost
Boží lásky a milosrdenství ve světě.
Výtvarných ztvárnění této mimořádné události, tohoto zázraku, je dost,
ale ještě žádné pro mne nevystihlo tuto skutečnost tak přesvědčivě jako
freska Zmrtvýchvstání/Resurrection od Piera della Francesca (1412-1492)
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v toskánském Sanse Polcru. A působí tak zřejmě na každého návštěvníka,
zvláště poté, co ji známý americký spisovatel Aldous Huxley ve svém
fejetonu označil v r. 1925 za nejkrásnější obraz světa (The Best Picture in
the World), a Bohuslav Martinů se touto a dalšími malířovými freskami
inspiroval v r. 1954 k přenádherné, myslím dosud ne zcela doceněné
skladbě Les Fresques de Piero della Francesca.
Aldous Huxley byl atheista a rovněž nepředpokládal, že autor díla byl
věřícím - a přesto byl tímto dílem zcela uchvácen. Jistě k tomu přispěl
způsob ztvárnění tématu - bezpochyby geniální - a to nejen ve své době,
kdy se z deskové malby strnulých církevních postav a tváří začínala
pomalu klubat renesanční živost. Aby mohl tvůrce díla lépe vystihnout
předěl a rozdílnost dvou světů - světa vskutku živoucího a vědomého,
a světa běžného života - zde reprezentovaného spícími vojáky - zdokonalil
rozvíjející se perspektivní zobrazení. Namaloval hluboce spící vojáky
v malířsky nejobtížnějších pozicích, kde zkrácení jednotlivých částí těla
tak, aby působilo věrohodně, musel propočítat. A propočítal i celkové
rozvržení díla tak, aby Kristova Pravda se diváka zcela zmocnila - a to
"nejen" Kristovým uchvacujícím pohledem. Barva Kristova roucha není
běžně bílá, ale nadpozemsky růžová, a celá krajina kolem něj je v jakémsi
zvláštním nadpozemském klidu a míru, a to v kontrastu s živoucím
a plnobarevným světem spících vojáků. Kristus však tento předěl na obraze
překračuje, aby své naplnění vnesl a otevřel spícímu světu, aby probudil
a podnítil radost - jako vítěz života!
Piero della Francesca maloval převážně fresky a jsou jich plné okolní
chrámy. Proto zřejmě byla jeho genialita po dlouhá staletí skryta. Ovšem je
pozoruhodné, že jeho známější následovníci (Leonardo da Vinci, Rafael
Santi, Michelangello, později Tizian a d.) pocházejí právě z tohoto kraje.
Tyto fresky zřejmě ovlivnily vnímání mnoha soukmenovců i pozdějších
obyvatel tohoto zvláštního jímavého kraje, rozprostírajícího se od
městečka Arezzo až po Assisi, v němž dvě století před ním žil a působil
jiný pozoruhodný člověk, později známý jako František z Assisi.
Toto dílo zapůsobilo i na mladého anglického důstojníka v době
2. světové války, jehož úkolem bylo právě městečko Sanse Polcro a celé
okolí z nějakých strategických vojenských důvodů vyhodit do povětří.
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Řízením zvláštní "náhody" si vzpomněl na Huxleyho fejeton a šel se na
fresku podívat. Byl tak uchvácen, že vzal na sebe tu vojenskou
zodpovědnost nesplnit nařízení, a zachoval nám tato přenádherná díla
i celý, milostí obdařený kraj i s jeho milými obyvateli dodnes. Takový
obraz mohl namalovat pouze člověk hluboce věřící, právě tak, jako
hluboce věřící odborník nachází řešení i tam, kde je běžná věda bezradná,
nebo kde je situace zdánlivě neřešitelná.
Návštěvu tohoto kraje vřele doporučuji. Lze zde cestovat i obecními
dopravními prostředky. Setkáte se se vstřícnými lidmi a hospodařením,
které se od mého cestování po Itálii v r. 69 změnilo hospodářsky i sociálně
(bohužel na rozdíl od nás) příkladně k nepoznání.
Požehnané Velikonoce Vám přeje
Jaroslava Slánská

