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Nad hlavou mu dali nápis: „To je Ježíš, král Židů.“ (Mt 27,37)
Podle vyprávění všech evangelistů umístili Římané na kříž, na němž ukřižovali
Ježíše, nápis, který označoval jeho provinění. Podle Matouše tam stálo: „To je Ježíš,
král Židů.“ Otázkou je, zda Ježíš ve skutečnosti byl králem či nikoli. Ti, kdo na kříž
umístili nápis, že Ježíš je král, to mysleli ironicky. Byl to výsměch: „Ten ubožák, že je
král? To je přece nesmysl.“ V zástupu, který sledoval anti - triumfální průvod na
popraviště, se ozývaly také posměšné hlasy: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci
nemůže. Sestup z kříže, Ježíši, a pak uvěříme, že jsi král od Boha.“ Ale zázrak se
nekonal. Ježíš z kříže nesestoupil, naopak - z jeho úst zazněl ve chvíli smrti výkřik:
„Bože můj, proč jsi mě opustil?“ V evangeliích jsem také nikde nenašel, že by Ježíš
o sobě někdy prohlašoval, že je král. Ano, jiní to o něm někdy říkali, že je mesiáš,
král, ale Ježíš to o sobě nikdy neřekl.
Byl Ježíš král nebo nebyl? Jednou mi takovou otázku položili konfirmandi. Možná
je to špatně položená otázka. Jaké jsou podmínky, aby se někdo stal králem? Musí být
zvolen lidmi nebo se stává králem podle nástupnického práva. Ježíš žádnou z těchto
podmínek nesplňoval. On takto králem nebyl. Na otázku, zda byl Karel IV. králem,
můžeme dát objektivní odpověď: „Ano byl.“ Na otázku, zda byl Ježíš králem,
nemůžeme takto odpovědět. Můžeme na ni odpovědět jen osobně, subjektivně.
Můžeme jen vyznat: „Je to můj král.“ Odpověď na tuto otázku bude vždy vyznáním
víry. Mé víry. Mohu odpovědět jen sám za sebe. Pro mě je Ježíš Králem. Je mým
Králem proto, jak žil a jak umřel. Svým svatým životem si mě získal. Mocí své lásky
si mě podmanil. Z toho vyplývá jedna důležitá katechetická poučka. Předávání
křesťanské víry je náročné v tom, že musím s kůží na trh. Když se mě mé dítě zeptá:
„Byl Ježíš králem?“ nemohu odpovědět jinak než vlastním vyznáním víry. Každá jiná
odpověď je nedostatečná.
Petr Hudec

