
     Říjen 2016

Vděčnost

V obchodě ke mně přišla stará paní, v ruce držela krabici s mraženou pizzou a 
prosila mě, jestli bych jí přečetla návod, jak si to má připravit. Přečetla jsem, 
na kolik minut vloží pizzu do trouby. Paní mi děkovala, asi jako kdybych jí 
nepřečetla návod na krabici, ale  jídlo bych sama uvařila, připravila hostinu, 
obsluhovala a pak umyla nádobí. Moc vděčná byla. Až moc. Přemýšlela jsem 
proč. Jistě je „od přírody“ slušná a vděčná. Je to hezké. Možná má také 
zkušenost odmítnutí prosby o pomoc. Není to snadné být v pozici potřebného 
nebo nemohoucího. Stále žádat o pomoc i se základními životními úkony. A 
ještě děkovat! Obdivuji, jak to někdo umí. 
Ještě jeden obrázek. Na setkání maminek s malými dětmi jsem udělala pokus. 
Malé děti, jedno až tříleté, seděly v kroužku na zemi, každému z nich jsem 
dala sušenku. Dostaly těžký úkol, aby ji ještě nejedly. Byla jsem zvědavá, 
kolik dětí poděkuje. Ani jedno... Asi myslely na ten těžký úkol, takže není 
vlastně za co děkovat. Zase jsem si od nich sušenku vzala (zlá paní farářka, ale
nakonec se k sušence přece dostaly...). 
Zde se svými pokusy na lidech končím.
V Lukášově evangeliu (Lk 17) je příběh o deseti malomocných, kteří přišli k 
Ježíšovi a prosili, aby se nad nimi smiloval. Poslal je, aby se v chrámě ukázali 
kněžím. Tam zjistili, že jsou zdraví. Jeden z nich se pak za Ježíšem vrátil a 
poděkoval. Byl to Samařan. Ježíš se podivil, kde je těch zbylých devět. 
Nevšimli si, že se s nimi něco změnilo? Spěchali zpátky do života, dohnat 
všechno, co jim za dobu nemoci uteklo?
Ten jeden, který se za Ježíšem vrátil, dostal něco navíc. Hodně navíc. Ježíš mu
řekl: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Ten jeden se nespokojil „jen“ se 
zdravím. Vděčnost otevírá náruč pro dávání i přijímání v plnosti.
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V epištole Koloským (2,6-7) se píše: Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali 
jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte 
víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Když někde 
zapustíme kořeny nebo vyhloubíme základy, budeme tam pevně stát, budeme 
někam patřit, nebudeme plandat ve větru. Těch devět odešlo uzdravených, ale 
kořeny nezapustili. Asi dál zůstalo jejich tělo bez malomocenství, ale jejich 
duše je bez vláhy, dům nemá základy, špatně se bude stavět. Vzhůru rosteme 
vděčností. Děkování nás zvedá vzhůru. Člověku se podívám do očí, k Pánu 
Bohu se pozvednu v srdci. Obrazně zvednu vděčností hlavu od země, od sebe, 
narovnám se.
Martin Heidegger někde napsal: Nauč se děkovat. To tě naučí myslet. 
Vděčnost dává životu ještě jinou perspektivu. Nestačím si na všechno sám, ale
nehroutím se proto, beru to jako fakt, jsem vděčný za pomoc. 

Děkujeme, Pane Bože. Za možnost podívat se nahoru, k Tobě. Za možnost 
nebýt sami sobě mírou věcí, pravdou. Za pozvání k nadhledu děkujeme. Za 
nabídku jiné perspektivy. 
Dal jsi nám smysly, kterými poznáváme krásu i bolest. Dal jsi nám srdce, 
abychom nebyli sami, aby nás s druhými spojovala láska. Dáváš nám svého 
ducha, který nás směruje k Tobě. 

Z Tvé milosti žijeme, dýcháme, myslíme, jsme. Děkujeme, dobrý Bože.
Lenka Ridzoňová

Zápis z jednání staršovstva
8. 9. 2016 v 19:00 hod. 

* Přijetí  Elišky Härtelové do sboru – 2.10. při bohoslužbách 

*  Změny  církevního  zřízení:  (a)  povolávání  náhradníků,  (b)  strategická
kazatelská místa, (c) odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro funkce
v JJ,  (d)  poslanci  synodu  za  Diakonii  ČCE:   se  všemi  změnami  vysloven
souhlas 

*  Náměty  členů  sboru  na  změny  bohoslužebného  pořádku:  odloženo
z červnové schůze, definitivní rozhodnutí až po nástupu nového faráře 

* Konvent pražského seniorátu 12. 11. v Dejvicích. Připomenutí delegátů
našeho sboru, zajištění občerstvení s. M. Jílková, br. F. Härtel požádá mládež
o asistenci, 

* Středisko Diakonie Praha 
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- bude konkurs na nového ředitele střediska, současný ředitel Suchel se do
něj přihlásí, 

- br. K. Sýkora podal informace o střediskem chystané aukci obrazů na jaře
2017. 

