Březen 2016
O úsměvu
Nezapomínáme v našich sborech a církvi na úsměv? Na „rozjasněnou tvář“,
jak často slýcháváme v závěru bohoslužeb v Áronském požehnání, v němž
Hospodin rozjasňuje tvář a žehná synům Izraele. Nejsme příliš vážní, přísní a
chmurní? Jistěže na nás doléhá současný zmatený, nebezpečný a uspěchaný
svět, který je plný všelijakých nástrah a problémů a moc nepřeje radostnému
naladění a rozjasněné tváři. Nicméně i v těchto případech platí slovo proroka
Nehemiáše, že radost z Hospodina je taková síla, která může zahánět všelijaký
smutek, strach a stísněnost.
Úsměv a radost k sobě patří. Úsměv je výrazem radosti. Je řečí lásky, jak
kdosi řekl. Radostná a usměvavá tvář je světlo, které v oknu naší duše
naznačuje, že je srdce doma, čteme. Jakkoli se v Bibli slovo radost vyskytuje na
mnoha místech, úsměv ani jednou. Nechce se však věřit, že by stařičký Simeon,
pronášeje svůj chvalozpěv Bohu, držel malého Ježíše v náručí a neusmíval se.
A co takový malomocný, kterého Ježíš uzdravil!
Radostná zvěst evangelia o Boží lásce, zjevené v Pánu Ježíši, nás ujištuje, že
se máme proč radovat. Vždyť i apoštolu Pavlovi jde o to, aby ve sboru ve
Filipis, se nezapomněli radovat!
A jak je to s námi? Umíme se radovat? Umíme to dát najevo? Dovedeme se
usmívat? Vyzařuje z nás na každém kroku vnitřní, třeba tichá radost, projevující
se v našich skutcích? Je milé, setkáváme-li se s lidmi, kteří nás už svým
pohledem, natož úsměvem, naladí na radostnou tóninu. A tak si přejme,
abychom byli lidmi, kteří naplňují svá srdce radostí a úsměvem, abychom tak
nesli světu důkaz o vykoupení, které uskutečnil Kristus, náš Pán.
Pavel Prosek
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Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 4. 2. 2016 v 19:00
• Dodatečný slib s. Caldové a br. Prudkého přijala z pověření br. seniora ses.
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

farářka Ridzoňová.
3. 4. křest Kristýny Bártíkové, vykoná br. D. Ženatý
bohoslužby na Velký pátek budou dopoledne v 9:30
výroční sborové shromáždění bude 13. 3., usnášení schopnost za každého
počtu členů
finanční zpráva, sborová statistika a zpráva o životě sboru v roce 2015 byly
s drobnými změnami schváleny
byl projednán seznam členů s hlasovacím právem, 14. 2. bude vystaven
k veřejné kontrole a po bohoslužbách 6. 3. uzavřen. Byla připomenuta
pravidla pro jeho sestavení, zůstávají jako dosud: hlasovací právo má každý
člen, který alespoň jednou do roka navštíví bohoslužby a podílí se nějakým
způsobem na financování sboru.
pro příští schůzi nutno připravit návrh nových revizorů účtů
duchovní úvod VSS ses. farářka Ridzoňová
Středisko Diakonie Praha - J. Mašek podal informaci o informativní schůzce
zástupců pracovišť střediska a partnerských sborů 14. 1. 2016. K. Sýkora
pak referoval o schůzce 1. 2. ve Strašnicích. Strašnický sbor je ochoten
podílet se na přípravě nějaké akce, třeba koncertu pro sloučené středisko.
finanční záležitosti:
◦ T. Černohorský: bilance roku 2015, příjmy členů se zvyšují, ale obětavost
klesá
◦ J. Mašek: informace o schůzce seniorátního odboru pro samofinancování.
Sbor v Libni zavedl „rozpočtový lístek“, který mu umožňuje lépe
plánovat jeho roční hospodaření. I u nás je třeba seznámit členy sboru
s deficitním rozpočtem a klesající tendencí příjmů sboru. Br. Mašek
připraví do Souterrainu souhrnnou informaci o stavu financí sboru
a možnostech řešení.
◦ připravuje se schůzka přispěvatelů na školné v Kongu
hospodářské záležitosti – trvající úkoly (stavební úpravy u kanceláře,
vybavení klubovny, výměna klíčů)
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• z došlé pošty a různé:
◦ ve Střešovicích 17. 3. v 19:00 - večerní modlitba „Taizé“ - ekumenické
◦
◦
◦

◦
◦

setkání pro okolní farnosti, nejen pro členy střešovického sboru
seniorátní konference: v půli dubna na téma: přechod k samofinancování
naší církve
ředitel Diakonie ČCE J. Dus vyzývá k uspořádání postní sbírky do Iráku
připomenutí výročí úmrtí kpt. Morávka v neděli 20. 3. ve 13:30
u pomníku na Prašném mostě společně se střešovickými. Pak 10. dubna
v našem sboru setkání s voj. historikem Dr. E. Stehlíkem
vaření polévky pro bezdomovce – náš sbor je schopen se k této akci
připojit,
Naši pěvci se chystají nahrát Biblické písně Ant. Dvořáka s varh.
doprovodem Jiřiny Dvořákové.

