
 Květen 2016

Když se nepovede

S  dětmi  v  nedělní  škole  probíráme  příběhy  Starého  zákona  o  vyvedení
z egyptského zajetí, o putování Izraelců pouští do zaslíbené země. Opakovaně
se  vrací  toto  téma:  Hospodin  prokazuje  svému  lidu  všeliká  dobrodiní,  ale
Izraelci nechápou, reptají, odvracejí se od Hospodina. Již jsou na dohled svému
cíli,  ale  bojí  se  vstoupit  do  neznámé  země,  vzpomínají  na  egyptské  hrnce
a málem ukamenují svého vůdce Mojžíše.  Následuje pak odplata, o které se
s dětmi  mnohdy  těžko  hovoří.  A je  tu  Mojžíš,  který  se  odvažuje  promluvit
k Hospodinu: vždyť to je Tvůj lid, vyvedl jsi ho z egyptské země, dával mu jíst
a pít, vedl jsi ho pouští, a teď bys ho nechal zahynout?! A Bůh se slituje, dává
novou šanci. 

V minulých dnech jsme četli zprávy o 153 křesťanech z Iráku, pro které
hodní lidé v Generaci 21 zařídili přijetí v naší České republice. Kolik úsilí je to
stálo, jak dobře to mysleli, vždyť je zachraňovali před smrtelným ohrožením.
A teď asi ten nejhorší představitelný zvrat, když skupinka 25 lidí z Okrouhlíku
u Jihlavy ujela do Německa s nadějí, že tam jim bude lépe. Nepovedlo se, těm
lidem  hrozí  dokonce  navrácení  zpět  do  Iráku,  nicméně  situace  se  vyvíjí.
Generaci 21 se nepovedlo splnit očekávání, program přesídlení vybraných rodin
byl zastaven. 

„Proč se to nepovedlo“ - tak letos 2. dubna nazval Dan Drápal svůj článek,
z něhož vyjímám: 

„... Vracel jsem se z Okrouhlíku a myslel jsem na Boha. Jak to asi vnímá,
když nám připravil všechno k dobrému životu a dal nám to darem, a my se
chystáme udělat rozhodnutí, kterým o vše to dobré přijdeme! Nevěříme Bohu,
který nám ve svém slově ukazuje cestu k životu, a dáme přednost nějakému
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našeptávači! Bůh nám posílal a posílá své proroky, ale my jsme si jisti, že to
víme všechno nejlíp. A myslíme si, že si dál můžeme jít svou cestou, ale Bůh vidí
dál než my a ví jasně, že nás čeká katastrofa! A přitom nás miluje a trápí se nad
našimi  hloupými  rozhodnutími.  Něco  se  ještě  dá  napravit,  ale  něco  už  ne,
a jednou budou „dveře zavříny“ a už nebude možno vejít do Božího království.
Vnímal jsem Boží lásku k těmto lidem, jimž jsme byli ochotni dát první poslední,
a děkoval jsem Bohu, že mi odpustil léta, kdy jsem žil ve vzpouře vůči němu.
Náš lidský život je konečný, a je jednou provždy – není to nějaká generálka.
Nyní se rozhodujeme, zda ho budeme trávit v nebi nebo v pekle. Boha můžeme
prosit, ale nemůžeme s ním licitovat. Vím ovšem, jak moc ho trápí, když děláme
hloupá rozhodnutí, která nás od něho odvádějí.“

Kolikrát se upřímně snažíme o to nejlepší. Ale kde jsou naše plány a úmysly,
a kde jsou Boží plány a Boží úmysly. On nás však může učinit svým nástrojem.
Prosme o to.

Anna Hejlová

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 7. 4. 2016 v 19:00

• Středisko Diakonie Praha
• nová DR složila slib, předsedkyní zvolena D. Caldová
• na začátek října se chystá aukce uměleckých děl ve prospěch Diakonie

Praha (organizují D. Caldová a T. Háčková z Diakonie) 
• aktuální informace o benefičním koncertu: termín 11. 5. od 19:30 na

Vinohradech,  uzavřena  smlouva  s P.  Šporclem,  do  pražských  sborů
rozeslán zvací  dopis  s plakátem a informačním letákem, začal  prodej
vstupenek.  Koncert  pořádáme  na  podporu  úpravy  zahrady,  kde
z celkové částky 1 693 558,- Kč Diakonii chybí něco přes 400 000,- Kč.

