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O věčném životě s evangelistou Janem
Začíná podzim a s ním se do mysli mnohých z nás vkrádají otázky
vážné, otázky po smyslu života, po posledních věcech. Pustil jsem se
nedávno do rozhovoru s evangelistou Janem. Samozřejmě ne přímo, ale
skrze čtení jeho evangelia.
Milý Jane, co si myslíš o smrti? Bude ještě něco po smrti? Mohu se na
něco ještě těšit?
Milý Petře, tvoje otázka je pochopitelná, přirozená, ale já ti na ni takto
neodpovím. Začnu jinou otázkou. Myslíš, že existuje život, který smrt
nemůže zničit? Já ti říkám, že existuje. Ježíš žil takový život. Umřel
a přece žije dál. Jsem přesvědčen, že věčnost není jen záležitost daleké
budoucnosti, ale že se může stávat součástí tvého života. Již teď a tady.
A to se děje, když člověk věří v Ježíše Krista. On přece řekl: „Kdo věří ve
mě, má život věčný.“ Takže, když budeš milovat Pána Boha a své bližní,
budeš žít život věčný, který už pozemská smrt nepopře.
Děkuji ti, Jane, za inspirativní myšlenky. A já si z toho pro sebe tedy
vyvozuji, že člověk sice nemůže nemyslet na smrt, to patří k jeho
přirozenosti, ale měl by asi více myslet na život. Ptát se, jak život prožít
hodnotně. Jak být užitečný. A starší člověk se může ptát: „Co ode mě Pán
Bůh ještě očekává? Co dobrého ještě mohu učinit pro své bližní?“
A vlastně jsme si při tom vzpomněl ještě na pasáž z Hovorů s TGM.
Masaryk k tomu říká: „Ale život věčný nebude až po smrti a na onom světě
- žijeme ve věčnosti už teď a vždycky. To se rozumí, lidé si to neradi
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uvědomují, odkládají věčnost na dlouhé lokte, nechávají si ji v rezervě na
dobu po smrti. Ale věčnost máme žít už teď, tam, kde pracujeme a žijeme.
To je příklad Ježíšův.“
P. Hudec

Výtah z jednání staršovstva
- čtvrtek 3.10. 2013 v 19:00
ve sboru se konalo rozloučení se zesnulým br.
Hanušem Härtelem, na hřbitově v Písku se
Hykešovou a v krematoriu v Motole s br. Bedřichem
•

s. Ludmilou
Staňkem,
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

22.9. navštívili Hudcovi br. Jana Homutu ve Mšeně, v našem sboru
kázal Michal Šimek,
Naši pěvci byli na zájezdu v Německu v Oybinu,
prodává se brožura o ČCE - vydařená informativní příručka o naší
církvi,
13.10. - instalace J. Hudce v Mladé Boleslavi,
20.10. - podzimní bazar - výtěžek věnován na křesťanskou službu,
zajišťování obrazů pro bienále v Brně od pražských výtvarníků,
poslanci na konventu 9. 11. 2013 v Kobylisích: P. Hudec, J. Mašek,
P. Prosek - proběhne volba seniorátní farářky Romany Čunderlíkové
a seniorátní farářky pro mládež Martiny Lukešové,
navrhnout poslance do seniorátní JJ (navržena M. Uhlířová),
křest Jana Jüptnera (otec) a Josefa Blahoslava Jüptnera (syn) 13. 10.,
konfirmandi - příprava probíhá, nepravidelná účast konfirmandů, bude
konfirmován i D. Javornický, který chodí na individuální přípravu,
informace o scházení dětí - ve sboru se v týdnu setkávání nedaří,
s. f. Hudcová uvažuje o ukončení této nabídky, pokud nebude zájem.
V ZŠ Suchdol - výuka začíná od října, je přihlášeno 7 dětí (tři nové),
v rozmezí 1.-8. třída, výuka je nabízena jako kroužek, staršovstvo
souhlasí s úhradou nájmu za třídu,
mládež - schází se pravidelně, program si zajišťuje svépomocí ,
bibl. hodina - stálí účastníci, x-cátníci se začali opět scházet 1x měsíčně
účast na slavnostním poděkování sponzorům v Diakonii Stodůlky
(16. 9.) - zúčastnili se Tichý a Hudcovi,
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Ve středisku byla realizována změna vytápění - tepelná čerpadla, ve
smlouvě je garantována 50% úspora energie. Kapacita školy je plně
naplněna, poptávka převyšuje nabídku, pí J. Salzmanová je nová
vedoucí dílny, s. Caldová v červnu ukončila svou pomoc středisku.
S. Caldová upozornila na možnost podpory střediska ze strany
společnosti IKEA - ten, kdo vlastní IKEA kartičku, může navrhnout na
podporu speciální školu Diakonie Stodůlky,
sbírka na JTD bude na konci října, 6.10. sbírka na sociální
a charitativní pomoc,
obdrželi jsme nabídku účasti na konferenci v Ostravě pořádanou
občanským sdružením PANT ve dnech 12. - 13. 12. 2013, kde bychom
mohli prezentovat DVD o P. Pittrovi - konzultováno se s. M. Žárskou,
br. f. M. Šimkem, staršovstvo navrhuje uhradit případné náklady
spojené s účastí na konferenci,
obdrželi jsme zprávu o činnosti celocírkevního kazatele
br. P. Brodského,
SR vyzývá k promýšlení cesty samofinancování ČCE - materiály
mohou být zájemci, který se chce zapojit do této diskuse, zaslány
e-mailem,
2. 11. ve sboru v Nuslích proběhne konference k problematice
samofinancování ČCE - za náš sbor budou delegáty br. Mašek
a br. Sýkora,
nahrávání bohoslužeb - br. Jindřich Ansorge zakoupil pro sbor nové
nahrávací zařízení, je možné je využívat na všechny sborové akce staršovstvo dárci děkuje.

