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Život je příležitost, využij ji.

Život je krása, obdivuj ji.

Život je blaženost, ochutnej ji.

Život je sen, zrealizuj ho.

Život je výzva, vyjdi jí vstříc.

Život je povinnost, dotáhni ji do konce.

Život je hra, hraj ji.

Život je příslib, naplň ho.

Život je smutek, přenes se přes něj.

Život je píseň, zpívej ji.

Život je boj, přijmi to.

Život je tragédie, čel jí.

Život je dobrodružství, troufni si na ně.

Život je štěstí, uspěj.

Život je příliš drahocenný, nenič ho.

Život je život, bojuj za něj.

Matka Tereza
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Z jednání staršovstva
– čtvrtek 6. 2. 2014 v 19,00 

• mimořádné  sborové  shromáždění  –  19.  1.  (výsledky 
ankety zpracovány J. Maškem a otištěny v Suterénu)

• informace o opravách v důsledku vyplavení modlitebny – proběhla demontáž 
stropních sádrokartonů pro vysychání,  po odborné kontrole bude provedena 
instalace  stropních  desek,  rekonstrukce  bude  hrazena  z pojistné  smlouvy 
majitele  domu,  již  proběhla  prohlídka  likvidátora  ohledně  poškození  židlí 
a stolu  Páně,  zaznamenává  se  spotřeba  plynu  a  el.  energie  –  přislíbeno 
proplacení spotřeby energií

• bohoslužby - oproti Suterénu došlo ke změně: 23. 2. bude kázat M. Prudký, 
P. Hudec  bude  mít  kázání  v Libštátě,  pak  budou  Hudcovi  na  jarních 
prázdninách a 2. 3. bude v Dejvicích kázat br. f. Henych, Hudcovi budou na 
křtu vnuka Samuela v Mladé Boleslavi

• scházení  předškolních  dětí  –  poprvé  v lednu,  nyní  v  únoru   -  účast  7  dětí 
a 6 dospělých, další pravidelně 1. a 3. čtvrtek v měsíci

• x-cátníci  –  setkání  se  v  lednu  v důsledku  havárie  vody  nekonalo  –  20. 2. 
Teologie Lukáše

• obětavost členů sboru se projevuje i ve sbírkách mimo sbor, v loňském roce 
jsme odvedli na povinných a na mimořádných sbírkách 331 093,-  Kč

• poskytneme dar ve výši 10 000,- Kč na organizaci slavnosti výročí prvního 
vysluhování podobojí 12. 10. 2014

• plán rozpočtu připraví br. Černohorský v tomto týdnu a přepošle presbyterům 
k připomínkám

• informace  k DVD P.  Pitter  -  k  31.  12.  2013 příjmy z  celé  akce  prakticky 
pokryly výdaje s vydáním DVD (vč. souvisejících výdajů). K dispozici je ještě 
přibližně 200 DVD. Případný výdělek bude použit na uhrazení výdajů s touto 
akcí  v letošním roce (cestovné pro br.  faráře Michala  Šimka,  který se ujal 
propagace a distribuce, a k uhrazení dalších vzniklých výdajů)

• projednání  návrhu  Marka  Tichého  na  řešení  svítidel  v modlitebně - 
pověřujeme skupinu br. Černohorského, Hejla, Henycha ml., Petříčka, Härtela, 
M.  Tichého,  aby  vypracovali  podklady  pro  rozhodnutí  staršovstva  ohledně 
osvětlení v modlitebně

• informace  o  jednání  s br.  Strakou  ze  SR  -  kotel  pro  sborové  prostory  je 
v havarijním  stavu,  majitel  by  měl  zajistit  výběrové  řízení  a  finance, 
preferujeme zatím nejkvalitnější variantu navrženou p. Hofmanem, proto jsme 
ochotni k finanční spoluúčasti
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•  zemřel br. f. Gregor z Chrudimi – rozloučení bude 8. 2. v Chrudimi
• informace presbyterů pověřených hledáním faráře – skupina pokračuje a jedná 

s možnými kandidáty
• vyhodnocení ankety, kterou vyvolal a zajistil br. Sýkora – vyhodnocení bude 

upraveno a uvedeno ve sborovém časopisu (br. Sýkora), kde bude také otištěn 
slovníček neznámých nebo obtížných pojmů,  ten bude zároveň vyvěšen na 
nástěnce v předsálí a v ohláškách vždy při vyhlášení konkrétní sbírky budou 
uvedeny podobnosti o účelu a smyslu sbírky

Hrabákovi
Manželé Hrabákovi oslavili  v únoru 2014 své devadesáté narozeniny a také 

šedesáté výročí od své svatby.

Foto: Hrabákovi mladší

Zdraví  jim  již  nedovoluje,  aby  mohli  bydlet  sami  ve  svém  bytě,  tak  žijí  
v domově pro seniory v Praze  - Chodově.

Bratr  inženýr  Jaroslav  Hrabák,  kandidát  věd,  byl  docentem  na  fakultě 
elektrotechnické  na  ČVUT,  sestra  Alena,  doktorka  přírodních  věd  a  magistra 
farmacie, pracovala ve výzkumném ústavu IMADOS. Oba intelektuálové, velcí 
čtenáři, milovníci přírody a umění, zejména hudby.
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Setkali se jako dva mladí hledající lidé. Zakotvili v našem dejvickém sboru.