pozn.: Náhled fresky je také dostupný na: http://goo.gl/zXZJB

Hledám slova pro hledající
Ráda bych se podělila o několik myšlenek nad knihou bratra doktora
Fišera Hledám slova pro hledající. Kniha mě hluboce oslovila. Upoutal mě
i dlouhý seznam literatury, kterou bratr Fišer prostudoval a který ukazuje,
s jakou vážností se tímto tématem zabýval.
To, co na mne zapůsobilo, je ale něco jiného. Dlouho jsem se trápila
myšlenkou, že nemám právo pokládat se za křesťanku. Moji rodiče byli
hluboce věřící. Jejich jednání bylo vždy určované jejich vírou a nám dětem
byli příkladem. Uvědomovala jsem si, že nedokážu dosáhnout hloubky
víry svých rodičů a že neumím přijmout všechno z církevního učení.
Kniha bratra doktora Fišera je určena i lidem mimo církev, lidem
hledajícím. Zároveň vede k poctivému přemýšlení nás, kteří v církvi
žijeme. Ukazuje na časté metaforické vyjadřování Bible a na tajemství,
které zahaluje naše představy o Pánu Bohu. Přemýšlí nad Ježíšovou smrtí
a jejích významem. Přitom se snaží přiblížit se myšlení a vyjadřování
dnešního člověka.
Mně osobně přinesla kromě hlubokého zamyšlení též úlevu
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a osvobození. Kniha zdůrazňuje Ježíšova autentická slova a poukazuje na
Boží lásku k nám jako lásku Otce k nezdárnému marnotratnému synovi.
Tím nám naznačuje, že nejdůležitější nejsou dogmata, která jsou především
vyznáním víry svých autorů, ale Ježíšova slova a na těch že můžeme
v životě stavět.
Jana Oliveriusová

Adopce dětí v Kongu: jak to vypadá?
Projekt členů dejvického sboru „adopce dětí v Kongu“, jehož cílem je
podporovat základní vzdělávání (školní docházku na základní a střední
škole) chudých dětí v Kongu, běží již od roku 2001. Kolik dětí dostalo
pomoc, kdo z nich ji úspěšně užíval a kdo ne? Kolik jich ještě dnes dostává
pomoc?
Od roku 2001 dejvický sbor přispěl ke vzdělání 28 dětí v Kongu.
Z těchto dětí bylo bohužel 10 dětí vyřazeno z projektu a nemohly dále
podporu dostat. Šest z nich nebylo nalezeno, když bylo provedeno
mapování situace v roce 2006 a 4 ukončily školu z různých důvodů (např.
otěhotnění). Nyní dostává podporu 15 dětí, z nich jedna pygmej. Všem
dětem se ve škole daří, kromě jednoho, který minulý rok opakoval ročník.
V současnosti se hlídá, jak je s vašimi příspěvky nakládáno. O tom jak se
dětem daří ve studiu, uvádí jednotlivé roční zprávy (ty vycházejí z kontrol
probíhajících každé čtvrtletí). Díky podpoře Dejvického sboru 3 děti už
úspěšně složily maturitu. Z těchto dětí je už jeden v prvním ročníku na
univerzitě. Od tohoto roku by mělo každý rok složit maturitu alespoň jedno
z těchto dětí.
J.C. Moliba Bakanza