Beránek
Promiň a odpusť nejsou jen slova
Anežka je zlostí bez sebe. To jí Lukáš neměl dělat! Protože co o ní říkal,
vůbec nebyla pravda a všichni se jí pak smáli. To si vypije! Už plánuje, co mu
za trest provede. Příležitost se naskytne brzy. Lukáš se na hřišti sešel
s kamarády a budou pouštět modely letadel. Letadlo si položil na lavičku a ještě
hrají fotbal. Anežka si sedne vedle letadla. Chvíli se rozhoduje a pak si
nenápadně poposedne. Cítí, jak letadlo křuplo. Hrklo v ní, chvíli dál sedí bez
hnutí na polámaném letadle, pak se jakoby nic zvedne a odchází. Srdce v ní
buší.
Těšila se, jak se jí uleví, že se mu pomstila. Jde domů. Večer nemůže usnout.
Ráno je unavená, nechce se jí do školy. Maminka má starost, jestli není
nemocná. Raději zůstane doma. Ale je to ještě horší. Druhý den už by Anežka
doma nevydržela a jde do školy. Pokradmu se dívá na Lukáše. Dívá se na ni
smutně, nebo se jí to jen zdá? Anežka má pocit, že to na ní musí vidět. Doma je
Anežka jako tělo bez duše.
Co se děje? ptá se maminka.
Když on se mi posmíval! Tak jsem mu to chtěla oplatit.
Kdo? Co? nechápe maminka.
Anežka se dívá do země a pomalu vypráví.
3

Asi s tím budeš muset něco udělat, viď, Anežko?
Neochotně přikývne. Představa, že by to měla Lukášovi všecko říct, ji děsí.
Další den ráno je rozhodnutá. Po škole na Lukáše čeká před školou.
Lukáši, promiň. Já jsem byla strašně rozzlobená. To letadlo, víš... já jsem si
na něj sedla.
Lukáš se na ni nevěřícně podívá.
Kup si nové, podává mu Anežka obálku.
Večer vypadá Anežka zdravá a veselá. Už jí není těžko.
Pane Bože, děkuji, že jsem to dokázala přiznat a vyřešit. Ty mi to, prosím,
taky odpusť. Amen, pomodlí se v posteli.
Pak se Anežka zarazí a přemýšlí: Pánu Bohu nemůžeme zaplatit za to, že
něco pokazíme nebo zničíme, viď? Říkáme jenom odpusť?
Říkáme, pomalu odpoví maminka. Ale nejsou to jen slova. Kdysi židé
přinášeli Pánu Bohu oběti. Když zbožný žid zhřešil, vydal se do Jeruzaléma do
chrámu, aby tam svůj hřích vykoupil obětí, aby za něj zaplatil. Často šel hodně
z daleka, pěšky, někdy po nebezpečné cestě. V Jeruzalémě vstoupil do nádvoří
chrámu, kde se prodávala obětní zvířata. Koupil beránka nebo býčka, kůzle,
hrdličky nebo holoubátka – podle toho, jak byl bohatý. Položil ruce na hlavu
zvířete. Tím vyjadřoval: Jsem to já, kdo by měl být potrestán. Pak bylo zvíře
zabito a jeho krví se potřely rohy oltáře. Tuk zvířete se na oltáři spálil.
Chudák beránek, odtuší Anežka.
Chudák, máš pravdu. Člověk si při tom ale jasněji uvědomil, že udělal něco
špatně. Že neříkáme Pánu Bohu promiň a odpusť jen tak mimochodem, ale něco
to stojí. Život zvířete.
Taky tenkrát zabíjeli beránka, když odcházeli z Egypta, ne? vzpomene si
Anežka.
Dobře si to pamatuješ, Mojžíš jim řekl, že zabijí beránka a jeho krví potřou
dveře domu. V tom domě, kde budou mít na dveřích krev, nezemřou ti
prvorození jako v domech ostatních.
A toho beránka snědli než vyrazili z Egypta, vzpomíná si Anežka.
Ano. A dělá se to na památku vyjití z Egypta o Velikonocích každý rok. Židé
zabíjejí beránka a připomínají si záchranu.
My ale taky máme Velikonoce. To přece byl ukřižovaný Pán Ježíš, ne?
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Proto se taky o Ježíši mluví jako o beránku. Beránku Božím. Neobětujeme
beránky, ale věříme, že Ježíšova smrt byla obětí za nás. Za naše různé hříchy.
Takže když říkám Pánu Bohu promiň a odpusť, nejsou to jen slova. Uvědomuji
si, že zlo působí bolest a smutek.
Jako byl smutný Lukáš, když viděl rozbité letadlo, vrátí se Anežka do reality.
Beránek v Bibli
Beránek je v Izraeli hlavní obětní zvíře. Při pesachové večeři (Ex 12), při
svátku týdnů, v den smíření, ve svátek stánků i při dalších příležitostech.
Beránek je symbolem nevinnosti a mírnosti. Když Izajáš (40,11) popisuje, jak
se Hospodin laskavě až něžně stará o svůj lid, použije obraz beránka: //Jak
pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náruči je nosí, březí
ovečky šetrně vede.// K beránkovi je také přirovnán trpící Služebník (Iz 53,7).
V Novém Zákoně Jan Křtitel ukazuje na Ježíše a říká: //Hle, Beránek Boží,
který snímá hřích světa.// Již tato věta ze začátku Janova evangelia vyjadřuje, že
Ježíš bude beránkovi podobný; svou nevinností i tím, že se stane obětí. Ježíšova
smrt je interpretována jako zabití pesachového beránka.
Obraz Ježíše jako beránka je také v mnoha písních, zvl. pašijových.
Podívejte se v Evangelickém zpěvníku, kolik pašijových písní (čísla 308 - 332)
je o beránkovi.
Lenka Ridzoňová (psáno nejen pro české sestry, ale i pro Českého bratra)

