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O moudrosti a moudrých
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tyto věci skryl před moudrými 

a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Otče, tak se ti zalíbilo (Mt 11, 25). 

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: Amen, pravím vám, jestliže se 
neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského (Mt 18, 3).

Moudrost je pro nás jedna z nejdůležitějších hodnot. Proto nás překvapí, že Pán 
Ježíš  moudrost  relativizuje.  Říká  svým  učedníkům,  že  nebeský  Otec  skryl  ty 
nejdůležitější  věci,  věci  Božího království,  před moudrými a  zjevil  je  maličkým. 
A dále říká svým učedníkům, že Boží království se otevírá těm, kdo jsou jako děti. 
Moudří a rozumní do něho nevcházejí.

Jsou to skutečně zvláštní slova. Co jimi Ježíš míní? Předně je třeba podotknout, že 
Ježíš  není  protiintelektuálský.  Nepohrdá  lidským  věděním.  Svými  výroky 
o moudrosti nechce ani v nejmenším povědět, neučte se, nepřemýšlejte, nečtěte, je to 
všechno k ničemu. Jeho slova míří jinam. Nejsou zaměřena proti moudrosti, ale proti 
moudrým. Problém moudrých je v tom, že se do své moudrosti uzavírají. Nejsou 
dosti  otevření  pro  Boží  moudrost,  protože  jim  musí  všechno  zapadat  do  jejich 
logických systémů,  které  si  vytvořili.  Zatímco  skutečná  moudrost  by  byla  spíše 
otevřená a připravená uznat, že věci přicházejí jinak, než jsme čekali. Výhoda dítěte 
před moudrým starcem je jen jediná, že dítě je učenlivé a tvárné. Dokáže přijmout, že 
věci  jsou jinak,  než si  myslelo,  zatímco moudrý muž či  žena na vrcholu svých 
intelektuálních schopností už přece vědí všechno, znají všechno a neumějí strávit, ba 
ani si všimnout, že by věci případně mohly přicházet jinak, než čekali. „Dospělý 
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teolog“ ví přesně, jaký je Bůh, jak má jednat, zatímco teolog, který zůstává „dítětem“, 
si všimne, že Bůh jedná tak, jak chce On, a dokáže uznat, že to Boží jednání je nejspíš 
moudřejší než takové, jaké bychom mu nejraději předepsali. Ta biblická slova proti 
lidské  moudrosti  jsou  tedy  spíše  výtky  proti  moudrým,  kteří  už  nejsou  schopni 
nahlédnout, že Bůh může jednat jinak, než si přečetli, než se naučili, než si ve své 
zatuhlosti  a vševědoucnosti  myslí.  Věru,  ty Boží věci,  Ježíšovo evangelium, věci 
Božího království jsou mnohdy skryty před moudrými. Bůh je zjevuje maličkým, 
otevřeným, pokorným. 

Petr Hudec 

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 2. 10. 2014

• proběhly oslavy 20 let Diakonie Stodůlky 19. - 20. 9. – 
v době  krizového  období  střediska  náš  sbor  finančně 
podpořil  vybudování denního stacionáře uspořádáním tří 

bienále, dnes je středisko fungujícím střediskem, které se velmi dynamicky rozvíjí 
a má před sebou slibnou budoucnost;  při  oslavách byl promítán film o činnosti 
střediska, bude možné si jej zapůjčit a někdy po shromáždění promítnout členům 
sboru

• bohoslužby v Roztokách se konaly po 30 letech, kázala s. farářka Hudcová, účast 34 
osob  (rodiny  s dětmi),  další  bohoslužby  proběhnou  19.  10.,  kázáním  poslouží 
s. f. Rotkovská 

• účast našeho sboru na slavnostech u příležitosti 600 let od prvního vysluhování 
podobojí

• projednána možná kandidatura P. Rumla, staršovstvo rozhodlo pozvat P. Rumla jako 
případného budoucího kandidáta na místo po Hudcových na kazatelnu 

• při  hledání  sborové  sestry  byla  jako  kandidátka  oslovena  s.  M.  Študentová, 
proběhne další jednání s ní 

