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Věřím v Ducha svatého

Deisté tvrdí, že Pán Bůh stvořil svět a už do něj nezasahuje. Vidím to 
jinak a také to zakouším jinak. Bůh aktuálně působí. S Božím působením je to 
jako v příběhu o stvoření světa. Píše se tam: Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi.  
Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí,  ale nad vodami se  
vznášel  Boží  Duch. Potom  Bůh  promluvil,  poslal  své  „duchaplné  slovo“ 
a v pustině a prázdnotě vykvetl život, z chaosu povstal řád, vše dostalo své místo 
a poslání, člověku byl vdechnut život, aby byl obrazem Božím. I my se někdy 
cítíme pustí a prázdní, ztrácíme naději, život z nás vyprchal, ale i nad námi se 
dnes vznáší Boží Duch. A v něm je dnes a vždycky naděje. Pro nás, pro každého. 
Můžeme očekávat v naději na nový závan Ducha života, prosit o tento dar, a když 
přijde,  můžeme  se  jím  nechat  prostoupit.   Když  se  v nás  rozšíří  pustota 
a prázdnota, můžeme poslechnout moudrou radu žalmisty:  Proč jsi tak smutná 
má duše: Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jen jemu, své spáse.  

A tak věřím v Ducha svatého. Věřím, že může odstranit  všechny moje 
předsudky. Věřím, že může změnit moje zvyky. Věřím, že může přemoci moji  
lhostejnost. Věřím, že mi může dát fantazii k lásce. Věřím, že mě může varovat 
před zlým. Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému. Věřím, že může porazit 
můj smutek. Věřím, že mi může dát lásku ke slovu Božímu. Věřím, že mi může 
odebrat moje pocity méněcennosti. Věřím, že mi může dál v mých bolestech sílu. 
Věřím, že mi může dát člověka, který bude se mnou. Věřím, že mě může provést  
mým životem.

Petr Hudec
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 Výtah z  jednání staršovstva – čtvrtek 2. 5. 2013 

― slavnostní uvedení DVD „Milujte své nepřátele“ – 1000 
ks  je  rozebráno,  dalších  1000  ks  je  již  k dispozici, 
průběžně probíhá distribuce, podáno vyúčtování Česko – 
německému  fondu  budoucnosti  –  proběhne  kontrola 
položek, na které fond přispěl

― zájezd do Nosislavi – zprávu podala s. Caldová, účast 25, zájezd se moc líbil

― přespání dětí ve sboru 27. - 28. 4. s programem – účast 11 dětí, z řad mládeže 
pouze Majda a Kajka Härtelovy, ostatní dívky onemocněly

― oslava narozenin s. Adamové – s. Adamová děkuje za přípravu pohoštění hlavně 
sestrám z křesťanské služby 

― svatba Gabriely Novákové a Jiřího Mužíka v Plzni 4. 5. 2013

― bazar šatstva – od 14. 5.  

― koncert I. Troupové, J. Siřínka a L. Vendla – 19. 5. v 18 h.

― Noc kostelů 24. 5. – pozvání a programy na webu

― koncert NP u Salvátora 28. 5. Biblické postavy 

― předsvatební rozhovory

― křest  Sandry  Krupičkové  na  svatodušní  neděli  19.  5.,  18.  5.  v 17:30  hod. 
proběhne rozhovor s presbytery (M. Študentová, P. Prosek a M. Petříčková)

― křest dětí Zachových – Ema Daniela a David Jan – 9. 6. zpívají NP, bude VP

― 2. 6.  „rodinná“  neděle  program  pro  děti  po  bohoslužbách  připravuje 
M. Študentová, pravděpodobně Žižkovská věž

― probíhá  konfirmační  cvičení,  6  konfirmandů,  příprava  probíhá  podle 
konfirmačních listů

― sbírka darů JJ Kč 48 tis. k 30. 4.