Noví členové staršovstva se představují
Pavel Geier
Dejvický sbor jsem začal navštěvovat coby
čerstvý školák poté, co se naše rodina přestěhovala
na Letnou, tedy v roce 1979.
Děti i mládež vedl pan farář Henych natolik
přívětivě a především trpělivě, že mi to napevno
utkvělo v paměti. Někdy to byla opravdová oběť,
když si na nás vzpomenu.
Vystudoval jsem architekturu, která mě od té
doby nejen živí, ale stále i velmi baví.
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Na škole jsem měl štěstí na skvělé profesory a například motto prof.
Šrámkové, které mnohokrát proklamovala jako nutnost zodpovědné práce, tedy
„Pravdivost, Jednoduchost a Pracovitost“ mně vždy nějakým způsobem
evokovalo evangelické principy.
Dodnes mě fascinuje to stálé napětí mezi obyčejným a prostým, ale užitným,
a něčím, co je třeba i estetické, ale nějak navíc a zbytné. Najít onu rovnováhu
mezi tím, co je konstrukční a nutné a tím, co je přidané a "dekorativní", beru při
práci jako vzrušující povinnost a věčný úkol.
V rámci církve jsem měl možnost pracovat na několika menších projektech,
např. pro sbor v Prčici, pro Ekumenickou radu církví, či pro „naši“ diakonii ve
Stodůlkách. V tomto směru doufám mohu být platný i nadále.
S manželkou Věrkou (mimochodem, dědeček býval členem sboru v Libčicích)
máme Šimona (5,5 roku) a Zuzanku (skoro 3 roky) a žijeme v Řeži.
Pro činnost ve staršovstvu bych si rád předsevzal konstruktivnost a pochopení
pro názory ostatních.

Rychle poznáte, o kom je řeč
Nevím, který z farářů by byl dnes ochoten bydlet v bytě o rozloze 16 m 2 - bez
příslušenství. To bylo před lety, když se mladí Henychovi nastěhovali do domu
proti Salvátoru, kde se stal Daniel vikářem. Působil vždy klidně a rozvážně, nikdy
jsem ho neviděla rozčilovat se - i když uměl stát pevně na svém přesvědčení.
V současné době pilně pracuje v naší Křestˇanské službě, navštěvuje
nemocné, přeje k narozeninám.
Na lidech dokáže vidět ty lepší vlastnosti, Přiloží vždy ruku k dílu tam, kde je
potřeba. Celý život je mu velkou a nenápadnou oporou jeho žena.
Jeho pohádky a naučení, kterým dal písemnou podobu, jsou svěží a poučné.
Protože je Daniel Henych člověk nesmírně skromný a nestojí o publicitu,
předem se omlouvám, ale dobré vzory je potřeba stavět lidem před oči, zvláště
dnes.
K jeho lednovým narozeninám mu přejeme hodně zdraví a požehnání do
dalších let i pro celou jeho rodinu.
Jana Kohoutová
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Život sboru v roce 2015
BOHOSLUŽBY
jsme slavili 56x za průměrné účasti 111
večeře Páně 15x za průměrné účasti 95
Naši pěvci zpívali při bohoslužbách 3x
Za kazatelnou se vystřídali:
Hudcovi 17, Lenka Ridzoňová 11x, Pavel Ruml 7x, Zdeněk Susa 6x, Martin
Prudký a Romana Čuderlíková 3x, Daniel Henych 2x a 1x Joel Ruml, Jana
Plíšková, Pavel Pokorný, Blahoslav Hájek, Miloš Klátik, Miloš Rejchrt a Gerhard
Frey-Reininghaus
NEDĚLNÍ ŠKOLA
se konala 46x za průměrné účasti: 12 dětí
učili tito učitelé: Ivana Hellerová, Daniel Heller, Anna Hejlová, Kateřina
Tichá, Gabriela Mužiková, Filip Härtel, Karolína Härtelová, Judith Stoklasová,
Marek Stoklasa, Michaela Petříčková, Jan Petříček, Marta Študentová
Kontaktní osobou je Ivana Hellerová
BIBLICKÁ HODINA
se konala 29 x za průměrné účasti: 12
program zajišťovali: Petr Hudec, Martin Prudký, Daniel Henych, Lenka
Ridzoňová a Zdeněk Susa. Probíralo se hlavně Matoušovo evangelium a Genesis.
Kontaktní osobou je Pavel Prosek
KLUB POZNÁVÁNÍ
se sešel 9x za průměrné účasti 14
Kontaktní osobou je Marta Petříčková
X-CÁTNÍCI
se sešli 10x za průměrné účasti 9
Kontaktní osobou je Martin Volný
SETKÁNÍ S HOSTEM
se konalo 7x za průměrné účasti 25
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Kontaktní osobou je Marta Študentová
HODINA POHYBU
se konala 15x za průměrné účasti 8 sester
Kontaktní osobou je Jana Prosková
MLÁDEŽ
se setkala 24x za průměrné účasti 7
Kontaktní osoby: Judith Stoklasová a Filip Härtel
KŘESŤANSKÁ SLUŽBA
se sešla 8x za průměrné účasti 9
Kontaktní osobou je Mirjam Růžková
BIBLICKÁ HODINA PRO MLADŠÍ DĚTI
14x za průměrné účasti 6 dětí (+ rodiče)
Ve školním roce 2014-15 vedla Abigail Hudcová,
ve školním roce 2015-16 Lenka Ridzoňová
NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ PRAHA-SUCHDOL
20x za průměrné účasti 5
Ve školním roce 2014-15 vedla Abigail Hudcová,
ve školním roce 2015-16 Lenka Ridzoňová
STARŠOVSTVO
10x za průměrné účasti15
schůze se pravidelně účastní i někteří náhradníci
NAŠI PĚVCI
počet členů: cca 45-50
počet vystoupení: 10 (3x Dejvice, 2x Martin ve zdi, 1x evang. Salvátor, evang.
Kliment, evang. kostel v německém Sebnitz, Panna Marie pod řetězem,
sv. Michal v Jirchářích)
průměr. účast na vystoupeních: 40
počet zkoušek: asi 40
průměrná účast na zkouškách: asi 36
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SOUTERRAIN
redakce: Eva Henychová
vyšel 11x, náklad 120 ks, což je 10 Kč/ks
KÁVOVÁ SLUŽBA
kávu po bohoslužbách vařily sestry: Oliveriusová, Petříčková, Černohorská,
Minárová, Sleziaková, Jílková (ta se navíc stará o zásobování kuchyně),
Zukalová, Prosková, Uhlířová, Caldová, Susová, Jindrová, Kohoutová, Janská,
Nedvídková
TISKOVINY
Marta Petříčková
FINANCE
manželé Černohorští a pokladník Vladimír Jenček
HOSPODÁŘI SBORU
Petr Hejl, Jan Petříček, Tomáš Černohorský
FOTODOKUMENTACE
Jiří Hlavsa
ÚKLID SBOROVÝCH PROSTOR
Alena Sýkorová
ZPÍVÁNÍ VE STODŮLKÁCH
Karolína Härtelová, Petr Hudec, Jan Machovec
Čím jsme žili v roce 2015
•

