Únor 2015
Kdo dává, dostává
V evangeliích narazíme na příběh o nasycení zástupů. Příběh vypráví
o nasycení hladových. Už byl večer a učedníci řekli: „Toto místo je pusté a už je
pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnice koupit jídlo.“ Ale Ježíš
jim řekl: „Dejte vy jim jíst.“ Oni odpověděli: „Máme jen pět chlebů a dvě ryby.“
On však řekl: „Přineste mi je sem.“ Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby,
vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci
zástupům. A jedli všichni a nasytili se a sesbírali nalámaných chlebů, které
zbyly, dvanáct plných košů.
Stojí zato si všimnout, co Ježíš nejprve učedníkům říká. Neposílá je, aby
udělali inventarizaci všeho jídla, aby se zeptali lidí, jaké zásoby chleba mají
s sebou. Ne. Říká jim, aby začali u sebe a od sebe. Co máte vy? Pět chlebů
a dvě ryby. Nabídněte je a pozvěte ostatní k hostině lásky. „Dejte vy jim jíst.
Začněte vy. Začněte od sebe.“ O to jde v celém příběhu. Ten příběh není
o zázračných kouscích chleba. Nevypráví o nějakém supranaturálním divu. To
jen tak vypadá. Příběh ve své hloubce vypráví o zázraku sdílení. Ježíš vyzývá:
„Rozdělte se o to, co máte. Rozdělte se o to s druhými, dejte to své k dispozici
a zažijete zázraky. Všichni se nasytí a získáte víc, než ztratíte.“ A po té hostině
zbylo dvanáct plných košů. Dvanáctka je symbolické číslo a tento symbolický
údaj může znamenat, že vlastně učedníci o nic nepřišli, když dali to své
k dispozici, ale právě naopak. Zbylo dvanáct plných košů, zbylo dost pro ně
i pro druhé. To je zázrak sdílení. V jedné písni zpíváme: „Kdo dává, dostává,
mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám
milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude hrozná. K zázraku sdílení jsme zváni
snad každým Ježíšovým slovem, každé slavení večeře Páně sem cílí.
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Našel jsem k tomu pěknou modlitbu v modlitební knížce „Sešli světlo své“.
Petr Hudec

Pane Ježíši Kriste, když jsi viděl zástup, řekl´s učedníkům: Dejte vy jim
jíst! Dej také nám a celé církvi vědomí a cit pro odpovědnost, kterou máme
vůči chudým a potřebným. Je tolik těch, kdo hladoví a jsou bez vlasti a bez
domova, kteří těžce pracují v továrnách a na polích, těch, kterým jsou
svěřovány nebezpečné úkoly. Pomoz nám, abychom na to nezapomínali, že
žijeme také z práce druhých lidí. Pomoz nám, abychom uprostřed třídních
bojů, napjatých vztahů mezi národy i rasových předsudků slyšeli tvé
požehnané slovo: Cokoli jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně
jste učinili. O to tě prosíme pro zvýšení tvé cti a slávy.
Juhanon Mar Thoma – představitel syrské církve v Malabaru

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 6. 1. 2015
• Další termíny jednání staršovstva s ohledem na aktuální situaci: 19. 3., 9. 4.
• 15. 3. bohoslužby – sborové shromáždění – volba P. Rumla
• rozhodnuto povolat M. Študentovou (br. Mašek pověřen přípravou smlouvy

a návrhem na výši platu)
• Hudcovi předložili pracovní náplň sborové sestry
• br. Prosek předložil rozdělení další potřebné práce. Příští staršovstvo by mělo

mít už jasno, kdo kterou oblast převezme.
• na SR zaslána přes SV žádost o pokyn k volbě P. Rumla za faráře
• rozeslán sborový vánoční dopis
• adventní a sváteční shromáždění – stručné ohlédnutí a pozitivní hodnocení
• pravidelná setkání, navíc sborový podvečer 18. 1. v 17 hod. s P. Rumlem

(program: „Učíme se stonat, učíme se umírat")
• farářský kurs – Bolest a naděje – 26. – 30. 1. 2015
• seniorátní setkání k otázkám samofinancování a co s finančními prostředky –

Střešovice 24. 1. – od nás tam bude br. Mašek a možná M. Tichý
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• před svátky návštěvy členů sboru: v Krabčicích (s. Hachová a s. Králová),

v Kobylisích ve Slunečnici (s. Rádlová), v Donovalské ulici P4 (manželé
Hrabákovi) – pozdravy od všech
• změna členů dozorčí rady – příště podat návrhy na možné nové členy DR

Diakonie Stodůlky
• sbírka na PF - Kč 73 800,• sbírka na vikariát a bohoslovce (25. 12.) - Kč 6 119,• sbírka na vánoční nadílku - Kč 6 091,-• Kongo - Kč 28 405,- (zůstatek k 31. 12. 2014)
• vyúčtování hospodaření NP
• oznámení o úmrtí br. f. Adolfa Petra
• křesťanská služba - poděkování s. Kohoutové za 10 letou přípravu gratulací

a přání – originály kreseb (zhotovila jich za toto období přes 1 600), nadále bude
přání a gratulace připravovat s. Prachenská
• upozornění pro všechny presbytery na nutnost zachovávat pořádek v kartičkách

na vyvěšení biblických knih, čísel písní, značek v pořadači i v krabici dle
přiloženého návodu
• br. farář upozornil na možnost uspořádání bazaru šatstva ve prospěch

personálního fondu Jičína a Libštátu (zajistí ještě Hudcovi a sestry pod vedením
J. Kohoutové), bazar se bude konat v týdnu od 18. 5. 2015
• br. Fišer bude slavit 90 let, návrh br. kurátora uspořádat oslavu ve sboru

