
     Březen 2017

„VSS“

Tajemná zkratka, která se v evangelických sborech objevuje v měsících únoru
a březnu. Není součástí liturgického ani církevního roku, ale přesto bez ní život
sboru nějak není možný.

V měsíci březnu, který začíná středou, a to zvanou Popeleční, se nám otevírá
postní období s pěti tzv. postními nedělemi. Toto období se prý v církvi objevilo
mnohem  později  než  velikonoční  svátky,  až  někdy  ve  4.  stol.  A církev  jej
spojovala  s péčí  o  „výchovu  a  vzdělávání“  začínajících  křesťanů.  Období
zahrnuje  čtyřicet  dnů před  Velikonocemi  a  spolu  se  zmíněným vzděláváním,
sloužilo také jako příprava na ty největší svátky. Byl kladen důraz na výklad
biblických textů, které připomínaly boj s hříchem a pokání, a logicky se k tomu
mluvilo o smlouvě křtu, věrnosti křestní smlouvě i péči o členy církve. 

Naše  církev  doporučuje,  aby  v postním  období  byli  navštěvováni  nově
pokřtění  ve  sboru,  bývalí  konfirmandi,  a  aby  všem  znělo  jasné  pozvání
k velikonoční Večeři Páně. 

Ve sboru během měsíce března bude zahájeno konfirmační cvičení s novou
skupinou dospívajících.

A co to „VSS“? Nějaká tajemná postní zkratka? Víte dobře, že jde výroční
sborové  shromáždění.  Většinou  trochu  „nudná“  stereotypní  povinnost  (pokud
není  zrovna  spojena  s nějakými  volbami),  ale  přesto  velmi  důležitá  událost.
Vlastně trochu může souviset i  s postním období.  VSS totiž nabízí příležitost
nejen k rekapitulaci, ale také k jakémusi úklidu; očistě. Uzavřeme minulý rok,
přepočítáme a odsouhlasíme peníze, srovnáme poštu, nepotřebné věci dáme řádně
do  skříní  a  archivu,  to,  co  má  pokračovat  bude  po  rekapitulaci  „vzkříšeno“
k dalšímu životu.
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Ale ještě jedno může ten stereotyp jarního výroční sborového „úklidu“ velmi
zesvátečnit. Že si při něm uvědomíme, jak bohatý čas je za námi, co všechno jsme
mohli prožívat, co všechno jsme dostali a co jsme mohli rozdat. A to celé nás
může právem naplnit vděčností a spokojeností.

Mám radost,  že v naší církvi má tento „úřednický byrokratický šiml“ své
místo v části nedělních bohoslužeb. To znamená, že církev vnímá, že vše, čím žije
„patří Pánu“.

Přeji vám vděčnou radost z dalšího dožitého VSS a pokojný postní měsíc.
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 2. 2. 2017 v 19:00

Příprava VSS - schválen termín 12.3.2017
• Připravený  aktualizovaný  seznam členů  s hlasovacím právem vyvěšen  na

nástěnce. 
Středisko Diakonie Praha
• s. Dana Caldová, Kryštof Sýkora – příprava aukce uměleckých děl, hledáme

hlídání výstavy na MÚ v Praze 13 – poslední týden v březnu a pomoc našich
členů celý  den 1.  4.  2017 přímo ve středisku  ve Stodůlkách při  bazárku
a aukci - 3 mládežníci přislíbili. 

• br. Mašek podal zprávu o setkání s nuselskými – pozitivní atmosféra.
Finanční záležitosti
• tarify  pronájmu  sborových  prostor  schváleny.  11.  2.  2017  bude  setkání

účetních naší církve – manželé Černohorští se zúčastnili.
Hospodářské záležitosti 
• od dubna potřebujeme nového člověka na úklid sborových prostor 
• bude  třeba  objednat  ladiče  na  piano  v JAK;  navrhnuto  obstarat  pro  sbor

barevnou tiskárnu; br. Hejl navrhl pamatovat finanční částkou na repasování
dveří do kanceláře a do místnosti NŠ. 

Další úkoly - hledáme dalšího pokladníka.
Z došlé pošty
• kurz pro presbytery, který se bude konat 25. 3. 2017
• časopis pro děti Duha 
Různé
• křesťanská služba - doporučovat nové členy (doplnění stavu mladšími členy)
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• stanovit  pravidla  užívání  facebooku  –  skupina,  která  má  přístup  ke
zveřejňování  informací  na FB se domluví  a  podá zprávu na příští  schůzi
(Hejl, Sýkora, K. Tichá, Ruml, Študentová) 

• nešpory s Našimi pěvci – Filip Härtel – 7. června
• sborový  kantor  –  br.  Mašek  vysvětlil,  co  ho  na  minulé  schůzi  vedlo

k otevření  diskuse  o  potřebě  sborového  kantora  v  Dejvicích.  Rozhodnutí
o problému bylo hlasováním odloženo

• podáme žádost o grant Městského úřadu P6 na Setkání s hostem, br. farář,
kurátor, sborová sestra, Jana Cihlová

• Michael  Otřísal  pořídil  nahrávku  koncertu  Tomáše  Najbrta  do  sborového
archivu