Byli a jsou pro mnohé vzácnými přáteli. Také pro mne.

Když  naše  děti  dorůstaly  věku  pubertálního,  chodily  často  jako  ke  svým 
důvěrníkům a rádcům k Hrabákovům, kde byly s láskou přijímány (rodiče nebyli 
tehdy asi dost důvěryhodní).  Mezigenerační pouto, které se tehdy vytvořilo, je 
pevné dodnes.

My starší, dnes staří vrstevníci z našeho sboru, jsme se často vídali s Alenou 
a Jaroslavem i  mimo sbor.  Navštěvovali  jsme se,  chodili  na  vycházky.  Trávili 
jsme spolu Silvestry (Hrabákovi, Henychovi, Tůmovi, Jasní,  Proskovi).  Přitom 
jsme si povídali, řešili různé problémy a sdíleli se spolu o všem možném. V tom 
je velké obohacení, které zůstává.

Milí Hrabákovi, za všechny přátele Vám děkuji za Vaši lásku. A z „Dejvic“ 
Vás moc a moc pozdravujeme a přejeme pokojné, příjemné dny a radost z dětí, 
vnuků a pravnučky „Pod ochranou Nejvyššího“.

Jana Jasná

Psychologická úvaha do roku 2014
Oslavy  400.  výročí  vydání  Bible  kralické  otevřely  příležitost  a  současně 

i náležitost  ke komplexnější  reflexi období našich dějin,  které dle mého soudu 
nebylo  dosud  plně  popsáno  a  především  nebyl  dosud  plně  zhodnocen  jeho 
význam. Česká reformace se bude v tomto a příštím roce připomínat několika 
výročími.  Domnívám se,  že  jsme našim předkům -  ale  neméně sobě a  našim 
dětem - povinni zodpovězením minimálně dvou otázek:

• Proč tato reformace - na rozdíl od dřívější Viklefem započaté anglické a o sto 
let později Lutherem prosazené německé - neprosadila své ideové oprávnění 
taktéž  odpovídající  změnou  společenskou  a  církevní,  ačkoliv  její  inspiraci 
přejali zjevně mnozí myslitelé po celém světě.

• Proč  byla  tedy  právě  česká  reformace,  která  byla  zvláště  díky  Husovu 
působení  téměř  celonárodně  a  téměř  celospolečensky  přijata  ve  smyslu 
národního  duchovního  i  vzdělanostního  povznesení,  následně  postupně 
významově umenšována až po dvou stech letech krutě potlačena způsobem, 
který možno bez nadsázky označit za genocidu duše českého národa, ovšem 
spolu  s  totálním  společenským  utlačením  ba  zotročením  a hospodářským 
ožebračením.  Na  této  pohromě  se  spolupodílely  sousední  mocnosti  nejen 
katolického ale i protestantského vyznání.

   Zde přichází první úvaha, týkající se právě celonárodního přijetí a ztotožnění 
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s  myšlenkou  naší  české  reformace.  Lze  říci,  že  tato  reformace  plně  vystihla 
smýšlení svého lidu, který byl v té době mimořádně vzdělaný jak vlivem rozšíření 
spisů předreformačních myslitelů a působení reformačních kazatelů, tak později 
i rozšířením  Bible  kralické.  Nezanedbatelný  vliv  ovšem  měl  po  generace 
pěstovaný smysl rovnostářského, suverénního a spravedlnost preferujícího, avšak 
tolerantního smýšlení. Domnívám se, že to jsou právě tyto charakteristiky - vedle 
ještě  některých  dalších  -  jimiž  se  již  naši  praotcové  poněkud  lišili  od  svých 
sousedů  na  jakékoli  společenské  úrovni,  které  vyprovokovaly  -  vedle  ovšem 
územních  a  obohacujících  se  tužeb  -  ty  nezřízené  touhy po  totálním  umlčení 
zdroje u snad všech tzv. západních představitelů tehdejší církve i šlechty.

Celonárodní  vzepětí,  následované  totální  brutální  porážkou,  se  v  našich 
dějinách událo několikrát.

Sv.  Václav  v  počátku  10.  století  svým vskutku  státnickým počinem přijetí 
následného úvazku odvodu volů a tím de facto příklonu k západní kultuře - tehdy 
církevní formy - umožnil se z porážky Velkomoravské říše vzpamatovat a národní 
duši  růst.  Završením  tohoto  údobí  bylo  vzedmutí  až  k  císařskému  majestátu 
osobnosti Karla IV., jenž pouze mírovými prostředky zajistil kulturní, duchovní 
a hospodářský vzestup vč. územního rozšíření českého státu.

Toto vzepětí pak umožnilo a vedlo postupně k rozvoji české reformace, k níž 
je třeba zahrnout i myšlenku smluvního celoevropského mírového společenství, 
koncipovaného českým králem Jiřím z Poděbrad. Trvalo zhruba dvě stě let.