(narozeniny má 15. 2. 2015)

Kytička díků jubilantovi
V polovině února tohoto roku má náš vážený a milý bratr doc. dr. Drago
Fišer, CSc požehnané devadesáté narozeniny. Je původním vzděláním právník
a ekonom. Akademická kariéra mu skončila v důsledku tzv. normalizace v roce
1969. Poté až do odchodu do důchodu pracoval v podnikové sféře. V seniorském
věku se nechal zvolit do staršovstva dejvického sboru a byl jeho velmi platným
členem. Právní a ekonomická posouzení a rady bratra Fišera při zřizování
současných sborových prostor byly neocenitelné. Též i jednotliví členové sboru
jsou mu vděčni za jeho cenné rady. Často ve vzpomínkách zalétne do doby, kdy
navštěvoval schůzky mládeže v židenickém sboru v Brně. Jeho životní cesta není
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snadná. Musel projít se svou ženou Jindřiškou i událostí, při níž došlo ke ztrátě
milované dcery. Bratr Fišer je člověk veskrze zkoumavý a stále hledající křesťan.
Trápila jej a dosud trápí celá řada věroučných otázek, které klade, a hledá na ně
odpovědi. Zkoumá metaforický jazyk Písma, přemýšlí o tom, jak oslovit a předat
srozumitelně zvěst evangelia dnešnímu člověku, současnému Zacheovi. Se
zájmem sleduje činnost významných členů Jednoty bratrské. Čte celou řadu
teologických knížek i pojednání. Zajímají jej na příklad francouzský myslitel Paul
Ricouer, židovský filosof Martin Buber, Bernard Ebeling, Luis Evely a jiní. Také
naši Jan Heller, Petr Pokorný, Tomáš Halík, jezuita Petr Kolář, Jan Sokol a další.
Pro jeho hledání a nalézání bylo významné též setkání s katolickým knězem
a děkanem Janem Rybářem, který mu mimo jiné vyložil základní věroučnou
otázku katolické věrouky o očistci. Kontakt s tímto knězem trvá dosud. A je toho
nepochybně ještě mnohem více, čím se v této oblasti až dosud zabývá. Nic si
z toho však nenechává pro sebe, nýbrž naopak pilně vše publikuje a v mnohých
rozhovorech uplatňuje. Nelze nezmínit jeho devítiletou aktivitu při organizaci
a moderování debatního kroužku seniorů. Účastníci dosud vděčně a s láskou
vzpomínají. Přípravy na tato setkávání se staly podkladem pro vydání knížky
Hledám slova pro hledající, vydané nakladatelstvím Mlýn, v roce 2012. Bratr
Drago není však pouze jen studijně zaměřen, nýbrž naopak, až pro mnohé
překvapivě se umí prakticky orientovat. Prokazuje to zejména v posledním čase
v starostlivém a obětavém pečování o svoji nemocnou ženu a zvládání celého
chodu domácnosti. Ve stáří dospívá k poznání, že jedním z pevných základů jeho
víry je především vděčnost Pánu Bohu, která plodí důvěru v jeho zaslíbení. Své
vyznání formuluje krátce „ důvěřuji ti Pane Ježíši“. Přejeme bratru Fišerovi, aby
ho tato důvěra v Boží blízkost a vděčnost za Jeho stálou milostivou ochranu
i nadále provázela.
Pavel Prosek

Jubilanti v únoru
Milada Betková 95 let
Drago Fišer 90 let
František Čipera 80 let
Miroslav Vencl 75 let
Jan Krouský 65 let
Přejeme, aby jim Pán Bůh žehnal a byl jim milostiv.
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Život sboru v roce 2014 zachycený nejen statistickými údaji
• K 31.12.2014 má náš sbor 621 členů, hlasovací právo má 247 členů

a v minulém roce jsme evidovali cca 150 jmen těch, kteří finančně přispěli na
provoz sboru anebo poskytli dar církvi na jiný účel (Diakonie, Kongo, pomoc
postiženým oblastem apod.). Křtem přibylo celkem 8, přístupem 1, úmrtím
ubylo 5, odstěhováním a revizí kartotéky 6 členů.
• Bohoslužby se konaly každou neděli a o svátcích celkem 54x, průměrná účast