V příštím období bychom rádi pomoc rozšířili i o podporu
nadaných dětí ve studiu na vysoké škole.
Pokud by měl někdo další chuť připojit se a podporovat potřebné
děti v Kongu, může kontaktovat s. farářku Hudcovou.
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Život sboru v roce 2012 zachycený nejen statistickými údaji:
K 31.12.2012 má náš sbor 637 členů, hlasovací právo má 243 členů
a v minulém roce jsme evidovali 154 jmen těch, kteří finančně přispěli na
provoz sboru anebo poskytli dar církvi na jiný účel (Diakonie, Kongo
apod.). Křtem přibylo celkem 7 členů, přístupem 3, úmrtím a odstěhováním ubylo 29 členů, revizí kartotéky 25.
 Bohoslužby se konaly každou neděli a o svátcích celkem 56x, průměrná účast 114. Večeře Páně byla vysluhována 14x za průměrné účasti
94. 1x byla vysluhována VP v DOS v Krabčicích sestře Hermíně
Duškové a 1x v Domově pro seniory v Sulické ulici v Krči sestře Hykešové. Při bohoslužbách posloužili kázáním kromě manželů Hudcových
a vikáře Petra Tomáška, který zde byl na ročním vikariátu, Z. Susa,
D. Henych, M. Prudký, M. Vymětal. Na presbyterské službě se podílelo
16 presbyterů. Varhanním doprovodem posloužili: T. Černohorský, F.
Härtel, L. Härtelová, M. Hejl, J. Jasná, P. Prosek, M. Tichý. Hudební
doprovod hrou na jiné nástroje zpestřili K. Hejlová, Vít Henych a jiní.
Vícehlasým zpěvem posloužil při bohoslužbách kromě Našich pěvců
komorní soubor mládeže pod vedením Filipa Härtela. Při přípravě občerstvení po každých bohoslužbách se pravidelně střídalo 16 sester,
mnohé sestry byly v první polovině roku nápomocny při přípravě občerstvení pro pastorální konference, které se v našem sboru konaly 1x měsíčně.
 Biblické hodiny se konaly v úterý – 32x za průměrné účasti 12. Probírali jsme 1.epištolu Tesalonickým a knihu Zjevení, kterou právě
dokončujeme. Od března bude na programu evangelium podle Marka.
Ve druhé části si připomínáme významná výročí, zajímavé aktuální
společenské události, články, názory různých význačných osobností.
 Děti - Nedělní škola byla 38x, průměrná účast dětí 9. Děti se vyučovaly
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ve dvou skupinách - starší a mladší, ve vedení se střídali: Klára Cihlová,
Filip Härtel, Magdalena Härtelová, Karolína Härtelová, Anna Hejlová,
Kateřina Hejlová, Ivana Hellerová, Magdalena Hellerová, Jan Petříček,
Michaela Petříčková, Marta Študentová. Od podzimu se probírá se staršími dětmi kniha Skutků apoštolských a s dětmi předškolními a mladšími školními vyprávíme biblické příběhy podle knihy „Tím vše začíná“
od Tinie de Vries. Náboženství se vyučovalo ve sboru 29x za průměrné
účasti 4, v ZŠ Suchdol 27x, prům. účast 6 dětí. Seznamujeme se
postupně se základními biblickými příběhy od stvoření, přes praotce,
exodus, nyní stojíme s Božím lidem na prahu zaslíbené země.
 Konfirmační přípravy se účastní: Daniela Růžková, Michal Růžek, Vít
Cihla, Jakub Jílek, Tereza Jelínková a Nevena Prosková. Konfirmace by
měla být v letošním roce na podzim nebo v adventu. V létě se konfirmandi zúčastnili puťáku „Po stopách tajných a tolerovaných evangelíků
po Vysočině“.
 Mládež se sešla 34x za průměrné účasti 9. V létě se část mládeže zúčastnila společného pobytu v Alpách v Zaunhofu, 10 nás sjíždělo řeku
Orlici na kanoích, 5 lidí pomohlo s vedením tábora pro děti
v Rovečném. Na jaře jsme připravili společný víkend v Křížlicích
a tamtéž mládež strávila Silvestr.
 X-cátníci se sešli 10x za průměrné účasti 9. Setkání se koná zpravidla
třetí čtvrtek v měsíci od 19h. Program mívá dvě části – biblický výklad,
druhý program – rozhovor na aktuální téma, co kdo prožil apod.
 Setkání s hostem je určeno všem zájemcům o vybrané téma, konalo se
9x, průměrná účast 22. Hosty zajišťovala M. Študentová.
 Senioři. Hodinu pohybu pro seniory vede s. J. Prosková. Jde při ní
o rehabilitaci a rozcvičení. Hodina se koná zpravidla 1. a 3. pondělí
v měsíci v 15 hod. V minulém roce se konala 15x, s průměrnou účastí 8.
 Klub poznávání je také určen především seniorům. Koná se