leden
Účastníci setkání Taizé v Dejvicích na bohoslužbách
Klub poznávání: Lída Janská - Něco o divadle
Setkání s hostem: Pavel Ruml - Učíme se stonat, učíme se umírat
V Říčanech výstava Tomáše Tichého
Hudcovi na farářském kurzu
Posezení s jubilantkou Miladou Šindlerovou
X-cátníci - Matoušova teologie
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Biblické písně v podání NP, 15. 2. 2015, foto J. Hlavsa

•

únor
X-cátníci - Matoušova teologie
Klub poznávání: D. Bošková - DVD Etiopie za prvními křesťany
Výroční sborové shromáždění
Naši pěvci při bohoslužbách zpívali Dvořákovy biblické písně, po
bohoslužbách se oficiálně rozloučili s Hudcovými
Setkání s hostem: Pavel Dobrovský - Irán
Výstava Jaroslava Šerých na suchdolské radnici
Zemřela sestra Danuše Hellerová, maminka našeho presbytera Dana a vdova
po prof. Hellerovi

•

březen
Volební shromáždění - volba Pavla Rumla za faráře našeho sboru (od 1. 11.
2016)
Klub poznávání: J. Kohoutová - Marc Chagall
Celocírkevní sbírka na tisk a jinou publikační činnost ČCE – 3 428,- Kč
X-cátníci: Kapadočtí otcové
Setkání s hostem: Ota Halama - Druhý život MJH 1415 - 1620
Beseda s br. Fišerem u příležitosti jeho životního jubilea (60 účastníků)
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Oslavy 75 let Vladimíra Jenčeka, 29. 3. 2015, foto J. Hlavsa

Zemřela sestra Ivana Jilemnická, která navštěvovala některá naše sborová
setkání
Trio Cantabile v kostele sv. Kateřiny
Posezení u příležitosti jubilea našeho pokladníka Vladimíra Jenčka
Sbírka na Hlavní dar lásky (Milíčova kaple pro Ochranovský sbor)
13 410,- Kč
Narodila se Madlen Anna Jüptnerová, dcera Marie a Jana Jüptnerových
•

duben
Nástup sborové sestry Marty Študentové
Křest Šárky Skalákové
Beseda s Pavlem Proskem, který po 30ti letech opouští post kurátora sboru
Volba nového kurátora - Jana Maška
Klub poznávání: M. Jelčič - Krása a tajemství vlny
X-cátníci: Janovo evangelium
Setkání: JUDr. Ivana Janů – mezinárod. trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
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Výuka starších dětí v Nedělní škole, 12. 4. 2015, foto J. Hlavsa

Křest Jitky Sýkorové
Bratr farář Dus je v nemocnici
Zemřela Marta Kačerová
Mezinárodní konference u příležitosti mučednické smrti MJH
Koncert Našich pěvců K poctě Jana Husa
Předání sboru administrátorce Lence Ridzoňové a kurátorovi Janu Maškovi
Rozloučení s Hudcovými
•

květen
Rozloučení se zesnulým Lubošem Kalouskem, zetěm faráře Krejčího,
provedla Lenka Ridzoňová
Noc literatury: v našem sboru se četl úryvek z knihy polské novinářky Lidie
Ostalowske Akvarely pro Mengeleho
Bazar šatstva za přítomnosti Hudcových, výtěžek šel na pomoc Jičínskému
a Libštátskému sboru – 80 000,- Kč
Sbírka pro Nepál po zemětřesení – 8 060,- Kč
Začala rekonstrukce farářského bytu (Inteline-Černohorský)
12

Ekumenickou bohoslužbou posloužil biskup ECAV Miloš Klátik, 17. 5. 2015, foto J. Hlavsa

Klub poznávání: návštěva výstavy Velká Morava
X-cátníci - setkání u Řežábků
Synod ČCE a volba nové synodní rady
Posezení s generálním biskupem evangelické církve augšpurského vyznání na
Slovensku Milošem Klátikem, který u nás kázal
Naši pěvci v německém Sebnitz
Celocírkení sbírka pro Diakonii, tentokrát pro středisko Západní Čechy
a středisko ve Dvoře Králové – 3 621,- Kč
Instalace Petra Hudce v Libštátu
Nabídka vína z Nosislavi (výtěžek na dostavbu Domova Nosislav)
Divadelní předst. Ochotných Suchdolníků Dřevěná krabička ve Studiu Hrdinů
Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách (ekologická sekce České
křesťanské akademie)
Havárie pitné vody v celých Dejvicích
Úklid farářského bytu po rekonstrukci
Odeslání sbírky darů JJ – 53 450,- Kč
13