• bazar oblečení – týden od 15. 5. 2017 - výtěžek pro Diakonii Praha
• konfirmace  –  čtyři  přihlášené  děti  -  br.  farář  navrhne  rodičům  v  tomto

pololetí konfirmační přípravu v neděli po bohoslužbách
• ekumenická snídaně v prosinci v CB – práce ve velkoměstě; malá „hustota“

farností na velkou Prahu 6
• 20. 2. 2017 PO SR ekumenický; br. farář Ruml je předsedou
• supervize  v církvi  -  br.  farář  DPP se  SR  ČCE –  pomoc  pro  staršovstva

i sbory
• br. far. pozván k dobrovolnické práci na Dukle - mládež (pondělí a středa

16:30-18:00) 
• farářský kurz – téma Moc; viz program a kázání 29. 1.2017 ; (doporučení

s. Zadražilové  –  členky  SR  –  zveřejňovat  výsledky  hospodaření  příp.
nějakou Výroční zprávu – jako vzor – sbor Poděbrady)

• P. Ruml navrhuje, aby hostujícím kazatelům (včetně kazatelů z vlastních řad)
byla dávána odměna 500 Kč - návrh schválen všemi přítomnými

• s. far. Magdaléna Trgalová požádala o možnost pronájmu sborových prostor
v  pátek  dne  3.  3.  2017  (16:00  –  22:00)  a  Eva  Javornická  požádala
o pronájem sborových prostor v sobotu 25. 3.  15:00 – 20:00. Staršovstvo
souhlasí

Madona u sv. Gotharda

Nedávný ekumenický Koncert  podané  ruky v kostele  sv.  Gotharda pořádaný
zdejší  farností  v  neděli  22.  1.  2017   pro  mě  byl  mimo pěkného  hudebního
zážitku i malým mementem rodinné historie. V kostele je při levé straně oltáře
socha Madony  pocházející z  řezbářské  dílny  Františka Charváta v  Kutné Hoře.
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Podle naší rodinné tradice a dochovaných fotografií na
této soše pracoval můj děd, řezbář František Molnár,
zaměstnán právě v dílně F. Charváta. Děda Molnár se
narodil 23.12.1908 v etnicky maďarské vesnici Eseni
u Čopu  na  tehdejším  území  Podkarpatské  Rusi
v rodině reformované tradice. V letech 1921 – 1925 se
vyučil  řezbářem  v  Československé  „Státní  učební
dílně řezbářské v Jasině“ a prakticky ihned po vyučení
se za prací přestěhoval do Kutné Hory. O fotografii
sochy  se  stručným  tužkou  psaným  popiskem  na
rubové straně „Madona (Praha-Bubeneč)“ jsem věděl
již od svého dětství, ale až v době mého studia v Praze,
kdy jsem bydlel v Bubenči na koleji v Terronské ulici,
mně došlo, že ze všech míst v Bubenči to s největší
pravděpodobností bude právě kostel sv. Gotharda, kde
se tato socha nalézá. Ale teprve až v roce 2013 mě

konečně napadlo zajít se do kostela podívat během Noci kostelů. A ejhle – byla
tam!  Vnuk  ve  svém  třicátém  pátém  roce  života  žasne  nad  dědovým  dílem
a dozvídá se od místních, že Madona je zde již 71 let. Jestliže sem byla socha
instalována v roce 1942, je téměř jisté, že zakázku u dílny F. Charváta zařizoval
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zdejší  farář-děkan  František  Krupka,  který  v  témže  roce  zemřel  v  internaci
v Zásmukách a  na  jehož památku je  v  současnosti  pojmenováno bubenečské
náměstí. Domnívám se, že okolnosti pořízení sochy Madony budou možná samy
o  sobě  zajímavým  příběhem  -  snad  naschvál  a arcinavzdory  pravděpodobně
nejtěžší válečné době bylo zdejší farností realizováno něco takového jako nová
kostelní výzdoba...

Výše  nastíněné  by  se  dalo  vyjádřit
jedinou  větou:  Evangelík,  Čechoslovák
František Molnár původem z Podkarpatské
Rusi,  jehož  mateřštinou  byla  maďarština,
vyřezal  v  Kutné  Hoře  Madonu  pro
římskokatolický  kostel  sv. Gotharda
v Praze-Bubenči. 

Něco mi napovídá, že i panu faráři od Sv.
Gotharda, P. Milošovi Szabo, tato věta určitě
na tváři vyloudí úsměv, až si ji přečte nebo
až mu ji sdělím osobně. ☺