• biblické hodiny a další pravidelná setkání již běží, pokračuje setkání předškolních 
dětí ve sboru a začíná náboženství v ZŠ Suchdol (přihlášeno 8 dětí) 

• staršovstvo podává konventu návrhy do nové SR: br. Kitta, br. Pivoňka, br. Mazur, 
br. Ženatý, s. Vlková-Šeráková, br. Gruber - faráři; br. Plachý a br. Matěj Cháb – 
laické zastoupení 

• sbírky – při Díkčinění bude věnována sbírka na fond charitativní a sociální pomoci, 
26. 10. na JTD 

• odesláno školné dětem v Kongu – 4 děti loni nezačaly školní docházku, na schůzce 

SOUTERRAIN listopad/2014 - str. 2



dárců 9. 10. proběhne debata o tom, jak a zda budeme pokračovat dále 

• nový kotel byl uveden do provozu

• pozvánka na seminář pro učitele NŠ, který se bude konat 1.11. v Brně – uhradíme 
účastníkům zápisné i cestovné

• nabídka z ČBS – vydání Kralické šestidílky v jednom svazku – zvýhodněná cena 
základní verze 1 180 Kč, luxusní 2 232 Kč. Závazné objednávky nutno podat na 
adresu sboru do 3. 11. 

• byla instalována prodejní výstava obrazů Barbory Veselé, výstava potrvá do konce 
listopadu

• Veritas – obdrželi jsme petici proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském 
nám., kdo chce, může petici ve sboru podepsat

• obdrželi  jsme  výzvu  k pomoci  na  Ukrajině,  do  pomoci  se  zapojilo  Středisko 
Diakonie HRP, lze přispět individuálně proti potvrzení přes sbor (v.s. 102014) anebo 
do jedné chrámové sbírky, která bude k tomuto účelu vybrána

• med a medovina budou letos opět k zakoupení ve sboru

Malá fotoreportáž z oslav 600 let vysluhování pod obojí
z Betlémské kaple a i Martina ve zdi od J. Hlavsy
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Zážitky z ESBU 2014 
Ekumenické setkání s Biblí a uměním (ESBU) se i letos konalo v Třebíči (20. – 

26.7.) a bylo věnováno mimořádně závažnému tématu, jakým je „Mezináboženský 
dialog – zrada nebo cesta do budoucnosti“, tedy tématu, které souvisí s klíčovými 
problémy současnosti včetně krvavých konfliktů v různých částech světa.

Už úvodní referát religionisty Pavla Hoška z Evangelické teologické fakulty UK 
přinesl velmi podnětný rozbor daného tématu, kdy přednášející vychází z biblického 
pohledu  na  úděl  celého  světa,  zosobněný  Adamem  a  Evou,  přes  exkluzivitu 
Abrahamovu a Kristovu dospívá posléze k otázce „co se zbytkem lidstva“ a hledá na 
ni  kvalifikovanou  odpověď.  V následné  diskusi  jsem  doporučil,  aby  se  s tímto 
referátem měli možnost seznámit nejenom čtenáři církevních časopisů, ale i  širší 
veřejnost v některém solidním kulturně-společenském časopisu.

Na obecnější aspekty vedení dialogu poukázal v další přednášce psychoterapeut 
Jan Šikl.

Pod názvem „Jak nás vidí …..“ probíhal za velkého zájmu společenský večer 
s Marwanem  Alsolaimanem,  drúzem  (drúzové  –  poměrně  málo  početná  odnož 
islámu)  ze  Sýrie,  který  už  dlouho  žije  v naší  republice,  což  dokázal  dokonalou 
znalostí češtiny i našeho kulturního prostředí. Jak bylo uvedeno v programu, byl to 
opravdu „večer humoru, hudby, vyprávění a poezie napříč kulturami“.

V následujících dnech bohatého programu ESBU jsme vyslechli k danému tématu 
řadu dalších přednášek z různých hledisek.