― předpokládá se navýšení personálního fondu na nejbližším jednání synodu pro 
rok 2014

― br.  Černohorský  vyčíslí  stav  účtu  Kongo  z důvodu  možnosti  podpory 
vysokoškoláka

― br. Černohorský vyčíslí stav účtu Nosislav

― br. Černohorský vyčíslí stav účtu DVD P. Pitter

― proběhla  úprava  kanceláře  a  zakoupení  nábytku  do  kuchyně  (Hudcovi), 
zakoupení  zásobníku  papírových  utěrek  na  WC  a  odpadkových  košů  – 
M. Jílková a L. Jílek
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― br. Nadrchal  požádal  o  podporu  pro  změnu  titulního  listu  Českého  bratra
(lesklý x matný papír)

― žádost  sboru  Hlinsko  o  finanční  pomoc  –  M.Študentová  podala  vysvětlení  – 
schválena částka ve výši Kč 15.000,-

― poděkování M. Volnému za srovnání tabulek se zkratkami názvů biblických knih 
dle abecedy – prosíme o zachování tohoto systému 

― opakovaně upozorňujeme všechny presbytery, aby dodržovali rozlišování číslic 
6 a 9, číslice jsou na vrchní hraně opatřeny barevným pruhem 

― 3. 5. 2013 se bude konat veletrh neziskových organizací  od 11:00 do 18 hod. 
v Národní technické knihovně

 Kirchentag, a nutilo mě to tam k uvažování o restitucích, 
tak i restituce

 Je smutné, že sdělovací prostředky u nás tomuto křesťanskému sejití nevěnují 
pozornost, byť v sousedním Německu, kde se tato shromáždění pořádají, se k nim sjede 
vždy  daleko  přes  sto  tisíc  věřících.  Kirchentag  tedy  znamená  sejití  věřících: 
Kirche = církev, Tag = (v tomto případě) sněm. To sejití trvá zpravidla až pět dnů. A koná 
se každý rok: jednou katolické, podruhé evangelické. Zhruba lze povědět, že evangelíci 
versus katolíci v Německu jsou početně tak půl na půl. Letos, v prvním květnovém týdnu, 
se  tedy konal  34.  evangelický  Kirchentag  v Hamburku.   Hamburk,  jako  vesměs  celý 
německý sever, je evangelický. Však si tam také hrdě ustanovili Severní církev. Německá 
evangelická církev není řízena na republikové úrovni, nýbrž biskupstvími jednotlivých 
německých zemí (Hesensko,  Bádensko,  Durynsko,  Bavorsko atd.)  Jednotlivé  německé 
severské (polabské) zemské církve se vloni o svatodušních svátcích spojily a vytvořily 
Severní církev. 

Sněm  probíhá  jako  řada  duchovních  meditací  pietistických  a  vyznavačských 
shromáždění  s  hojnou  účastí,  intelektuálních  debat  k  přednáškám,  i  zahraničních 
účastníků,  letos  tam,  mimo  jiné,  přednášel  Tomáš  Sedláček  na  téma:  Hranice 
hospodářského  růstu.  Konají  se  nesčetná  bohoslužebná  a  modlitební  shromáždění, 
koncerty,  hovory o umění,  setkání  při  zpěvu historických duchovních písní,  spirituálů, 
písní z Taizé, debaty na různá témata jako: staří, mladí, děti a zase děti, Evropa, sbory, 
práce s biblí, literatura, tentokrát i člověk, moře a přístav, ekumenická setkávání i setkání 
věřících rozdílných náboženství (křesťanství, judaismus, islám) - ta letošní, podle několika 
německých  účastníků,  měla  pouze  verbální  ráz,  praktický  dopad  byl  vnímán  nulově. 
Dochází k setkávání křesťanských homosexuálů a jiné.