K návštěvě Koncertu podané ruky jsem
přinutil  i  své  děti,  desetiletou  Aničku
a osmiletého  Václava,  mimo  jiné  právě
proto,  aby  pradědovo  dílo  také  konečně
viděli,  když  ode  mě  slýchají:  „V  tomhle
kostele  je  socha  Madony,  co  vyřezal  váš
praděda,“  kdykoli,  když  jdeme  okolo  na
procházku do Stromovky. Ačkoli Aničce se
zpěv vcelku líbil a evidentně si užívala povznášející atmosféru místa, Vašík se
kabonil a jen stěží přemáhal všechny čerty, co s ním v kostelní lavici šili. Celkem
hodinový poslech  s  modlitbou ale  přesto  ustál  (totiž  useděl  :-))  na  svůj  věk
důstojně. Když jsem za to obě děti  na schodech kostela chválil,  Vašík na to
odpověděl  temně:  „Ale  příští  rok  se  mnou nepočítejte!“  Trudomyslná  nálada
opustila Vašíka až na eskalátoru do metra. Sděloval jsem dětem, že jsem opravdu
rád, že konečně viděli dědovu sochu a taky jsem pravil: „Vem si to takhle, Vášo –
jen asi opravdu málokterý kluk jako ty – a dost možná, že jsi jediný takový
v Praze – může říct něco takového: ‚Můj praděda vyřezával Madonu, která je
v kostele  sv.  Gotharda!‘“  „No  jo…“  zamyslel  se  Vašík  a  opáčil  už  s  tváří
rozjasněnou: „…Tý jo, to je fakt dobrý!“ 

Daniel Molnár
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Kdo zpívá,  dvakrát se modlí…

…je nápis na tričku dirigentky na velké fotografii v katolickém kostele v Ostravě.

A právě na něj jsme si s manželkou vzpomněli, když s dalšími asi 25-30 lidmi
(věkový průměr taktéž asi 25-30) jsme u nás ve sboru v Dejvicích v úterý večer
„hodně  nahlas“zpívali  ze  Svítáku.  To  vše  za  dokonalého  doprovodu  klavíru,
kytary  a  basové  kytary,  o  bicích  nemluvě  -  ve  známém  složení  našeho
Evanswingu (Pavel Prosek, Dan Heller & syn, Kryštof Kučera), 2 klarinetů mně
neznámých slečen a další kytary organizátora akce, Pavla Bláhy.

Číst si biblické úvahy lze zajisté i doma. Kázání lze si také číst, ale lépe je mu
naslouchat ve společenství. A u písní je možnost vlastního zpěvu, ba dokonce
s kapelou tím, co zásadně mění jejich prožití. Možná to mělo také misijní rozměr
– i přes zavřená okna nás bylo bezpochyby slyšet až na ulici. A což teprve, když
jsme je občas pootevřeli, abychom občerstvili vzduch! 

Zdálo se, že většinu písní ve Svítáku všichni vlastně znali a ke zpívání by ho
možná ani nepotřebovali. Je to dobře. Slova mnohých písní jsou dokonalá. Třeba
Svatba v Káni - jak zaznělo v kázání Pavla Rumla v lednu - ta píseň libozvučně,
zkratkovitě a  hezky vyjadřuje,  oč v textu jde.  Těžko v kázání k ní ještě něco
přidat.  Ba  dokonce  -  píseň  je  v něčem  lepší  než  kázání,  protože  se  snadno
zapamatuje. 

6



Prožité dvě hodiny byly elixírem čisté radosti, kterou jsme si s sebou odnesli
i domů.

Dobrá zpráva: nebylo to naposledy, putování po sborech pokračuje – příští
štace prý bude ve čtvrtek 9. 3. 2017 ve sboru na Jarově, U Kněžské louky 9, od
18:30 hodin!

Karel Řežábek 

Zpráva o životě sboru v roce 2016

LEDEN
• slib nově zvoleného staršovstva a instalace Lenky Ridzoňové za farářku našeho

sboru na třetinový úvazek - za účasti br. seniora Mazura
• v kostele U Martina ve zdi složil slib nový seniorátní výbor, v němž jsou činní

Daniel Heller, Lenka Ridzoňová a Jan Mašek
• výlet rodičů a dětí do Únětic, školní děti pak ve sboru přespaly, uvařily postní

polévku – výtěžek z jejího prodeje byl poslán do Konga do školy v buši (nadace
manželů Schmidtových)

• dostali jsme pozvání na ekumenickou bohoslužbu ke sv. Vojtěchovi
• br. Daniel Henych připravil sluchátka, která je možno při bohoslužbách využít
• setkání  s  hostem:  Miroslav  Matouš,  jeden  z  posledních  žijících  pamětníků

Přemysla Pittra
• klub poznávání: Jana Jindrová ESBU
• setkání x-cátníků na téma biblického pojmu Dům, Karel Řežábek
• oslava kulatých narozenin sestry Mejsnarové
• tři úmrtní oznámení: prof. Filipi, senior Soušek, bratr Hřebíček

ÚNOR
• Naši pěvci při  bohoslužbách, návštěva velvyslance Lotyšska, který si  přišel

poslechnout hudbu krajana
• vernisáž výstavy Lydie Šloufové z Plzně: Biblické motivy v textilní tvorbě
• setkání s hostem: manželé Ženatých
• klub poznávání: návštěva výstavy Tizian
• x-cátníci: Mlčení v Bibli, Eva Javornická
• celocírkevní sbírka na církevní tisk (3 311,- Kč)

BŘEZEN
• výroční sborové shromáždění
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• seniorátní  konference  ve  strašnickém  sboru:  přechod  naší  církve  na
samofinancování