zpravidla poslední středu v měsíci v 9,30 h. Sestry Kohoutová,
Bošková a Petříčková připravily 8 akcí, průměrná účast byla 14,
čtyři přednášky a čtyři procházky spojené s výstavou a prohlídkou.
 Debatní klub seniorů – se v minulém roce již nekonal z důvodu
stáří a nemoci br. Fišera, ale uvažuje se o dalším pokračování pod
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vedením jiných bratří a sester.
 Křesťanská služba je především v kontaktu se staršími členy sboru, provází je v nemoci, navštěvuje je u příležitosti jejich narozenin,
rozdává gratulace a drobné dárky, snaží se podle potřeby pomoci
radou i jiným způsobem. Schází se zpravidla 1x měsíčně po bohoslužbách k poradě. V minulém roce se sešla 8x za účasti 8.
Křesťanská služba se děje i neorganizovaně mnoha dalšími členy
sboru.
 Pastorace – jde o doprovázení jednotlivců i rodin ve sboru farářem
a farářkou a o vzájemné sdílení formou rozhovorů, nasloucháním,
povzbuzováním, potěšením, spolu nesením břemen, konkrétní pomocí. Děje se tak při vzájemných návštěvách, ale také při sborových akcích, telefonicky či elektronicky.
 Staršovstvo tvoří 16 řádných členů, 4 náhradníci, farář a farářka sboru.
Staršovstvo se sešlo 10x za průměrné účasti 15. Na podzim byla zvolena jedna polovina staršovstva na další období. Řádnými členy byli zvoleni titíž členové, jako byli doposud. Kromě jiného se staršovstvo rozhodlo financovat vydání publikace „Hledám slova pro hledající“, kterou
napsal br. Drago Fišer (vydalo nakladatelství Mlýn a je k zakoupení za
100 Kč v našem sboru); rozhodlo se podpořit projekt Domov pro seniory v Nosislavi zakoupením brožur „Zastav se“ (jde o meditace P. Hudce
na jednotlivé ovoce Ducha svatého s obrázky vitráží naší modlitebny –
za 20 Kč); na stavbu Domova pro seniory v Nosislavi věnovalo 40 tisíc
Kč a rozhodlo se odebrat víno z Nosislavi k večeři Páně. Koupí vína lze
též projekt podpořit. Dále staršovstvo se zabývalo realizací projektu vydat DVD s dokumentem T. Škrdlanta o Přemyslu Pittrovi „Milujte své
nepřátele“. Sbor tento projekt podpořil finančně, polovinu prostředků
obdržel od Fondu česko-německé budoucnosti. Partnerem vydání je Aktion Sühnezeichen Friedendienste. Vydání podpořilo také Ackerman Gemeinde a synodní rada ČCE. V souvislosti s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu a církví, který bude znamenat finanční odluku
od státu, se staršovstvo zamýšlelo nad tím, zda sbor v nastalé situaci odluky bude schopen samofinancování. Staršovstvo rozhodlo o změně
bankovního účtu, nově byl zřízen účet u Fio banky: 2400319773/2010,
účet u České spořitelny byl zrušen.
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 Naši pěvci měli v roce 2012 54 členů. Celkem vystoupili 8x (3x Dejvice, 2x Salvátor, 1x sv. Vít, 1x Martin ve zdi, 1x ČCE Střešovice). Při
vystoupeních zpívalo průměrně 44 pěvců, při zkouškách, které jsou každou středu v 18,30 ve sboru, byla průměrná účast 38.
 Svatby se konaly dvě – ve Střešovicích byli oddáni Tomáš Tichý a Dora
Plíšková a u Martina ve zdi Karolína Prchalová a Roman Švidrnoch.
 Církevní pohřby byly 4: ve sboru jsme se rozloučili se sestrou Hermínou Duškovou, s bratrem Jaroslavem Podhorským a Alžbětou Peřinovou, v Nové obřadní síni na Vinohradech se sestrou Annou Ptáčkovou.
 Sborový měsíčník Souterrain do podzimu zajišťovali manželé Härtelovi. Za to jim děkujeme. Jsme rádi, že se této práce ochotně ujala sestra
Eva Henychová, e-mail: henychova@atlas.cz .
 Diakonie Stodůlky - Pro zaměstnance společně s klienty se 1x týdně
koná zpívání s kytarou v zařízení Diakonie ve Stodůlkách, spolu s farářem tam dojížděl Jan Machovec. Členy dozorčí rady jsou tito členové
našeho sboru: Daniela Caldová, Petr Hudec, Vladimír Jenček, Pavel
Prosek, Hana Volná. Dozorčí rada zasedala 6x do roka. Dočasně se sestra Caldová ujala vedení ergoterapeutické dílny, do té doby má v dozorčí
radě pouze hlas poradní. Středisko v tomto roce plánuje změnu topného
média. Náš sbor uspořádal pro středisko prodejní výstavu obrazů
br. Hanuše Härtela, výtěžek činil 26 tisíc Kč.