SOUTERRAIN 4/2013 - str. 1

Z jednání staršovstva – čtvrtek 7. 3. 2013 v 19,00
- DVD „Milujte své nepřátele“ je, jedno DVD + 1 kniha
je k dispozici všem sborům zdarma (cena knihy Kč 20,a sbor zakoupí publikace ve výši Kč 4 000,-),
- 17. 3. kázal P. Hudec, neboť br. senior Mazur
onemocněl, slib staršovstva přijal D. Titěra,
- 24. 2. Eva Henychová zajistila bohoslužby místo
Z. Susy, který se kvůli sněhové kalamitě nemohl dostavit do sboru, děkujeme jí za
to,
- setkání s hostem – o cestování po Africe vyprávěli pan Stráský a slečna
Vrátná,
- 3. 3. proběhla oslava 80. narozenin J. Tiché,
- seniorátní konference se konala v Libni 16. 3. – téma: Restitučně - odlukový
zákon,
- 17. 3. oslava narozenin L. Janské,
- 14. 4. slavnostní uvedení DVD – příprava - hudební doprovod Trigonum
musicum, účast přislíbili Joel Ruml, T. Škrdlant, paní Ovčáčková, která dělala
rozhovory a „dětmi“ P. Pittra, P. Kosatík aj.,
- naplánován zájezd do Nosislavi – 21. 4. – zájemci se mohou hlásit e-mailem,
možno navštívit bohoslužby v Brně, kázat bude br. f. J. Gruber, následně nabízí
komentovanou prohlídku Brna s průvodcem (podle délky prohlídky by se
případně zrušila návštěva Slavkova), ve sboru nám nabízejí k obědu polévku,
odpolední program by zůstal již nezměněn, ochutnávka vína proběhne nejspíš na
faře nebo ve sboru v Nosislavi,
- předběžně plánován víkend pro děti – asi 26. 4. -28. 4. (půjde možná jen
přespání ve sboru ze 27. 4. na 28. 4.),
- bazar šatstva bude v týdnu po 13. 5. a koncert I. Troupové, J. Siřínka
a L. Vendla je naplánován na 19. 5.,
- katecheze – příprava ke křtu sl. S. Krupičkové, probíhají předsvatební
rozhovory Koblicovi, J. Caldová a A. Šulc, M. Štamfestová a E. Kesl, Judith
Albrecht a Marek Stoklasa, o prázdninách K. Hejlová a M. Tichý,
- sbírka na tisk byla 17. 2. Kč 3 123,-,
- sbírka na HDL bude o Velikonocích, též zahájena sbírka darů JJ,
- br. Mašek přednesl výsledky dotazníků týkajícího se otázek samofinancování
sborů seniorátu,
Výsledek: pražské sbory jsou schopny své závazky plnit s tím, že movitější
sbory by měly být schopny finančně podpořit potřebné předměstské a venkovské
sbory. Platba saláru: Výše platby saláru se pohybuje nejčastěji v rozmezí do 500,a ve druhé skupině od Kč 1 000,- výše. S touto skupinou je třeba počítat, salárníci
s platbou saláru v několika tisících tvoří 50 – 75% příjmu sboru, je vhodné se
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zaměřit na tuto skupinu, od členů s nižším příjmem anebo od těch, kteří
z nezájmu nepřispívají anebo jen velmi málo, nelze očekávat citelný nárůst
příspěvků,
- seniorátní výbor se nás dotazuje na účast na společných bohoslužbách
12. 10. 2014 na slavnost k výročí vysluhování podobojí - staršovstvo souhlasí,
aby se celý sbor ten den zúčastnil společných bohoslužeb v kapli Betlémské nebo
u sv. Týna. Půjde o to, že se bohoslužby nezruší, ale pouze přesunou do prostor,
které k tomu budou vybrány (dotaz vznesen na výročním sborovém shromáždění
– odsouhlaseno – pozn. Redakce).

Tichý bratr odešel
Už ho nebudeme vídat při bohoslužbách
neděli co neděli na „jeho“ židli na galerii. Bratr
Ivan Zelený, náš Ivánek, dlouholetý člen
dejvického sboru, zemřel. Pokorný a tichý bratr
nám bude scházet. Odešel zase jeden
z pamětníků začátků našeho sboru. Když mu
zdraví sloužilo, nevynechal skoro žádnou
sborovou akci. Byl s námi všude, kde jen mohl
být. I na sborových výletech. Leckteří ho
mohou mít ve vzpomínkách také, jak při
setkání tzv. střední generace, zejména
v dřívějších
sborových
prostorách
ve
Wuchterlově ulici, plaše a skromně, avšak
zcela zasvěceně, obohacoval diskusi. Byl velmi
sečtělý a znalý historie, i té církevní. Budeme na něho vzpomínat s láskou.
V jedné naší písni zpíváme, „že pokoru Bůh miluje, těm milost svou uděluje, kdo
jsou ducha tichého, přítele mají Krista samého. Za ty on se přimlouvá, před
Otcem v nebi zastává...“ A to milému našemu bratru přejeme. Rozloučili jsme se
s ním v naší dejvické modlitebně v pátek 22.března, týden před Velkým pátkem.
P. Prosek
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Hezký výlet
V sobotu 23. března jsme se sešli u tramvajové zastávky
na Hradčanské. Bylo nás sedm i s vedoucími, byla to
Gabriela Nováková s Jiřím Mužíkem. Hodně mrzlo. Když
jsme došli do Stromovky, hráli jsme vybíjenou. Pak jsme se přesunuli do
Planetária, kde byl moc zajímavý dokument o supernovách. Když to skončilo, šli
jsme na výstavu, co je dole v Planetáriu. Pak jsme šli zpátky do Stromovky a hráli
jsme fotbal a vybíjenou.
Potom nás tramvaj odvezla do metra. Když odešli Sobotkovic kluci, hráli jsme
my zbylí v metru na schovávanou. Pak si nás vyzvedli rodiče.
Doufám, že se výlet s nedělní školou bude brzo opakovat.
Šimon Härtel