• náš sbor se zapojuje do projektu vaření polévek pro bezdomovce
• na Zelený čtvrtek zahrála mládež velmi působivé pašijové divadlo
• bohoslužby na Velký pátek se nově konaly dopoledne
• na Bílou sobotu proběhly U Martina ve zdi Velikonoční vigilie
• setkání u pomníku škpt. V. Morávka spolu se střešovickými
• klub poznávání: židovské svátky, zvyky a tradice I., M. Študentová
• x-cátníci Moudrost, Ivka Hellerová
• informace  o  domě  v  Truhlářské  ul.,  kde  byla  první  toleranční  modlitebna

v Praze
• sbírka na HDL pro sbor v Krnově (13 455,- Kč)

DUBEN
• Naši pěvci nahrávají CD Biblické písně A. Dvořáka
• končí výstava textilií Lydie Šloufové
• setkání s hostem: Eduard Stehlík - zbožný pistolník V. Morávek a virtuální

procházka Bubenčí a Dejvicemi
• klub poznávání: návštěva výstavy o Karlu IV.
• x-cátníci: Víra, Martin Volný
• křest Kristýny Bártíkové

KVĚTEN
• benefiční koncert Pavla Šporcla pro zahradu Diakonie ve Stodůlkách
• bazar šatstva za pomoci manželů Hudcových
• dokončení rekonstrukce prostor klubovny pro děti  a mládež v suterénu pod

kanceláří a zprovoznění sousední koupelny
• zpíváme a svítáme s dejvickým Evangswingem
• informativní schůzka přispěvatelů na školné v Kongu
• setkání  s  hostem Otou Pavlíčkem o Jeronýmu Pražském se  ruší  z  důvodu

nemoci přednášejícího
• klub poznávání: výstava o Karlovi IV., druhá část
• x-cátníci Víra, Martin Volný
• zemřel bratr Jaroslav Hrabák, rozloučení ve sboru - Lenka Ridzoňová
• posezení s manželi Čapkovými a oslava životního jubilea Dany Caldové
• celocírkevní  sbírka  Den  pro  Diakonii  -  rehabilitační  pobyty  pro  zdravotně
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hendikepované (3 350,- Kč)
• generální úklid sborových prostor
• SR vydala prohlášení k vandalskému činu, který se dotkl i naší Diakonie

ČERVEN
• sborová dovolená v Alpách, organizují manželé Tichých jr.
• benefiční koncert Našich pěvců pro Cestu domů U Klimenta
• víkendový výlet našich dětí a dětí ze Střešovic do Hvozdnice
• tradiční ekumenická bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách
• Jeroným Pražský - vzpomínkové akce
• dotisk 500 ks DVD P. Pittra nebo již v květnu
• x-cátníci u Evy Javornické
• křest Pavla Hájíčka
• zemřel bratr Pivoňka, rozloučení v krematoriu v Motole, Lenka Ridzoňová
• uzavřena sbírka darů Jeronymovy jednoty (48 665,- Kč)
• celocírkevní sbírka na solidaritu sborů (3 921,- Kč)
• zpráva Generace 21 o iráckých uprchlících
• pobyt seniorů v Chotěboři

ČERVENEC
• Filip H. Härtel úspěšně ukončil Seminář církevní hudby 
• Vladimír Jenček po operaci nohy, Eva Muzikářová se zotavuje po mozkové

příhodě
• svatba Ivanky Muzikářové a Adama Kvapilíka - Pavel Ruml

SRPEN
• děti na táboře společně se střešovickými a nosislavskými

ZÁŘÍ
• schůzka učitelů NŠ a jejich schůzka s rodiči dětí
• slavnostní otevření zahrady ve Stodůlkách (středisko Diakonie Praha)
• v Berouně seniorátní den
• mazání chlebů pro bezdomovce
• přespávání dětí v kostele
• klub poznávání: Císařův prezident (TGM), Jana Oliveriusová
• x-cátníci, Martin Volný
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• zemřel Vráťa Študent
• oslava založení sboru v Libštátě
• Vít Henych zahájil studium v Semináři církevní hudby v Olomouci
• celocírkevní sbírka na EA (3 340,- Kč)
• vyhlášen tříletý seniorátní kurz Základy evangelické teologie 

ŘÍJEN
• ekumenická bohoslužba vděčnosti u nás ve sboru - farář Ort
• vernisáž fotografií Karla Cudlína z diakonických rozvojových projektů v Gruzii
• produkty  země  -  prodej  podzimních  plodů  z  produkce  našich  sestrer  ve

prospěch křesťanské služby
• rozloučení s farářkou Lenkou Ridzoňovou s tím, že naše další spolupráce bude

pokračovat
• Naši pěvci v Jičíně
• setkání s hostem: naše nová paní farářová Marie Rumlová
• klub poznávání: návštěva výstavy Slovanská epopej
• x-cátníci: Víra, Martin Volný
• výtvarná dílna s Danem Molnárem
• rozloučení  s  Vráťou Študentem ve sboru  -  Lenka Ridzoňová,  Pavel  Ruml,

sbírka zaslána středisku Diakonie ve Stodůlkách do speciální školy na piano
• celocírkevní  sbírka  na  Fond  charitativní  pomoci  -  humanitární  katastrofy