Bienále pro Diakonii 2013
Při prvním ročníku Bienále s mottem „Sestoupení do zahrady“ bylo na
jaře 2007 vystaveno zhruba sto dvacet děl (malba, kresba, grafika,
ilustrace, fotografie, keramika), která darovalo více než šedesát umělců
různých generací. Přímý elektronický prodej vynesl 700.000 Kč, které byly
věnovány na budování denního a týdenního stacionáře pro mladé lidi
s kombinovaným postižením ve středisku Diakonie ČCE v Praze 13.
Druhý ročník Bienále s volným tématem „I noc se stane světlem“
proběhl v dubnu 2009, v době českého předsednictví v EU. Proto byli
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přizváni také umělci ze zahraničí. Bienále mělo podobný formát jako první
ročník (návazné výstavy ve Stodůlkách a Dejvicích, úvodní koncert
s dobročinnou aukcí, další doprovodné programy) a přineslo 850.000 Kč,
díky nimž byl projekt stacionáře dokončen a v září 2009 i úspěšně
zprovozněn.
Třetí ročník Bienále pro Diakonii s tématem „Dejte nám místo ve svém
srdci“ se uskutečnil od 30. září do 10. října. Výtěžek byl věnován na
potřeby Střediska Diakonie ve Stodůlkách.
"Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci," to je motto Bienále
pro Diakonii 2013.
IV. ročník Bienále pro Diakonii se poprvé uskuteční v Brně. Chce tak
navázat na úspěšnost Bienále, pořádaných v Praze - Dejvicích. Akce se
uskuteční od 13. do 17. listopadu v Blahoslavově domě na Lidické 79.
Výtěžek akce organizátoři věnují na výstavbu Chráněného bydlení
Nosislav. To bude sloužit seniorům a lidem s tělesným zdravotním
postižením ve věku nad 40 let. Provoz zařízení zajistí Diakonie ČCE středisko v Brně ve spolupráci s Farním sborem Nosislav.

Výstavbu bydlení financuje z velké části Regionální program
Jihovýchod, jako spoluúčast na tomto projektu přispěje Diakonie částkou
3 321 812 Kč. Minulý rok zahájila Diakonie sbírku na výstavbu tohoto
bydlení, ke 30. červnu lidé darovali více než milion korun. Bienále je proto
jednou z možností, jak k celkové výstavbě přispět.
Celý projekt Bienále je založen na práci nehonorovaných dobrovolníků,
kteří však přispívají nejen svým volným časem a elánem, ale také svými
profesionálními schopnostmi. Organizátoři Bienále doufají, že vložené
dobrovolnické aktivity přinesou dobré ovoce v podobě spokojených
návštěvníků a dobrého výnosu ve prospěch podporovaného projektu.
Pořadatelem IV. ročníku Bienále je Diakonie ČCE - středisko v Brně,
které uhradí výdaje spojené s přípravou. Do příprav akce se taktéž zapojí
všechny brněnské sbory, které nemalou mírou přispějí na organizaci akce,
stejně tak evangelický sbor v Nosislavi. Bienále proběhne v prostorách
Blahoslavova domu II. brněnského evangelického sboru, které poskytne
technické zázemí pro přípravu projektu. Dále se snažíme oslovit sponzory
a získat partnery pro samotnou realizaci Bienále i jeho propagaci.
Vernisáž prodejní výstavy spolu s dobročinnou aukcí a koncertem Jana
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Budaře proběhne 13. listopadu od 19:00. Všechna díla, která umělci na
Bienále poskytnou, budou prezentována v on-line katalogu na tomto
webu: www.bienaleprodiakonii.cz.
Záštitu nad Bienále pro Diakonii převzali:
Joel Ruml, synodní senior ČCE
Michal Hašek, hejtman Jihomoravské kraje
Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Pavel Fröhlich, starosta městyse Nosislav
Městys Nosislav

Program:
13. listopadu 2013, 19:00
vernisáž prodejní výstavy, dobročinná aukce a koncert Jana Budaře
14. listopadu 2013, 18:00
prodejní výstava, workshop o kávě, hudební performance IAN
15. listopadu 2013, 18:00
prodejní výstava, ochutnávka a prodej nejen nosislavských vín, cimbálová
hudba Pajtáš
16. listopadu 2013, 10:00
prodejní výstava, šachový turnaj, burza jídla,
oslava 20 let brněnské Diakonie
16. listopadu 2013, 18:30
koncert Noční optika
autorské čtení básníka Víta Slívy
17.listopadu 2013
prodejní výstava, společné bohoslužby
(převzato a zkráceno z internetu )
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Podporují nás
Českobratrská
církev
evangelická
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Vzpomínka na sestru Hykešovovu
V pátek 27. 9. 2013 jsme se rozloučili v kruhu rodiny se zesnulou
sestrou Ludmilou Hykešovou. Rozloučení se konalo na Lesním hřbitově
v Písku při rozptylu jejího popela. Na úvod jsem četla slova Písma, která
při této formě zněla velmi působivě:
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu
v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (Gn 2,7)
Vše spěje k jednomu místu, všechno vzniklo z prachu a vše se
v prach navrací. (Kz 3,20)
A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.
Víra byla nedílnou součástí života zesnulé sestry. V dětství ji
ovlivnilo působení faráře Ruperta. Rodina Franců se třemi dětmi tehdy žila
na Slovensku. Oba rodiče byli umělecky nadaní a byli to gymnaziální
učitelé kreslení a deskriptivy. Po roce 1934 se rodina vrátila ze Slovenska
do Čech a přišla právě sem do Písku. Tatínek však velmi záhy zemřel. Po
válce po ukončení studií sestra Hykešová v učitelské tradici pokračovala,
vyučovala přírodopis. Rok 1954 znamenal v jejím osobním životě velkou
změnu. Nedlouho po návštěvě svého bývalého profesora Hykeše se za
něho provdala. Velký věkový rozdíl (30 let) pro ni nehrál roli. Manželství
však trvalo pouhý rok a půl a krátce po smrti manžela se narodila dcera
Ludmila a po celý zbytek života zůstala sestra Hykešová se svou dcerou
sama. Postupem času se rodina rozrostla a sestra Hykešová se mohla
radovat ze tří vnoučat a 4 pravnoučat.
Do roku 1987 patřila do sboru v Holešovicích, kde byla také určitý čas
ve staršovstvu a prožila zde charismatické období a rozdělení sboru. Já
jsem ji poznala v roce 1998, když jsme přišli do dejvického sboru.
S. Hykešová byla tehdy po první mrtvici. Pamatuji, jak byla šťastná, když
se jí podařilo přečíst nahlas oddílek z Bible na biblické hodině. Snažila se
mluvit i hýbat. Neděli co neděli také přicházela na bohoslužby. Myslím, že
se cítila dobře v dejvickém sboru, měla zde své místo. V r. 2008 ji postihla
mrtvice podruhé a od té doby už nemohla být sama a pobývala v různých
zdravotních zařízeních. Naposledy v Krči v Domově pro seniory, kde jsme
ji s dalšími členy křesťanské služby navštěvovali. Sborové obecenství jí
chybělo. A tak si aspoň sama čítávala v Bibli, která byla skutečně hodně
SOUTERRAIN listopad/2013 - str. 7