Arabista Zdeněk Müller poukázal m.j. na prolínání náboženských a státoprávních 
aspektů  v muslimských  zemích  a  také  třeba  na  rozdíly  mezi  arabským  světem 
a nejpočetnějším muslimským státem – Indonésií.

Filozof Jan Sokol shrnul  podnětné myšlenky dosavadních přednášek a otevřel 
panelovou diskusi, na níž se podíleli i ostatní přednášející a moderoval ji Michael 
Otřísal.

V pokračujícím  pořadu  vyvolala  mimořádnou  pozornost  ovšem  přednáška 
jednoho  z představitelů  zdejší  muslimské  obce,  Vladimíra  Sáňky.  V následující 
diskusi zazněla také otázka, jak je to s trestem smrti pro ty, kdo se rozhodli opustit 
islám a přiklonit se k jinému náboženství. V odpovědi jsme se dozvěděli, že v Koránu 
se  nic  takového nenařizuje,  ale  bývá  to  někdy důsledkem zmíněné  provázanosti 
islámu se státoprávními institucemi.

Další přednášející, Jan Schneider se mohl při výkladu o řešení konfliktů opřít 
o své zkušenosti z BIS (Bezpečnostní informační služby).

Celý  seriál  přednášek  uzavřel  pracovník  Židovského  muzea  Aleš  Weiss. 
Pochopitelně se věnoval především vztahu mezi judaismem a islámem.

Během  dvou  večerů  byly  také  promítány  2  filmy,  vybrané  a  komentované 
Michaelem  Otřísalem,  které  velmi  zajímavým  způsobem  dokreslují  pohled  na 
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předmětné  problémy.  První  byl  francouzko-americký  kreslený  film  „Persepolis“, 
druhým  pak  film  „Where  shall  we  go  now  ?“  o  soužití  v multietnické  oblasti 
Libanonu.

Součástí  celotýdenního  programu ESBU byl  i  výlet  do  Znojma  s prohlídkou 
hlavních kulturních zajímavostí tohoto střediska jižní Moravy a jeho okolí (zámek ve 
Vranově nad Dyjí).

Nechyběly  ovšem  ani  další  součásti  bohatého  programu  ESBU  v Třebíči, 
především  ekumenická  bohoslužba  v kostele  ČCE,  tentokrát  s charakterem 
bohoslužeb  v Taizé,  dále  koncert  v Bazilice  sv.  Prokopa,  jedno  živé  a  vtipné 
společenské odpoledne - garden party, ale i tradiční fair trade obchůdek.

Na úplný závěr shrnula socioložka Jiřina Šiklová celou akci, bylo presentováno 
vyhodnocení ankety o letošním programu a otevřena diskuse o dalších perspektivách 
ESBU.