(3 400,- Kč)
• vyhlášena sbírka na pomoc Haiti
• sbírka na Jubilejní toleranční dar (10 204,- Kč)

LISTOPAD
• nástup Pavla Rumla do služby, zpívali NP
• konvent pražského seniorátu v prostorách našeho sboru, členové sboru (hlavně

členky) připravili velmi přátelské prostředí
• ekumenická bohoslužba v Nebušicích, kázal P. Ruml, zpívali NP
• Naši pěvci v přímém přenosu 1. adventního koncertu ČT
• zpíváme a svítáme - dejvický Evangswing
• prodej Obchůdku jednoho světa
• výběrové řízení na post ředitele Diakonie Praha, petice sboru
• děti z NŠ předaly svoji sbírku 5 000,- Kč panu řediteli spec. školy Diakonie

Praha Černému na piano, poté piano zakoupeno
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• přijetí do sboru Elišky Härtelové, manželky Filipa Härtela
• setkání s hostem: starokatolický kněz, gen. tajemník ERC a člen NP Petr Jan

Vinš
• klub poznávání: židovské svátky II., M. Študentová
• x-cátníci, Martin Volný
• křest Sáry Marianne Stoklasové
• křest Jakuba Matouše
• křest Terezy a Josefíny Šídlových
• adventní seniorátní sbírka (3 671,- Kč)

PROSINEC
• vánoční sborový dopis
• Naši pěvci při bohoslužbách
• prodej výrobků ze Stodůlek
• 4.  adventní  neděli  dětské  bohoslužby  (Judith  Stoklasová  a  Filip  Härtel)

a společný oběd
• vánoční koncert Našich pěvců u Salvátora
• koncert skupiny Syringa v našem sboru
• vánoční besídka ve škole ve Stodůlkách
• štědrovečerní ekumenické setkání s Biblí a koledami v Suchdole
• silvestrovské  posezení  pod  taktovkou  Pavla  Proska,  tentokrát  také

s připomenutím 60. narozenin sborové sestry a našeho faráře
• klub poznávání: adventní posezení s manželi Henychovými
• x-cátníci: Biblický kánon
• pokřtěn Samuel Eki Moliba
• zemřela bývalá presbyterka Alena Hrabáková
• celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát (10 993,- Kč)
• manželé Tichých Jr. opět organizují společnou dovolenou v Alpách

Marta Študentová & Jan Mašek, obrázky doprovodil J. Hlavsa

Statistika za rok 2016

K bohoslužbám jsme se sešli celkem 54 x za průměrné účasti 108
VP jsme slavili 20x za průměrné účasti 87
Nedělní škola byla 43x za průměrné účasti 13 dětí
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Biblická hodina
organizaci má na starosti Pavel Prosek
od podzimu do svatodušních svátků každé úterý v podvečer 
celkem 33x za průměrné účasti 12
V roce 2016 jsme se hlavně věnovali knize Genesis s Martinem Prudkým

Biblická hodina pro mladší děti
Lenka Ridzoňová a Pavel Ruml
scházejí se občas ve čtvrtek navečer, někdy se účastní i maminky
celkem 9x za průměrné účasti 3 kluci

Náboženství v ZŠ Suchdol
28x za průměrné účasti 4
Lenka Ridzoňová, Pavel Ruml

Klub poznávání
organizují Jana Kohoutová, Draga Bošková a Marta Petříčková
celkem 9x za průměrné účasti 15 lidí
Otevřená skupina aktivních seniorů, schází se většinou druhý čtvrtek v měsíci,
navštěvuje  s  odborným výkladem výstavy a  zamýšlí  se  nad  různými  tématy
s hosty

X-cátníci
organizaci má na starosti Martin Volný
celkem 10x za průměrné účasti 7
Mezigenerační  skupina  se  schází  1x  měsíčně  a  zamýšlí  se  nad  základními
biblickými pojmy

Setkání s hostem
organizuje Marta Študentová
celkem 5x za průměrné účasti 42
Otevřená skupina nejen členů sboru, hosté jsou zváni tak, aby pokrývali aktuální,
závažná či zajímavá témata. Schází se 1x měsíčně. 

Mládež
schází se pravidelně 1x za 14 dní
celkem 20x za průměrné účasti 7

Křesťanská služba
organizuje Mirjam Růžková
celkem 10x za průměrné účasti 9
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Křesťanská služba se stará o doručování přání k narozeninám seniorům. První
přání dostanou 60letí, pak v 65 letech a od 70 výše každý rok. Jde o to, že tímto
způsobem mapujeme situaci seniorů i na okraji sboru. Poznatky se zapisují a jsou
pak dále vyhodnocovány.

Hodina pohybu
vede Jana Prosková
celkem 14x za průměrné účasti 8
Určeno  pro  všechny,  kteří  mají  v  pondělí  odpoledne  čas.  Skupina  se  schází
zpravidla 2x do měsíce a pod vedením Jany Proskové cvičí-tančí při hudbě.