Další  přetěžké  období  v  trvání  zhruba  300  let  -  symbolizované  ve  svém 
nástupu mimo jiné vztyčením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí - 
vrcholilo  vznikem samostatné republiky,  která  byla  ve své době  nejen jednou 
z nejvyspělejších společností  po stránce  průmyslového pokroku,  ale  i  kulturně 
a duchovně -zajisté také vlivem svého prezidenta TGM-, skýtající azyl pro mnohé 
z  nejschopnějších  myslitelů.  K  ukončení  tohoto  plodného  období  došlo  za 
nadšeného  souhlasu  všech  představitelů  okolních  států  vč.  bratrů  Slováků 
a Poláků,  avšak  především  za  značného  přispění  německých  spoluobčanů 
v hraničních oblastech, velmi záhy, již za 20 let.

Následovalo  další  kruté  30-50ti-leté  období  celonárodní  devastace  - 
hospodářské,  kulturní,  duševní  -  opět  za  souhlasu  všech  okolních  státních 
představitelů.  Kratičký  nádech  již  v  sobě  obsahoval  nástup  další  -  tentokrát 
z vlastních řad vyvíjené - 20ti-leté devastace hospodářské i duševní - a světe div 
se, symbolizované opět touhou některých vyznavačů po znovuvztyčení pomníku 
pobělohorské poroby na Staroměstském náměstí!.

Jak se zdá, pokud neporozumíme své duši - a pravděpodobně obdobné našich 
praotců - z níž vzešla reformace ve století 15., nedokážeme se skutečně vzchopit 
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ani  ve  století  21.  Slovy  Erazima  Koháka:  "  Život  společnosti,  která  své  bytí 
nepodrobí kritické filosofické reflexi, zůstává barbarský, byť na vysoké spotřební 
úrovni.  Českou  v  plném  tvůrčím  smyslu  se  filosofie  stává,  když  přijímá 
odpovědnost za morální totožnost tohoto národa - či mluveno s Janem Patočkou, 
za péči o jeho duši." (E. K., Hledání české filosofie., s. 22).

Zdá se, že příležitost k náležité analýze - včetně psychologické - nám skýtá 
právě nadcházející výročí. Dokážeme sobě i světu náležitě interpretovat tehdejší 
veliké vzepětí  ducha našich otců? Nebo se odsoudíme k dalšímu období kruté 
porážky neporozumění?

Současné  opakované  pražské  řádění  potomků  našich  severských 
protestanských  pobělohorských  osvobozovačů  ukazuje  spíše  na  to,  že 
přinejmenším  naše  nadměrná  tolerance  a  prostoduchá  důvěřivost  je  opravdu 
podstatnou příčinou našich některých zbytečných problémů.

Přála  bych  nám vedle  selského rozumu i  sílu  ducha  a  otevřenou mysl  do 
dalších dnů - tyto vlastnosti totiž jako národ umíme někdy používat také. 

Jaroslava Slánská

Gary Chapman: Dospívající a pět jazyků lásky
(pokracování z minulého čísla)

LÁSKA A ODPOVĚDNOST

„Nezávislost bez zodpovědnosti vede k nízké sebeúctě, k činnosti postrádající 
smysl, a nakonec k nudě a depresi. Pocit vlastní hodnoty nezískáme tím, že jsme 
nezávislí. Naše hodnota pochází z toho, že jsme odpovědní.“

Odpovědnost  vyžaduje  HRANICE.  V prostředí  rodiny  jsou  za  stanovení 
pravidel nebo hranic odpovědní rodiče. „Adolescenti se nebouří proto, že dospělý 
prosazuje autoritu; důvodem vzpoury bývá despotické užívání moci, při kterém se 
pravidla  málo  vysvětlují  a  dospívající  se  vůbec  neúčastní  rozhodování.“ 
(L.Steinberg, str. 160)

Rodiče jsou odpovědni také za to, aby prosazovali důsledky, když se pravidla 
poruší.

Pravidla o pravidlech:

1) mělo by jich být co nejméně,

2) měla by být co nejjasnější,

3) měla by být co nejspravedlivější.            

Pravidla ohledně důsledků:
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1) důsledky by měly být stanoveny před porušením pravidla,

2) důsledky by měly být uplatňovány s LÁSKOU,

3) důsledky by měly být uplatňovány důsledně.

ZÁSADA: 

Mohou-li  teenageři  přijmout  zodpovědnost,  mohou  užívat  svobody. 
Nemohou-li přijmout zodpovědnost, nejsou na svobodu připraveni.

OBLASTI ODPOVĚDNOSTI:

-příležitosti v domácnosti

-práce ve škole

-používání automobilu

-hospodaření  s penězi  (pravidlo:  množství  peněz  je  omezeno;  když  dojdou 
peníze, přestane se s nákupy)

-známost  („Rané  dospívání  je  dobou,  kdy  má  teenager  rozvíjet  přátelství 
s dospívajícími  stejného  pohlaví,  poté  mají  postupně  následovat  skupinové 
činnosti,  do nichž jsou zapojeni  chlapci  i  dívky společně,  a to se v pozdějších 
letech dospívání pozvolna změní ve schůzky v páru.“- str. 175)

-alkohol a drogy (nejdůležitější  a nejúčinnější  je  osobní  příklad abstinence, 
poskytnutí základních informací, rozhovor, vysvětlování).