Letošní církevní sněm probíhal ve znamení motta:  „Tolik, kolik potřebuješ“, 
vycházejícího z 2. Mojž. 16, 8. Lze povědět, že v tomto duchu se nesla většina zásadních 
příspěvků. Sněm otevřel, jak jinak, evangelický farář, spolkový prezident Joachim Gauck.
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 Foto Marek E. Světlík
Velká pozornost byla věnována zásadní přednášce hamburské rodačky, dcery evangelické 
fary, spolkové kancléřky Angely Merkelové. Ve své řeči rozebírala z aktuálně politického 
pohledu myšlenku: Jaký význam má stvoření v globalizovaném světě. Zcela přirozeně 
se  svými slovy,  potvrzujíc  tak celkovou německou politiku,  přiznávala  ke  globálnímu 
světu.  Zdůraznila  především význam úsilí  Německa při  potírání  celosvětové  chudoby. 
Sněm vyvrcholil radostnými bohoslužbami se sta tisícovou účastí i s vysluhováním Večeře 
Páně. Jako kazatel byl přizván anglikánský biskup Nicholas Baines z Brandfordu z Velké 
Británie.  Bohoslužby  se  konaly  v  Městském parku  na  travnatém  prostranství,  zvícím 
několika desítek fotbalových hřišť.

   Součástí  sněmu je však  i  veletržní  ráz.  V halách  hamburského výstaviště  svou 
činnost představovaly různorodé církevní spolky a aktivity, uvedené zastřešujícím mottem 
Trh možností: Diakonie, Archa, Setkávací a ekumenická centra, Střediska zdravotnické 
osvěty,  YMCA,  Skaut,  mládež  a  desítky  jiných.  Samostatnou  halu  naplnily  stánky 
křesťanských nakladatelství, zhusta evangelických. Významnou součástí Trhu možností 
byla i účast evangelických církví ze sousedních i blízkých zemí. Tedy i účast naší církve, 
která spolu se slovenskou delegátkou zastupovala i činnost české i slovenské Diakonie. 
A jak již bratr farář připomněl, ve stánku česko-německé příhraniční sborové spolupráce 
bylo prezentováno a nabízeno video Milujte své nepřátele, věnované poválečné činnosti 
Přemysla Pittra.

P.S. Celý Kirchentag byl prosvětlen i nádherným slunečným počasím. 

Ale co ty restituce, že? Necháme si to do příštího čísla - bude to delší. 

Marek E. Světlík
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Koncem června oslaví životní jubileum dlouholetá členka našeho sboru, 
sestra Ludmila Henychová. Když sestra Henychová nastoupila do důchodu, 
stala se „babičkou na plný úvazek“. Poprosili jsme tedy její vnoučata, aby 
nám napsala, co je první napadne, když se řekne „babička Lída“. A zde jsou 
odpovědi:

• Spousta energie,  pohotovost  sama,  jasné názory, nepostradatelný spojenec pro 
všechny své vnučky a vnuky. 

Filip ( 24)

• Architektka nejvyšší kvality!

Ondřej (23)

• Babička Lída se rozhodla žít život pro ostatní a ne pro sebe.

Tomáš (23)

• ...A vezmi si něco na cestu...

Václav (18)

• Dělá nebezpečné věci: stojí na opěradle židle a sundává housle ze skříně u stropu 
nebo leze na suché větve. 

Šimon(9)

• Babička, kterou bych za nic na světě nevyměnila už kvůli jejímu elánu, dobrotě, 
všestranné  pomoci,  schopnosti  vyřešit  každou  situaci,  a  mnoha  dalším 
vlastnostem, které utvářejí její zcela neobyčejnou osobnost. 

Eliška (20)

• Praktická; dobrá kuchařka, vždycky na mě měla čas. 

Vít (22)

• Babička Lída je pro mne velký vzor.  Je nezničitelným zdrojem energie,  jejíž 
velkou část nám věnovala.

Karolína ( 19)

• Navaří, napeče, vždycky k plotně uteče. Všechny nás však ráda má, pak je z toho 
ztrhaná...:-)

Martin (27)

Přejeme sestře Henychové do dalších let mnoho sil a Božího požehnání.
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Mládež v novém kabátě
O Velikonocích  jsme  přemýšleli  s  pár  mládežníky,  co  s  naší 

mládeží. Chtěli bychom ji probudit a osvěžit. Nakonec z toho vyšlo 
pár myšlenek. Určitý řád, který by mělo každé setkání mít – prostor 
je dán   sdílení, písničkám i společné modlitbě. Hlavní novota je ale 
program. Děláme si ho většinou sami. Téma se točí okolo svědků 

