Duben 2017
„Jarovizace“
Nejkrásnější svátky jsou zde. Cože, zase už Vánoce? Nikoli, Velikonoce!
O Velikonocích je tu řeč. Marná sláva, je veden stálý spor, který z obou těchto
svátků je krásnější. Spor je to kvalitní, protože obě dvě strany mají dobře
„nabito“; argumenty pro i proti jsou nezpochybnitelné i neoddiskutovatelné. O to
komplikovanější situace nastává, když se do všeobecně lidské diskuse vloží
křesťané. Ó jé, oba svátky jsou závislé a odvíjejí se od života Božího Syna. Od
jeho běhu tímto světem, kterému říkáme náš. Běhu od kolébky (tedy žlabu
v chlévě), po smrt (tedy mučednického nástroje ve tvaru kříže).
Náš svět ovšem odvozuje tyto svátky také od běhu přírody; proto jsou diskuse
v církvi a mimo církev o větší kráse jednoho či druhého svátku trochu odlišné.
Oba nějak kopírují běh slunce, jeho „sluno-návraty“ nebo „sluno-obraty“.
S jarním prodlužováním doby, kdy můžeme sluníčko na obloze mít, souvisí
krásný termín, který jsem dal do nadpisu tohoto úvodníku.
„Jarovizace neboli vernalizace je proces v individuálním vývojovém koloběhu
rostlin, kdy se semena či cibule vystaví přesně stanovené teplotě po určitou dobu.
V důsledku teplotní změny se vyvolá změna fyziologická, nakvétání“ (internet).
Letošní zima byla výjimečně studená. Jako „nový, mladý, začínající, patřičně
vykulený“ farář jsem ji prožíval také v našem suterénu. A vadilo mi, že naše
prostory byly občas studené a nehostinné. Nechtěl jsem zasahovat do nějak
dlouhodoběji nastaveného režimu kotle a topení, ale pro příští zimu slibuji
„oteplení“ . Vadilo mi, když si na biblické hodině oblékáme kabáty a bojíme se,
aby se malé děti, jejichž přirozeným prostorem je podlaha, nenastydly. Rád bych,
aby bylo u nás útulno.
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Přesně stanovená teplota je podmínkou úspěšné jarovizace. Ta se projeví
nádhernou fyziologickou změnou, totiž nakvétáním. Možná že devatenáct stupňů
na našem sborovém kotli je ta přesně stanovená a vyzkoušená teplota pro
přebohaté nakvétání sborového života a já se ve své kritice chladu mýlím .
Uvědomuji si, že rozhodnutí, který ze zmíněných svátků je krásnější, ovlivňuje
také věk respondenta. Jako dítě bych určitě hlasoval pro Vánoce a pro dárky. Jako
počínající kmet – nemohu si pomoci – hlasuji pro Velikonoce. Bývají v době, kdy
končí jarovizace a všechno nasazuje na květ. Třeba na mě taky ještě nějaký
zbyde.
A k tomu ještě přidávají Velikonoce jen těžko uvěřitelnou zprávu. Běh Božího
Syna naším světem neskončil velkopátečním křížem, ale nejnádhernější
velikonoční „božohodovou“ nedělí!
Kristus byl vzkříšen! Haleluja!
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 2. 3. 2017 v 19:00
• Duchovenská práce a další shromáždění ve sboru
- 26. 3. Jaroslav Pechar z Braníka (Pavel Ruml v Braníku)
- Velký Pátek (letos 14. 4.) budou bohoslužby od 9:30 hod. dokud bude VP
státním svátkem
V březnu se uskutečnilo:
- 19. 3. ve 12.00 hod. se uskutečnilo setkání u pomníčku škpt. V. Morávka
(spolu se střešovickými)
- 23. 3. setkání s hostem: Jindřich Šídlo, politický komentátor, šéfreportér
a analytik redakce Seznam Zprávy, manžel naší nové členky Terezy Šídlové
- 24. 3. seniorátní konference v 17:30 hod.
• Středisko Diakonie Praha
- s. Caldová, br. Sýkora – info o připravované akci - výstava a aukce
uměleckých děl spolu s bazárkem ve středisku ve Stodůlkách;