Ranní pobožnost na společné dovolené v Hirschegg, 30. 6. 2015, foto J. Hlavsa

•

červen
Rodinná neděle a po ní vycházka po stopách MJH s kvízem pro děti
Instalace Petra Hudce v Jičíně
Pavel Ruml se stěhuje do farářského bytu
Bohoslužba smíření v Týnském chrámu (Ekumenická rada církví a Česká
biskupská konference)
Úklid sborových prostor
Celocírkevní sbírka na solidaritu sborů – 2 950,- Kč
X-cátníci: M. Volný - Srdce
Sborová dovolená v Rakousku, zorganizovali Káťa a Marek Tichých

•

červenec
Volební shromáždění - volba Lenky Ridzoňové za farářku našeho sboru na
úvazek 0,3
Oslavy k uctění 600. výročí mučednické smrti MJH
Prohlášení SR ČCE k tématu uprchlictví
Narození Teodora Tichého (vnuk presbyterky Věry Tiché) a Vratislava
14

Žárského, pravnuka manželů Dusových ze Suchdola
•

srpen
Tábor našich dětí společně se střešovickými a nosislavskými ve Strměchách
Vyšel sborník o Jiřím Rumlovi
Hudcovým se narodila vnučka Chana Rumlová
Na školné dětem v Kongu bylo odesláno 89 901,- Kč (ve školním roce 20152016 podporujeme 9 dětí na středních školách a 1 dítě na základní škole,
kontakt ve sboru Jarmila Dvořáková a Jan Mašek)
Příprava oslav 50 let samostatnosti dejvického sboru
Narodila se Kristýna Bártíková, dcera Václava Bártíka a Báry roz. Prudké

•

září
Lenka Ridzoňová nastoupila jako farářka našeho sboru na úvazek 0,3
Rodinná neděle a po bohoslužbách výlet rodičů s dětmi do outdoorového
parku Švestkovna v Úholičkách
Sbírka na doplnění celocírkevního fondu křesť. služby – 3 110,- Kč

Rodinné bohoslužby, 6. 9. 2015, foto J. Hlavsa

15

Klub poznávání: J. Kohoutová - Paní Hana Benešová
X-cátníci: Martin Volný - Starší
Setkání s hostem: Irena Ryantová – Izrael
Výzva k finanční pomoci syrské rodině – 9 265,- Kč
Příprava oslav 50 let samostatnosti dejvického sboru, rozeslány pozvánky
Sbíráme krabice od bot pro Obchůdek jednoho světa, který vyhořel
Seniorátní den v Dobříši
koncert Našich pěvců a Nsango Malamu K poctě A. Schweitzera v kostele
Panny Marie pod řetězem
Vyvěšena listina pro návrhy kandidátů do staršovstva
Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc – 4 470,- Kč
Svatba Filipa Härtela a Elišky Mikeschové
Svatba Marty Světlíkové a Jana Homuty
•

říjen
Noc v kostele - přespání školních dětí

V srdečném rozhovoru, 11. 10. 2015, foto J. Hlavsa
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Klub poznávání: návštěva výstavy Má vlast
Bratr Světlík a bratr Hlavsa instalovali výstavu fotografií z historie
i současnosti našeho sboru
Den otevřených dveří v Diakonii ve Stodůlkách
X-cátníci: Marcela Řežábková - Láska
Oslava 50 let samostatnosti dejvického sboru za účasti téměř všech jeho
kazatelů (chyběl jen Miloš Rejchrt, který byl v Ženevě). Kázal synodní senior
Joel Ruml, zazpívali Naši pěvci a bohoslužeb se zúčastnilo rekordních 235
účastníků. Odpolední program zpestřily svým koncertem Jiřina Dvořáková
a Irena Troupová
Setkání s hostem: jezuita Petr Kolář - O naší nesnázi najít své místo
v křesťanském i civilizačním proudu záp. Evropy
Koncert Našich pěvců a Nsango Malamu K poctě A. Schweitzera v kostele sv.
Michala
Sbírka na Jubilejní toleranční dar – 5 054,- Kč
Zemřela členka našeho sboru Věra Kalábová
Sbírka na pokrytí výdajů oslavy sboru
Tradiční podzimní bazar pro dejvickou křesť. službu – 3 600,- Kč
•

listopad
Volby části staršovstva
Vernisáž výstavy pastelů sestry Milady Šindlerové na Suchdole
Klub poznávání: K. Jiráčková - Život Evropanky v Egyptě
X-cátníci: Kryštof Sýkora - Cesta I
Podzimní zasedání synodu a slavnostní bohoslužby u Salvátora s uvedením
nové SR
Vyhlášena sborová sbírka na uprchlíky – 15 325,- Kč (Právní pomoc
utečencům)
Zemřel člen našeho sboru Jan Tůma
Volební konvent pražského seniorátu
Seminář pro učitele NŠ v Plzni
Ekumenická bohoslužba na Bílé hoře
Setkání s hostem: Vladislav Günter, ředitel Centra pro integraci cizinců Debata o mýtech a faktech o aktuální uprchlické „krizi“, výhledy, silné a slabé
17

Vánoční koncert Nsango Malamu, 5. 12. 2015, foto J. Hlavsa

stránky české imigrační a integrační praxe, hrozby i příležitosti z hlediska
nevládního sektoru.
Zemřela sestra Jindřiška Fišerová, rozloučení se konalo ve sboru za účasti 81
přítomných, kázala sestra farářka Ridzoňová
Diakonie ve Strašnicích prodává kalendář Topíme se pro Ratolest, výtěžek
půjde na vybavení hřiště pro Ratolest.
1. adventní neděle - zpívali Naši pěvci
Vyhlášena sbírka na vánoční dárky pro děti
Prodej Obchůdku jednoho světa
•

prosinec
Koncert skupiny Nsango Malamu ve sboru
Prodej výrobků Diakonie ze Stodůlek
Vánoční koncert našich pěvců u Salvátora
Seniorátní adventní sbírka (doplnění seniorátního solidárního fondu) –
3 495,- Kč
Klub poznávání: Daniel Henych - Adventní vyprávění s luštěním hádanky
18