Čím jsme žili v jednotlivých měsících v roce 2012
Leden 2012
Nedělní sborové odpoledne s M. Prudkým: Na stopě krále Davida? (55)
Setkání s hostem - P. Nedoma: Co je výtvarné umění? (23)
Klub Poznávání - Valdštejnský palác – J. Jindrová (7)
Svatovojtěšský ples a Báječnej bál
Nabídka knih ze sborové knihovny
Oslava 90. narozenin s. B. Kováříkové
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Únor 2012
X-cátníci – Zjevení Janovo – P. Hudec (6)
Zahájení pastorálek v Dejvicích (příprava občerstvení pro 30-40 osob)
Rozloučení se zesnulou sestrou Hermínou Duškovou (101 let) – účast 120
Klub poznávání – Studium v Izraeli – P. Tomášek (16)
Po bohoslužbách nedělní vycházka s Martou Študentovou – Příběh
Pražského hradu
Nedělní sborové odpoledne – autorské čtení Pavla Rejchrta s hudebním
doprovodem M. Hejla (32)
Setkání s hostem: Lékaři bez hranic – Petra Růžičková (25)
Březen 2012
Naši pěvci při bohoslužbách v Dejvicích
Vzpomínka na sestru Duškovou v Národním muzeu
Dětem čtení z knihy Astrid Lindgrenové s kvízem a s promítáním obrázků
– Debora Rumlová (13)
Výroční sborové shromáždění (účast 92)
Prodej výrobků ergoterapeutické dílny Stodůlky
Setkání mládeže u M. Stoklasy a Judith Albrecht
Exkurze dětí z náboženství na hady – vyprávění o hadech v Bibli (6)
Setkání s hostem – Evangelická církev v Etiopii – E. Grollová (14)
Celocírkevní odbor mládeže v Dejvicích
Sborové odpoledne ke 420. výročí narození J.A.Komenského – z Labyrintu
světa a ráje srdce četl herec Dejvického divadla Martin Myšička, hudební
doprovod na středověké nástroje – Tomáš Najbrt (95)
Křest Davida Býmy
Klub poznávání – Egypt – J. Kohoutová (10)
Sbírka na tisk –2964 Kč
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Duben 2012
X-cátníci – Aktion Sühnezeichen Friedendienste – Stanislava Šimuniová
(10)
Naši pěvci – Velikonoční koncert Našich pěvců u Salvátora – Alfréd
Strejček: Theodore Dubois - Sedm slov Kristových (200)
Křest Tomáše Volného a Kryštofa Robina Horského
Velikonoce: Zelený čtvrtek – Pašije podle Jana, Velký pátek s VP, Hod
Boží velikonoční, sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty
(4978 Kč), zahájení sbírky darů JJ
Sobotní večerní bohoslužby s německými přáteli – M. Prudký
Klub poznávání – Nový židovský hřbitov – M. Študentová (24)
Setkání s hostem – dr. Zd. Vojtíšek, přední odborník na religionistiku
a problematiku nových nábož. Hnutí - Nová náboženská hnutí a jak jim
porozumět (18)
Květen 2012
Víkend s dětmi a mládeží v Křížlicích (účast 29)
Oslava 90. narozenin sestry Malé
Bazar šatstva – sbírka 52 tisíc Kč určena na potřeby sboru
Klub poznávání – Výstava Jakuba Schikanedra (19)
X-cátníci – P. Hudec – I učinil Bůh člověka jako muže a ženu – pohled
Bible na sexualitu (12)
Setkání s hostem -Jitka Šimonová-Hlaváčková: Radosti i strasti vrcholové
sportovkyně v době totality (9)
Sbírka darů Jeronymovy jednoty dosáhla 50478 Kč
Sbírka na Diakonii – 4590 Kč
Ekumenická bohoslužba za krajinu – Suchdol
Zpívání Našich pěvců na ekumenické bohoslužbě u sv. Víta
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Červen 2012
Noc kostelů – přednáška M. Sklenářové – Efektivní rodičovství krok za
krokem (12), čtení pro děti s kvízem – D. Rumlová, minivýstava fotografií
z dílny br. Santlera
Křest Romana Švidrnocha
Vizitace sboru členem seniorátního výboru – kázání Tomáš Trusina
Výlet s dětmi do Dalejského údolí s buřťákem u Petříčků
Koncert pro Afriku III – výtěžek 15 tisíc Kč věnován na školu v buši
Mládež – exkurze do pivovaru v Suchdole (18)
Volejbalový turnaj s katolíky od sv. Vojtěcha (vítězství evangelického
družstva)
Synod – téma: Malé sbory
Vymalování sklepních sborových prostor
Sbírka na Fond solidarity sborů - 4192 Kč
Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Dejvicích (účast 30)