- na hlídání obrazů na radnici se přihlásily některé sestry, aukce tři z mládeže
- J. Soběslavský, nový ředitel Diakonie, pozvání na společné jednání střediska
Praha se střediskem Zvonek 15. 3. 2017 – tématem je ujasnění si podmínek
výběrového řízení na post ředitele nově sloučeného střediska Diakonie Praha
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• Finanční záležitosti
- br. Jiří Svatoň slíbil pomáhat br. pokladníkovi (jako pokladník v „záloze“)
- návrh na volbu revizorů na další 3 roky, do konce volebního období
staršovstva, s revizory projedná br. Kurátor
- nabídka využití služeb finančního poradce br. Milíče Kaštánka
• Hospodářské záležitosti
- ladič pianina objednán, řekne, zda je třeba generálka či jen naladění
- navrhnuta barevná tiskárna pro sbor – (br. Černohorský cca 7 000,- Kč)
• Další úkoly
- archivaci mírně odkládáme, začneme na jaře
• Z došlé pošty
- časopis pro děti Duha – 1 výtisk pro sbor na 1 rok – posoudí učitelé NŠ
- SR pro P. Rumla – pozvání na 1. 4. - bohoslužby – rozloučení s br. Frey –
Reininghausem a uvedení nových tajemníků SR 16:00 hod. U Sv. Martina Ve
Zdi
- 25.-28. 5. Kirchentag Berlin (27. 5. svatba na Praze 6)
• Křesťanská služba
- bývalý presbyter bratr Fišer
- bývalá presbyterka Eva Muzikářová – 3. 3. 2017 oslaví narozeniny - 90 let
• Různé
- od 5. 3. VP – i bezlepkové
- přenos bohoslužeb do kuchyně – matky s dětmi – br. Hejl a br. Henych
- stanovit pravidla užívání facebooku – bratři Hejl, Sýkora, Ruml,
s. Študentová – zprávu o výsledku podal br. Sýkora
- strategická komise žádá zpracovat dlouhodobé Plány a výhledy sboru
(sborová zásilka) - návrhy: - církev začíná mít nedostatek farářů, je třeba
zajistit jim důstojné platy i s vědomím, že v době, kdy mají ostatní členové
rodiny volno, farář pracuje; - finanční podpora malých sborů, podpora
v oblasti účetnictví menším sborům; - jakým způsobem Slovo šířit dále; duchovní podpora malých sborů - další náměty je možné zaslat br. Maškovi do
11. 3. 2017
- sborový kantor – br. F. Härtel – tajné hlasování – schváleno (13 pro, 1 se
zdržel)
- L. Härtelová – bude jmenována čestnou sborovou kantorkou z důvodu, že
v době jejího působení nebyla tato funkce specifikována a ani nebylo možné
získat na ni patřičné církevní oprávnění; při 20. výročí stěhování by bylo
možné oficiální uvedení br. Härtela do funkce
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- příprava dotace, zatím objednán výpis z registru MK, připraven koncept
- koncem května 20 výročí stěhování do „Wintrovky“; připomeneme
28. 5. 2017, kázání M. Rejchrt; M. Študentová zajistí fotodokumentaci
a příspěvky i do Souterrainu
- bazar oblečení – 15. 5. - výtěžek dáme Diakonii Praha – pražské sbory
(Strašnice, Střešovice, Nusle) osloveny e-mailem s prosbou o pomoc
- nedělní škola z Poličky 12.-14. 5. 2017 u nás ve sboru; kázání Jiří Tengler
- 14. 3. pastorálka u nás v Dejvicích 9:00 hod.
- br. Molnár – Tibet – návrh vyvěsit Vlajku pro Tibet na budově, či na nástěnce
- proběhla diskuse a hlasování – 2 pro, většina se zdržela, návrh nebyl přijat
- „povolební“ program - stůl Páně + paramenty – pokračovat v dotvoření již
předložených námětů; P. Ruml dojedná s br. H. Härtelem
- kancelář – odsouhlasena výměna koberce a dalších drobnějších úprav
- výměna kazatele na kazatelně 1x měsíčně. 6x zajistí br. farář, 6x bude mít
br. farář volno, kazatele si sbor zajistí sám