115. Večeře Páně byla vysluhována 14x za průměrné účasti 89. Při
bohoslužbách posloužili kázáním kromě manželů Hudcových Z. Susa,
D. Henych, M. Prudký, P. Pokorný,Marie Medková – Jüptnerová, G. Frey
Reininghaus. Na presbyterské službě se podílelo 16 presbyterů. Varhanním
doprovodem posloužili: T. Černohorský, F. Härtel, L. Härtelová, J. Jasná,
P. Prosek, M. Tichý. Hudební doprovod hrou na jiné nástroje zpestřili K. Tichá,
Vít Henych, Benjamin Hejl, Judith Stoklasová. Při přípravě občerstvení po
každých bohoslužbách se pravidelně střídalo 16 sester.
• Biblické hodiny se konaly v úterý - 30x za průměrné účasti 11. Probíráme

evangelium podle Matouše. Do druhé části programu přispívají účastníci
různými aktualitami, zajímavostmi z literatury, připomínají významná výročí,
společenské události, názory různých význačných osobností.
• Děti - Nedělní škola byla 38x, průměrná účast dětí 11. Děti jsou rozděleny na

dvě skupiny - starší a mladší, ve vedení se střídali: Klára Cihlová, Filip Härtel,
Magdalena Härtelová, Karolína Härtelová, Anna Hejlová, Kateřina Tichá, Ivana
Hellerová, Magdalena Hellerová, Jan Petříček, Michaela Petříčková, Marta
Študentová a Judith a Marek Stoklasovi. Judith Stoklasová pokračovala po NŠ
s nácvikem písní, např. na Vánoce. K tomuto zpívání se děti sešly asi 10x.
V letošním školním roce se v NŠ probírají texty podle církevního roku.
Náboženství se vyučovalo pouze v ZŠ Suchdol celkem 25x za průměrné účasti
6 dětí. Přihlášeno je 8 dětí ve věku od 1. do 9. třídy. Ve sboru pokračovalo
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vyprávění biblických příběhů předškolním dětem s jejich rodiči. Setkání se koná
zpravidla 2x v měsíci. Sešli jsme se 17x za průměrné účasti 8 dětí a 5 rodičů.
• Konfirmační příprava se nekonala.
• Mládež. Pravidelná setkání se konala každé úterý od 19 hodin, mládež se sešla

asi 35x průměrná účast 8. Biblický program se na jaře soustředil na postavu
Ježíše, nejprve jako učitele, kritika kultu, lékaře a divotvorce, řada byla
zakončena pašijním příběhem o Velikonocích. Na podzim jsme společně četli
Genesis spolu s výklady faráře Nohavici. Program si připravuje mládež sama,
1x-2x měsíčně Petr Hudec. Kromě biblických témat diskutujeme aktuální
témata, promítáme filmy, scházíme se i po domácnostech, navštěvujeme
společně výstavy; zajímavé bylo vyprávění Aničky Jiřičkové o jejím pobytu
v utečeneckém táboře v Jordánsku, Life Science festival na ČZU nebo návštěva
chasidské bohoslužby. Zveme také členy sboru, pozvání přijali již Karel
Řežábek a Pavel Prosek. Na Vánoce jsme upravili a nacvičili hru Malý Princ
podle knížky Saint Exupéryho. V neděli nás můžete slyšet při bohoslužbách
v triu či kvartetu, mnozí také zpíváme s Našimi Pěvci. Strávili jsme v květnu
společný víkend v Bukovci. Snažíme se také pomáhat s dětmi v našem sboru
jako učitelé nedělní školy, při přípravě divadla, jezdíme jako vedoucí na letní
tábor, v listopadu jsme zorganizovali víkend pro děti a byli opět u Henychů
v Bukovci. Na závěr roku se mládež s velkým nasazením vrhla pod vedením
manželů Stoklasových do organizace mezinárodního setkání Taizé v Praze.
Mládež je živým společenstvím, funguje samostatně a každý může přispět do
programu. Jsou vítáni i konfirmandi. V létě část mládeže strávila s dalšími členy
sboru týden na sborové dovolené v Alpách v Saalbach – Hinterglemm.
(sestavila K. Tichá)
• X-cátníci se sešli 8x za průměrné účasti 7. Setkání bylo přesunuto na druhé

úterý v měsíci od 19h. Program mívá dvě části – biblický výklad, druhý
program – aktuální téma nebo vzájemné sdílení.
• Setkání s hostem je určeno všem zájemcům o vybrané téma či osobnost,

konalo se 8x, průměrná účast 31. 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. Koná se zpravidla

druhý čtvrtek v měsíci v 9:30. Sestry Kohoutová, Bošková a Petříčková
připravily 9 setkání, průměrná účast byla 11.
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• Křesťanská služba se schází k poradě 1x měsíčně v neděli po bohoslužbách.

Navštěvuje zvláště starší osamělé členy sboru u příležitosti jejich narozenin
a podle svých možností pomáhá. Sešla se 10x za průměrné účasti 8. Křesťanská
služba se děje i neorganizovaně mnoha dalšími členy sboru. S.f. Hudcová
a Henychová pravidelně navštěvují manžele Hrabákovy v Domově pro seniory
v Donovalské ulici, Praha 4. Dvakrát byli Hudcovi u našich členů v Krabčicích.
• Pastorace se koná faráři a jednotlivými členy sboru, jde o vzájemné sdílení,

naslouchání, povzbuzování, spolu nesení břemen, konkrétní pomoc. Dobrou
příležitostí k setkání bývají společné akce, např. sborová dovolená, ale také
vzájemné návštěvy, rozhovory.
• Staršovstvo tvoří 16 řádných členů, 4 náhradníci, farář a farářka sboru.