* Finanční záležitosti - T. Černohorský: 

- výtěžek sbírky na EA 3.340,- Kč 

- příspěvek na školné dětem v Kongu odeslán - 1700 USD 

- revokace rozhodnutí o poskytování příspěvku na PF potřebným sborům:
původní rozhodnutí staršovstva považujeme vzhledem ke změněné situaci za
bezpředmětné,  podle možností sboru ale chceme i nadále pomáhat sborům v
nouzi. 

* Hospodářské záležitosti 

Tomáš Černohorský, Petr Hejl - zpráva o opravách z léta. Staršovstvo
děkuje všem, kteří se do oprav, úprav a úklidu zapojili. 

-  probíhá  výměna  klíčů,  až  klíče  převezmou  všichni  klíčníci,  budou
vyměněny zámky 

- bratr Hlavsa zajistil revizi plynového kotle. 

- na říjnovou schůzi třeba připravit připravit nájemní smlouvu na farářský
byt podle nových řádů 

* Další úkoly:  úprava sborového webu – K. Sýkora provedl požadované
změny 

* Z došlé pošty a různé: 

- základy evangelické teologie – 3letý kurs Pražského seniorátu (trvání I/17
– XII/19), přihlášky během září a října t.r. Přihlásit by se měli především ti,
kdo by chtěli být výpomocnými kazateli 

- benefiční koncert islandského pěveckého sboru na Vinohradech 25.9.2016
od 17 hod (200 Kč) 

-  výstava  fotografií  Karla  Cudlína  je  domluvena  na  16.10.,  potrvá  do
začátku adventu. 

-  propůjčení sbor. prostor s. L. Vernerové na výuku zpěvu – zkušebně od
října. 
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-  hledáme  vhodného  kandidáta  na  jednorázové  uspořádání  a  průběžnou
správu sborového archivu a rovněž pomocníka pro pokladníka br. Jenčka 

-  br.  D.  Molnár  získal  souhlas  s  konáním výtvarné  litografické  dílny  v
Komenského síni. 

- br. farář P. Ruml informoval o přípravách na svůj nástup v listopadu

Vzpomínka na Vráťu
Dobrý den, pane prokurátore,

tak mne oslovoval Vráťa Študent při  častých setkáních. Vráťu jsem měl
moc  rád.  Byl  upřímný,  laskavý  a  veselý.  Vzpomínám  na  mnohé  pěkné
rozhovory,  které  jsme  spolu  vedli.  Obdivoval  jsem   jeho  spisovatelskou,
zejména  básnickou  erudici,  a  využíval  jsem  to  při  přípravě  sborových
silvestrovských  posezeních.  Říkával:  „Připravíme  zase  nějakou  pěknou
silvestrovskou taškařici“. Žel, už ho to říkat neuslyšíme. Bude nám chybět.
Neznáme  trasu  jeho  cesty,  ale  víme,  že  jeho  cílová  situace  je  v těsné
v blízkosti Boží, jak to vyjádřil prof. Pokorný při pohřebním shromáždění své
milované ženy.  A to je evangelium a  útěcha pro tuto chvíli..