• sbírka z NŠ je nyní určena na koupi nového pianka do speciální školy ve
Stodůlkách

• Finanční záležitosti:
• celocírkevní sbírka na HDL celkem 13 355,- Kč (dodatečně doplněno na

13 455,- Kč)
• sbírka darů JJ zahájena 3. 4., potrvá do konce května
• pro křesťanskou službu schválen příspěvek sboru našim seniorům na

celocírkevní vzdělávací akce do výše celkem Kč 15 000,- Kč
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• br.  J.  Moliba  je  zpět  v  Praze,  po  domluvě  s ním  bude  schůzka
přispěvatelů na školné v Kongu

• Hospodářské záležitosti  :
• trvající  úkoly (stavební  úpravy  naproti  a v suterénu  schváleny  podle

návrhu  br.  T.  Černohorského  a  br.  Hlavsy,  práce  v místnosti  NŠ
odloženy po bazaru, je zadána výroba speciálních klíčů podle finálního
seznamu)

• zřízení úklidové komory pro dům vně sborových prostor – jednat s UCK
- br. kurátor

• Další úkoly
• sebrány podněty na změny sborového webu,  br.  Sýkora přípraví   do

30. 6. návrh úprav
• Různé

• bylo dodáno 500 nových ks DVD P. Pittra

O moudrosti

Když  jsem přemýšlela  o  moudrosti,  kladla  jsem si  tyto  otázky.  Souvisí
moudrost se stářím? Se vzděláním? S chytrostí? S inteligencí?

Moudrý může být člověk. Moudrá může být kniha. Hodně moudrosti je
v Knize knih – Bibli. Našla jsem, že slovo moudrost se vyskytuje v Bibli ve
179  verších.  Nejvíce  v knize  Přísloví,  Kazatel,  Knize  moudrosti  a  Knize
Sírachovec.

Moudrost je dar od Boha. 
Ž 111, 10: Počátek moudrosti je bát se Hospodina.
Ex. 35, 31: Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost

pro každé dílo.
Kaz. 2, 26: Bůh totiž člověku, který je mu milý, dává moudrost a poznání

i radost.
List Jakubův 3, 17: Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná,

ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit,  plná slitování a  dobrého ovoce,  bez
předsudků a bez přetvářky.

Šalomoun prosil o srdce vnímavé, aby mohl soudit lid a rozlišovat mezi
dobrem a zlem. - 1. Král. 3, 12: Dávám ti moudré a rozumné srdce…

Moudrost je ve stvoření.
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Kniha moudrosti 9, 9: S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla při
tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné podle
tvých přikázání.

Sírachovec 1 ,9: Hospodin sám stvořil moudrost, prohlédl a rozdělil ji, vlil
ji do všeho, co vytvořil.

Moudrost souvisí s rozumností.
1. Král. 5, 9: Bůh dal Šalomounovi moudrost, převelikou rozumnost a takovou

hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře.
Jób 12, 12: Což jen u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém věku?
Ž  49,  4:  Moje  ústa  budou vyhlašovat  moudrost,  mé  srdce  bude  rozjímat

o rozumnosti. 
Př. 3, 13: Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
List  Jakubův 3, 13: Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své

skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Moudrost souvisí s poznáním, věděním a vzděláváním.
Př. 2, 10: Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši.
Př. 8, 12: Já, Moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám obezřetné poznání.
Př. 24, 14: Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš

budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
Sírachovec  1,  27:  Bázeň  před  Hospodinem  je  moudrost  a  vědění,  ve

věrnosti a mírnosti má Bůh zalíbení.
Sírachovec 6, 18 Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin tak

budeš nacházet moudrost.
Sírachovec 20, 31: Lepší je člověk, který skrývá svou hloupost, než člověk,

který skrývá svou moudrost.
Mat.  13,  54  (moudrost  u  Ježíše):  Přišel  do  svého  domova  a  učil  je

v synagóze,  takže  v úžasu  říkali:  „Odkud  se  u  toho  člověka  vzala  taková
moudrost a mocné činy?“

Moudrost souvisí se spravedlností.
Ž 37, 30: Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.
Př. 10, 31: Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude

vyťat.
Moudrost  je  základní  ctnost,  která  souvisí  se  spravedlností,  statečností,

mírností,  rozumností,  poznáním,  životní  zkušeností  a  určitým  duševním
bohatstvím.