MILOVAT, KDYŽ DÍTĚ SELŽE

„Být dobrým rodičem znamená zachovat se správně, když se dítě zachová 
nesprávně.“ (J.Rosemond, str. 180)

Druhy selhání dospívajících:

- nesplnění rodičovských očekávání (jsou tato očekávání reálná či nikoli)

- morální selhání

1)  neobviňujte se: Jestliže rodič vezme vinu za teenagera na sebe, odnímá 
jeho vinu a ten se pravděpodobně nepoučí. NEPŘIJÍMEJTE ODPOVĚDNOST 
ZA ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ SVÉHO DOSPÍVAJÍCÍHO DÍTĚTE!

2) nedělejte dospívajícímu kázání, 

3) neodstraňujte následky špatných rozhodnutí svých dospívajících dětí,

4) poskytněte dospívajícímu dítěti bezpodmínečnou lásku,
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5) naslouchejte dospívajícímu s empatií,

6) poskytněte dospívajícímu podporu,

7) poskytněte dospívajícímu vedení:

„Teenager, který zklame, nepotřebuje rodiče, kteří jdou za ním a kopou do něj 
nebo jej odsuzují za jeho osobní pochybení. Nepotřebuje ani rodiče, kteří půjdou 
napřed, potáhnou ho a budou se snažit jej přimět, aby se zařídil podle jejich přání.  
Dospívající člověk potřebuje rodiče, kteří půjdou vedle něho a budou mluvit jeho 
jazykem  lásky  –  s upřímným  přáním  se  se  synem  nebo  dcerou  učit,  jak  po 
takovém selhání podnikat zodpovědné kroky.“ (str. 193)

LÁSKA A NEZÁVISLOST

Konflikty  vyplývající  z potřeby  NEZÁVISLOSTI,  touha  po  OSOBNÍM 
a EMOCIONÁLNÍM PROSTORU, touha po SPOLEČENSKÉ NEZÁVISLOSTI 
(upřednostňování přátel před rodinou, výběr vlastní hudby, oblečení, slang), touha 
po  ROZUMOVÉ  NEZÁVISLOSTI  (zpochybňování,  přijímání  nebo  odmítání 
HODNOT, názorů na MORÁLKU, NÁBOŽENSTVÍ), potřeba ROZHODOVAT 
SE sami za sebe, to jsou změny, které doprovází dospívajícího.

Z knihy vybrala E. Javornická

Život sboru v roce 2013 zachycený nejen statistickými údaji

 K  31.12.2013  má  náš  sbor  622 členů,  hlasovací  právo  má  240  členů 
a v minulém roce jsme evidovali 168  jmen těch, kteří finančně přispěli na provoz 
sboru  anebo poskytli  dar  církvi  na  jiný účel  (Diakonie,  Kongo apod.).  Křtem 
přibylo  celkem  9  členů,  přístupem  2,  úmrtím  a odstěhováním ubylo  14 členů,

revizí kartotéky 10. 

 Bohoslužby se konaly každou neděli a o svátcích celkem 56x, průměrná účast 
112.  Večeře  Páně  byla  vysluhována  14x  za  průměrné  účasti  89.  2x  byla 
vysluhována VP v Domově pro seniory Centrin  a  Domově svaté  rodiny jedné 
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sestře ze sboru. Při bohoslužbách posloužili kázáním kromě manželů Hudcových 
Z. Susa, D. Henych, M. Prudký, P. Pokorný, P. Brodský, L. Ridzoňová, M. Šimek. 
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. Tichá, Vít Henych, 
B.  Hejl  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. 

 Biblické hodiny se konaly v úterý – 26x za průměrné účasti 12. Probíráme 
evangelium podle  Matouše.  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 jsou rozděleny na 
dvě skupiny - 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 a Judith Stoklasová, která začala od podzimu Zpívání s dětmi po NŠ. 
K tomuto zpívání se děti sešly asi 5x. V letošním školním roce se v NŠ probírá 
Modlitba Páně, Desatero a Vyznání víry. Náboženství se vyučovalo ve sboru 27x 
za průměrné účasti 2, od listopadu byla výuka školních dětí ve sboru přerušena a 
v prosinci  jsme  nabídli  zpívání  a  vyprávění  biblických  příběhů  předškolním 
dětem s jejich rodiči či prarodiči. V tom pokračujeme 2x v měsíci i po Novém 
roce. O tento typ práce je zájem. V ZŠ Suchdol se konalo náboženství 29x, prům. 
účast  6  dětí.  Pokračujeme  ve  vyprávění  základních  biblických  příběhů, 
v současnosti  probíráme dobu královskou.  V dubnu jsme zorganizovali  víkend 
pro děti s přespáním ve sborových prostorách. Zúčastnilo se 13 dětí. 

 Konfirmační  přípravu absolvovali:  Daniela  Růžková,  Michal  Růžek,  Vít 
Cihla,  Jakub  Jílek,  Tereza  Jelínková,  Nevena  Prosková  a  Daniel  Javornický. 
Konfirmace byla 1. Adventní neděli. 