Staršovstvo se sešlo 10x za průměrné účasti 16. V uplynulém roce se zabývalo
především problémem hledání nového faráře a řešením situace uprázdněného
sboru.
• Naši pěvci měli v roce 2014 cca 50 členů. Počet vystoupení: 7. Průměr. účast na

vystoupení: 42. Zkoušky se konaly vyjma prázdnin téměř každý týden, bylo
několik soustředění před vystoupeními. Průměrná účast na zkoušce byla asi 40.
• Svatby byly 4 (Jana Mostecká a Petr Matěka, Eliška Marková a Pavel Kratina,

Vít Veselý a Simona Černá, Anna Jiřičková a Radek Kabeláč).
• Církevní pohřby byly 3 (br. M. Potužák, V. Šatava a s. Jarmila Zákorová).
• Sborový

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

• Diakonie Stodůlky - 1x týdně jezdí do Stodůlek br. f. Hudec s Karolínou

Härtelovou na zpívání s kytarou. V prvním pololetí jezdil 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. Po odchodu Hudcových
bude potřebí doplnit místo v dozorčí radě a ve školské radě Diakonie Stodůlky.

Čím jsme žili v jednotlivých měsících v roce 2014
Leden 2014
•
•
•
•

Setkání s hostem - Zdeněk Kalvach - Specifika zabezpečení náboženské komunity
Mimořádné sborové shromáždění ohledně samofinancování a restitucí
Klub Poznávání- Výstava Olbrama Zoubka
Havárie vody - zatopení sborových prostor - likvidace škod
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•
•
•
•
•
•

Nabídka masáží - Klára Balabánová
Oslava narozenin J. Mejsnarové
Naši pěvci při bohoslužbách
Svatovojtěšský ples a Báječnej bál
Sboru v Daňkovicích věnováno 10 000 Kč na opravu varhan
Seniorátu odeslán příspěvek na nájem kanceláře pro M. Vymětala ve výši 5 000 Kč

Únor 2014
•
•
•
•
•

Klub poznávání - D. Bošková - Barma + oslava 90. narozenin s. Bedrunkové
Oslava 90. narozenin manželů Hrabákových Domě pro seniory v Donovalské ulici
Naši pěvci při bohoslužbách - dirigoval F. Härtel
Setkání s hostem: Václav Petříček - Sýrie
Odesláno seniorátu 10 000 na přípravu oslav vysluhování pod obojí

Březen 2014
• Setkání s hostem - vietnamská studentka Thu Thuy Truong - Banánové děti - uvnitř
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bílé, zvnějšku žluté (23)
Sbírka na Ukrajinu
Seniorátní konference ve Vršovicích: Sociální práce, kterou můžeme konat sami
Výroční sborové shromáždění
Klub poznávání - Výstava Secese v Obecním domě
Oslava 50. narozenin H. Härtela
P. Hudec na Kepplerově gymnáziu s promítáním DVD Milujte své nepřátele
Pohřeb br. M. Potužáka
Sbírka na tisk - 3 905 Kč
Maminky s malými dětmi v ZOO - vede M.Světlíková
Křest Elišky Bártíkové
Začátek rekonstrukce sborových prostor po jejich vysušení

Duben 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslava 70. narozenin J. Hlavsy
Brigáda na úklid sborových prostor
Dokončení rekonstrukce sborových prostor firmou D. Černohorského
Čtení pašijí podle Lukáše na Zelený čtvrtek
Sobotní večerní bohoslužby s německými přáteli - M. Prudký
Klub poznávání - D. Bošková - DVD Athos
Koncert pro Afriku IV u Martina ve zdi - Naši pěvci a Nsango malamu
Sbírka na HDL JJ - věž kostela v Nymburce – 10 430 Kč
Setkání s hostem - Pavel Dobrovský - Etiopie - země víry a černé kávy
8

Květen 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert Našich pěvců v kostele Panny Marie pod řetězem - Biblické postavy
Křest Jana Matouše a Lucie Matoušové
Košt moravských vín - výtěžek (5 500 Kč) věnován Diakonii Nosislav
Bazar šatstva - sbírka 46 tisíc Kč určena na Diakonii Stodůlky
Klub poznávání - Trója - botanická zahrada - M. Petříčková
Divadelní představení Oskar a růžová paní ve Veletržním paláci (hráli dva členové
našeho sboru)
Výstava fotografií V. Jenčka v našem sboru
Sbírka darů Jeronymovy jednoty dosáhla70 700 Kč
Setkání s hostem - M. Prudký - Bible kralická, její příběh, její podoba, její význam (32)
Táborová porada O. Macka a mládeže
Svatba Elišky Markové u Martina ve zdi
Oslava narozenin manželů Henychových
Ekumenická bohoslužba za krajinu v Suchdole
Noc kostelů v jiných sborech a farnostech