Čtvrt století se SOUTERRAINEM
Milí čtenáři, asi jsme si už zvykli, že vstoupíme-li do předsíně bubenečské
modlitebny, najdeme hned u vchodu na stolečku sborový měsíčník Souterrain.
Jeho žertovný název souvisí s tím, že stejně jako bývalá modlitebna ve
Wuchterlově ulici i naše současné sborové prostory ve Winterově ulici jsou
umístěny v suterénu čili podzemí budovy.
Když v dubnu před 25 lety vyšlo z iniciativy mladé manželské dvojice první
číslo Souterrainu (v počtu 8 výtisků), mělo posloužit jako přehled či oznamovatel
sborových aktivit v nadcházejícím měsíci. Jeho obsah se však rychle rozrostl.
Sborový „časopejsek“ rozhodně neměl konkurovat obsáhlejším celocírkevním
periodickým tiskům. Mělo to být zábavné, populární „počtení“, věnované
především tomu, co nějak souvisí s životem a zájmy všech generací, které tvoří
náš místní sbor. Za pravidelným biblicky laděným úvodníčkem našly své místo
články o knihách zajímavých z křesťanského hlediska, o cestovních zážitcích
„Poutníka“, krátké vzpomínky na zesnulé členy sboru, zážitky z rozmanitých
setkání, ale též rébusy a kvizy pro děti. Výjimkou byla obsáhlejší letní dvojčísla,
přinášející četbu na dovolenou Vakace (např. o vztahu Jana Karafiáta k ženám,
o křesťanském humoru aj.). V současné době zaujaly pevné místo na stránkách
Souterrainu také stručné informace o jednáních staršovstva a konkrétní sdělení
důležitá pro členy sboru. Osvěživě působí už delší dobu fotozáběry ze života
dejvických evangelíků nebo představování nových členů.
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Během let se měnili dobrovolní redaktoři i jejich v pozadí stojící techničtí
spolupracovníci. Nenápadně se měnila i tvář měsíčníku. Jak to bude dál? Záleží
i na vás – čtenářích. V pražském deníku „Metro“ nacházíme občas výzvy tohoto
rázu: „Ovlivněte tvář deníku!“ – „Tvoříme noviny společně!“ A tak apelujeme
také na vás: Pište do Souterrainu (spíše však stručně než rozvláčně)! Vaše úvahy,
vzpomínky, zkušenosti a postřehy i dobře míněné, konstruktivní kritiky jsou
vítány!
heda