X-cátníci: Kryštof Sýkora - Cesta II
Kurátorem zvolen Jan Mašek, místokurátorem Daniel Heller
4. adventní neděle - místo kázání hra dětí s vánočním poselstvím: Putování za
hvězdou a elixírem. Libreto napsal D. Henych st., hudbu a režii připravili
Judith Stoklasová a Filip Härtel, kulisy Karolína Härtelová. Děti napekly pro
všechny účastníky bohoslužeb perníčky.
Společný oběd a po něm tradiční losování a světová premiéra Dejvického
swing bandu ve složení Pavel Prosek - klávesy, Daniel Heller - kytara, Michal
Heller - bas kytara, Kryštof Sýkora - bicí a Wanda Dobrovská - zpěv
Celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát – 8 800,- Kč
Narození Almy Veselé, dcery Vítka a Simony Veselých
Zemřel bratr Luděk Hřebíček, člen našeho sboru
Zemřel také bratr profesor ETF Pavel Filipi a emeritní farář a senior Soušek.
Silvestrovské posezení se zpěvem a vzpomínkou na výročí významných
osobností v roce 2015 - účast 40.
Marta Študentová

Církev na cestě k samofinancování
Letos vstupujeme do již čtvrtého roku přechodného období na cestě
k finanční soběstačnosti naší církve. Otázkou odluky od státu se naše církev
zabývá již řadu let na všech úrovních: na Synodní radě, v seniorátech
i v jednotlivých sborech, včetně našeho. K odluce církve od státu se vyjádřil
již synod v roce 1993, kdy byl pro ten případ založen Personální fond.
K přijetí „odlukového zákona“ ale došlo po mnoha peripetiích až v roce 2012.
Připomeňme si – aspoň zjednodušeně, o co v něm jde a co to bude prakticky
znamenat.
Především, před rokem 2013 byly (nepříliš vysoké) platy našich
duchovních (plus zaměstnanců církevního ústředí) tvořeny z převážné části
státním příspěvkem, který v posledních letech činil asi 83 miliony Kč ročně.
Odlukový zákon stanovil, že po dobu tří let zůstane státní příspěvek zachován
v této výši a od letošního roku bude snižován, každoročně o 5%. V roce 2029
tedy klesne na pětinu původní výše a v dalších letech již stát na platy farářů
nebude přispívat vůbec. Církev si je bude muset zajistit vlastními silami – jak
to ostatně bylo samozřejmostí až do konce první republiky.
Na druhé straně církve mají od státu dostat finanční odškodnění (vracení
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znárodněného majetku se naší církve prakticky netýká), rozložené do 30
splátek v letech 2013 až 2042. Podle dohody mezi státem a všemi
zúčastněnými církvemi ČCE takto obdrží ročně po 75,5 milionu Kč. Z těchto
prostředků má jít menší část (asi sedmina) na průběžné financování
diakonických a rozvojových projektů a zbytek se bude ukládat do tří
investičních fondů, které spravují prostředky Personálního fondu. Má se za to,
že roční výnos z takto shromážděného kapitálu bude moci po roce 2042 pokrýt
menší, ale nezanedbatelnou část nákladů na farářské platy. Tím se poněkud
sníží nárok na obětavost členů církve. I tak ovšem hlavní tíže bude ležet na
samotných sborech, jak dokáží zvětšit výběr saláru.
Se salárem je trochu problém, je to málo srozumitelný pojem. Z doby, kdy
jsem dělal účetního sboru, si dobře pamatuji, že mnozí naši členové si
vymiňovali, že nechtějí platit salár, ale dar na provoz sboru. I když to bylo
„skoro totéž“. V několika z příštích čísel Souterrainu proto napíši něco více
o historii saláru, jak byl chápán od tolerančního období až do doby první
republiky. V současné době - od roku 1950 - je salár definován jako
dobrovolný příspěvek na provoz sboru a spolu se sbírkami do košíčku
a účelovými sbírkami by podle doporučení církevních řádů měl představovat
asi 5% čistého ročního příjmu dárce (jednotlivce nebo rodiny). Jakkoli toto
doporučení neodpovídá dřívější praxi a nejspíš bude třeba změnit, představuje
v současnosti orientační bod, když nevíme, jak velký salár bychom měli platit.
S ohledem na současné věkové a sociální složení naší církve to opravdu
vychází tak, že při dodržení uvedeného pravidla bychom se bez státní podpory
obešli. A v pražských sborech, pokud bychom odhlédli od potřebné pomoci
malým venkovským sborům, bychom jistě vystačili i s menším procentem.
V libeňském sboru před časem provedli zajímavý experiment s tzv.
rozpočtovým lístkem. Ten, s patřičným vysvětlením, obsahuje dvě tabulky
jako pomůcku pro výpočet saláru. V první tabulce si každý může spočítat 5%,
3% a 1% ze svého čistého ročního příjmu … ta nižší procenta jsou určena těm,
pro něž je „dvacátek“ nemyslitelný. Ve druhé tabulce si lze rozmyslet roční
bilanci sbírek jak do košíčku, tak účelových, a odtud odvodit, kolik mi zbývá
na salár. Součástí listu je oddělitelný kupon, na kterém mohu sboru nezávazně
oznámit, s jak velkým salárem ode mne může sbor s ohledem na mé možnosti
v příštím roce počítat. Zavedení rozpočtového lístku mělo v Libni velmi
příznivý ohlas, a protože se lístky sbírají vždy koncem roku, představuje
výsledné zjištění dobrý základ pro sestavování sborového rozpočtu. Co
kdybychom něco podobného zkusili i u nás?
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Jak to vlastně je s financemi v našem sboru? Podle seniorátních statistik,
na jejichž zpracování jsem se před třemi lety podílel, patří dejvický sbor mezi
pražské sbory s nejvyšší obětavostí. Je to mj. dáno tím, že na rozdíl od jiných
pražských sborů s příjmem z domů se o svůj sbor musíme postarat sami.
V loňském, a také v několika předchozích letech, jsme hospodařili
s deficitem, tj. čerpáme z našetřených rezerv. To mne příliš nepálí, protože ony
vyšší výdaje byly vynaloženy účelně, např. na potřebné úpravy farářského
bytu. Spíše rozvažuji nad rozložením přijatých darů podle jejich výše. Pro rok
2015 je shrnuto v následující tabulce. Z ní vidíme, že téměř polovinu příjmů
sboru představují příspěvky malého počtu dárců a že výpadek jedné nebo
dvou z těchto rodin – třeba odstěhováním – může mít znatelný dopad na
hospodaření našeho sboru. Všimněme si také posledního sloupce. V něm je
uveden dvacetinásobek poskytnutého daru (zvýšeného o 2000 Kč na
anonymní sbírky) přepočtený na 1 měsíc, tedy odpovídající základ pro
„výpočet“ 5%-ního saláru. Jakkoliv je třeba tuto kalkulaci a vůbec dnešní
procentní pohled na salár brát s velkou obezřetností, zdá se, že tu máme do
budoucích let určitou rezervu.