Za kazatelnou jsme přivítali tyto kazatele:
Pavel Ruml, Lenka Ridzoňová, Zdeněk Susa, Jakub Malý, Petr Jan Vinš, Pavol
Bargár,  Petr  Sláma,  Jaroslav  Vetter,  Martin  Prudký,  Daniel  Henych,  Lydie
Härtelová, Petr Hudec, Roman Mazur, Marie Jüptnerová, Jan Roskovec, Daniel
Ženatý, Jan Čapek

Na varhany nás doprovázeli:
Pavel Prosek, Tomáš Černohorský, Filip Härtel, Lydie Härtelová, Tomáš Najbrt,
Blahoslav Rataj, Jana Jasná

V Nedělní škole učili:
Ivana  Hellerová,  Daniel  Heller,  Michaela  Petříčková,  Jan  Petříček,  Karolína
Härtelová, Gabriela Mužíková, Kateřina Tichá, Anna Hejlová, Judith Stoklasová,
Marek Stoklasa, Benjamin Hejl, Václav Henych

Biblické hodiny vedli:
Martin Prudký, Lenka Ridzoňová, Daniel Henych

Posezení u kávy a čaje připravovaly sestry:
Oliveriusová Jana,  Petříčková Marta,  Černohorská Jiřina,  Minárová Bohunka,
Sleziaková Naděžda, Jílková Martina, Dobrovská/Javornická, Zukalová Jindra,
Prosková Jana, Uhlířová Marie, Caldová Dana, Susová Marie, Jechová Květa,
Kohoutová Jana, Janská Ludmila, Nedvídková Jarmila

V křesťanské službě působí:
Mirjam Růžková, Daniel Henych, Jana Jasná, Jana Poláčková, Jana Oliveriusová,
Jindra  Zukalová,  Jana  Kohoutová,  Milada  Pražáková,  Hana  Volná,  Jarmila
Nedvídková, Marta Študentová

Pokladnu vede Vladimír Jenček
O církevní tisk a prodej knih se stará Marta Petříčková
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O zásoby v kuchyni se stará Martina Jílková
Souterrain připravují a vydávají manželé Eva a Dan Henychovi

Naše pěvce vedla Lydie Härtelová a Filip Hanuš Härtel
Počet členů: 45-50 
Počet vystoupení / akcí: 10 
(3x Dejvice / 1x Vinohrady - natáčení CD / 1x Kliment / 1x Salvátor / 1x 
Smetanova síň / 1x ČCE Jičín / 1x ekumen. bohosl. Nebušice / 1x 
Terezián. sál Břevnovského kláštera) 
Průměr. účast na vystoupení: 43 
Počet zkoušek: asi 40 
Průměrná účast na zkoušce: asi 35

Evangswing Dejvice:
Pavel Prosek, Daniel Heller, Michal Heller, Kryštof Sýkora a Wanda Dobrovská
2x zpíváme a svítáme ve sboru v neděli navečer

Zpívání ve Stodůlkách:
Karolína Härtelová, Michal Heller, Jan Machovec, Pavel Ruml

Ekumenická setkání:
Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách
Bohoslužba vděčnosti ve sboru 
Bohoslužba v Nebušicích 17. listopadu
Setkání s Biblí a koledami na Suchdole

Charitativní akce:
• koncert Pavla Šporcla ve Vinohradském kostele pro zahradu Diakonie Praha,

středisko Stodůlky, výnos 65 020,- Kč
• benefiční  koncert  Našich  pěvců  U  Klimenta  pro  Cestu  domů,  výnos

12 500,- Kč
• bazar  šatstva  – výnos  90 000,-  Kč,  z  toho 50 000,-  dar  pro  sbor  v Jičíně,

20 000,- Kč pro sbor v Libštátě  a  20 000,- Kč přidáno k výtěžku koncertu
P. Šporcla pro Stodůlky

• sbírka z rozloučení s Vráťou Študentem na piano pro děti ze speciální školy ve
Stodůlkách, výnos 28 953,- Kč

• postní polévka - akce dětí - pro školu v buši v Kongu, výnos 5 000,- Kč
• mazání chlebů pro bezdomovce
• sbírka z Nedělní školy - akce dětí - na piano pro děti ze speciální školy ve

Stodůlkách, výnos 5 000,- Kč
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• podzimní  bazar  plodů  pro  křesťanskou  službu  (Bošková,  Kohoutová,
Petříčková, Cihlová), výnos 4 016,- Kč

Ze sboru se odstěhovali:
Tomáš Tichý Jr. a Marie a Jan Jüptnerovi

Do sboru se přistěhovali:
Daniela a Daniel Ženatých, Pavla Bělíková a Tereza Šídlová

Pokřtěni byli:
Kristýna Bártíková, Pavel Hájíček, Sára Marianne Stoklasová, Tereza Šídlová,
Josefína Šídlová, Jakub Matouš a Daniel Eki Moliba
do sboru byla přijata Eliška Härtelová

Rozloučili jsme se s těmito sestrami a bratry:
Jaroslav Hrabák, Miroslav Pivoňka, Vratislav Študent a Alena Hrabáková

Marta Študentová & Jan Mašek 

Noví členové sboru se představují

Jmenuji se Tonda Gallus a chtěl bych vám představit naši rodinu. 

