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Na přelomu kalendářního roku
Všemohoucí Bože,
nebeský Otče, milosrdný Synu, Duchu plný síly,
v tajemství své svatosti žiješ od věků na věky.
My žijeme v čase, náš čas plyne.
Staré končí, nové začíná.
Tak prožíváme každý den.
Dnes na přelomu roku je to stejné.
Děkujeme ti za to,
že jsi nás v uplynulém roce zachoval a provázel.
Prosíme tě,
abys v tom roce přicházejícím
byl s námi a staral se o nás,
než nás přivedeš zpět do své věčnosti.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje od věčnosti do věčnosti.
Amen.
(z biblických meditací Zastav se na chvíli… 2014)
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Z jednání staršovstva
– čtvrtek 5. 12. 2013 v 19,00
• 4. Bienále v Brně – výtěžek cca 300 tisíc
• na konventu proběhla volba dvou seniorátních farářek R. Čunderlíkové
a M. Lukešové (pro mládež)
• mimořádné rozšířené staršovstvo o samofinancování – účast 30,
br. Mašek vytvoří tabulku, do které přepíše data s. Jílková, ostatní
členové skupiny s. Petříčková a br. Volný se sejdou a vyhotoví výstup
z obdržených vyplněných formulářů a předloží jej k diskusi lednovému
staršovstvu
• mimořádné sborové shromáždění bude 19.1.2014, rozhodne o variantě
řešení, k níž se náš sbor připojí
• br. Fišer se zasadil o znovuobnovení setkávání seniorů – setkání
proběhne na jaře roku 2014
• br. Fišer doporučuje zrušení pevné tel. linky z důvodu nefunkčnosti –
bude realizováno
• br. Řežábek požádal o možnost nahrávání a kopírování bohoslužeb
službu konajícím presbyterem tak, aby byly audio záznamy ihned
k dispozici – v současné době již tato služba funguje, je možné text
získat po domluvě s br. farářem a s. farářkou, vzhledem ke kapacitě
obsahu bohoslužeb není reálné, aby tato služba byla poskytována –
staršovstvo se domnívá, že služba, která je v současné době
poskytována, je dostačující
• staršovstvo se zabývalo žádostí o podporu návrhu ing. arch. Jiřího
Geberta – návrh nové neokubistické svatební kaple v prostoru okolí
Písecké brány – náš sbor takový prostor nepotřebuje, proto se
k takovému projektu nemůže dostatečně vyjádřit
• informace z pracovní schůzky presbyterů pověřených hledáním faráře –
odesláno 5 dopisů; P. Pivoňka – zamítavá odpověď, J. Keller – zamítavá
odpověď, D. Balcar – kladná odpověď, komise vstoupí do jednání
s tímto farářem
• s. Caldová informovala o tom, že vychází nová kniha F. Šmahela o Janu
Husovi
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• většinou presbyterů schváleno propůjčit místnost naproti kanceláři
Kláře Balabánové k masážím dle dodaného návrhu, zájemci o tuto
službu se s ní mnohou domluvit telefonicky: 608 842 716 - viz termíny
na zadní straně čísla