 Mládež se sešla 28x za průměrné účasti 8. Od května se vede nezávisle na 
faráři,  sama si  připravuje programy a organizuje společné akce.  V létě se část 
mládeže zúčastnila s dalšími členy sboru pobytu v Alpách v Zaunhofu, 5 mladých 
lidí pomohlo s vedením tábora pro děti v Křížlicích. Na podzimní víkend v říjnu 
se vydala mládež do Nebušic, Silvestr prožila v Nosislavi. 

 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 nebo co kdo prožil apod. 

 Setkání s hostem je určeno všem zájemcům o vybrané téma, konalo se 9x, 
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průměrná účast 24. Hosty zajišťovala M. Študentová. 

 Senioři.  Hodinu  pohybu 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 14x, s průměrnou účastí 9.

Klub poznávání je určen především seniorům, ale nejen jim. Od Nového roku 
se  koná  vždy  druhý  čtvrtek  (nikoli  poslední  středu)  v měsíci  v 9:30.  Sestry 
Kohoutová, Bošková a Petříčková připravily 9 akcí, průměrná účast byla 12.

Křesťanská služba navštěvuje zvláště starší osamělé členy sboru u příležitosti 
jejich narozenin a podle svých možností pomáhá. Schází se k poradě zpravidla 1x 
měsíčně po bohoslužbách. V minulém roce se sešla 8x za účasti 8.  Křesťanská 
služba se děje i neorganizovaně mnoha dalšími členy sboru. 

Pastorace  se  koná  farářem a  farářkou,  ale  i  jednotlivými  členy sboru,  jde 
o vzájemné sdílení, naslouchání, povzbuzování, spolu nesení břemen, konkrétní 
pomoc. Děje se tak vzájemným navštěvováním, ale příležitost k rozhovorům je 
i při  sborových  setkáních,  po  bohoslužbách,  při  mimořádných  akcích,  jako  je 
sborová dovolená.   

 Staršovstvo  tvoří  16  řádných  členů,  4  náhradníci,  farář  a  farářka  sboru. 
Staršovstvo se sešlo 10x za průměrné účasti 15. 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. 

 Naši pěvci měli v roce 2013 cca 50 členů. Počet vystoupení: 11 (Dejvice 4x, 
Salvátor 2x, Martin ve zdi 2x, Krucemburk 1x, Německo - Oybin 1x, Německo - 
Stadt Wehlen 1x) Průměr. účast na vystoupení: 40 Počet zkoušek: asi 40 Průměr. 
účast na zkoušce: asi 35.

 Svateb  se  konalo  6  (Koblicovi,  Mužíkovi,  Šulcovi,  Keslovi,  Stoklasovi, 
Tichých). 

 Církevních pohřbů bylo 5. (br. I. Zelený, s. B. Kováříková, s. L. Hykešová, 
br. H. Härtel, br. B. Staněk).

 Sborový  měsíčník Souterrain mají  na  starosti  manželé  Henychovi: 
henychova@atlas.cz.

Život sboru ve fotografiích J. Hlavsy (strana 10 a 11)

SOUTERRAIN březen/2014 - str. 10

mailto:henychova@atlas.cz


20
13

-0
6-

23
 F

ra
nt

iš
ek

 J
el

ín
ek

 o
sl

av
il

 8
0

20
13

-0
9-

24
 R

ou
zl

ou
če

ní
 s

 b
ra

tr
em

 H
är

te
le

m
 v

 D
S

V
ýu

ka
 v

 N
Š

20
13

-0
6-

30
 D

ov
ol

en
á 

D
S

 v
 ú

do
lí

 P
it

zt
al

SOUTERRAIN březen/2014 - str. 11



20
13

-1
2-

08
 K

ře
st

 L
eo

nt
ýn

y 
S

ýk
or

ov
é

20
13

-1
2-

22
 V

án
oč

ní
 h

ra
 d

ět
í

20
13

-1
2-

01
 K

on
fi

rm
an

di

20
13

-1
2-

13
 V

án
oč

ní
 k

on
ce

rt
 N

P 
u 

S
al

vá
to

ra

Ze života sboru 2014                                                                                              Foto: J. Hlavsa
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 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 z našeho sboru: Petr Hudec, Vladimír 
Jenček,  Pavel  Prosek,  Hana  Volná  a  Daniela  Caldová,  která  navíc  1x  týdně 
navštěvuje dílnu jako dobrovolný spolupracovník. Dozorčí rada zasedala 6x. 