Sborový zájezd na položení základního kamene stavby domova
pro seniory v Nosislavi
Kdy: neděle 21. 4. 2013
Předběžný program:
7,00 - odjezd z Prahy - Hradčanské do Brna
10,00 - 11,00 bohoslužby v Červeném kostele – káže Jiří Gruber
11,00 - 12,30 komentovaná prohlídka města, polévka ve sboru (popř. Mohyla
míru Slavkov 13,00-14,00)
14,15 odjezd do Nosislavi
15,00 - 17,00 položení základního kamene Domova pro seniory
17,00 - 19,00 pro zájemce návštěva sklípku s ochutnávkou vína (250 Kč na
osobu) nebo ochutnávka s povídáním na faře (150 Kč)
19,00 odjezd do Prahy
22,00 příjezd do Prahy
Výdaje na osobu:
Cesta: 400 - 550 Kč (dle počtu účastníků), příp. vstupné do Mohyly
(50-80 Kč) + ochutnávka ve sklípku nebo na faře (250 nebo 150 Kč). Jídlo
s sebou nebo individuálně, v Brně ve sboru polévka, občerstvení při slavnosti
v Nosislavi.
Přihlášky e-mailem na adresu: abigail.hudcova@evangnet.cz,
do předmětu uveďte: Zájezd Nosislav nebo
písemně na vyvěšený arch ve sboru.
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Pozvání
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích Dr. Zikmunda
Wintra 15, 160 00 Praha 6 Vás zve v neděli 14. dubna 2013 od 17 hodin na
uvedení DVD s dokumentárním filmem režiséra Tomáše Škrdlanta
Milujte své nepřátele.
Film zachycuje příběh Švýcarky
a Čecha, kteří změnili stovkám lidí
život. Přemysl Pitter (1895 - 1976)
a Olga Fierzová (1900 - 1990)
zachránili po druhé světové válce
přes 800 židovských a německých
dětí z německých koncentračních
a českých internačních táborů. Pro
mnohé z těchto dětí bylo setkání
s Přemyslem a Olgou rozhodujícím
zážitkem, který předurčil jejich
další
život,
volbu
povolání
i duchovní orientaci.
Slavnostní uvedení doprovodí
hudbou soubor Trigonum musicum.