Červen 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodinná neděle, po bohoslužbách buřťák u Študentů
Svatodušní neděle, sbírka na Diakonii - 2 447 Kč
Na mládeži Milan Balahura - o Ukrajině
Pohřeb MUDr. O. Kellera u Salvátora
Svatba Jany Mostecké v Libiši
Bazárek Stodůlky
Svatba Víta Veselého a Simony Černé
Sbírka na Fond solidarity sborů 3 131 Kč
Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Dejvicích

Červenec a srpen 2014
Týdenní pobyt členů sboru v Rakousku v Saalbach - Hinterglemm (účast 78)
Pohřeb br. f. Jaroslava Voříška na Smíchově
Svatba Anny Jiřičkové a Radka Kabeláče ve Velké Lhotě
Pohřeb člena sboru prof. V. Šatavy ve Strašnicích
Nabídka kalendáře na r. 2015 br. Hlavsy s fotografiemi z historie sboru
Oslava 70. narozenin M. Světlíka
Zakoupení a instalace nového kotle do sborových prostor (dozor J. Hlavsa)
Letní pobyt s dětmi ve Strměchách – vedoucí a mládež: O. Macek, K. Cihlová, F., K.
a M.Härtelovi, G. Mužíková, E. Henychová, B. Hejl a mládež z Nosislavi (účast 38)
• Odesláno 87 342 Kč na školné dětem v Kongu
•
•
•
•
•
•
•
•
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Září 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncert souboru příčných fléten Syringa v synagoze v Libni
Mezisborový zájezd do Normandie
Sbírka na evangelickou akademii - 1 811 Kč
A. Hudcová - bohoslužby pro rodiče a děti v Roztokách u Prahy (účast 34)
20. výročí vzniku Diakonie Stodůlky - účast synodního seniora J. Rumla
Rodinná neděle - po bohoslužbách - promítání fotografií z tábora a vyprávění o táboře
(G. Mužíková)
Jednání s br. Pavlem Rumlem ohledně obsazení místa faráře v Dejvicích
Setkání s hostem - Pavel Dobrovský - Afghánistán - země nad propastí (37)
Klub poznávání - J. Kohoutová - České umění 19. století
Odesláno na Diakonii Nosislav celkem 33 500 Kč

Říjen 2014
• „Veselá středa“ z Mladé Boleslavi s Jonatanem Hudcem u nás - posezení s pohoštěním

a vyprávěním o našem sboru
• Schůzka ohledně podpory dětí v Kongu - rozhodnutí podporovat 10 dětí a stanovení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nových pravidel, kontaktní osobou po A. Hudcové je J. Dvořáková
Pohřeb br. J. Balcara ve Strašnicích v krematoriu
Díkčinění za úrodu - sbírka na Fond sociální a charitativní pomoci - 2 557 Kč
Maminky s dětmi v ZOO - M. Světlíková
Slavnosti u příležitosti 600 let od prvního vysluhování podobojí v Kapli betlémské (od
nás účast asi 85 členů sboru)
Oslava narozenin J. Jasné (80 let) a M. Uhlířové (70 let)
Možnost objednání kralické šestidílky v jednom svazku za zvýhodněnou cenu
Pokračování ve zpívání s dětmi po NŠ pod vedením Judith Stoklasové
Sbírka na pomoc Ukrajině (synodní rada uvolnila 200 tisíc Kč) - 26 210 Kč
Prodejní výstava obrazů Barbory Veselé
Naši pěvci při bohoslužbách - Lužanská mše
Setkání s hostem - Toman Brod - O sobě (37)
Klub poznávání - Hana Palcová - Jak šel život
Přípravy na setkání Taizé (manželé Stoklasovi a další mládež)
Bazar podzimních plodů a suchých květin ve prospěch křesťanské služby (s. Kohoutová
a Bošková) - výtěžek 3 634 Kč

Listopad 2014
•
•
•
•

Zkušební kázání br. f. Pavla Rumla,po bohoslužbách rozhovor s ním
Křest Matěje Jakuba Horského
Posezení s Barborou Veselou a povídání o jejích obrazech
Usnesení staršovstva o kandidatuře P. Rumla za faráře sboru
10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klub poznávání - Návštěva mikve - M. Študentová
Konvent Pražského seniorátu na Vinohradech - návrhy do nové synodní rady
Víkend s dětmi v Bukovci
Sbírka na JTD - 4 415 Kč
Med a medovina od D. Titěry - prodáno 200 kg
Ekumenické bohoslužby v Nebušicích s Našimi pěvci u příležitosti 17. listopadu
Sbírka na pomoc křesťanům v Sýrii a Libanonu 11 500 Kč
Křest Jáchyma Býmy
Nabídka knížky pro děti od Milana Kynčla Příhody lesního skřítka Kryšpína
Sbírka na vánoční nadílku - 6 331 Kč
Sbírka na bydlení pro seniorátního faráře - 3 323 Kč
Dar Diakonii Stodůlky 11 000 Kč
Setkání s hostem - Večer s Václavem Malým