Vzpomínka na konfirmaci
Na první adventní neděli, 1. prosince byla v našem sboru konfirmace.
Už v průběhu bohoslužeb jsem se v mysli vrátila o 51 let zpět, do poslední
srpnové neděle roku 1962. Jak jsem již v říjnovém čísle Souterrainu
napsala, pocházím ze Slovenska a můj táta byl evangelický farář.
Konfirmace tam byla vždy v poslední srpnovou, tedy prázdninovou neděli
z toho důvodu, že farnost se skládala z několika obcí (fílií) ve dvou
okresech, takže nebylo možné v průběhu školního roku dát všechny
konfirmandy dohromady. Na vyučování jsme chodili do kostela každý den
v pondělí až pátek na celé dopoledne, po celé dva měsíce. Bylo nás
šestnáct. Volno jsme měli jen v sobotu, protože v neděli jsme se museli
zúčastňovat služeb Božích. My jsme to samozřejmě tehdy brali jako újmu,
že nebudeme mít žádné prázdniny. Výuka se skládala z několik okruhů:
znalost bible, církevní dějiny včetně životopisů důležitých církevních
osobností, jako byl např. Martin Luther a především život Ježíše Krista
a modlitby – Modlitba Páně, Víra obecná křesťanská a desatero Božích
přikázání, význam kterých jsme rozebírali. Taky jsme srovnávali
evangelické učení s ostatními křesťanskými náboženstvími a museli je
umět vyjmenovat, alespoň některé. Kromě toho jsme museli umět zpaměti
hodně písní z Evangelického zpěvníku a žalmy. Táta nás každý den
zkoušel, jako ve škole. Dával nám otázky a my museli odpovídat. Já jsem
chtěla vědět, kdo z nás bude mít jaké otázky na slavnost konfirmace, ale
táta byl neúprosný. Máme prý umět všechno. Nakonec to „vyšpionila“
máma, která nám prozradila, že si máme zapamatovat, které otázky komu
bude táta pokládat poslední dny před konfirmací. A vyšlo to. V sobotu před
konfirmací se dělal generální úklid kostela, včetně lustrů, které měla na
starosti naše máma. Na oltáři s bílým rouchem bylo šest velikých váz
s bílými květinami. Bohoslužby tu poslední srpnovou neděli trvaly vždy
asi tři hodiny. Samotná zkouška trvala celou hodinu. To jsme se zapotili,
ale zvládli jsme to. Ale taky jsme se těšili, byla to veliká slavnost. Dívky
měly všechny bílé šaty a kluci měli buď obleky, nebo alespoň tmavé kalhoty
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a bílé košile. Cítili jsme se tak trochu už jako dospělí. Doma nás pak čekal
slavnostní oběd o několika chodech za přítomnosti celého příbuzenstva.
Nakonec jsme na ty krušné chvíle tvrdého učení zapomněli. Zůstal nám
základ, na kterém jsme mohli později stavět a pěkná vzpomínka na jedno
léto, kdy jsme se každé ráno scházeli před kostelem, povídali si, taky bylo
někdy hodně veselo, a čekali na tátu, až přijde a otevře nám kostel.
Naďa Sleziaková