opotřebovaná z každodenního užívání; ráda čítala sborový časopis Suterén
a další církevní tisk a zajímala se o dění ve sboru. V poslední době velmi
špatně mluvila, a tak komunikace s ní byla obtížná. Kdykoli jsem přišla,
sáhla okamžitě po Bibli a už jsme v ní listovaly. Byla totiž plná různých
výstřižků a fotografií. Mezi nimi zaujímal své místo Masaryk. Také zde
měla fotografie farářů- Miloše Rejchrta i nás dvou. Aspoň takhle na
fotografiích nás měla po ruce. Podobně jako v nástěnném kalendáři na
fotografiích své nejbližší. Pohled na ně ji těšil. Byla tak obklopená těmi,
kteří ji měli rádi. Slzy, to bylo pro ni v poslední době docela
charakteristické, nebyly to ale jen slzy lítosti a smutku ze situace, v jaké se
ocitla. Ale leckdy i slzy radosti a něhy. A proto když jsem ji navštívila
naposledy - bylo to 2 dny před smrtí, rozpoznala jsem, že se něco děje.
Jako by pramen slz vyschnul, už ani k tomu neměla sílu. Nevím, jestli mě
poznala, ale zdálo se mi, že už je někde jinde. Ani mě nepřekvapilo, když
mi 9. září příbuzní oznámili, že jejich maminka, babička a prababička
zemřela.
Nevím, jak měla s. Hykešová vyřešené či nevyřešené otázky posledních
věcí. Ale z její Bible bylo zřetelné, že některé stránky hodně často obracela
a v nich si četla. I na tyto otázky tam možná hledala odpovědi. Věřím, že
právě Hospodinovo milosrdenství, o němž jsem jí na její přání při své
předposlední návštěvě četla ze žalmu 103, ji provázelo i v posledních
chvílích jejího života. A s jistotou a nadějí, že s. Hykešová je už v Boží
blízkosti, kde není pláče ani bolesti, ba ani smrti, jsme se s ní rozloučili. Na
závěr jsme zazpívali její zamilovanou píseň č. 182 Pán Bůh je síla má,
všechna obrana má, bezpečně má státi aniž se lekati duše má.
A. Hudcová

Bratr doc. PhDr. Miloš Calda se v těchto dnech dožil 70 let.
Je pravda, že málem před stoletím padesátiletého básníka Vrchlického
veřejnost oslovovala jako ctihodného kmeta, pro Miloše Caldu však, i přes
jeho sedmdesátku, platí jen ta první část takového označení. Ale rozhodně
pro něj plně platí Nerudovy verše o nutnosti vydobýt si vlastní cti, i přes
onen krásný šperk slávy vlastních otců, s nímž se Miloš Calda může taky
chlubit: Ty verše naplnil.
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S Milošem Caldou se ve sboru s plným vědomím nejen potkáváme,
nýbrž i potýkáme již od naší po konfirmační doby - tehdy v dorostu či ve
sdružení, jak před pěti desetiletími byla dejvická mládež podle svého věku
členěna. Uvědomovali jsme si již tehdy, že nevyčníval jen vzrůstem. Tak
si to také uvědomovali a připomínají to i jeho evangeličtí spolužáci z jejich
středoškolské doby.
Zřejmě díky houževnatosti své osobnosti, kterou prokázal nejen
duševně ale i manuálně, a v neposlední řadě i manažersky - při správě
zděděných, ale i vlastní pílí a obezřetností pořízených nemovitostí,
především však při vedení, po roce 1989 jemu svěřené, Katedry
amerických studií FSV UK -, dokázal z ruin či na zelené louce vykřesat
funkční zařízení, odpovídající moderním potřebám jak jeho rodiny, tak
celé naší společnosti. Připomeňme jen i četná pozvání, která se mu
opětovně dostávají na různé televizní debaty či odborné konference,
vztahující se k jeho kvalifikaci - amerikanisty. Na FFUK v 60. letech
vystudoval anglistiku a filosofii a profesně uplatňoval, jak vidno, tu
anglistiku, a zde je nezbytné podotknout, že vždy z hlubokého, avšak
velice bystrého filozofického pohledu.
Amerikanistika se bezesporu plně pojí s politologií, a měli bychom si
uvědomit, že Miloš Calda ve svém celkovém politickém pohledu nikdy
nepodlehl leckterému líbivému módnímu politickému postoji, mnohdy
hraničícímu s anarchií, a své politické vnímání utvářel, v souvislosti se
svými hlubokými znalostmi obecné i americké politologie, v demokraticky
státotvorném duchu. Zde je třeba zmínit i Caldovu překladatelskou práci podle mě především překlad knihy Umění diplomacie od Henryho
Kissingera.
A to nejkrásnější na konec. Miloš Calda se svou ženou Danou živě žijí
spolu s naším sborem, jak jeden, tak druhý pracovali či pracují ve
staršovstvu a sborem prošli i jejich děti - a do sboru se vracejí. Významné
je i Milošovo působení v celocírkevním Poradním odboru pro společenské
a mezinárodní záležitosti.
Zřejmě to prošlo již v oznámeních, ale proč ne ještě jednou milému
Milošovi nepopřát i nadále hodně zdraví a požehnání i do dalších let, aby si
tak uchoval hodně sil pro svou práci i péči o rodinu.
Marek Světlík
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Oslava výročí 400 let od vydání Bible kralické 1613-2013 v Kralicích nad
Oslavou