Čím jsme žili v jednotlivých měsících v roce 2013

Leden 2013

• Setkání s hostem – J. Nadrchal – Černé labutě aneb král a kostelní věž bez 
čepice

• Zřízení nového účtu u Fio banky

• Klub Poznávání  - D. Henych – Jak se rodil dejvický sbor

• Setkání s hostem - M. Vymětal – Jak se žije sociálně vyloučeným

• Svatovojtěšský ples a Báječnej bál

• Dokončení bookletu pro DVD Milujte své nepřátele

Únor 2013

• Slib poloviny staršovstva – D. Titěra 

• Klub  poznávání  –  Václav  Petříček  -  Po  stopách  východních  křesťanů 
(dokončení) 

• První setkání maminek s dětmi kolem jednoho roku- M. Světlíková

• Setkání s hostem: Josef Stráský a Jitka Vrátná – Od Viktoriiných vodopádů 
k Měsíčním horám

• Sbírka na tisk – 3 123,- Kč

Březen 2013

• Jarní  seniorátní  konference v Libni  – téma: Restitučně – odlukový zákon – 
past nebo šance? (R. Mazur, D. Kuc, D. Šourek, J. Matějka, P. Stolař)

• Rozloučení se zesnulým bratrem Ivanem Zeleným (81 let) ve sboru

• Oslava životního jubilea s. Jarmily Tiché

• Výroční sborové shromáždění (účast 75)
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• M. Calda – Promítání filmu o Amiších Witness- Svědek 

• Křest Tomáše Martina Helta

• Klub poznávání –Tunisko z pohledu lékaře – MUDr. Bedrunková

• Sbírka na Hlavní dar lásky JJ – 4 648,- Kč 

• Velikonoce: středa - Koncert Našich pěvců se čtením pašijí, Velký pátek s VP, 
Hod  Boží  velikonoční,  sbírka  na  Hlavní  dar  lásky  Jeronymovy  jednoty 
(4 978,- Kč), zahájení sbírky darů JJ

Duben 2013

• Slavnostní  uvedení  DVD s dokumentem o  Přemyslu  Pittrovi   „Milujte  své 
nepřátele“ za přítomnosti synodního seniora Joela Rumla, ministra zahraničí 
K.  Schwarzenberga  a  dalších  význačných  osobností,  hudební  doprovod 
zajistilo  Trigonum  musicum,  výstavu  o  Přemyslu  Pittrovi  zapůjčilo 
Pedagogické muzeum J. A. Komenského

• Výlet s dětmi – G. a J. Mužíkovi

• Svatba Ivety Zedkové a Karla Koblice ve sboru v Dejvicích

• Sobotní večerní bohoslužby s německými přáteli – M. Prudký

• Autobusový zájezd na slavnost položení základního kamene stavby domova 
pro seniory v Nosislavi s návštěvou Brna, účast na bohoslužbách v Červeném 
kostele 

• Klub poznávání  –  návštěva Plečnikova  chrámu Nejsvětějšího srdce Páně – 
M. Študentová 

• Setkání s hostem – Zdenek Susa: Korea letmým pohledem 

• Oslava 90. Narozenin s. Hany Adamové

Květen 2013

• Koncert z díla J. S. Bacha – I. Troupová, J. Siřínek, L. Vendl 

• Křest Sandry Krupičkové

• Bazar šatstva – sbírka 40 tisíc Kč určena na Diakonii Nosislav

• Klub poznávání – Šesti státy USA – manželé Boškovi

• Svatba Gabriely Novákové a Jiřího Mužíka v Plzni
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• Sbírka darů Jeronymovy jednoty dosáhla 55 756,- Kč

• Sbírka na Diakonii –  9 257,- Kč

• Ekumenická bohoslužba za krajinu – Suchdol

Červen 2013

• Svatba Madlenky Štamfestové a Ervína Kesla u Martina ve zdi (zpěv Našich 
pěvců)

• Klub poznávání – Lendl – výstava obrazů Alfonse Muchy

• Sbírka na pomoc zatopeným oblastem – 66 590,- Kč 

• Křest  Emy  Daniely  a  Davida  Jana  Zachových,  zpěv  Našich  pěvců  při 
bohoslužbách

• Oslava životního jubilea Františka Jelínka

• Svatba Julie Exnerové a Aleše Šulce v Dejvicích

• Křest Zuzanky Geierové

• Volejbalový turnaj s katolíky od sv. Vojtěcha 

• Sbírka na Fond solidarity sborů  -  2 800,- Kč

• Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Dejvicích 

Červenec a srpen 2013

• Týdenní pobyt členů sboru v Rakousku v Pitztalu v Zaunhofu (účast 65) 

• Svatba Judith Albrecht a Marka Stoklasy v Pirně

• Poděkování za 50 let společného života manželů Šestákových

• Oslava životního jubilea sestry Elišky Hálové

• Letní pobyt s dětmi v Křížlicích – vedoucí a mládež: O. Macek, D.Rumlová, 
A.  Hudcová,  K.Cihlová,  K.  a  M.   Härtelová,  K.  Hejlová,  G.  Mužíková 
a mládež z Nosislavi (účast 38)

• Rozloučení se zesnulou sestrou Blaženkou Kováříkovou

• Svatba M. Tichého a Kateřiny Hejlové u Martina ve zdi

• Odesláno 78 tisíc Kč na školné dětem v Kongu
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Září 2013

• Nabídka knih ze sborových zásob

• Křest Dorotky Holubové

• Porada učitelů NŠ

• Hudcovi  sboru  oznámili,  že  v dubnu  2015  hodlají  ukončit  svou  práci 
v Dejvicích  a  přestěhují  se  do Jilemnice.  Proto  byla  vytvořena komise pro 
hledání  nového  faráře  (P.  Hejl,  D.  Heller,  M.  Prudký,  P.  Prosek, 
M. Študentová)