Červenec a srpen 2012
Týdenní pobyt členů sboru v Rakousku v Pitztalu v Zaunhofu (účast 62)
Puťák s konfirmandy Po stopách tajných evangelíků (15)
Zhotoveno označení nade dveřmi do modlitebny a kanceláře
Mládež – sjíždění Orlice na kanoích (10)
Letní pobyt s dětmi v Rovečném, – vedoucí a pomocníci: O. Macek,
D.Rumlová, K.Cihlová, K. Burešová, K. Härtelová, K. Hejlová, G.
Nováková a mládež z Nosislavi (účast 38)
Oslava 75. narozenin br. kurátora Pavla Proska
Odesláno 71 tisíc na školné dětem v Kongu
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Září 2012
Svatba T. Tichého a Dory Plíškové ve Střešovicích
Výlet dětí do Nebušic
Rozloučení se zesnulým br. Jaroslavem Podhorským (60)
Svatba Romana Švidrnocha a Karolíny Prchalové v kostele U Martina ve
zdi
Oficiální rozloučení s Petrem Tomáškem na závěr vikariátu
Mezisborový zájezd do Provence pod vedením M. Chába (z našeho sboru
12 účastníků, celkem 64)
Zahájena intenzivní práce na vydání DVD o Přemyslu Pittrovi
Sbírka na křesťanskou akademii - 3850 Kč
Klub poznávání – J. Plečnik v Jižních zahradách Pražského hradu –
provázela M. Študentová (17)
Říjen 2012
Vymalování předsíně a místnosti J. A. Komenského a zhotovení lišty na
zavěšování obrazů
Výstava obrazů br. Hanuše Härtela (výtěžek 26 tisíc věnován Diakonii
Stodůlky)
Přednáška dr. Jana Maška „Hospodaření vtelenského sboru 1785 - 1935“ o vývoji pojetí saláru, postavení kazatelů a mezi sborové solidarity (9)
Díkčinění za úrodu
Křest Terezie a Amálie Hlávkových
Sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci – 2434 Kč
Oslava 70. narozenin MUDr. Z. Susy s povídáním a promítáním fotografií
X-cátníci - prof. Jan Royt: Mariánský sloup v kontextech staletí (26)
Setkání s hostem - Bulgan O. Rico (Mongolsko): „Jsem integrována. Co
dál?“ - Život a práce cizince v ČR (15)
Klub poznávání – Biblické náměty v dějinách umění – J. Kohoutová (11)
Bazar podzimních plodů a suchých květin ve prospěch křesťanské služby
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(s. Kohoutová a Bošková - výtěžek 3500 Kč)
Med od Dalibora Titěry
Změna peněžního ústavu – přechod k Fio bance
Změna redaktorů Souterrainu
Sbírka na Jubilejní toleranční dar – 3029 Kč
Listopad 2012
Naši pěvci při bohoslužbách
Rozloučení se zesnulou sestrou Alžbětou Peřinovou (25)
Křest Eliáše Homuty a společné posezení sboru po bohoslužbách
Účast M. Študentové a M. Hellerové na semináři pro učitele NŠ
v Pardubicích
Klub poznávání – Václav Petříček – Východní křesťané (14)
Konvent Pražského seniorátu v Nuslích
Koncert vděčnosti za 50 let společné cesty manželů Proskových – výtěžek
6 tisíc Kč věnován Diakonii Stodůlky
Volba poloviny staršovstva – zvoleni tito staronoví presbyteři: Jana
Cihlová, Tomáš Černohorský, Jan Mašek, Marta Petříčková, Pavel Prosek,
Zdeněk Susa, Marie Uhlířová a 4 náhradníci: Kryštof Sýkora, Martina
Jílková, Jacques Moliba Bankanza a Bohunka Minárová
Setkání s hostem – Josef Stráský a Jitka Vrátná - Čínský ping-pong Peking
Hong-Kong a pak po hedvábné stezce do Taškentu (21)
Sbírka na seniorátní fond solidarity sborů v seniorátu – 2990 Kč
Prosinec 2012
Mikulášský koncert souboru příčných fléten Syrinx s cembalem (52)
Kurátorem opětovně zvolen P. Prosek a jeho náměstkem D. Heller
Seniorátní adventní sbírka – 2706 Kč (Diakonie Kobylisy)
Prodej výrobků Jednoho světa a Ergoterapeutické dílny Diakonie Stodůlky
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Vydání knihy Drago Fišera – Hledám slova pro hledající
Víno z Nosislavi a publikace Zastav se…
Teta Božka zasahuje – knížka od br. f. Henycha (k dostání ve sboru za
80 Kč) a knížka v překladu br. Světlíka o Alžbětě Durynské Síla lásky
(k dostání ve sboru)
1. adventní s VP – Naši pěvci při bohoslužbách, po bohoslužbách
obchůdek Jeden svět
2. adventní – po bohoslužbách prodej výrobků ergoterapeutické dílny
Diakonie Stodůlky
3. adventní neděle
Vánoční besídka v Diakonii ve Stodůlkách
Vánoční koncert Našich pěvců s orchestrem u Salvátora – Bachovo
vánoční oratorium (cca 250)
4. adventní neděle – sborová vánoční slavnost – divadlo dětí od Pavla Juna
– Výpravčího vánoční sen o vlaku do Betléma, společný oběd, odpolední
divadlo mládeže od Pavla Dvořáčka: Po nás potopa aneb ze života hmyzu
Štědrovečerní ekumenické setkání s Písmem a koledami na náměstí
v Suchdole
Hod Boží vánoční - sbírka na bohoslovce a na vikariát – 7249 Kč
Silvestrovský pobyt mládeže v Křížlicích (účast cca 15)
Silvestrovské posezení s občerstvením a programem na téma: Radost připravil P. Prosek (účast cca60)