Přednáška: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari,
vědecký pracovník oddělení dějin 19.století Historického ústavu AV
Zaměření jeho vědecké činnosti je na církevní dějiny 18. a 19.století se
zřetelem na protestantskou společnost.
KOSTEL A OBRAZ? Protestantské přístupy k umění
Přednášející se pokusil zodpovědět v makro-časovém limitu na otázky:
-Existuje něco jako evangelické umění?
-Jaký byl a je přístup evangelíků k architektuře a kostelům.
Zmiňuje protestantského teoretika Emila Edgara (vlastním jménem Emila
Kratochvíla, českého architekta), který se ptá:
Je úkolem protest proti přežitým náboženským formám? Využívá umělec při
tvorbě tvořivou fantazii? Kopíruje katolické umění?
- Jak se chováme ke svému kulturnímu dědictví, zůstávají trosky anebo je
rekonstrujeme?
Nápisy na stěnách (obsahem věrné Bibli a zároveň s pedagogickým
působením) jsou typickými znaky umění tvořené evangelíky; též uměřenost
a střídmost ve formě a v obsahu; přísné přístupy k zobrazování (hereze); zápověď
symbolického výrazu.
Rozdělení přístupů k historické architektuře a umění
I.Pojetí rehabilitační: návrat do původního stavu či vzhledu, co ponechat
a zachovat, co je hodnotnější, musí být podklady pro rekonstrukci, např.
evangelíci nesměli stavět věže (Huslenky-modlitebna, architekt Jurkovič)
Obnova pouze určitých částí (Veselí na Vysočině - evang. citát „Oslavujte
Hospodina“)
Odmítání zlacení místo toho používání žluté barvy.
Horní Čermná ve východních Čechách = rehabilitační přístup Miroslava Rady,
obnova desek a kalicha.
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II.Pojetí tradicionalisticko-kreativní: tj. Bez závislosti na přesném
předchozím vzhledu a dokladech
- tvůrčí pokora, schopnost poslouchat; např. kaple Betlémská (štíty) nebo
kostel v Lysé nad Labem.
III.Pojetí kreativní: vazba vycházející z kontextu - Jimramov (Miroslav
Rada).
IV.Pojetí kontrastní: popírá kontex.
V poznámkách přednášku zachytila E. Javornická

Grafický tisk původní destičky
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Zážitky z ESBU - ekumenického setkání s biblí a uměním
Jednu z prvních informací o ESBU jsem získal z článku sestry Jany
Jindrové v Souterrainu r. 2011. Už následujícího roku, tedy loni jsem se
také zúčastnil týdenního programu ESBU v Třebíči s tématem „ O moci
medií „, vycházejícím ze starozákonního „Vzdal ode mne šálení a lživé
slovo“ (Př 30, 8) a novozákonního „Vaše Ano ať je vždycky Ano a Ne ať je
Ne“ (Jak 5, 12). Toto aktuální téma bylo probíráno v řadě přednášek
a následujících diskusí, jejichž autory a moderátory byly také známé
osobnosti, jako socioložka Jiřina Šiklová, filozof Jan Sokol, či Petra
Procházková, Daniel Raus, Karel Hvížďala, Jefim Fištejn, ale i Pavel
Klinecký, autor zajímavých rozhovorů v pořadu „Uchem jehly“ v ČT
a řada dalších osobností. Jistě k tomu přispěl i současný předseda výboru
ESBU Michael Otřísal svými zkušenostmi z náboženského vysílání ČT,
který také organizoval promítání dvou filmů k dané problematice a diskusi
o nich.
Byl jsem rád, že jsem mohl také vznést otázku, která mne dlouhodobě
zajímá, totiž úloha medií při značně skeptickém hodnocení stavu současné
společnosti. Bezpochyby je velkým přínosem medií včetně investigativní
žurnalistiky, že se veřejnost rychle dozvídá o různých nepravostech, třeba
o korupci nebo o některých problémech s potravinami, ale při hlubším
pohledu na daný problém by neměla chybět otázka, zda tomu nebylo
mnohem hůře v dobách minulých, tedy v minulých desetiletích či staletích,
kdy takový mediální dozor chyběl nebo nebyl připuštěn.
Letošní program ESBU byl věnován problematice strachu s odkazem na
verš „Neboj se, jsem s tebou, jsi můj“ (Iz 41, 10). I toto náročné téma bylo
pojednáno z různých hledisek a nechyběli zase Jan Sokol a Jiřina Šiklová,
panelovou diskusi řídil také Martin Putna, řada odborných poznatků
zazněla i v přednáškách Prokopa Remeše či Radkina Honzáka a dalších.
Zajímavá byla i přednáška Zuzany Peterové, zástupkyně židovské obce.
V původním programu se počítalo i s přednáškou Róberta Bezáka,
bývalého arcibiskupa z Trnavy. Ten se však nemohl dostavit. Byly také
promítány 2 filmy, spojené s fenoménem strachu (Životy těch druhých,
Ruka) a opět následovala kvalifikovaná diskuse k nim.
Filmové umění není ovšem jediným oborem, s nímž se účastníci ESBU
v Třebíči setkávají. Jak loni tak letos jsem tam zažil krásný varhanní
koncert v Basilice sv. Prokopa, která je označována za klenot středověkého
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stavitelství. Je zapsána mezi památkami UNESCO, stejně jako nedaleká,
jedinečně zachovalá židovská čtvrť Třebíče se dvěma synagogami
a hřbitovem. To také patří k výhodám pořádání ESBU letos už pátý rok
v Třebíči. První akce ESBU byla r. 1993 v Bechyni, každoročně až do
r. 2003 a od r. 2004 do r. 2008 v Novém Městě n. M.
Velmi zajímavým zážitkem loňského i letošního ESBU byl celodenní
výlet do zajímavého okolí Třebíče. Loni to byly Kralice, samozřejmě
s návštěvou Památníku Bible kralické a Náměšť nad Oslavou, letos pak
Telč a Slavonice.
Svým způsobem zajímavým tématem pro ESBU by mohly být
i nedaleké Dukovany s atomovou elektrárnou. Většina zmíněných akcí
a také ubytování účastníků v Třebíči se ostatně realizuje v hotelu
s příznačným názvem Atom. Prostory tohoto hotelu bývají k dispozici i pro
další zajímavé akce, jako např. koncerty (třeba klavírní R. Kvapila),
příležitostné výstavy, pro fair trade obchůdek nebo tradiční gardenparty
s řadou vtipných vystoupení účastníků. Během přednášek a diskusí
zaznívají v prostorách hotelu také písně z ekumenického zpěvníčku ESBU.
Pravidelnou součástí programu ESBU je ovšem i ekumenická
bohoslužba s Večeří Páně v třebíčském kostele ČCE.
Akce ESBU ukazuje, jak různé možnosti kontaktů se v ekumenické
sféře nabízejí.
Dušan Čurda

„Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení
…….“ (Ex 20,5)
Několik poznámek z cyklu přednášek „Desatero pro 21. století“
Mgr. Davida Nováka, kazatele Církve bratrské a vysokoškolského
pedagoga, působícího t. č. i na Univerzitě volného času.
Podíváme-li se kolem sebe, vidíme, že to, co udělali naši otcové
(rodiče), to si musíme opravdu odskákat. Naslouchá-li kazatel příběhům
mnoha lidí, zjišťuje, že značná část jejich problémů je daná tím, co zažili
se svými rodiči. Rodiče poznamenávají děti v dobrém i zlém. Viny,
nepravosti a pochybení rodičů jsou baťohem na zádech dětí až do hrobu.
Vzpomeňme na potomky některých nacistických zločinců, jak těžce se
vyrovnávají s tím, co spáchali jejich otcové. V novinách jsme nedávno četli
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o dceři komunistického prokurátora Vaše, jakým břemenem jsou pro ni
vzpomínky na otce.
Bratr kazatel Novák nám vyprávěl, jak ho vyhledala žena uvažující
o sebevraždě. Důvodem jejích trýznivých myšlenek bylo, že hluboce sama
sebou pohrdala. Považovala se za hloupou a ošklivou, jak jí to v dětství
sdělovali její rodiče. Přitom absolvovala dvě vysoké školy a byla
i příležitostnou modelkou. Stále se snažila dokázat rodičům i sobě, že je
jiná. Nedařilo se jí to. Pohled do zrcadla, kde viděla krásnou ženu ani
pohled na dva vysokoškolské diplomy jí nepomáhal. Byla hluboce zraněna
na duši.
Někdy způsobí i jiná necitlivá poznámka tragedii, například řekne-li
otec dcerce, že je tlustá. Tím se snadno rozjede anorexie (porucha příjmu
potravy), s kterou pak dívka po léta bojuje s pomocí lékařů a někdy tento
boj končí smrtí.
Je hrozně těžké zbavit se takového poranění a odstranit takovou
emocionální jizvu. Jedinou cestou - a opravdu velmi těžkou - je odpuštění.
Tím se lze odříznout od toho tíživého břemene.
To, co platí v osobním životě, platí i v životě veřejném. Například
v ekologii nás zatěžují hříchy či neuvážené postupy minulých generací.
Platí to i pro vztah mezi národy. Vzpomeňme na válku na Balkáně,
vyvolanou jizvami nezhojenými po staletí. I u nás máme starou jizvu obsazení pohraničí a pak zas odsun Němců. Tato historická jizva stále budí
emoce, naposledy při prezidentské volbě. Historie zůstane, tu nezměníme,
ale odpuštění umožní odstranit vinu.
Většina z nás jsou také rodiče. Není jedno, co děláme a říkáme. Svým
jednáním ovlivňujeme životy druhých a především pak našich dětí.
V jedné knize říká manžel své ženě: „Je dobré držet se Božích
přikázání, to umožní člověku jít v životě rovně, podle čáry, a nezatížit
břemenem své děti.“ Možná právě proto je to v desateru zdůrazněno,
abychom si dali velký pozor na své jednání a svá slova.
Jana Oliveriusová