Prosinec 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Koncert souboru příčných fléten Syringa (účast 65)
Klub poznávání - D. Henych - O svém pradědečkovi + adventní posezení
Prodej výrobků Jednoho světa a Ergoterapeutické dílny Diakonie Stodůlky
Nabídka knížky D. Henycha Nové vánoční příběhy
Zahájení roku M. J. Husa u Martina ve zdi
Narození 11. vnoučátka Hudcových - Jeremiáše Šimona Macka
Prodej Kralické šestidílky
Nabídka vín z Nosislavi a publikace Zastav se…
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 - Hra o smrti, andělu
a dítěti od L. Rejchrta, společný oběd (účast cca 100), odpoledne divadlo mládeže
Malý princ
Štědrovečerní ekumenické setkání s Písmem a koledami na náměstí v Suchdole
Hod Boží vánoční - sbírka na bohoslovce a na vikariát 6 119Kč
Setkání Taizé v Praze (setkání v našem sboru)
Dar Diakonii Valašské Meziříčí 1 585 Kč
Silvestrovské posezení s občerstvením a programem na téma: Písnička - připravil
P. Prosek(účast 38)

Bratři a sestry, na konci dubna tohoto roku končí Hudcovi svou práci v našem sboru.
Staršovstvu se podařilo zajistit od 1. 9. 2016 na dobu pěti let nového faráře, bude jím
br.f. Pavel Ruml, k jehož volbě by mělo dojít na volebním sborovém shromáždění
15. 3. 2015. Po dobu uprázdnění bude sbor administrovat pravděpodobně sestra
11

Život ve sboru na sklonku roku 2014 očima J. Hlavsy

12

13

Lenka Ridzoňová, farářka ve Střešovicích. Spolu s ní bude sborový provoz
zajišťovat a vše potřebné vykonávat sborová sestra. Na toto místo nejméně na dobu
jednoho roku povolává staršovstvo presbyterku Martu Študentovou. Zvláště po dobu
uprázdnění sboru bude potřeba mnohé věci obstarávat svépomocí a dobrovolnicky.
Proto děkujeme všem, kteří podle svých obdarování již svou pomoc nabídli, a vybízíme
další, kteří se k tomu teprve odhodlávají.
Pokladním nadále zůstává br. V. Jenček, účetní a ekonomem manželé Černohorští.
Jim všem patří za jejich nezištnou službu vřelý dík. A též všem ostatním, kteří zajišťují
další aktivity sboru.
Ke konci dubna se rozhodl skončit ve funkci kurátora bratr Pavel Prosek. Za jeho
dlouholetou službu je mu sbor velmi vděčný. Na jeho místo bude během března zvolen
kurátor nový. Ten bude zastávat tuto funkci pouze do volby nového staršovstva, k níž
dojde na podzim tohoto roku.
Upozorňujeme, že i v tomto roce lze dar církvi odečíst od daňového základu,
darovaná částka smí dosáhnout až 15% ročního příjmu; potvrzení o daru je možné si
vyzvednout u 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)
Diakonie Nosislav v.s. 555 (příspěvek na vybudování chráněného bydlení pro seniory)
DVD o Přemyslu Pittrovi „Milujte své nepřátele“ v.s. 105 (zbývá cca 180 ks, lze si
zakoupit za 100 Kč v našem sboru).
Pomoc při katastrofách XX2015 (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 8. února 2015 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.
Přejeme Vám, abyste v tomto roce měli dostatek sil naplňovat výzvu apoštola Pavla,
která byla vybrána jako heslo pro tento rok 2015: „Přijímejte jeden druhého, tak jako
Kristus k slávě Boží přijal vás“ (Ř 15,7). K tomu Vám pomáhej Bůh.
staršovstvo Farního sboru ČCE Praha – Dejvice
farářka Abigail Hudcová a farář Petr Hudec