Několik vět na závěr:
Máme radost, že se ve sboru stále objevují noví lidé, stoupl i zájem
o biblické hodiny. Konají se křty a svatby. Pořádají se společné akce,
některé se těší poměrně velkému zájmu. Prohlubuje se sborové obecenství.
Intenzivně pokračuje spolupráce sboru se Střediskem Diakonie ve
Stodůlkách. Finančně podporujeme potřebné, přispíváme na dobré
projekty. Přemýšlíme, jak zefektivnit pomoc dětem v Kongu. Řadu let
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přispívají někteří členové sboru 15 dětem v Kongu na školné - na základní
a střední vzdělání. Nyní uvažujeme o podpoře nadaných dětí ve studiu na
vysoké škole. Podařilo se vydat DVD s dokumentem T. Škrdlanta „Milujte
své nepřátele“ o Přemyslu Pittrovi a nyní stojíme před úkolem rozšíření
DVD – do sborů, do škol atd. Slavnostní uvedení DVD proběhne v našem
sboru 14. 4. 2013 v 17 hodin za přítomnosti několika význačných
osobností, účast již přislíbil bratr synodní senior.
Děkujeme Vám všem, kteří přispíváte na provoz sboru a podílíte se
aktivně na jeho činnosti. Dar církvi si lze odečíst od daňového základu,
potvrzení o daru je možné si vyzvednout u našich účetních - manželů
Černohorských (email: tomascernohorsky@inteline.cz). Uvádíme zde nové
číslo účtu (staré bylo zrušeno): 2400319773/2010. Variabilní symboly
zůstávají: salár v.s. 101 (provoz sboru), Jeronymova jednota v.s. 102
(příspěvek na opravy kostelů a budov), Personální fond v.s. 103 (příspěvek
na platy farářů), Kongo v.s. 200 (příspěvek na školné 15 dětem v Kongu).
O výsledku hospodaření bude předložena podrobná zpráva na výročním
sborovém shromáždění 10. března 2013 po bohoslužbách. V této zprávě
náš bratr účetní také podrobněji rozebírá otázku samofinancování sboru,
které nastane během dalších let v důsledku přijetí nového zákona
o církvích. Srdečně vás na toto shromáždění zveme.
Přejeme Vám, aby Vás v tomto roce provázela slova Písma, která byla
vybrána jako heslo pro rok 2013: „Nemáme zde místa zůstávajícího, ale
onoho budoucího hledáme.“ (Žd 13,14).
Srdečně Vás zveme do sboru na pravidelná shromáždění, na bohoslužby
o Velikonocích a na nejbližší mimořádná setkání, informace o nich
naleznete na www.dejvice.evangnet.cz, zde uvádíme jen výběr:
10. 3. v 9:30
27. 3. v 19:00
29. 3. v 18:30
31. 3. v 9:30
14. 4. v 17:00