Výše daru

Počet
dárců
do 2 tis.
55

Součet darů Průměrná výše
Odpovídající
ve skupině
daru ve skupině
měsíční příjem
63 900 Kč
1 162+2 000 Kč
5 270 Kč

2 – 4 tis.

19

63 252 Kč

3 329+2 000 Kč

8 880 Kč

4 – 8 tis.

33

198 550 Kč

6 017+2 000 Kč

13 360 Kč

8 – 15 tis.

22

247 025 Kč

11 228+2 000 Kč

22 050 Kč

nad 15 tis.

14

402 545 Kč

28 653+2 000 Kč

51 250,00 Kč

Druhým hlediskem může být určení darů: pro náš sbor, pro církev (JJ,
celocírkevní sbírky, podpora potřebných sborů) a mimo církev (charitativní
sbírky, Kongo). V loňském roce - ale obdobně tomu je již od roku 2000 – jsme
asi 15% všech shromážděných prostředků věnovali na celocírkevní potřeby a
asi 10% šlo na charitu. To je dobrá visitka nesobeckosti dejvického sboru. Na
vlastní potřeby sboru tedy připadá asi 75%, s mírně klesající tendencí
v posledních letech. Výdaje, zejména výše odvodu na personální fond, při tom
rostou. Měli bychom na to myslet.
Jan Mašek
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Historické okénko (POZOR! Tentokrát se soutěží)
Balada mládeže dejvické
(z kroniky mládeže)
Nastala zima, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen.
Přestože sněží, severák fičí,
dejvická mládež půjde ven.
Půldruhá s polednem odbila,
"Kebule" zdaleka svítila,
"Kebule" do dálky leskla se,
pod ní dva mládenci sešli se.
"A kde jsou, Handri, ostatní?
Tohleto, to se mi jen sní!"
"Ach, bratře, to víš: Pražáci
jsou jako z cukru panáci!"
Přišla dívčina jako květ,
neviděl také krásy svět!
A za ní další krasavice
trousí se na sraz ze ulice.
Madla poslední.
A byla cesta na Suchdol
a ze Suchdola zase v dol
a v bílém Tichém údolí
děvčata s chlapci laškují.
Dvě řady, sedm za sebou,
brodí se sněhem, jdou a jdou
a žabí havěť v potoce
na pozdrav píseň skřehoce.
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Neveselé, truchlivé Roztoky jsou město.
Na zámečku na nádvoří líbí se nám přesto.
Neveselá, truchlivá zpáteční je cesta
(dokumenty vyhotovil náš fotoograf Česťa).
A byla cesta výšinou,
skalami, lesní pustinou;
a v rokytí a v úskalí
divoké feny štěkaly.
A polárníci krok a krok,
autobus už je coby skok.
Hoj, motoru je slyšet hluk
a cestujících vidět pluk.
Šumí a pusou klapají
a takto píseň skuhrají:
"Tělo do vozu přísluší.
Otevř - sic boj se o duši!"
A šofér dvéře otvírá
a šofér okna otírá
a sviští rovnou do Dejvic
a nebojí se vůbec nic.....
Dobře jsi, mládeži, činila,
že na zdraví své jsi myslila.
Bys byla jinak jednala,
dnes bys už jistě stonala.
Tvé tělo bílé, spanilé
bylo by dávno prohnilé!
Soutěž o CD zvané „Addamsova rodina“ (vyhrává první správný luštitel;
odpovědi posílejte na adresu redakce uvedenou v tiráži):
1) Ve kterém roce se uskutečnil výlet, který opěvuje báseň?
a) 1965; b) 1986; c) 2002
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2) Autor mládežnické básně je epigon, který má vzor ve velkém českém
klasikovi. Ve kterém městě se tento klasik narodil?
a) Roztoky u Jilemnice; b) Robousy u Jičína; c) Miletín u Hořic
3) Jakou barvu má dnes turistická značka, která vede Tichým údolím na
zámeček v Roztokách u Prahy?
a) červenou; b) modrou; c) černou
4) Onou "Kebulí" se myslí
a) zaniklá hospoda u Stromovky; b) mozaika se zlatou hlavou Lenina
v podchodu metra; c) sídlo Mensa-klubu (dnes Divadlo Spejbla a Hurvínka) na
Dejvické ulici
líh