víry - každý týden jeden z nás vybere životopis, kázání, knížku, zkrátka člověka, který ho 
oslovil. Petr jednou za čas  také přispěje svým programem. Vyprávění jsou velmi osobní 
a jsem vždycky zvědavá, o co se kdo chce podělit a co ho zajímá. Jsem ráda, že i když  
všichni  máme  spoustu  učení,  najdeme  si  čas,  abychom  si  dali   práci  s  programem 
a abychom při  úterních večerních setkáních naslouchali  druhým. To je  myslím hrozně 
důležité.  Za cíl jsme si  vytyčili, že na konci diskuse zkusíme společně napsat větu, dvě,  
které by shrnuly naše setkání. Začnou se tu postupně objevovat, abyste věděli, co tam ta 
mládež vlastně dělá, a kdyby vás zaujalo, o čem si povídáme, přijďte se podívat – každé  
úterý v 19 hodin!  

23.4.

Ježíšovská modlitba v díle J.D.Salingera    (Magdalena Jadwiga Hartelová)

„Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou, hříšníkem.“ jako cesta modlitby, která je 
neustálá a adresovaná Ježíši, také vždy pravdivá a opodstatněná. 

30.4.

Boží řeč, Francis S.Collins  (Kateřina Hejlová)

„Učíme se jazyku, vněmž Bůh stvořil svět“ - genetika a evoluce ve stvoření. Biologos.  
(Jan 1, 1-14)

7.5.

Kauza stvořitel, Strobel (Michael Heller)

Věda a existence Boha se nevylučují. 21.5.

Jak orat s čertem, Jan Heller (Matouš Heller) 

Bůh dopouští zlo na světě, protože dal člověku svobodu. Ale zároveň je dokáže proměnit 
v dobré. (Izajáš 45, 1-8)
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Ohlédnutí za výletem dětí aneb spaní 
v kostele

Nejdřív jsme jeli autobusem do Nebušic na svačinu. Kája nám upekla perník. Pak jsme 
šli na výlet  Šárkou do kostela. Bylo tam hodně pampelišek, tak jsme si z nich udělali  
náhrdelníky, náramky a prstýnky. Hráli jsme cestou desítku a bombu. Když jsme přišli do 
kostela, hráli jsme hry a pak jsme se dívali na film o Jonášovi. Jonáš byl brokolice. Potom 
jsme měli bojovku po stopách Přemysla Pitra. Pak jsme šli spát. Ráno jsme měli k snídani 
buchtu. A pak už začali chodit lidi na bohoslužbu.

Markétka Petříčková

- 8. 6. Svatba  M. Štamfestové a E. Kesla u Martina 
ve zdi v 11:11

- 20. 6. Svatba J. Exnerové a A. Šulce v modlitebně 
FS ČCE Praha Dejvice

- Devleskere  čkave  –  společná  bohoslužba  za 
pokojný život Romů, 27. 5, v 19,30, ekumenická 
bohoslužba v kostele sv. Martina ve zdi

Po  bohoslužbách  2. 6.  výlet  rodin  s dětmi  na  Žižkovskou věž  – 
s M. Študentovou

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 25. 6. 2013.
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Kalendář na červen 2013
Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

2. 6. Pro malé a velké na 
závěr školního roku

9. 6. s VP a křest dítek 
Zachových

16. 6. 

23. 6. 

30. 6.

7. 7.  s VP

A. Hudcová

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

Martin Prudký

P. Hudec 

Petr Brodský

P. Hudec

Biblická hodina Po prázdninách 

Děti Nedělní škola: neděle 9:30

Náboženství: po prázdninách 

ZŠ Suchdol: po prázdninách

Mládež a dorost Úterý 19:00 

x-cátníci Čtvrtek 20. 6. v 19:00

Sbor Naši pěvci Středa 18:30  

Křesťanská služba 2. 6. po bohoslužbách

Klub poznávání Po prázdninách 

Hodina pohybu Pondělí v 15:00

Setkání s hostem Po prázdninách

Staršovstvo Čtvrtek 6. 6. v 19:00 

Konfirmandi Čtvrtek 16:30

Zpívání ve 
Stodůlkách

Pátek v 9:30 
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