Tatínek  se jmenuje Petr,  stejně jako maminka pochází  z Brna.  Vystudoval
Evangelickou  teologickou  fakultu  v Praze  a  získal  doktorát  ze  systematické
teologie. Rok učil na univerzitě v Heidelbergu, pak byl na vikariátě v Českých
Budějovicích  a  devět  let  byl  farářem  v Sázavě.  Od  loňského  září  učí  na
Evangelické teologické fakultě. Naše postupně se rozrůstající rodina ho po všech
těchto místech věrně doprovázela, až jsme nakonec skončili zase tady v Praze.

Maminka  Jana  vystudovala  Farmaceutickou  fakultu  v Hradci  Králové
a specializuje  se  na  klinickou  farmacii.  Už  několik  let  pracuje  jako  klinická
farmaceutka v Nemocnici Na Homolce.

Moje  nejstarší  sestra  Maruška se  narodila  před  11  lety  v Praze,  chodí  do
6. třídy, ráda hraje na klavír a plave. Můj brácha Vilém bude mít 10 let, narodil se
v Českých Budějovicích, chodí do 4. třídy a rád hraje tenis. A nakonec jsem se
loni v květnu narodil v Havlíčkově Brodě já. A spolu s mým křtem 5. 3. se celá
naše rodina stane členy dejvického sboru.

Antonín Gallus
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Jubilanti v březnu

Věra HEROLDOVÁ 95 let Jiří VÁVRA 75 let

Anna SALÁKOVÁ 91 let Jiří HEJLEK 65 let

Eva MUZIKÁŘOVÁ 90 let Libor HOMUTA 60 let

Jaroslav ŽÁČEK 80 let

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
2. ep. Tes.   3,5 

Biblické postavičky

Co jsou biblické postavy? Na to je snadná odpověď: přece Abraham, Jakob,
Izák, … Sára, Ráchel, … a mohli bychom pokračovat dál. A co jsou „biblické
postavičky“? To už možná každý neví. Do našeho sboru je přinesla farářka Lenka
Ridzoňová. Postavičky vysoké 20 – 30 centimetrů, obuté do těžkých olověných
botek, aby měly dobrou stabilitu, s kostrou z pevného ohebného drátu, takže jim
můžete ohnout, zvednout ruce, nohy, posadit je do tureckého sedu nebo je nechat
pokleknout.  Oblečené do nejrůznějších oblečků,  halen,  šatů,  plášťů,  na hlavě
jemné vlasy z kožešin, rozčepýřené, uhlazené nebo učesané do copu. Jejich tváře
nemají výraz, chybí oči, ústa, nos. Mimiku obličeje však nahrazují gesta rukou,
skloněná či zvednutá hlava, celkový postoj postavičky. 

Dají  se  dobře  využít  při
práci  s dětmi,  vyprávění
biblických příběhů. Při jedné
rodinné  neděli  je  Lenka
postavila  i  v modlitebně  na
stůl  Páně:  dvě  ženy  kněze
Eliho,  jedna  sebevědomá,
úspěšná  matka,  druhá
schoulená se modlí v chrámu
a prosí  o  dítě.  Na  konci
příběhu  se  ta  smutná
postavička zvedne a napřímí
a povzbuzena odchází. 
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Když se s námi v říjnu loňského roku Lenka loučila jako farářka, nechala nám
ve sboru jednu postavičku jako dárek. Starou ženu s šedivými dlouhými vlasy,
v tmavě modrých šatech. A k tomu nám, učitelům nedělní školy, nabídla možnost
si pořídit, tedy vyrobit postavičky další. Tyhle postavičky se totiž nikde nedají
koupit, ty se vyrábějí ve speciálním kurzu, který se přímo nazývá kurz výroby
biblických postaviček. Pořádá jej České katolické biblické dílo a poslední proběhl
v evangelickém sboru na Žižkově v Prokopově ulici v pátek a sobotu 17. a 18.
února, organizovali jej společně Pavel Kalus a Lenka Ridzoňová. Do tohoto kurzu
jsme tedy byli  přizváni,  a já během těch dvou dní mohla vyrobit  taky jednu
postavičku. Za to patří organizátorům veliký dík. 

Byla to zajímavá a pěkná zkušenost, byť časově dost náročná. Kurz vedla
Marie Klašková z Českého katolického biblického díla, která působí na katedře
křesťanské výchovy na teologické fakultě při Univerzitě Palackého v Olomouci.
Výroba postavičky skutečně potřebovala svůj čas. Každou fázi lektorky pečlivě
vysvětlily a předvedly. Sobotní program začal přednáškou o tom, jak postavičky
vznikaly,  z  jakých  materiálů  a  jakými  postupy  se  vyrábějí.  A  následovala
instruktáž, jak s hotovými postavičkami pracovat. Zkusili jsme ztvárnit příběh
o Josefovi a jeho bratřích, hovořilo se přitom, diskutovalo. A tak to mělo být.
Nakonec jsme měli co dělat, abychom svoje dílka vůbec dokončili do čtyř hodin
odpoledne. Ale stálo to za to, užili jsme si ruční práci v příjemné společnosti,
seznámili jsme se,  pohovořili,  v každé postavičce je kus nás, kus naší práce.
A také kus příběhů, které třeba jednou pomůže ztvárnit.  