Vznik filmu podpořily:
•
•
•
•
•
•

Jiřina Hlaváčová, Zürich
Nadační fond Přemysla Pittera a Olgy Fierzové
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Nadační fond obětem holocaustu
Česko-německý fond budoucnosti
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Vydavatel:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha-Dejvice,
Film & Sociologie, 2013
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Proč mají lidé rádi fialky
Na kraji lesa stála stará zeď. Kdysi obepínala celý les. To bylo ještě v dobách, kdy
si bohatý kníže zřídil z lesa oboru, ve které pěstoval jeleny, srnce a bažanty. Teď však
zeď už dávno nikdo neudržoval a zůstal z ní vlastně jen polorozvalený zbytek. Na zdi
se za horkých dnů vyhřívaly ještěrky a před zdí bujely divoké keře. Lidé si zdi příliš
nevšímali a málokdo sem zašel.
A přece! Když roztál sníh a jarní sluníčko se opřelo hřejivými paprsky do země,
přišly sem z blízké chaloupky děti a hledaly něco pod křovisky při zdi. Netrvalo
dlouho a Honzík zavolal na ostatní: „Tady jsou!“ A když se sem děti seběhly, uviděly
u zdi několik trsů modrých, nafialovělých kvítků. Byly to fialky. Některé měly ještě
zavřená poupátka, jiné však byly už rozvité a krásně se vyjímaly uprostřed srdcovitých
listů. A jak voněly. Děti sem přicházely každé jaro, trhaly je, doma je svazovaly do
svazečků a pak je prodávaly ve městě na trhu. V té době bývalo mnoho chudých lidí
a také maminka dětí byla ráda, když jí děti přinesly alespoň pár korun, které za fialky
utržily.
V téhle rodině však žila také babička. Byla shrbená a neměla již sílu na těžkou
práci. Přesto však za ní přicházelo dost lidí. Babička se totiž vyznala dobře
v bylinkách, sušila je a pomáhala léčit nemocné, kteří neměli dost peněz na lékaře a na
drahé léky. Také babička se vydávala jednou nebo dvakrát do roka k rozpadlé zdi pro
fialky. Nebylo to však na jaře, ale koncem léta, kdy fialky rozkvétaly podruhé. Neměly
sice už tak sytě zbarvené kvítky, zato v jejich podzemních oddencích byla tentokrát
nashromážděna zvláštní léčivá látka. Proto babička oddenky sušila a pak je přidávala
do čaje dětem i dospělým, když trpěli ošklivým dávivým kašlem. A fialky pomáhaly
a léčily.
Plynula léta a děti z chaloupky odešly do světa. Domů se vracely jen občas.
Jednou na Velikonoce se na okraji lesa objevil nejmladší z rodiny, Honzík. Byl však už
veliký a za ruku si vedl půvabnou dívku. „Ukážu ti, kde rostou fialky,“ sliboval. Jenže
když došli k místu, kde stávala zeď, Honzík se překvapeně zastavil. Nestála tu už zeď.
Právě před několika týdny přišla totiž skupina mužů a zbytky zdi rozebrala. Kameny
naložili na vůz a odvezli traktorem, křoví vykopali i s kořeny a uhrabali hlínu. „Tady
bylo přece jejich místo!“ zvolal Honzík zklamaně. „Nic si z toho nedělej!“ usmálo se
děvče na Honzíka. „ Nepatří teď fialky dokonce mezi chráněné rostliny? A kromě toho
mi k narozeninám můžeš dát voňavku s fialkovou vůní.“ „To by už nebylo ono,“
odpověděl chlapec. „Ale podívej se, přece tady jsou!“ A skutečně, mezi zpřevrácenými
drny se modral opuštěný trs fialek. A byly stejně krásné a voňavé jako před lety.
Pane Bože, dej, abychom všade, kam nás tvá vůle zasadí, šířili vůni poslušnosti
a lásky.
heda
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Modlitba
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Prosíme,
Hospodine, pomoz!
Žalm 118, 24n
Požehnaný Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujeme tě za veliký
skutek tvého milosrdenství, že jsi toho lidmi zavrženého a ukřižovaného Krista
slavně vzkřísil z mrtvých. Do našich srdcí jsi vložil živou naději. Dej, ať tvé
velikonoční vítězství stále více prozařuje všechny temnoty dnešního světy. My se
jich bojíme a často jim ustupujeme. Zdá se nám, že nemáme důvod radovat se
a jásat. Povzbuzuj nás, abychom nebyli unaříkaní, ale radostní křesťané.
Děkujeme za ty, kdo nás povzbuzují, když upadáme do beznaděje. Přimlouváme
se za všechny, kdo vnášejí paprsek naděje a radosti do nemocnic a věznic.
Beránku Boží, náš vzkříšený vítězný Pane, všemi strastmi, kterými ještě máme
projít, nás konečně doveď k pramenům živých vod, kde Bůh setře všelikou slzu
z našich očí. Amen
Jiří Doležal (z knihy Modlitby, 2012)

Milé sestry, milí bratři,
21. dubna bude položen základní kámen pro domov
seniorů v Nosislavi. Náš sbor na tuto stavbu přispěl
prodejem vína z Nosislavi, ale sbírka bude pokračovat dál.
Máme nápad pro děti, mládež i dospělé. Víme, že někteří
z vás jste talentovaní malíři a kreslíři. Obracíme se tedy na
vás, kdo by chtěl nakreslit nějaký biblický nebo vánoční motiv. Po prázdninách
bychom vybrali nejlepší a nechali natisknout na pohlednicové formáty. Výtěžek
z prodeje bychom poslali na seniorský dům. Bližší informace u mne nebo
u D. Boškové. Počítáme s vámi.
Jana Kohoutová

-oOo-
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Kalendář na duben 2013
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5. s VP
Úterý 17:30
Nedělní škola: neděle 9:30
Náboženství: čtvrtek 16:30
ZŠ Suchdol : pátek 13:45
Úterý 19:00
Čtvrtek 11. 4. v 19:00
Středa 18:30
7. 4. po bohoslužbách

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

Abigail Hudcová
Petr Hudec
Pavel Pokorný
Petr Hudec
Abigail Hudcová

24. 4. v 9:00 !!! Návštěva kostela Nejsvětějšího srdce Páně
na náměstí Jiřího z Poděbrad
Pondělí 8. 4. a 22. 4. v 15:00
Čtvrtek 25. 4. V 19:00 MUDr. Zdeněk Susa: Korea letmým
pohledem

Čtvrtek 4. 4. v 19:00
Čtvrtek 16:30
Pátek v 9:30

4. 5. Svatba Gabriely Novákové a Jiřího Mužíka v Plzni
27. – 28. 4. Připravuje se pro děti přespání ve sboru s programem (vycházka,
soutěže, hry, promítání filmu)
Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 23. 4. 2013
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