Gary Chapman: Dospívající a pět jazyků lásky
(Vydal Návrat domů, Praha 2003)
Gary Chapman je poradce v oblasti manželských vztahů.
Jeho kniha pomáhá rodičům pochopit, jak navázat hlubší vztah ke svým
dospívajícím dětem, které procházejí nelehkým obdobím hledání vlastní
identity a nezávislosti, jak prohloubit vzájemnou komunikaci a poskytnout
teenagerovi citovou podporu na jeho cestě k dospělosti.
Před velkou hospodářskou krizí v 30.letech 20.století si většina dětí
(v Americe) ve věku mezi 13 a 19 lety vydělávala na živobytí na farmách,
v továrnách nebo doma. Po krizi následovalo zhroucení ekonomiky,
zmizely pracovní příležitosti, malý počet pracovních míst obsadili otcové
a dospívající byli odstaveni na vedlejší kolej. Pubertální psanci či mladiství
sezónní dělníci se stali společenským dilematem, které vedlo prezidenta
Franklina Roosevelta ke zřízení Národního úřadu pro mládež (NYA).
Prostřednictvím studia na střední škole si měli mladí lidé osvojit pracovní
návyky, měli objevovat svůj talent a ujasnit si své cíle, aby se po maturitě
mohli stát produktivními občany. Kumulace velkého počtu mladých lidí
vytvořilo prostor pro vývoj samostatné kultury teenagerů, svět hudby
zprostředkované rozhlasem, svět zábavy, tance, módy i vlastního
slangového slovníku. Tvůrci obchodní reklamy nabízející zboží pro
bezstarostné středoškoláky zavedli výraz „teeners“, později „teensters“
a v roce 1941 „teenagers“.
Jak porozumět dnešním dospívajícím, kteří hledají vlastní identitu
a nezávislost?
Jak se vyrovnají se svými tělesnými a duševními změnami, vstupujíc do
věku rozumu tváří tvář osobní morálce a hodnotám? Jak přemýšlí
o sexualitě a manželství, o budoucnosti?
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Kladou si otázky:
Jak naložím se svým životem?
Co je hodno toho, abych tomu věnoval svůj život?
Kde najdu největší štěstí?
A kde budu nejužitečnější?
Mezi dnešním teenagerem a teenagerem „minulosti“ vidíme pět
základních odlišností:
1. znalost technických vymožeností
2. znalost násilí a vystavení jeho vlivu
3. rozštěpenou rodinu
4. informovanost o sexualitě a vystavení jejímu vlivu
5. neutrální morální a náboženské hodnoty
Dokáží rodiče poskytovat vedení?
Důležitost rodičovské lásky
„Hluboko v duši teenagera se skrývá touha po tom, aby cítil, že je
s rodiči v kontaktu, aby cítil, že jej přijímají a vyživují ho. Pokud tomu tak
je, cítí se milován. Když však teenager necítí, že je v kontaktu, že není
přijímán a živen, jeho vnitřní citová „nádrž“ zeje prázdnotou. A tato
prázdnota velkou měrou ovlivní jeho chování.“ (str.25)
Touha dospívajícího po kontaktu
- Přítomnost rodičů: Pokud si rodiče přejí, aby se dospívající cítil
milován, musí si udělat čas a trávit jej s ním. Kde se tak neděje, dospívající
se ptá: Co je na mně špatného, že táta s mámou nejsou se mnou?
- Stmelující moc komunikace: U jídelního stolu se dá nejlépe budovat
citové pouto s teenagery.
- Moc přijetí … a odmítnutí: Jak přijímat dospívajícího a usměrňovat
jeho chování? Než vyslovíte, co si přejete, aby váš dospívající potomek
udělal, předem si to promyslete a VŽDY uveďte např.těmito slovy: „Mám
tě moc rád. Budu tě mít rád, i když se podle mé rady nezařídíš. Ale protože
tě miluji, musím ti tu radu dát.“ Pak sdělte, co máte na srdci.
Touha dospívajícího po výživě ducha
-Vyhněte se špatnému zacházení: Ne sarkasmus, nepřátelská, hrubá,
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ponižující slova. Ne fyzické násilí.
- Poskytujte výživu: Živit ducha dospívajících dětí znamená se o ně
starat a neustále hledat způsoby, jak k jejich životu něco pozitivního přidat.
Emoční inteligence (Daniel Goleman) je schopnost vcítit se do druhého
člověka, schopnost rozeznávat emoce u jiných lidí, úspěšně komunikovat
v neverbální oblasti, umět se vypořádat se střídáním úspěchů a neúspěchů
v životě a mít ve vztazích přiměřená očekávání.
Nedostatek emoční inteligence ovlivňuje (ne)schopnost dospívajícího
navazovat pozitivní vztahy s druhými lidmi, ovlivňuje nedostatečnost
rozvoje svědomí a morálního úsudku. (str.31)
Nejzákladnější potřebou je CÍTIT SE MILOVÁN
PRVNÍ JAZYK LÁSKY = SLOVA UJIŠTĚNÍ
Slova chvály: Na prvním místě je upřímnost. Chválíme to, co si opravdu
myslíme, že si zasluhuje chválu.
Chválíme za konkrétní věci. A nemůžeme-li pochválit výsledky,
chválíme snahu.
Říkáme: Mám tě rád/a!
Používáme slova ujištění před členy rodiny.
Slova ujištění zaměřujeme na to, co říkáme.
DRUHÝ JAZYK LÁSKY = FYZICKÝ KONTAKT
Hovoříme jím ve vhodnou dobu (podle nálady dospívajícího, kterou
vyčteme z jeho „řeči“ těla), na vhodném místě (zpravidla v soukromí než
před vrstevníky) a vhodným způsobem (všichni nemají rádi stejné doteky;
buďte přizpůsobiví).
Nevhodným fyzickým kontaktem je fyzické zneužívání a hněv, sexuální
zneužívání.
Z knihy vybrala E. Javornická, pokračování v příštím čísle
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Kalendář na leden 2014
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina
Děti

1. 1. Nový rok s VP
5. 1.
12. 1.
19. 1. Sborové shromáždění
26. 1.
2. 2. s VP
Úterý v 17:30

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

Mládež a dorost

Nedělní škola:
neděle v 9:30
Náboženství:
zatím pozastaveno
ZŠ Suchdol:
pátek 13:30
Povídání a zpívání s malými dětmi – po dohodě
Úterý 19:00

x-cátníci

Čtvrtek 16. 1. v 19:00

Sbor Naši pěvci

Středa 18:30

Křesťan. služba

5. 1. po bohoslužbách

Klub poznávání

2. čtvrtek, 10:00 před jízdárnou Pražského hradu, O. Zoubek

Hodina pohybu

6. a 20. 1. v 15:00

Setkání s hostem 23. 1. v 19:00
Staršovstvo

Čtvrtek 9. 1. v 19:00

Zpívání ve
Stodůlkách

Pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 21. 1. 2014. Únorové číslo vyjde 26. 1. 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, mobil: 603 479 252, e-mail: henychova@atlas.cz
Adresa sboru:
Farní sbor ČCE v Praze - Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 224 314 897, 607 622 358 (A. Hudcová), 721 141 691 (P. Hudec)
e-mail: dejvice@evangnet.cz, č. ú 2400319773/2010
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