• Seniorátní neděle ve sboru Sedlec - Prčice

• Výlet s dětmi na zámek do Nelahozevsi

• Rozloučení se zesnulou s. L. Hykešovou  v Písku a u nás ve sboru

• Mimořádné Setkání s hostem – manželé Schmidtovi – Škola v buši 

• Setkání s hostem - Václav Petříček - Irán

• Rozloučení s bratrem Bedřichem Staňkem v Motole

• Kralice nad Oslavou – oslavy 400. Výročí vydání Bible kralické

• Den otevřených dveří Stodůlky

• Návštěva bratra Homuty ve Mšeně

• Rozloučení se zesnulým bratrem Hanušem Härtelem

• Sbírka na křesťanskou službu -  2 745,- Kč

• Klub poznávání – Jeruzalémská synagoga – provázela M. Študentová 

Říjen 2013

• Instalace Jonatana Hudce v Mladé Boleslavi

• Díkčinění za úrodu 

• Křest Josefa Blahoslava Jüptnera a Jana Jüptnera

• Víkend mládeže a konfirmandů v Nebušicích

• Zpívání s dětmi po NŠ pod vedením Judith Stoklasové

• Sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci –  3 695,- Kč
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• Setkání s hostem – Z. Susa – Počátky české reformace

• Klub poznávání – Řecké umění – J. Kohoutová 

• Oslava jubilea M. Caldy

• Bazar  podzimních  plodů  a  suchých  květin  ve  prospěch  křesťanské  služby 
(s. Kohoutová a Bošková - výtěžek 3 500,- Kč)

• Sbírka na Jubilejní toleranční dar –  3 141,- Kč

Listopad 2013

• Naši pěvci při bohoslužbách

• Celocírkevní seminář učitelů NŠ Vinohrady

• Exkurze do tajů kostela u Martina ve zdi s M. Vymětalem (účast 60)

• Klub poznávání – Václav Petříček – Vánoční botanické rozjímání

• Konvent Pražského seniorátu v Kobylisích

• Anketa o budoucnosti církve v situaci samofinancování

• Sbírka na pomoc Filipínám – 38 550,- Kč

• Setkání s hostem – Josef Škrábek – Máme se ještě bát sudetských Němců?

Prosinec 2013

• Koncert  souboru příčných fléten Syringa (účast  60) a košt  moravských vín 
(35)

• Sbírka na seniorátní fond solidarity sborů v seniorátu –  3 105,- Kč

• Prodej výrobků Jednoho světa a Ergoterapeutické dílny Diakonie Stodůlky

• Víno z Nosislavi a publikace Zastav se…

• 1.  adventní  s konfirmací  (6  konfirmandů:  Vít  Cihla,  Jakub  Jílek,  Nevena 
Prosková, Daniel Javornický, Daniela a Michal Růžkovi), křtem a VP 

• 2.  adventní  –  Křest  Leontýnky  Sýkorové  -  po  bohoslužbách  prodej  zboží 
obchůdku Jeden svět

• Sbírka na Diakonii Stodůlky – 12 312,- Kč

• 3. adventní neděle  - prodej výrobků ergoterapeutické dílny Diakonie Stodůlky
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• Vánoční besídka v Diakonii ve Stodůlkách

• Vánoční koncert Našich pěvců s orchestrem u Salvátora 

• Bohoslužby ve Středisku Diakonie ve Stodůlkách

• 4. adventní neděle – sborová vánoční slavnost s divadlem dětí – vánoční hra 
od P. Firbase a J. Batelky – Broučkové zvou do Betléma, na odpoledne mládež 
připravila hru podle Ch. Dickense – Vánoční koleda  

• Štědrovečerní  ekumenické  setkání  s Písmem  a  koledami  na  náměstí 
v Suchdole

• Hod Boží vánoční - sbírka na bohoslovce a na vikariát –  7 311,- Kč

• Silvestrovský pobyt mládeže v Nosislavi

• Silvestrovské posezení s občerstvením a programem na téma: Čas - připravil 
P. Prosek  

Bratři  a  sestry,  jak  již  mnozí  víte,  z  důvodu  odchodu  Hudcových  z Prahy 
v dubnu  příštího  roku  na  jiné  působiště  leží  před  staršovstvem  úkol  najít 
vhodného kandidáta na místo faráře. Proto byla ustavena pětičlenná komise, která 
se hledáním faráře zabývá. O dalších krocích a výsledcích jednání komise budete 
včas informováni.