Pavel Prosek

230. výročí tolerančního kostela v Libštátě

O víkendu 17.-18.  září  si  libštátský sbor,  kde je  nyní  farářem Petr  Hudec,
připomněl  230.  výročí  položení  základního  kamene  kostela  tamějšího
reformovaného  sboru.  Oslavy  začaly  již  sobotním Bachovským koncertem
Ireny Troupové, Jana Siřínka a Lukáše Vendla. 
Při nedělních  bohoslužbách  kázal  synodní  senior  Daniel  Ženatý  a
shromážděné pozdravili mj. dřívější kazatelé sboru. Zájemci pak měli možnost
účastnit se autobusového výletu ke dvěma modlitebnám původně luterského
sboru, nyní úsilím libštátských zachráněných a renovovaných. Nejprve jsme
navštívili kostel z r. 1842 na Hořením konci, kde nás po krátké hudební vložce
Filip  Susa  seznámil  nejen  s historií  kostela,  ale  také  s postupem  jeho
nedávných oprav. Kostel je dnes, stejně jako oba dva ostatní i fara, ve velmi
pěkném stavu, a byl prohlášen za národní kulturní památku. Návštěvu jsme
zakončili společným zpěvem Lutherovy písně „Mocný Bože, při Kristovu“.
Další kostel na Spálově (dnes část Semil) je menší,  místní o něm mluví jako o
kapli. O jeho historii nám pověděl libštátský kurátor Jiří Kotas, i zde jsme si
Lutherův odkaz připomněli písní „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“.
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Odpoledne  byla  na  programu  přednáška  Ondřeje  Macka  o  evangelické
zbožnosti  s  připomenutím jejích  tolerančních  kořenů.  Po  přednášce  již  byl
volný  program  s příležitostí  pro  mnohé  rozhovory,  které  začaly  již  při
společném obědě.
Z Dejvic nás bylo v Libštátě celkem dvanáct (včetně br. synodního seniora).
Ocenili  jsme  perfektně  připravený  program,  příjemné  prostředí,  bohaté
pohoštění,  a v neposlední řadě milé přijetí od Hudcových, jejichž pozdravy
celému dejvickému sboru rádi tlumočíme.

Jan Mašek 

Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření 
Ekologická  sekce  České  křesťanské  akademie  pořádá  řadu  akcí.  Jsou  to
pravidelné besedy každé druhé úterý v měsíci v sídle akademie v Emauzích ve
Vyšehradské  ulici.  Tyto  besedy  mají  široký  záběr  od  teologie  stvoření  a
křesťanské etiky po zajímavá témata přírodních věd, ekologie, dopravy apod.
(www.krestanskaakademie.cz) 
Dále  tu  jsou  každoročně  čtyři  ekumenická  bohoslužebná  shromáždění.
Začátkem ledna  modlitební  podvečer  zpravidla  v Emauzích,  kde se  letošní
promluvy  ujal  Marek  O.  Vácha.  V dubnu  bohoslužba  ke  Dni  země,  vždy
v kostele Nejsv. Salvátora. Na přelomu května a června bohoslužba za krajinu
na  Sedleckých  skalách.  Letos  byla  již  devátá,  kázala  při  ní  farářka  Obce
křesťanů Stanislava Veselková a hostem besedy byl hlavní vojenský kaplan
Jaroslav Knichal.

Konečně říjnová bohoslužba vděčnosti za stvoření se koná střídavě v různých
pražských sborech nebo farnostech. Letos bude jejím hostitelem náš sbor ČCE v
Praze Dejvicích a Bubenči, a to v úterý 11. října od 18 hod. Kázáním poslouží
farář  Jiří  Ort z  Uhříněvsi.  Během  bohoslužby  zazpívá  pěvecký  sbor  Obce
křesťanů, která sídlí  nedaleko v ulici  Na Špejcharu. Po bohoslužbě následuje
beseda s Janem Čižinským, starostou městské části Prahy 7. 

Anna Hejlová   

Reformační kamion v Praze
Od pondělí 21. listopadu 2016 do večera dne následujícího město navštíví, v rámci
projektu Reformace na cestě, „reformační kamion“...
...Zároveň Vás, sbory, zveme ke spolupráci! Hledáme „reformační příběhy“. Co do
žánru i obsahu zde vládne naprostá svoboda; možná máte nějaké vlastní záznamy
(fotografie, videa) z oslav, které jste  ve  sborech k Husovu či Jeronýmovu výročí
pořádali, mohou to být i úvahy, svědectví – cokoli se týká reformace a Vašeho
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vztahu k ní. Také děti v nedělních školách či na biblických hodinách mohou něco
sepsat, namalovat, zahrát…
Z  Vašich  nápadů  a  jejich  realizací  vybere  k  tomu  určená  komise  ve  třech
kategoriích  (děti,  mládež  a  dospělí)  po  pěti  nejlepších  kusech,  jejichž  autoři
budou  symbolicky  odměněni  a  jejich  dílo  bude  interaktivně  k  nahlédnutí  v
kamionu v Praze a na všech jeho dalších zastávkách, včetně světové reformační
výstavy ve  Wittenbergu  v  květnu roku  2017.  Prosíme  a  povzbuzujeme  Vás,
abyste se  do  věci zapojili a své výtvory (v jakémkoli počtu a kategorii)  nám
elektronicky zaslali do poloviny října tohoto roku.
Srdečně Vás zdravíme a těšíme se na případnou spolupráci!