SOUTERRAIN listopad/2013 - str. 14

Taizé: Dny důvěry v Praze (15. - 17. listopadu)
V blízké době se v Praze uskuteční celostátní setkání mládeže, které
organizují bratři z Taizé, ekumenické řeholní komunity ve Francii. Ta má
v současnosti přibližně sto členů z dvaceti pěti různých států napříč
kontinenty.
Obsah setkání bude odpovídat tomu, jak vypadají setkání přímo v Taizé:
Modlitby se společnými vícehlasými zpěvy, biblické přednášky a na ně
navazující diskusní skupinky, společné jídlo, ticho k modlitbě.
Kde je možné dovědět se víc?
www.dnyduvery.cz Tady jsou další informace k setkání a je třeba, aby se
zájemci o setkání také zde zaregistrovali?
Mohu nějak pomoci s organizací a chodem setkání?
Ano. Na uvedených stránkách je především odkaz na nabídku
ubytování. Setkání je celostátní a členové pražských sborů a farností jsou
žádáni o nabídku noclehu pro mimopražské. Ostatně i to je způsob, jak se
zažít společenství, o něž jde ve Dnech důvěry v první řadě.
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Ta naše mládež
3. 9. 2013 Poprázdninová mládež, domluvili jsme se,
že se pár týdnů budeme probírat listem Filipským.
10. 9. 2013 Fp 1,1-1,11 (Filip H.) a vyprávění
o setkání mládeže a pamětníků na místě koncentračního tábore ve
Flossenburgu (Benjamin H.)
17. 9. 2013 Fp 1,12-26 (Matouš Heller) a promítání fotek ze svatby
Judith a Marka Stoklasových (a dort!)
24. 9. 2013 Fp 1,27 - 2,11 (Kateřina T.) „Považujte jeden druhého za
přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen
jemu.“ Nesmí při tom ale zapomínat sám na sebe a zdravý vztah sám se
sebou. Na závěr jsme si přečetli kázání na téma: Miluj bližního svého jako
sebe samého od O.Macka z knížky Desatero, kterou na jaře vydal.
1. 10. 2013 Fp 2,12 - 2,17 (Michal H.) „S bázní a chvěním uvádějte ve
skutek své spasení!“
8. 10. 2013 Fp 3.kapitola (Filip H.) Jak se čte list Filipským? A druhý
program zpívání.
12.-13. 10. Společný mládežnický víkend - nejeli jsme do Mšena, našli
jsme azyl u Hartelů v Nebušicích. Promítali jsme si dokument o Pitterovi
Milujte své nepřátele.
15. 10. 2013 Fp 4, 4-7 (Kateřina T.) Přečetli jsme si i Lk 2, 1-14; Ga 5,
22-24; Mt 6, 25-34. Radujte se v Pánu vždycky!
Tímto jsme uzavřeli list Filipským. V druhé části jsme z mládežnické
krabičky pod Ámosem vybrali po dlouhé diskusi na další měsíc a půl
oříšek - knihu Kazatel.
22. 10. 2013 Kaz 1,1-11 (Sandra) Pomíjivost, ale ne marnost!
Poté vyprávěla Irena o červencovém sjezdu mládeže ve Francii (Le
grand kiff).
A bohatý třetí program :-).
Kateřina Tichá
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Přemysl Pitter - Milujte své nepřátele - písemná "diskuze"
O víkendu 12.-13.října jsme s mládeží uspořádali výlet. Původně jsme měli
jet do Sedlce u Mšena, k Homutům na chalupu, ale kvůli Alešově rozbitému
kotníku jsme nakonec našli azyl u Härtelů - ve stylu příměstských táborů. Do
tábornických let jsme se rádi vrátili s Benjaminovou hrou. Promítli jsme si
delší verzi dokumentu o Přemyslu Pitterovi, mnozí z nás o něm slyšeli poprvé.
Měla jsem dojem, že je to velký idealista, ale dělá mnoho dobrého:
TO SE MI LÍBÍ. Je lepší být naivní idealista a snažit se o něco dobrého,
než být "realista" a říct, že to nemá cenu. Řekl bych, že jsem taky idealista
a "dělat mnoho dobrého" to bych rád.
- Ale jako "naivní idealista" se ti někdy může stát, že zažiješ VELKÉ
zklamání v tom "zlém světě". Nebojíš se takového zklamání?!?
- Zklamání asi k životu patří, ale vyplatí se už kvůli tomu "dobrému",
o které usilujeme (i když se nám to nedaří).
- Je dobré být připraven na zklamání...chybami se člověk učí.
- Myslím, že pokud i ten "naivní idealista" zažije v "tom zlém světě"
zklamání a zabuduje ho do svého přesvědčení, že pořád nemusí být šťastný
konec, může se jeho "naivní idealismus" změnit v mnohem silnější
přesvědčení a přestane být "naivní".
- Takže "ideální varianta": realistický idealista nebo idealistický
realista?? :/ ??
- Já bych řekl, že to první je o kousek lepší.
- To slovo "naivní" možná působí zbytečný zmatek. Není to ideál být
naivní, ale napsal jsem, že je to lepší než se nesnažit. Já osobně vím o zlém
světě, ale to je ještě větší motivace k dobru. Bezchybný svět by to
nepotřeboval.
- Kdo jiný než "naivní" idealista může něco dobrého udělat. Jestliže realista
nevidí žádné dobro, těžko je může vykonat. V tomto "zlém" světě je jen
nedostatek dobra. Je lepší být "naivkou" a dobro hledat než být "realistou"
a s nedostatkem dobra se smířit.
- Je možné se smířit s nedostatkem dobra ve světě, ale ne ve stylu
rezignace, ale spíše ve smyslu připravenosti/motivace pro mě, který s tím
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smířený být nechce a chce s tím něco dělat. -> Paradox... smířen ale nesmířen
- Řekl bych, že i realista může konat dobré věci - jen snad - mít nějakou
vizi může být o poznání těžší.
- Realista bez ideálů o idealismu už tuší, že jeho nápad by NEMUSEL
vyjít, protože "zná" jak to chodí a pak mu chybí potřebné odhodlání a nervy
k činu.
- Pokud chce člověk něco změnit, musí být i realista, ale to neznamená, že
nemůže mít ideály. A být realistou neznamená vzdát se touhy posouvat
hranice, mít odvahu udělat něco nečekaného.
Kdo je idealista? - Je to někdo, kdo má nějakou vizi (=nápad/myšlenku),
nebo je to snílek s hlavou v oblacích, který buduje nereálné konstrukce...?
Všechno většího významu zpravidla začíná právě myšlenkou, kterou někdo
nemá strach rozvíjet. Takový realista, který se nebojí své ideje realizovat je
pro mě vzorem a to snad i proto víc, že ostatní společnost ho přes jeho
milosrdenství odsuzovala a kladla mu v jeho snažení překážky.
Kdo se pokládá za idealistu ať udělá čárku: ///// (z 10 - pozn. red.)
"Nezabiješ." A to slovo donutí mě odpouštět a milovat všechny bez rozdílu.
Je zajímavé sledovat vývoj osobnosti od sebevraždy (pokusu) k žití výše
zmíněného citátu.
- Myslím, že to má k sobě blíž, než se zdá. Pkud se někdo (vyšší
inteligence) chce pokusit o sebevraždu, má jistě silný pocit prožívání vlastní
existence a s tím spojené i odpovědnosti za ní. Zklamání svého vlastního bytí,
jeho smyslu, vede k myšlence na sebevraždu. Naplnění existence je pak
naopak její sdílení s druhými. Skoro jako by charitativní práce byla výsledek
domyšlení sebevraždy...
- Lépe bych to nenapsala. Zklamání, pocit vlastní nedokonalosti,
nedostatečnosti, a z toho se zrodí poslání a tahle síla. A vzatí na sebe
odpovědnosti, která je velká a těžká.
- Moc se mi líbil ten jeho10% výrok, když si uvědomil: "Můj život už mi
nepatří."
Nevím, jestli je možné milovat opravdu bez rozdílu jenom na základě
"nezabiješ".
- Spíš než na základě slova, tak na základě víry a důvěry k tomu, kdo to
slovo řekl. Nezabiješ => odpustíš => miluješ bližního svého jako sebe
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samého.
- Šipka od nezabiješ k odpustíš? Není to trochu unáhlené? Upřímně, kdo
z vás umí doopravdy odpustit...
- Je to opravdu těžké.
- Mě ta šipka nezabiješ => odpustíš dá smysl. Pro mě nejde jen o fyzické
zabití, ale také o zabíjení vztahů. A pokud s někým nekončíme, nevykašleme
se na něho, "nezabijeme vztah", i když nám křivdí => to je odpuštění, ne?
- Co říká Ježíš Kristus o zabití? I v myšlenkách... stejně jak je těžké nezabít
člověka v myšlenkách či slovech, je těžké mu v myšlenkách doopravdy
odpustit. Stejně tak i ve skutcích.
- Nejenom. Vedlo ho k tomu i dvojpřikázání lásky a "milujte své nepřítele".
Citát je jen vytržený z celého kontextu.
Opravdu se dá vše odpustit? Není to jen "převlečené" smíření se
s minulostí.
- Myslím, že když nedokážeš něco odpustit, nemůžeš se s tím nikdy smířit.
Pořád to v tobě bude...
- Pro mne odpustit neznamená zapomenout, ale začít znova, a přitom dobře
si uvědomit, co se stalo a že by se něco takového už nemělo opakovat.
- Já si nemyslím, že je dobré nějakou vinu smazat, to by znamenalo, že
bychom příliš rychle na zlo zapomněli a třeba by se opakovalo?! Vina, která se
stala, stala se. Ale můžeme ji opustit a znovu jít dál.