14

Pouť důvěry – Evropské setkání mladých v Praze
očima místního organizačního týmu
Jardo, uvítal jsi první poutníky v našem sboru. Jaké z toho máš toho
dojmy? Co bylo náročné, co spíš příjemné?
Zajímavé je mluvit (hned) cizí řečí, potkávat se s mladými lidmi, navíc
křesťany a přitom neopustit Prahu! Setkání bylo milé, ale co se Welcome Pointu
týče, tak si člověk ten den moc vzájemně nepopovídá o životu - má zodpovědnost
a starost ubytovat všechny pokud možno správně dle pravidel a rychle. Překvapil
mě jejich počet, který se tu naráz objevil, ale věřím- i dle díků na konci od našich
hostů- že se nám všem, kteří jsme na ubytovacím příjmu byli, vše podařilo
zvládnout. Pro mě osobně bylo také milé je ubytovat v bytu kousek od sboru,
vzpomínky na společný oběd a rozhovory je něco, co si člověk uchová po celý
život.
Filipe, ty jsi organizoval ranní modlitby pro poutníky. Jak to proběhlo
a jak jsi modlitby prožil?
Celkově jsem Taizé prožíval spíš organizačně - zajistit zázemí poutníkům.
Modlitby byly krásné v tom, jak byly vícejazyčné, v jádru jednoduché
a srozumitelné. Jen mě zarazilo, že skoro nikdo nezpíval – na setkání Taizé?
Nejlepší ale bylo, že se poutníci celkově cítili v Dejvicích dobře a že bylo vidět,
jak je setkání naplňuje.
Martine, po ranních modlitbách probíhaly diskuze mezi poutníky v menších
skupinách. Diskutoval jsi také, nebo máš nějaké dojmy/zážitky z těchto diskuzí?
Protože jsem se v době diskuzí také staral o průběh programu, měl jsem
možnost diskutovat jen jednou. Skupin bylo 9 a všechny měly nějaké své místo ve
sborových prostorách. Každá skupinka měla svého animátora - vedoucího, který
diskutování usměrňoval a myslím, že animátoři se zhostili svých rolí výborně.
I když nebyl pevně daný čas, kdy je potřeba s diskuzí přestat, vždy 3-4 skupinky
diskutovaly třeba i hodinu a půl. Zaujalo mě, jak byli diskutující otevření a nebáli
se povídat o svých zkušenostech s vírou v každodenním životě. A jak jedna
účastnice z Ukrajiny povídala o tom, jak jí trápí to, co u nich na Ukrajině děje.
Líbilo se mi, že po diskuzi se lidé vzájemně lépe poznali a na konci setkání si pak
vyměňovali na sebe kontakty.
Který zážitek z celého setkání byl pro Tebe dojemný?
Líbil se mi "večer národů" o Silvestru po půlnoci, kdy se každá ze
zúčastněných zemí krátce prezentovala, většinou nějakým tancem nebo písní.
Program trval asi 2 hodiny a myslím, že všichni se výborně bavili.
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Sandro, překládala jsi prohlídku na Hradčanech, kterou si pro naše
poutníky připravila paní Kohoutová. Jak to proběhlo?
Na 31. 12. byla naplánovaná procházka po Hradčanech pod vedením sestry
Kohoutové, která nám velice pěkně povídala o historii tohoto místa. Povídání
obohatila o spoustu zajímavostí, které se v knihách nedočtete. Ze sboru jsme
vyrazili pěšky asi v půl 12, procházka trvala více než hodinu (účastníci setkání
pospíchali na další bohoslužby od 13h) a byla zakončena u Chrámu sv. Víta.
Který zážitek z celého setkání byl pro Tebe důležitý?
Nejsilnější zážitek pro mě bylo tiché rozjímání během setkání v Letňanech
a v Chrámu sv. Víta. Bylo zvláštní sdílet ticho s tolika lidmi najednou.
Marku, na Silvestra byla modlitba za mír a následně tzv. Festival národů.
Kde jste to uskutečnili, když nebyla možnost v našich sborových prostorách
a jaké máš z toho zážitky?
Opravdu dlouho vypadalo, že se Festival národů vůbec konat nebude. Sehnat
prostor pro cca 90 lidí, kde by mohli slavit začátek nového roku a přitom nerušit
sousedy, není úplně nejjednodušší úkol. Naštěstí se povedlo navázat spolupráci
s husitským sborem sídlícím ve Wuchterlově ulici. Modlitba za mír proběhla
společně s „husity“ v místním kostele. I když není daleko od našeho sboru, musím
se přiznat, že jsem ho nikdy předtím nenavštívil. Překvapilo mě, jak je vevnitř
zajímavě zdobený a jak je celkově prostorný. I přesto se nám ho povedlo zaplnit.
Modlitba začala ve 23 hodin a končila krátce po půlnoci již v roce novém. Byl to
velice zvláštní a silný zážitek prožívat přelom roku takto netradičně - modlitbou
za mír.
Na Festival národů nám bratři husité propůjčili síň J.A. Komenského
v suterénu pod kostelem. O průběhu festivalu národů již psal Martin. V naší
skupině se sešli lidé asi 9 národností; Češi, Poláci, Maďaři, Francouzi, Němci,
Ukrajinci Chorvati, Nizozemci a Belgičané. Snad jsem na nikoho nezapomněl :o).
I přesto, že se prezentovaly jednotlivé národy, často do svého vystoupení zapojily
i publikum. Mě osobně se asi nejvíce líbila ta maďarská. Přestože maďarská
skupina byla jen 4 členná, povedlo se jim za doprovodu vlastního zpěvu roztančit
celý sál a seznámit nás tímto způsobem s maďarským národním tancem –
čardášem.
Jaké pocity v tobě setkání vyvolalo?
Jsem velice vděčný za neuvěřitelně hladký průběh setkání. Některé problémy
se vyřešily „samy“ dříve, než jsme se o nich jako organizační tým vůbec
dozvěděli, tomu přispěla neuvěřitelná ochota a vstřícnost všech zúčastněných
stran. Celková atmosféra setkání byla a zůstává nepopsatelná.
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Judith, po Evropském setkání proběhla schůzka s rodinami, které
ubytovaly. Jaké byly zpětné vazby rodin - pozitivní nebo negativní?
Na schůzku dorazili nejen lidé z našeho sboru, kteří hostili poutníky na jeden
oběd resp. ubytovali ve spolupráci s jinými sbory, ale přišli také zástupci 20 rodin
z blízkého okolí našeho sborového domu, kteří poskytli ubytování celkem pro 86
poutníků. Ze strany Taize se schůzky zúčastnili Marie, dobrovolnice z Francie
a bratr John Patrick, původem z Indie, aby poslouchali našim zkušenostem.
Příběhy hostitelů byly různé, ale základní pocity ze zážitků s poutníky byly
podobné:
- radost z odvahy, překonat počáteční obavy z ubytování cizích lidí, protože
návštěva poutníků hostitele nesmírně obohatila
- úžas, že tak veliké setkání mladých lidí proběhlo tak „kultivovaně“ a s tak
klidnou, pěknou atmosférou
- vděčnost za bratry z Taizé, kteří s velkým nasazením Evropská setkání každý
rok organizují
Dovolím si, uvést pár citátů ze schůzky:
„Byli jsme prostě moc rádi, že je (poutníky) máme.“
„Já, svobodný muž, jsem ubytoval 5 dívek. Do koupelny jsem se během
setkání dostal dvakrát: před a po odjezdu dívek :o).“
„Poutníci Vám nevlezou jen do bytu a do koupelny, ale hlavně do srdce a do
duše.“
„Návštěva poutníků nejlépe vystihuje věta: 'Host do domu, Bůh do domu'.“
V neděli, 18.01, jsme byli na závěrečné děkovné modlitbě v evangelickém
Salvátoru. Po modlitbě děkoval bratr Wojtek Čechům mockrát za vřelé uvítání
v Praze. Něco takového prý ještě nikdy při přípravě Evropského setkání nezažili.
A co dál po setkání?
Důležitá myšlenka každého Evropského setkání Taizé je, aby po odjezdu
poutníků a bratrů pokračovalo to, co díky setkání vzniklo.
Rádi bychom pokračovali ve spolupráci se sborem CČSH v Dejvicích.
Například vzájemná prohlídka kostelů, propojení programů (nejen pro
mládežníky), …
Pokračují pravidelné modlitby Taizé:
Každé 1. pondělí v měsíci, v kostele „Martin ve zdi“ od 19.30 hodin. Všichni
jsou zváni.
Marek Stoklasa
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Jen pro starší generaci?
V tomto roce uplyne 120 let od smrti amerického skladatele George Fredericka Bootha
(1820-1895). Už ve třinácti letech prý byl schopen hrát na rovněž třináct hudebních nástrojů.
Léta působil jako varhaník a sbormistr v Bostonu, později přesídlil do New Yorku, kde
přednášel na vysoké škole. Získal doktorát honoris causa.
Skládal nejen velebné kantáty, ale i vojenské písně na vlastní texty. Některé jeho
písně dokonce zlidověly. Snad nejslavnější Rootova píseň křesťanského rázu Come to
the Saviour! (Pojď ke Spasiteli!) se zpívala při velikých evangelizačních shromážděních
tím způsobem, že školený sólista zpíval vždy první část slok a shromáždění mu
odpovídala sborovým refrénem. Píseň v překladu Josefa Bašteckého byla ještě ve
„Zpěvníku ČCE“ z r. 1952, v „Evangelickém zpěvníku“ z r. 1979 ale bohužel už není.
Redaktorům zpěvníku vadila příliš sentimentální slova a řízná melodie.
Pokusme se zazpívat dříve velmi oblíbenou píseň na poněkud střízlivější text:
1.
Pojď za mnou! Tak nás zve Boží Syn.
On sám se vydal až do hlubin
vší lidské bídy zbavit nás vin.
Kdo pochopí ten čin?
Refrén:

Ty jsi za nás chudé splatil dluh,
přijímáš nás jen tak, bez zásluh.
Ať vděčnost k Tobě spojí nás v kruh,
kde středem je sám Bůh.

2.

Jen pojďte ke mně! Přistupte blíž,
vy všichni, kdo jste zmoženi již,
když těžkých břemen je přespříliš.
Chci nadlehčit váš kříž.

Refrén:

Ty jsi za nás chudé splatil dluh...

3.

Pojďte, dům k svatbě je připraven.
Pozvání platí, tak vstupte jen!
Sám proti sobě je ale ten,
kdo propase ten den.

Refrén:

Ty jsi za nás chudé splatil dluh...

Nápěv s anglickým textem by se asi našel na internetu - „Noty písní“.
3. Pojďte, dům k svatbě je připraven.
Pozvání platí, tak vstupte jen!
Sám proti sobě je ale ten,
kdo propase ten den.
heda
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Kalendář na únor 2015
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

1. 2. s VP
8. 2. Výroční sborové
shromáždění
15. 2. zpívají Naši pěvci
22. 2. 1. postní s VP
1. 3.

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

Biblická hodina

Úterý v 17:30

Děti

Nedělní škola:
Předškoláci:
ZŠ Suchdol:

Mládež a dorost

Úterý 19:00

x-cátníci

2. úterý v měsíci 10. 2. v 19:00

Sbor Naši pěvci

Středa 18:30

Křesťan. služba

1. 2. po bohoslužbách

Klub poznávání

12. 2. v 9:30 cestopisné DVD Za křesťany do Etiopie

Hodina pohybu

2. a 16. 2. v 15:00

Setkání s hostem

26.2. v 19:00 Pavel Dobrovský - Irán

Staršovstvo

5. 2. v 19:00

Zpívání ve
Stodůlkách

Pátek v 9:30

neděle v 9:30
5. 2. a 19. 2. v 17:00
pátek 13:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 17. 2. 2015.
Březnové číslo vyjde 22. 2. 2015.
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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