Na cestě a o cestě …
12:1 Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí
věrolomnosti, žijí si v klidu.
ale nevzdal jsem se víry, že
15:9 Hospodinu je ohavností cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje
spravedlnost.
Přesto jsem ještě trochu lenoch... jako v Přísloví
15:19 Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená.
Snažím se myslet a modlit se za svoje bližní.
Přísloví 12:26 Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu, kdežto
svévolníky jejich cesta zavede.
Ezechiel 33:8-9 Řeknu-li o svévolníkovi: ‚Svévolníku, zemřeš,‘ a ty bys
nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou
nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe.
Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale
on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši
vysvobodil.“
Ptal (jsem) se: V co věřím? … a je to tak, jako napsal Jan:
14:6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
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k Otci než skrze mne.
Nebo 1 Korintským:
1:18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří
jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Ne, nejsem bez obav o to, zda toho dělám dost
Židům 6:7-8 Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo
ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.
Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí
a nakonec bývá vypálena.
ale dofám, že mohu věřit zaslíbení v pokračování textu:
6:9 I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré
cestě ke spáse.
6:10 Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky
k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím.
Kryštof Sýkora (dokončení z předchozího čísla)

Jubilanti v březnu
Věra HEROLDOVÁ
94 léta Milena TŮMOVÁ
Anna SALÁKOVÁ
90 let
Pavel BENŠ
Pavel POLÁK
85 let
Slavěna BRABCOVÁ
Přejeme, aby jim Pán Bůh žehnal a byl jim milostiv.

85 let
80 let
75 let

Další oznámení
Omluva
Na můj příspěvek v únorovém čísle 2016 Svátek modliteb se mi dostala řada
vstřícných ohlasů. Tu jsem si uvědomil, že jsem neuvedl zdroj, ze kterého
především jsem čerpal judaistické informace i citace. Jedná se o knihu Paula
Spiegela: Kdo jsou Židé? V češtině vydala Společnost pro odbornou literaturu
Brno 2007.
Marek Světlík
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Milí příznivci umění, v kostele sv. Vojtěcha je vystaven obraz Miroslava Rady
Velké Pašije, jak jste se mohli dočíst ve zprávě na emailu, nebo na naší nástěnce
ve sboru. Je to mimořádná příležitost si toto opravdu krásné a pozoruhodné dílo
prohlédnout. Budete mít možnost je uvidět v neděli po mši, kdy je kostel otevřen,
ale pravděpodobně pouze do Velikonoc. Zatím se nenalezlo pro tento (nejen
rozměrem) obrovský obraz místo k trvalé instalaci.
Sdílí tak osud Muchovy Epopeje, ale pro nás je aktuálnější.
(Nejsem kunsthistorik, ale vřele doporučuji!)
Jana Jindrová

Tajenka roháčku (Souterrain 2/2016): MENE TEKEL UFARSIN. První
úspěšnu luštitelkou byla a čokoládu získala Anna Jelínková.
líh

7. až 11. 3. jsou jarní prázdniny Prahy 6 až 10, 24. a 25. 3. jsou velikonoční
prázdniny, nebude náboženství ve sboru ani v Suchdole;
17. 3. v 19 hodin ekumenické setkání se zpěvy Taizé ve střešovickém sboru.
Lenka Ridzoňová

Seniorátní konference pražského seniorátu na téma „Jak dojít k odluce
a příliš neklopýtat aneb Pražský seniorát na cestě k samofinancování“ se
bude konat v pátek 18. března od 17:30 hodin na kruchtě modlitebny
strašnického sboru (Praha 10 - Strašnice, Kralická 4). Těma uvedou krátkými
příspěvky bři. Zvonek Šorm, Roman Mazur, Jan Mašek, Matěj Cháb, Tomáš
Fendrych a Matěj Opočenský. Podrobnosti najdete na pozvánce na nástěnce.
Jan Mašek

Václav Morávek
Dejvický a střešovický sbor Českobratrské církve evangelické zvou na
shromáždění u pomníku na Prašném mostě 20. března 2016 v 13:30, kde si
připomeneme štábního kapitána Václava Morávka, jehož poslední boj s gestapem
se odehrál 21. 3. 1942 v blízkosti Střešovické vozovny
Program:
Slovo faráře: Lenka Ridzoňová
Slovo pamětníka: Lída Janská
Moderuje Viktor Žárský
10. dubna 2016 se v evangelickém sboru v Dejvicích (Zikmunda Wintra 15,
Praha 6) bude konat k tématu odboje v Praze přednáška historika Eduarda
Stehlíka.
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Noc v kostele – děti vaří postní polévku Lenka Ridzoňová

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 29. 3. 2016.
Březnové číslo vyjde 3. 4. 2016
Doporučený příspěvek = náklady na tisk = 10 Kč
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Kalendář na březen 2016
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

6. 3. s VP
13. 3. Výroční SS
20. 3.
24. 3. 18:30, pašije
25. 3. 9:30 Velký pátek
27. 3.

Pavel Ruml
Lenka Ridzoňová
Martin Prudký
mládež
Zdeněk Susa
Lenka Ridzoňová

Biblická hodina

úterý v 17:30

Děti

Nedělní škola:

neděle v 9:30

ZŠ Suchdol

pátek 14:00

Mládež a dorost

24. 3. 18:30, viz výše

x-cátníci

8. 3. v 19:00 - Moudrost

Naši pěvci

středa 18:30

Křesťan. služba

porada 6. 3. po bohoslužbách

Klub poznávání

3. 3. , 9:30 o židovských svátcích a obyčejích

Hodina pohybu

7. 3. a 21. 3.

Setkání s hostem

---

Staršovstvo

3. 3. v 19:00

Zpívání - Stodůlky

pátek v 9:30

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
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