Dušan Čurda

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 
v Kroměříži

Ve škole mi končí poslední páteční přednáška a já vybíhám na vlakové nádraží. 
Po náročném týdnu jsem unavená a nejraději bych skočila do postele, ale ne! Vždyť 
přeci jedu na sjezd mládeže z celé republiky a těším se na to už minimálně měsíc. 
Na nádraží se potkám s Karolinou a trochu se bojím, že nenajdeme ostatní,  ale 
docela  velká  skupinka  natěšených,  mladých  lidí  se  opravdu  nedá  přehlídnout. 
A hele, jede i Jarda a Martin! Cesta vlakem je náročná. No to víte, když se několik 
desítek evangelíků rozhodne spolu cestovat na sjezd, tak aby člověk hledal místo 
k sezení nejen v uličce, ale pomalu i na střeše vagónu. Naštěstí nakonec stačila jen 
ta ulička a když po cestě vystoupilo pár cestujících, povedlo se těm šťastnějším 
nacpat i do kupéček. Uff, asi po čtyřech hodinách a přestupu jsme na místě. Ještě 
ani nestihneme vystoupit z vlaku a už na nás mává Jenda. A já se bála, že si nebudu 
mít s kým povídat. Po vyřízení důležité administrativy se konečně všichni sjezdníci 
sejdou v obrovském sále divadla. Rozhlížím se na všechny strany a přemítám... 
kolik nás asi je tři - čtyři stovky? Zkrátka moc. Je to krásné vidět tolik mladých, 
mladších i méně mladých lidí, kteří se sejdou a dokážou upřímně otevřít své srdce 
Pánu.  Po krátkém, vtipném programu nastává večerní  ztišení a zpívání  písní  ze 
Svítáku. Počkat, málem bych zapomněla... už jsem vám prozradila, že téma celého 
sjezdu je - Spatřujeme světlo!? Během dvou dnů nás čeká víc zamyšlení nad touto 
tématikou, než si dokážeme vůbec představit. Celý víkend je proto super. Člověk 
může navštívit  řadu zajímavých seminářů, které buďto přímo (název semináře - 
Světlo v Bibli a Silmarillionu / Světlo - Bůh, a co člověk / Plamen ducha nezhášejte, 
atp.)  nebo  nepřímo  (Ze  života  nevidomých)  zabývají  právě  světlem.  A že  se 
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potřebujete  také  na  chvíli  odreagovat?  Proto  organizátoři  připravili  i  odlehčená 
témata  jako fotbal  /  PUB /  Harlekýnova dobrodružství  -  Divadlo Facka a  jiné. 
Společně s Karolinou se také zapojuji  do sboru,  který bude v neděli  zpívat  při 
bohoslužbách. Chtěly jsme také zlanařit kluky, ale ti mají plné ruce práce s pomocí 
při organizaci. Nedělní bohoslužby byly opravdu velkolepé. Nejprve se děsím tolika 
lidí, ale nakonec při společném zpěvu, večeři páně a modlitbách mě napadá, že to 
vůbec není špatné. Alespoň budu připravená na 600. výročí vysluhování pod obojí, 
které se bude konat už za 14 dní! Ani nevím jak a už sedíme ve vlaku zpátky do 
Prahy. Cítím se strašně unaveně, ale zároveň jsem vděčná za to, že jsem se mohla 
zapojit.  Tento sjezd (nejen)  evangelické mládeže  mi  zanechal  sice  plnou hlavu 
hlubokých myšlenek, nad kterými se chci v klidu doma zamyslet, ale také jsem 
potkala nové lidi a to všechno za to přeci stálo, ne? Těším se na příští rok. Pojedeme 
z Dejvické mládeže zase jenom ve čtyřech, nebo se nás tentokrát sejde větší parta? 

EFox

Další setkání:

• 2. 11. Po bohoslužbách – rozhovor s Pavlem Rumlem, případným nástupcem po 
Hudcových

• 8. 11. Konvent Pražského seniorátu na Vinohradech

• 14. – 17. 11. Víkend mládeže s dětmi v Bukovci

• Do 29. 11. Výstava obrazů Barbory Veselé
9. 11. po bohoslužbách rozhovor s B. Veselou
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Kalendář na listopad 2014

Bohoslužby
ve sboru -
neděle 9:30

 2.11. s VP 
 9.11. 
16.11. 
23.11. 
30.11. s VP 1. adventní

Pavel Ruml
P. Hudec 
P. Hudec
A. Hudcová
P. Hudec/A. Hudcová

Biblická hodina Úterý v 17:30

Děti Nedělní škola: neděle v 9:30

Vyprávění biblických příběhů pro předškoláky: čtvrtek 

6. a 20. 11. v 17:00 

Náboženství v ZŠ Suchdol: každý pátek ve 13:30

Mládež a dorost Úterý 19:00

x-cátníci Čtvrtek 20. 11. v 19:00

Sbor Naši pěvci Středa 18:30 

Křesťan. služba 7.12. po bohoslužbách

Klub poznávání 13.11. Návštěva mikve

Hodina pohybu 10. a 24. 11. v 15:00

Setkání s hostem 27. 11. v 19:00 Večer s biskupem Václavem Malým

Staršovstvo Čtvrtek 6. 11. v 19:00

Výstava Do 29. 11. Výstava obrazů Barbory Veselé

9. 11. po bohoslužbách rozhovor s B. Veselou

Zpívání ve Stodůlkách Pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 25. 11. 2014.
Prosincové číslo vyjde 30. 11. 2014.

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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