Př. 8, 11: Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
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Př. 16, 16: Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je
výbornější než stříbro.

Opakem moudrosti pak může být pošetilost nebo zpupnost.
Př.  13,  10:  Ze  zpupnosti  vzniká  jen  hádka,  kdežto  u  těch,  kdo  si  dají

poradit, je moudrost.
Př.  14,  8:  Moudrost  chytrého  je  v tom,  že  rozumí  své  cestě,  kdežto

pošetilost hlupáků je v záludnosti.
Kaz. 2, 13: Sledoval jsem, že moudrost nese více užitku než pomatenost,

jako světlo dává větší užitek než tma.

Moudré  rady  a  poučení  můžeme  najít  v  mudrosloví,  v  přísloví a  také
v bajkách.

Příklad  z Bible  –  Př.  2,  16:  Moudrost  tě  ochrání  před  cizí  ženou,  před
cizinkou, která se lísá svými řečmi…

Kniha moudrosti 7, 21: Poznal jsem věci skryté i zjevné, všemu naučila
mne strůjkyně všeho - moudrost.

Báruk (a  List  Jeremjášův)  4,  1:  Moudrost,  to  je  kniha  Božích  nařízení,
zákon trvající navěky. Všichni,  kdo se jí drží, dojdou života, kdo ji  opustí,
zemřou.

Řekla bych, že člověk se může narodit s určitou moudrostí – něco máme
v genech, někdo má „selský rozum“, někdo je takový rozumbrada, „pálí mu
to“,  ale  hodně  moudrosti  můžeme  získat poznáním,  vzděláním  a  životní
zkušeností a dále jako dar od Boha. Moudrý a rozumný člověk by měl dobře
vyučovat,  laskavě pomáhat  druhým,  umět  vysvětlovat  danou problematiku,
předávat dál své zkušenosti, ale také by měl někdy umět mlčet. Kdyby kazatel
(farář) nebyl vzdělaný, neměl nastudovány texty, o kterých mluví, neměl by
nám co říci.

Protože moudrost nám dává Bůh, můžeme a máme o ni prosit v modlitbě.
A dále máme Pána Boha chválit za jeho dary, jak o tom mluví Daniel 2, 23:
Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost
a bohatýrskou sílu.

Doporučuji  knihu  od  Blahoslava  Pípala  (tatínek  Abigail  Hudcové)
„Moudrost knihy Přísloví“.

Ivana Hellerová
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Jubilanti v květnu

Květa MALÁ 94 let Růžena KLUSOŇOVÁ 75 let

Natalie BOHÁČOVÁ 91 let Jan KRBLICH 75 let

Václav ŠIMON 90 let Daniela CALDOVÁ 70 let

Jaroslava NĚMCOVÁ 80 let Antonín HOBZA 70 let

Josef CIMPA 75 let

Sestra  Jaroslava Svobodová z  Lysolají  oslavila začátkem dubna své 101.
narozeniny.  Loni  pracovník  „Paměti  národa“  nahrál  a  zpracoval  některé  její
vzpomínky. Najdete je na webu www.pametnaroda.cz , kde stačí zadat jméno do
vyhledávače. 

Přejeme, aby našim jubilantům Pán Bůh žehnal a byl jim milostiv.

Další oznámení

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na sobotu 4. června 2016
k účasti  na  již  tradiční  Ekumenické  bohoslužbě  za  krajinu v  pražském
Suchdole na Sedleckých skalách. Začátek bohoslužby bude v 15 hodin, kázáním
poslouží  kazatel  Církve  bratrské  Pavel  Plchot.  Hlavní  vojenský  kaplan
plk. Jaroslav  Knichal  uvede  besedu  o  Duchovní  službě  v  Armádě  České
republiky. Bohoslužbě bude letos opět předcházet  pouť z Dolních Chaber od
kostela Stětí Sv. Jana Křtitele, odchod v 10 hodin, prohlídka kostela možná již od
9 hodin. Více na www.drahan.chabry.cz.

Zveme vás srdečně na  tradiční oděvní bazar ve dnech 17. až 20. května
2016, vždy od 13 do 19 hod. Kvalitní zboží bude opět z Německa, ceny nízké.
Těšíme se na vás, pozvěte své známé a přátele.