(Na internetu se toho o biblických postavičkách dovíte ještě víc. Vznikly ve
Švýcarsku na začátku šedesátých let, byly inspirovány vánočními betlémy. Jejich
tvůrcům šlo o to, aby postavičky byly stabilní a ohebné. Postupně se vylepšoval
materiál  i  technologie.  S postavičkami  je  spojena  řada  patentů,  a  také  sporů
o autorství. Ze Švýcarska se rozšířily postavičky do Německa, Rakouska, Francie.
První kurz pro zástupce Biblických institutů ze střední a východní Evropy se
konal v Heiligenkreuz u Štýrského Hradce v roce 2001. Odtud si tři účastníci
z Českého katolického biblického díla přivezli do Čech deset postaviček, plni
nadšení pro věc. Hned začali pracovat na tom, aby tyto kurzy zavedli i u nás.
Znamenalo to proškolit lektory, zakoupit licenci, obstarat vhodný materiál, zajistit
výrobu  drátěných  koster  a  dalších  součástí.  První  kurz  se  konal  v  Dolanech
u Olomouce na podzim 2002 a trval od pátečního odpoledne až do pozdního
nedělního  večera.  Další  informace  o  kurzech  najdete  na  stránkách  Českého
katolického biblického díla  http://biblickedilo.cz/kurzy/)

Anna Hejlová
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Instalace b. Faráře Pavla Rumla 19. 2. 2017 v obrazech J. Hlavsy
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Přímluvy, neděle 5. 2. 2017

Pane Ježíši, zemřel jsi za nás všechny, abychom už nežili sami sobě. 
Oprosť nás od naší sebestřednosti a otevři nám oči, uši i srdce pro potřeby 
druhých. Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás pozveš ke svému stolu.
Dej, ať tvůj pokrm obnoví naše síly a ať tvoje odpuštění nám pomáhá odpustit 
druhým. Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, děkujeme ti za náš sbor, za společenství, které nás potěší 
a povzbuzuje. A zvlášť děkujeme za všechny nově příchozí.
Dej, ať je umíme srdečně přivítat, aby se tu cítili dobře. Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, děkujeme ti za všechny, kteří převzali nějaký úkol v našem sboru.
Dej jim sílu, ať svou službu vykonávají rádi a dej jim pokoru, ať neslouží 
sebestředně svým vlastním zájmům, ale ať se stále snaží prospívat soužití nás 
všech. A ať si ostatní váží jejich služby a neberou je za samozřejmou.
Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, prosíme tě za menší sbory v naší církvi.
Dej, ať na ně nezapomeneme, ať jsme otevření pro jejich problémy a ať je 
dokážeme podporovat se štědrostí. Pane, smiluj se.

Pane Ježíši, prosíme tě za slabé, nemocné v našich rodinách, v našem sboru 
a v našem okolí.
Dej, ať je nepřehlížíme a dej nám sílu a ochotu jim pomáhat. Pane, smiluj se.

Judith Stoklasová

Další akce v našem sboru

4. 3. v  sobotu  plánujeme  společné  přespání  dětí  dejvických  a střešovických,
tentokrát  v  kostele  ve  Střešovicích.  Bližší  informace  sdělí  Lenka
Ridzoňová (605 081 279)

5. 3. postní  neděle,  večeře  Páně,  křest  Antonína  Galluse,  Pavel  Ruml,  po
bohoslužbách setkání konfirmandů

16. 3. odpoledne vaření polévky pro bezdomovce, zájemci se hlásí u M. Jílkové

19. 3. setkání u pomníčku škpt. Morávka spolu se střešovickými v 11:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 19. 3. 2017.

Dubnové číslo vyjde 26. 3. 2017.
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Kalendář na březen 2017

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

5. 3.

12. 3.

19. 3.

26. 3.

postní neděle s VP

výroční sbor. shromáždění

Pavel Ruml

Pavel Ruml

Pavel Ruml

Jaroslav Pechar z Braníka

Biblická hodina úterý v 17:30 

Děti 2. 3. v 9:30 setkání maminek s dětmi
2. 3. a 16. 3. v 17:00, Suchdol – pátek 14:00
4. 3. spaní v kostele - děti ve Střešovicích

Konfirmandi 5. 3. - setkání konfirmandů v neděli po bohoslužbách

Mládež a dorost 7. 3., 21. 3. v 19:00

X-cátníci 14. 3. 19:00, Inspirace Bible, 

Naši pěvci středa 18:30

Křesťan. služba porada 5. 3. po bohoslužbách

Klub poznávání 9. 3. v 9:30, M. Študentová - Život Židů od kolébky po hrob

Hodina pohybu 6. 3.

Setkání s hostem 23. 3. 19:00: Jindřich Šídlo, politický komentátor, šéfreportér 
a analytik redakce Seznam Zprávy, manžel naší nové členky 
Terezy Šídlové

Staršovstvo 2. 3. 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.: 739 373 924 (Pavel Ruml) 
tel.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz,  dejvice@evangnet.cz,  č. ú 2400319773/2010
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