Z počátků Souterrainu

Z archívu L. Härtelové

5

Náš drahý farář (ještě k VSS)
Při své instalaci jsem měl mj. velikou radost ze setkání s bývalými faráři
dejvického sboru. Bylo cítit, jak moc vám jsou drazí. Pohlížel jsem na to s radostí
a bez žárlivosti a říkal si, že bych si také po letech přál být vám tak drahý. Vede
k tomu zajisté dlouhá cesta, s chutí vnímám, jak se na jejím začátku vzájemně
okukujeme a čekáme, co z toho druhého vypadne � .�
V určitém smyslu už vám ovšem „drahý“ jsem. Došlo mi to na základě
diskuse při Výročním sborovém shromáždění. A protože jsem si uvědomil, že ne
všichni členové sboru jsou úplně informováni, rád bych zrekapituloval
„ekonomický dopad“ přítomnosti faráře na sbor.
Sděluji tedy, že jsem od června 2015 (rok a půl před svým nástupem na sbor)
užíval – z rozhodnutí staršovstva – Váš farní byt za částku sedm tisíc Kč měsíčně.
V listopadu a prosinci 2016, kdy jsem se již stal Vaším farářem, jsem platil
nájemné za byt ve výši tři tisíce Kč a od ledna t. r. platím dva tisíce pět set Kč.
Výši stanovuje staršovstvo na základě směrnice Synodní rady ČCE, která
„ošetřuje“ nesrovnatelné druhy bydlení farářů v celé církvi, a dává je do pořádku
vzhledem k daňovým zákonům ČR. Tato částka je vypočítána tak, aby odpovídala
současné výši platů kazatelů (můj měsíční příjem je cca čtrnáct a půl tisíc Kčv něm je ovšem zahrnut jeden tisíc Kč za moji práci v odborech Synodní radytedy farář, který na celocírkevní úrovni nepracuje nebo k tomu nedostal
příležitost, má plat o uvedenou částku nižší; k příjmu kazatele pak ještě patří, jako
benefit, zaměstnanecké stravenky a malý příspěvek k penzijnímu spoření).
K částce, kterou musíme doplácet plnou výši nájmu Synodní radě za byt, patří
ještě další náklady, které sbor se svým duchovním má. Je mi hrazena Lítačka (po
mých šedesátinách 1 100,- na pět měsíců), příspěvek na telefon (430,- Kč
měsíčně; v rámci Církevní mobilní sítě jde o zvýhodněný tarif) a cestovné
(v případě jízdy autem).
Sbor, který má vlastního faráře na plný úvazek, odvádí v současné době ročně
jedno sto tisíc Kč na Personální fond. Tato částka bude z rozhodnutí synodu
každoročně navyšována tak, aby v době, kdy skončí státní dotace na platy
duchovních, byla církev připravena hradit platy svých duchovních plně a sama ze
svých prostředků.
Velmi bych si přál, abych se já i další faráři v tomto sboru i v celé církvi,
sborům skutečně „vyplatili“ a ještě k tomu, abychom byli a zůstávali drazí (Řím
14,18).
Pavel Ruml
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Jubilanti v dubnu
Jaroslava Svobodová
102 let Dana Pelková
Alena Vlčková
91 let
Stanislav Vybíral
Zdeněk Pouzar
85 let
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho.
Žalm 37,5

85 let
75 let

Polévku z Dejvic pro bezdomovce
… jsme zřejmě poprvé vypravili ve čtvrtek 16. 3. Byla skvělá, podle
objednávky a doporučení patřičně hustá - 31 litrů vůně a kvality. Zapomněl jsem
vyfotit kuchařskou partu, která ji pod vedením s. Martiny Jílkové, ve složení
manželé Drahomíra a Vojtěch Boškovi a sestra Judith Stoklasová s dceruškou
Sárou, zkušeně „vystřihla“.
Polévka je poskytována u Hlavního
nádraží do plastových
misek s chlebem a čajem. Zájemců přišlo
víc než sto, včetně
dvou mladých těhotných žen.
Polévku v pondělí
a úterý připravují další
náboženské skupiny,
ve středu a ve čtvrtek
křesťanské
sbory
z Prahy.
„Bezdomovci“ děkují (že byla skvělá), pozdravují a těší se na podzim na další
dejvickou rundu (vaříme 23. 11. – zájemci o vaření se již můžete houfovat
u s. Jílkové).
Text a foto Pavel Ruml

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 23. 4. 2017.
Květnové číslo vyjde 30. 4. 2017.
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Kalendář na duben 2017
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

2. 4.
9. 4.
13. 4.
14. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.

Biblická hodina

úterý v 17:30

Děti

6. 4. v 9:30 setkání maminek s dětmi
6. 4. a 20. 4. v 17:00, Suchdol – pátek 14:00

Konfirmandi

2. 4. - setkání konfirmandů v neděli po bohoslužbách

Mládež a dorost

4. 4., 11. 4., 25. 4. v 19:00

X-cátníci

11. 4. 19:00, Mezi Příslovími a Písní

Naši pěvci

středa 18:30

Křesťan. služba

porada 2. 4. po bohoslužbách

Klub poznávání

13. 4. v 9:30, cestopisné DVD o Lisabonu

Hodina pohybu

3. 4., 24. 4.

Dejvické křeslo
pro hosta

27. 4. Bohdan Pivoňka, emeritní hlavní kaplan Vězeňské
služby

Staršovstvo

6. 4. v 19:00

Zpívání - Stodůlky

pátek v 9:30

Květná neděle
Zelený čtvrtek – pašijový
Velký Pátek
Boží hod velikonoční

Pavel Ruml
Leonardo Teca z Kladna
zajišťuje mládež od 19:00
Pavel Ruml od 9:30
Pavel Ruml
Pavel Ruml
Pavel Ruml

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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