Klub poznávání bude  tentokrát  až  28.  května  2015.  Sraz  na  tramvajové
zastávce Pražský Hrad v 10 hod. Výstava Karel IV.

13. - 15. 5. jsou seniorátní dny pražské mládeže

11. - 12. 6. plánujeme pobyt dětí z Dejvic a Střešovic ve Hvozdnici

28. 5. oslavy Jeronýma Pražského

31. 3. jsme v Dejvicích připravili 120 chlebů pro bezdomovce a odvezli je do
parku před Hlavní nádraží.
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Benefiční koncert Pavla Šporcla pro Diakonii Praha aneb
Dejvice zase na Vinohradech

Nedlouho  po  tom,  co  dejvičtí  Naši  pěvci  opanovali  na  dva  dny  sál
Vinohradského sboru ČCE, aby nahráli nové CD, přibyl ve Vinohradském diáři
pronájmů sálu další termín: 11. 5. 2016 od 19:30.

Ano,  už  o  tom  dávno  víte  z  ohlášek  a  plakátů,  vzkřísili  jsme  našeho
„bienálního“ ducha a po dlouhé době organizujeme větší

akci pro Diakonii Praha, koncert Pavla Šporcla.

Možná by Vás ale zajímalo, jak se to celé semlelo a několik drbů ze zákulisí.

Všechno to začalo gradovat v prosinci minulého roku, kdy se finalizovalo
slučování pražských středisek Diakonie. Přišlo mi to jako dobrá příležitost, jak
uskutečnit delší dobu předkládaný nápad Dany Caldové a uspořádat nějakou větší
benefici.  Původně  jsme  měli  mít  ještě  aukci  uměleckých  děl  z  domácích
depozitářů,  na  tu  však  dojde  řada  později.  V lednu jsem se  vrhl  do hledání
vhodných hudebníků. Konzultoval jsem jejich seznam s Wandou Dobrovskou
a postupně jej  rozšiřoval.  Nakonec jsem měl  na  seznamu 13 jmen interpretů
a skupin. Počínaje Jarkem Nohavicou a konče Chinaski. Začal jsem je postupně
kontaktovat tak, abych jim dal pár dní na odpověď.

Jenže žádné odpovědi  nepřicházely.  Následovalo  kolo  urgencí,  ve  kterých
jsem se kromě jiného snažil vysvětlit, že „beneficí“ nemyslíme to, že bychom
chtěli koncert zcela zadarmo.

A ejhle! Dočkal jsem se mnoha negativních odpovědí z různých důvodů. Tu se
ozvala manažerka Pavla Šporcla a mně svitla naděje, že koncert přece jen budeme
moct uskutečnit, přestože jsme museli změnit termín koncertu.

Každý den v napětí sledujeme, zda se už blížíme hranici počtu prodaných
vstupenek, za kterou bude zisková bilance a dar na zahradu Diakonie Praha. Již
nyní je však jasné, že se nám v Dejvicích a Stodůlkách podařilo dát dohromady
partu dobrovolníků, kteří jsou ochotní táhnout za jeden provaz. Možná ani nevíte,
v kolika pražských sborech někteří byli, aby  koncert zviditelnili.

Kryštof Sýkora (redakčně zkráceno)

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 22. 5. 2016.
Červnové číslo vyjde 29. 5. 2016

Doporučený příspěvek = náklady na tisk = 10 Kč
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Kalendář na květen 2016

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

 1. 5. s VP

 8. 5.

15. 5. s VP, Svatodušní

22. 5.

29. 5.

Lenka Ridzoňová

Daniel Henych

Zdeněk Susa

Jan Čapek

Lenka Ridzoňová

Biblická hodina úterý v 17:30

Děti Nedělní škola: neděle v 9:30

ZŠ Suchdol pátek 14:00

Náboženství 12. 5. a 16. 5.

Mládež a dorost Úterý 19:00

x-cátníci 10. 5. 19:00

Naši pěvci Středa 18:30

Křesťan. služba porada 8. 5. po bohoslužbách

Klub poznávání 28. 5. ,  10 hod., výstava Karel IV., viz Další oznámení

Hodina pohybu 2. 5., 16. 5. a 30. 5.

Setkání s hostem 26. 5. v 19:00 Ota Pavlíček

Staršovstvo 5. 5. v 19:00

Zpívání - Stodůlky pátek v 9:30

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.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz,  dejvice@evangnet.cz,  č. ú 2400319773/2010
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