Výroční sborové shromáždění v rámci bohoslužeb
Škaredá středa - Koncert Našich pěvců se čtením pašijí
Velký pátek – bohoslužby s večeří Páně
Hod Boží velikonoční – bohoslužby s večeří Páně
Slavnostní uvedení DVD s dokumentem T. Škrdlanta
„Milujte své nepřátele“.

Jménem staršovstva Farního sboru Praha – Dejvice
Abigail Hudcová, farářka a Petr Hudec, farář
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Jak čerti prohráli sázku
Čerti Zlomil a Fujtajbl se sázeli, kdo přivede do pekla více
duší. Svádění lidí se jim opravdu dařilo. Když Zlomil přivedl do
pekla zlého šafáře, přivedl Fujtajbl lakomou selku. Když Zlomil
koupil duši mladého hraběte za generálský klobouk, nalákal
Fujtajbl koňského handlíře na láhev, ze které neubývalo kořalky. Dlouho nemohl
sázku žádný z čertů vyhrát, stále to bylo nerozhodně.
Nakonec se dohodli, že vyzkouší oba své umění na Bětušce Fialkové. Bětuška
byla komornou na zámku a bydlela tam v komůrce úplně pod střechou. Neměla rodiče
ani sourozence; zbyla z celé rodiny sama. Svou práci však konala ráda a byla docela
spokojená. I panstvo ji mělo rádo, poněvadž byla ochotná a poctivá.
Jednoho dne se ztratil paní na zámku zlatý náramek. Hraběnka i sloužící
prohledali kdejaký koutek, ale náramek nenašli. Když však večer rozestýlala Bětuška
hraběnčino lůžko, našla šperk zapadlý mezi pelestí a prostěradlem. Sám Zlomil jej
tam lstivě nastražil. Ale Bětuška nezaváhala ani chviličku a náramek poctivě
odevzdala. Druhý den nalíčil na Bětušku ještě horší léčku Fujtajbl: Kuchařka, která
záviděla Bětušce oblibu u pánů, Bětušku obvinila, že trousí o pánovi a paní ošklivé
klevety, a Bětuška byla propuštěna. Musela opustit podkrovní komůrku a odejít jen
s uzlíkem v ruce. Nastaly pro ni zlé časy. Byla zima a nikdo ji nechtěl přijmout do
služby. Přespávala tajně ve chlévech a živila se zbytky jídla, které si vyžebrala.
Fujtajbl si spokojeně mnul ruce: Určitě už brzy začne Bětuška reptat na to, jaké
neštěstí na ni Pán Bůh dopustil, a to bude první krůček do pekla. Ale Fujtajbl se
nedočkal. Než totiž umřela před léty Bětuščina maminka, naučila dcerušku krásná
slova: Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej dobrým zlé. Kdykoliv to teď Bětušku
svádělo, aby něco vyčítala Pánu Bohu, připomínala si ta slova a snášela všechno tiše
a pokorně.
A Pán Bůh na ni nezapomněl. V blízkém městě žili dobří lidé, kteří kdysi znali
Bětuščina tatínka a maminku. Ti se nyní dozvěděli o Bětuščině neštěstí a poněvadž
byli bezdětní a toužili po synu nebo dceři, přijali Bětušku k sobě. Zanedlouho ji měli
jako vlastní dceru. Však jim to Bětuška oplácela vděčností.
A tak čerti ostrouhali tentokrát kolečka. Ani jeden sázku nevyhrál. Pozor však!
Možná, že někde číhají na nás, jestli to s námi nepůjde snáze než s Bětuškou.
Stává se, že v okamžení
s člověkem se všechno změní.
Ztratí domov, lidskou přízeň,
peníze i celou sklizeň.
Zasáhne-li také tebe
bolest jako úder z nebe,
bez reptání snášej všecko,
ať jsi velký nebo děcko.
heda
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PAŠIJOVÝ KONCERT:
STŘEDA 27. 3. 2013
V 19 HODIN,
MODLITEBNA ČCE
V DEJVICÍCH
ÚČINKUJE SBOR
NAŠI PĚVCI SE SÓLISTY,
Z BIBLE ČTE
PETR HUDEC

Další pozvání:
16. 3. 2013 v 9:30 – 13:00 Jarní seniorátní
konference v Libni – téma: Restitučně – odlukový
zákon – past nebo šance? (R. Mazur, D. Kuc,
D. Šourek, J. Matějka, P. Stolař)
14. 4. v 17:00 Slavnostní uvedení DVD s dokumentem o Přemyslu
Pittrovi „Milujte své nepřátele“
21. 4. 2013 Sborový zájezd na slavnost položení základního kamene
stavby domova pro seniory v Nosislavi (více informací ve sboru a na
www.dejvice.evangnet.cz)
•

•
•

•

Ve sboru jsou k zapůjčení tři invalidní křesla, která sbor získal darem.
V případě potřeby se obraťte na s. farářku Hudcovou.
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Kalendář na březen 2013
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina
Děti
Mládež a dorost
x-cátníci
Sbor Naši pěvci
Křesťanská
služba
Klub poznávání
Hodina pohybu
Setkání s hostem
Staršovstvo
Konfirmandi
Zpívání ve
Stodůlkách

3. 3.
P. Hudec
4.10. 3. Výroční sborové
P. Hudec
shromáždění
17. 3.
A. Hudcová
24. 3.
P. Hudec
29. 3. v 18:30 s VP Velký
P. Hudec / A. Hudcová
pátek
31. 3. s VP Hod Boží
P. Hudec / A. Hudcová
velikonoční
A. Hudcová
7. 4.
Úterý 17:30
Nedělní škola: neděle 9:30
Náboženství: čtvrtek 16:30
ZŠ Suchdol : pátek 13:45
Úterý 19:00
Čtvrtek 14. 3. v 19:00
Středa 18:30
27. 3. v 19:00 Koncert Našich pěvců se čtením pašijí
3. 3. po bohoslužbách
27. 3. v 9:30 Tunisko, rozvojová země očima českého
zdravotníka - s. Bedrunková
Pondělí 4. 3. a 18. 3. v 15:00

V dubnu

Čtvrtek 7. 3. v 19:00
Čtvrtek 16:30
Pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 26. 3. 2013
SOUTERRAIN – sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
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