- Pro mne odpustit znamená udělat tlustou čáru. Už to nikdy nevytáhnu. Už
to nebudu připomínat, předhazovat. Už je to skončená záležitost. Neříkám, že
budu vždy budu vždy vyhledávat společnost toho druhého, ale už to vždy
bude minulost.
- Protože jak můžeme kdykoli říct, kdo je doopravdy vinen... my nikdy
neznáme celou pravdu.
A nebylo příliš kruté dát dohromady děti - sirotky - s dětmi vrahů jejich
rodičů? A nebo dokonalý obraz, kterého jsou schopny snad jen děti - milovat
své nepřátele.
- Nebylo to kruté :)
- Určitě je to nepředstavitelné, ale fungovalo to. Ne vždycky to byly sirotci
a děti vrahů rodičů!...
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- Přijde mi spíš, že tam spolu byli děti, jejichž rodiče se zabili navzájem.
Takže "vlk s vlkem" nebo "beránek s beránkem", jak chcete:) Němci
z českých koncentráků a Češi z německých.
- Před válkou bylo zvláště v Sudetech běžné, že si děti na pískovišti hrály
spolu a bylo jim jedno, zda to jsou Češi, Němci... A navzájem se domluvily,
i když se nikde neučily jazyk toho druhého.
- Připomíná mi to obraz Božího království, kde si hraje vlk s beránkem.
- Němka, modrozelená blůza: P. Pitter vysvětlil, že jsme dobří lidé a tak to
tak bylo...
- Láska a odpuštění pramení zejména z porozumění. P. Pitter porozuměl
dětem a okolí. Pochopil, že děti za nic nemůžou a miloval je. Také se snažil
porozumět ostatním lidem a učil to samé děti. Svým příkladem zasazoval
novou lásku a odpuštění.
- Otázka ale je, jak bychom v takové míře toho byli schopni my, v našem
věku nebo starší. Je i pak možné takové ideální smíření, hrát si na jednom
pískovišti, a neřešit toho druhého? Byli by toho schopni i rodiče těchto dětí?
- Myslím, že by to trvalo déle, ale možná by toho schopni byli. Kdyby
viděli u Pittera jeho příkladný přístup. U těchto dospělých by to možná bylo
jako u těch šestnáctiletých Hitlerjugend. Byli zpolitizování, ale dobré je
přemohlo, po delší době.
Já slovo "nezabiješ" vůbec nechápu jako "odpouštěj a miluj všechny bez
rozdílu". Nezabiješ je pro mě jednoduchý standart, ale odpouštět a milovat své
bližní je pro mě dost těžké, dokonce navíc nepřátele.
- "Milovat všechny" to je také taková hippie myšlenka. Ani tehdy ani jindy
v minulosti to nikdy moc nevyšlo. Něco na tom zabraňuje širší společenské
aplikaci. Ta se vždy zvrtne. Jen pokud se tím budeme řídit sami, ze svého
vnitřního rozhodnutí, a nikdy a nijak to nenutit ostatním, může fungovat.
- Nedokáži milovat všechny. Kolik lidí třeba při práci v nemocnici mi není
příjemných. Ale vždy si zachovám, teda snažím se, úctu ke každému. Mně dá
zabrat milovat své bližní a už i v tom někdy selhávám...
- Úcta = součást lásky, takže se o to snažíš. To, že se někdo snaží je
důležitější než výsledek.
- Souhlas. Jde o lásku v širším slova smyslu a o tu snahu.
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Životopis JUDr. Bedřicha Molnára.
Můj děd JUDr. Bedřich Molnár (1846 – 1928) napsal paměti, které nazval
„Z farského koutku“. Z nich čerpám pro napsání jeho krátkého životopisu.
Dědeček byl v letech 1925 -1928 předsedou kazatelské stanice naší církve
v Praze – Dejvicích, proto by následující řádky mohly zajímat některé, zvláště
starší členy našeho Dejvického sboru.
Zmíním se na začátku o dvou předcích mého dědečka. Jeho děd Petr
Molnár, narozený v Uhrách, absolvent bohosloveckého vysokého učení
v Šáryšském Potoku, byl povolán v době po vydání Tolerančního patentu 1781
jako mnozí jiní mladí bohoslovci maďarští do Čech, kde byl nedostatek
evangelických duchovních sil. Sionský básník Jan Pelíšek věnoval těmto
prvním uherským věrozvěstům báseň „Čeští toleranční apoštolé“, v níž líčí
odhodlání, nadšení a oběť těchto mladých mužů, kteří opustili svou vlast
a svůj národ, aby se dali v službu našemu národu pro království Boží.
Otec Bedřichův Jan, narozený 1797 již v Čechách, vystudoval theologii
helvetského vyznání na Slovensku a stal se ve věku 23 let farářem
evangelického reformovaného sboru v Hořátvi u Nymburka. Zde působil až
do své smrti v roce 1852. Oženil se ve třiceti letech s Marií Kazayovou. Na
hořátevské faře se jim narodilo deset dětí, šest chlapců a čtyři holčičky,
z nichž jedna zemřela velmi záhy. Nejmladší byl syn Bedřich. Děti vyrůstaly
v láskyplném rodinném prostředí a užívaly si také radovánek s ostatními
hořátevskými vrstevníky jak v létě tak i v zimě v okolní přírodě.
Když děti dorůstaly a dokončily místní evangelickou základní školu, začaly
starosti rodičů, co s nimi dál. Bylo rozhodnuto, že hoši půjdou na studie.
V kronice se poutavě vypráví, jak žili a studovali Bedřichovi starší bratři
v Praze, jak za nimi jezdívala jejich maminka s proviantem a jak se na ně
jejich nejmladší bratr vždycky velmi těšil, když přijeli domů na prázdniny
a přvezli mu různé drobné dárečky.
Když také Bedřich vychodil základní obecnou školu, dostalo se mu
dobrodiní, že byl přijat do státního vyššího gymnázia evangelického v Těšíně
ve Slezsku. Z dědečkových pamětí cituji: „Na Těšín, kde jsem odbýval svá
gymnazijní studia, vzpomínám přečasto. To výborné evangelické gymnázium,
a ještě více od evangelického sboru Těšínského s pomocí státní zřízené
alumneum pro nemajetné studenty ulehčilo naší dobré mamince (tatínek již
nežil) nad míru starost o vydržování na našich studiích. Považte, celý roční
plat za jednoho alumna za byt, stravu, praní prádla a potřebné opatření na
světlo a teplo hlavně v zimě činil pouhých 50 zl. rak. měny.“ Ve svém
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vyprávění o této době zmiňuje Bedřich jmenovitě mnohé svoje učitele
i spolužáky. Většina studentů byla z Čech, z Moravy, ale i ze Slovenska
a z Polska. „Gymnázium mělo sice ráz německý, ale profesoři byli většinou
Slované a fakt, že vyučovalo se také češtině a polštině pro Čechy, vztažně pro
Poláky obligátně, byl významným výchovným prostředkem ku probuzení
a zesílení vědomí národního. Tak se docílilo, že jsme se neodnárodnili, ano že
národní vědomí, vlastenectví, postupem času v nás jen rostlo, a že jsme
zároveň naučili se důkladně němčině, což bylo pro nás Slovany veliké plus.“
Z dědečkových vzpomínek na Těšín ocituji ještě dvě příhody .“Na prof.
Biermanna, historika, s obzvláštní vděčností vzpomínám. Tehdy jsem rád
kreslíval hlavičky a dařilo se mi dost, že jsem zpodobňoval hlavy našich
učitelů. Tak jsem také jednou mezi hodinou, když Biermann po svém zvyku
procházel se po učebně a přednášel, rychle vykreslil nepozorovaně jeho
hlavičku na kousku papíru, který koloval ve škamně. Bystré oko profesorovo to
postřehlo, corpus delicti bylo konfiskováno, když se pan profesor od hochů
ujistil, že je dobře trefen a já jsem po zásluze za svou nepozornost byl
pokárán. Ale dobrý učitel poslal mne potom k polskému malíři
Swierkiewiczovi a zařídil na svůj náklad, abych se v soukromé škole tohoto
umělce po dobu školního roku v kreslení zdokonaloval. Rád a vděčně si na
tuto dobrotu vzpomínám. Nesmím zapomenout na učitele náboženství. Byli to
důstojní starci „tatulek“ Žlik a „tatulek“ Klapsia. Ti odbývali s námi ekshorty
v aule gymnázia a kázali nám ve velkém evang. chrámě. V živé paměti mi
zůstal tento patriarchální způsob prožívání náboženství. V předvečer přijímání
večeře Páně scházívali jsme se v aule, kdy některý z oktavánů přednesl
u přítomnosti profesorského sboru řeč na nějaké vhodné téma a připojil
prosbu k učitelům, aby nám odpustili vědomé i nevědomé poklesky, jichž jsme
se dopustili. Po takovém proslovu povstal ředitel Kalinčák a dával jménem
sboru profesorského své „rozhřešení“ způsobem sobě vlastním, vždy pohnut
někdy až k slzám.“
Po skončení těšínských studií nastala doba studií vysokoškolských v Praze
na Právnické fakultě. Maminka, již dlouho vdova, a nejstarší bratr Petr, o 18
let starší, lékař v Nymburce, mu zajistili skrovné živobytí, ale přivydělával si
též jako domácí učitel v zámožnějších rodinách, např. též v rodině
průmyslníka Gröbe, který měl na Královských Vinohradech nádhernou vilu
s velikou zahradou, dodnes v dobrém stavu.
(Jan Jasná, pokračování v příštím čísle)