Gerhard Frey-Reininghaus a Jonáš Plíšek
oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy

(Z  dopisu sborům, o Reformačním kamionu více v příštím čísle)

Vernisáž ve sboru 16. 10.
Od 16. 10. se v našem sboru můžeme těšit na výstavu fotografií Karla Cudlína,

z projektu Gruzie.

Tříletý  projekt  Střediska  humanitární  a  rozvojové  spolupráce  „Podpora
integrace  dospělých  lidí  s  mentálním  postižením  v  Gruzii“  v  roce  2015
skončil. APNSC bude v Tbilisi nadále pracovat samostatně. 
V denním centru Association for People in Need of Special Care (APNSC) je
nyní pro 55 klientů v provozu 8 dílen. Dílny plní nejen socioterapeutický účel,
ale přinášejí centru také vyšší příjem díky prodeji výrobků. 
Organizace  APNSC  poskytuje  služby  dospělým  lidem  s  mentálním
postižením,  podporuje  jejich  individuální  rozvoj  a  integruje  tyto  lidi  do
společnosti.  Současně  působí  jako  modelové  centrum  pro  jiné  gruzínské
organizace  i  pro  širokou  veřejnost.  Pořádá  kurzy  pro  studenty,  sociální
pracovníky i laické pečující. Při svém jednání s úřady a politiky hájí práva lidí
s postižením a prosazuje zlepšení jejich podpory státem. 
 
Jsme rádi, že naše Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie 
ČCE mohlo gruzínské kolegy tři roky doprovázet na jejich cestě k 
samostatnosti. 

Karel Cudlín 
Karel  Cudlín  fotil  klienty  organizace  APNSC  v Gruzii  a  také  klienty

Střediska Zvonek v Česku v roce 2012. Cudlín je český fotograf, zabývající se
dokumentární  fotografií.  Do povědomí veřejnosti  se  dostal  především jako
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jeden z osobních fotografů prezidenta Václava Havla. Byl šestnáctkrát oceněn
ve fotografické soutěži Czech Press Photo. 

Jubilanti v říjnu

Věra Pražáková      91 let Vojtech Boška    80 let

Jiřina Staňková       80 let Miloš Rejchrt     70 let

Pro naše jubilanty vyprošujeme Boží požehnání.

Rozhovor  s  naším  bývalým  farářem  M.  Rejchrtem  otiskneme  v
listopadovém     čísle.

Další oznámení

V sobotu 1. října – Noc v kostele pro děti tentokrát dohromady se střešovickými 
dětmi v Dejvicích. Některé děti už se potkaly při společném víkendu ve 
Hvozdnici, ostatní se seznámí na místě. Podrobnosti zájemcům sdělí Lenka 
Ridzoňová.

7.-9.10. sjezd mládeže v Třebíči
11.10. ekumenické bohoslužby ČKA v Dejvicích 18 hodin  (viz str. 5)
26.-30.10. podzimní prázdniny, náboženství nebude

9.  10.  Po  bohoslužbách  se  uskuteční  tradiční  podzimní  bazar plodin  a
květin.
 16.10. Po bohoslužbách vernisáž fotografií K. Cudlína (viz str. 6)

Klub poznávání půjde do Veletržního paláce na komentovanou prohlídku
Muchovy  Slovanské  epopeje  ve  čtvrtek  13.  10.,  sraz  je  v  10  hodin před
Veletržním palácem.

Setkání s hostem  bude v neděli 23. října od 17 hodin, hostem bude naše
nastávající paní farářová Marie Rumlová. Prosíme, kdo můžete, přineste něco ke
společnému občerstvení.

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 23. 10. 2016.

Listopadové číslo vyjde 30. 10. 2016
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Kalendář na říjen 2016

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

2. 10.

9. 10.

16. 10.

23. 10.

30. 10.

Neděle díkčinění, Lenka 
Ridzoňová s VP

Zdeněk Susa 

Pavel Ruml

Lydie Härtelová

Lenka Ridzoňová, 
rozloučení

Biblická hodina Úterý v 17:30 ( není 11. 10.)

Děti  v Dejvicích 13. 10

Mládež a dorost Úterý po dohodě

x-cátníci 11.10.2016

Naši pěvci Středa 18:30, 9. 10. v 17 hodin koncert NP v evangelickém 
kostele v Jičíně

Křesťan. služba Porada  2. 10. po bohoslužbách

Klub poznávání 13. 10. komentovaná prohlídka Muchovy Slovanské epopeje

Hodina pohybu 3. 10., 17. 10., 31. 10.

Setkání s hostem 23. 10. v 17 hodin Marie Rumlová

Staršovstvo 6. 10. 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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