Staršovstvo děkuje všem, kteří  se aktivním způsobem podílejí  na sborovém 
životě a přispívají finančně na provoz sboru. Ani v nastalé situaci odluky církve 
od státu, kdy budeme ještě 15 let dostávat rok od roku snižující se státní dotaci na 
platy farářů a finanční vyrovnání od státu (tzv. „restituce“), se církev neobejde bez 
darů svých členů. Je nasnadě,  že bude třeba stále vyšší obětavosti,  aby církev 
zajistila svůj provoz a zaplatila své duchovní. Upozorňujeme, že i v tomto roce 
lze dar církvi odečíst od daňového základu, novinkou je, že darovaná částka smí 
dosáhnout  až  15% ročního  příjmu;  potvrzení  o  daru  je  možné  si  vyzvednout 
u našich  účetních  -  manželů  Černohorských  (email: 
tomascernohorsky@inteline.cz).  Číslo  účtu  sboru,  na  něž  můžete  posílat  své 
příspěvky,  je:  2400319773/2010.  Jednotlivé  variabilní  symboly  jsou  přiřazeny 
takto: 

Salár v.s. 101 (provoz sboru) 

Jeronymova jednota v.s. 102 (příspěvek na opravy kostelů církevních budov) 

Personální fond v.s. 103 (příspěvek na plat faráře) 

Kongo v.s. 200 (příspěvek na školné 16 dětem v Kongu) 

Diakonie Stodůlky v.s. 400 (podpora partnerského střediska)
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Diakonie Nosislav v.s. 555 (příspěvek na vybudování chráněného bydlení pro 
seniory)

DVD o Přemyslu Pittrovi „Milujte své nepřátele“ v.s. 105 (projekt roku 2012-
13 – z 2000 ks DVD zbývá cca 250 ks, lze si zakoupit za 100 Kč v našem sboru)

Pomoc při  katastrofách  XX2014 (měsíc události  a aktuální  rok – vybíráme 
v případě potřeby pomoci u nás či ve světě)

O  výsledku  hospodaření  bude  předložena  podrobná  zpráva  na  výročním 
sborovém shromáždění 16. března 2014 po bohoslužbách,  zároveň uslyšíme 
i další  zprávy  a  informace  ze  života  sboru.  Srdečně  vás  na  toto  shromáždění 
zveme. 

A stejně tak Vás zveme do sboru na pravidelná shromáždění, informace o nich 
a dalších sborových setkáních naleznete na  www.dejvice.evangnet.cz anebo ve 
sborovém měsíčníku Souterrain. 

Poslední informace se týká našich sborových prostor. V polovině ledna byly 
vyplaveny  vodou  z prasklého  přívodu  ke  kotli  v horním  bytě,  voda  protekla 
stropem a podlahou až do sklepa. Sádrokartonový strop musel být v modlitebně 
a předsálí stržen a nyní je prostor vysoušen. Po vysušení bude stávající strop opět  
sádrokartonem  zakryt  a  celá  modlitebna  a  předsíň  vymalována.  Škoda  bude 
hrazena z pojistky domu. Prosíme vás pouze o shovívavost a trpělivost, než budou 
prostory uvedeny do náležitého stavu.  

Přejeme Vám, aby Vás v tomto roce provázela slova Písma, která byla vybrána 
jako  heslo  pro  rok  2014:  „Mně  však  v Boží  blízkosti  je  dobře,  v Panovníku 
Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.“ (Ž 73,28).

Staršovstvo Farního sboru ČCE Praha – Dejvice
farářka Abigail Hudcová a farář Petr Hudec

Další pozvání:

• 15. 3. Seniorátní konference Vršovice
 – téma: Sociální práce, kterou můžeme konat sami 

• 16. 3. Po bohoslužbách výroční sborové shromáždění

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 25. 3. 2014.
Dubnové číslo vyjde 30. 3. 2014.
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Kalendář na březen 2014

Bohoslužby
ve sboru -
neděle 9:30

 2. 3.  
 9. 3. 1. postní s VP 
16. 3. VSS
23. 3. 
30. 3. Křest Elišky Bártíkové
  6. 4. 

D. Henych
P. Hudec
P. Hudec
A. Hudcová
P. Hudec
A. Hudcová

Biblická hodina Úterý v 17:30 

Děti Nedělní škola: neděle v 9:30

Vyprávění z Bible a zpívání

s předškolními dětmi: 1. a 3. čtvrtek v 17:00

ZŠ Suchdol: pátek 13:30

Mládež a dorost Úterý 19:00

x-cátníci Čtvrtek 20. 3. v 19:00

Sbor Naši pěvci Středa 18:30

Křesťan. služba 9. 3. po bohoslužbách

Klub poznávání 13. 3., Obecní dům, Secese. Sraz v 10:00 před Obecním domem

Hodina pohybu 3. 3., 17. 3. a 30. 3. v 15:00

Setkání s hostem 27. 3. v 19:00 „Banánové děti“ zvenku žluté uvnitř bílé - 
vietnamská studentka Thu Thuy Truong

Staršovstvo Čtvrtek 6. 3. v 19:00 

Zpívání ve 
Stodůlkách

Pátek v 9:30 

Setkání maminek 
s malými dětmi

Zpravidla poslední čtvrtek v měsíci 27. 3. v 10:00

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce:
Mgr. E. Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 - Liboc
tel.: 222 360 437, henychova@atlas.cz
Adresa sboru:
Farní sbor ČCE v Praze - Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 607 622 358 (A. Hudcová), 721 141 691 (P. Hudec)
http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz, č. ú 2400319773/2010
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