SOUTERRAIN listopad/2013 - str. 22

Již tradiční prodej podzimních plodů
v neděli 20. října vynesl 3100 Kč. Peníze
budou použity na práci křesťanské služby.
Organizátorkám patří velký dík.
Pokračuje prodej vína z Nosislavi, cena láhve
200-250 Kč. Koupí přispějete na vybudování
chráněného bydlení v Nosislavi. Možno zakoupit u sestry farářky.
2. 11. Seminář učitelů nedělní školy na Vinohradech- téma: Učitel
jako svědek víry - Credo
3. 11. Po bohoslužbách - oslava kulatých narozenin br. Miloše
Caldy
9. 11. Konvent Pražského seniorátu v Kobylisích
10. 11. Po bohoslužbách - porada učitelů NŠ
13. - 17. 11. Bienále pro Diakonii 2013 v Brně - více uvnitř čísla
30. 11. v 18:00 Rozhovor s konfirmandy před rodiči
a presbytery
V neděli 3. listopadu od 14:00 objednala M. Študentová prohlídku
kostela U Martina ve zdi s Mikulášem Vymětalem. Nedávno se jí
zúčastnila s průvodci a byl to pro ni nezapomenutelný zážitek.
Mikuláš Vymětal zná historii kostela, historii událostí, příběhy
různých aktérů i legendy. Navíc nás vezme do míst, kde jste jistě
ještě nebyli. M. Študentová doporučuje sportovní oblečení a ev.
buď dobře svítící mobil nebo malou baterku. (Vstup tam
samozřejmě není povinný.) Prohlídka je vhodná pro všechny
věkové kategorie - děti, dospělé i seniory. Příští rok budeme slavit
600 let od prvního vysluhování podobojí právě v tomto kostele.
O důvod víc znát ho lépe než ostatní. Mikuláš Vymětal se na
dejvické moc těší. Zřejmě tam bude někde kasička na dobrovolný
příspěvek na nějakou charitativní akci.
-

-

-

K listopadovému setkání s hostem panem Škrábkem

-

Josef Škrábek (1928) je po otci Čech, po matce Němec, je velmi
dobře znalý sudetoněmecké problematiky, autor několika knížek,
z nichž poslední vydal MUDr. Z. Susa. Při setkání ji bude
prezentovat. Pan Škrábek je katolík, angažuje se v KDU-ČSL.
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Kalendář na listopad 2013
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina
Děti

3. 11. s VP
10. 11. Zpívají Naši pěvci
17. 11.
24. 11.
1. 12. 1. adventní s VP
Úterý v 17:30

P. Hudec
P. Hudec
P. Hudec
A. Hudcová
P. Hudec/A.Hudcová

Mládež a dorost

Nedělní škola:
Náboženství:
ZŠ Suchdol:
Úterý 19:00

x-cátníci

Čtvrtek 21. 11. v 19:00

Sbor Naši pěvci

Středa 18:30, 10.11. Zpívání při bohoslužbách

Křesťanská
služba

Podle dohody

Klub poznávání

čtvrtek! 28. 11. v 9:30 přednáška dr.Petříčka “Půjdem spolu do
Betléma... s botanikem”
4. a 18. 11. v 15:00

Hodina pohybu

neděle v 9:30
zatím pozastaveno
pátek 13:30

Setkání s hostem

28. 11. v 19:00 Josef Škrábek – „Máme se ještě bát
sudetských Němců?“

Staršovstvo

Čtvrtek 8. 11. v 19:00

Konfirmandi

Čtvrtek od 16:30, 23. 11. Soustředění od 9 do 12 h.

Zpívání ve
Stodůlkách

Pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 26. 11. 2013. Číslo vyjde 1.12.2013.
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