Souterrain 02/2019
Černobílé…
není na světě a v životě nic; anebo jen máloco. Radujeme se konečně z pořádné
bílé nadílky. Že vůbec je; že snad pomůže zmučené vyschlé zemi po minulých
létech a doleje studně. Ale ani sníh už není co býval, pokud jde o bílou barvu. Ale
bohudíky, hlavně že je!
Tmavé černoty ubývá, noci se krátí, zanedlouho se bude zase o trochu lépe
vstávat. Ale ani ta tma už není co bývala, když slyšíme vědátory hovořit
o světelném smogu.
Dvě skupiny křesťanů nám připomínají skutečně černou a opravdovou bílou.
„Damas de blanco“, dámy v bílém, už roky horují na Kubě za svobodu pro své
manžele a blízké a pro celou zemi. Během tzv. „Černého jara“ v roce 2003
kubánská vláda uvěznila 75 obhájců lidských práv, nezávislých novinářů a dalších
odpůrců režimu, které odsoudila k mnohaletým trestům dosahujícím až 28 let.
Příbuzní žen byli k vysokým trestům odsouzeni za to, že chtěli v referendu
prosadit ustavení občanské společnosti se svobodnými volbami a svobodou tisku,
projevu a vyznání. Naše církev se s dámami solidarizuje každoročně v březnu,
kdy se organizuje tzv. Den pro Kubu.
Na konci loňského roku se stovky protestantů v Hongkongu zúčastnily svých
bohoslužeb v kostele, oblečeni v černé barvě, aby projevily solidaritu
s pronásledovanými křesťany v Číně. Myšlenka nosit smuteční černou vznikla
s cílem zvýšit povědomí o osudech mnoha protestantských komunit v Číně. Jeden
z pastorů se svou manželkou a stovkou dalších členů komunity byli zatčeni a
obviněni z „podněcování rozvratu vůči státní moci“. Ve skutečnosti chtěli pouze
uctívat Boha mimo oficiálně řízené komunitní církve (dle www.krestandnes.cz).
Jedna zbožná žena, když jsem okomentoval její kratičkou zpověď u katolického
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faráře slovy, že ona téměř svatá stejně nemá co vyznávat, mi odpověděla –
„helejte, nikde není úplně vymalováno, nikde není úplně bílo“.
Je úžasné i zahanbující, že navzdory všem možným odstínům ještě občas
můžeme zaznamenat opravdovou bílou i skutečně černou, díky solidaritě
i statečnosti.
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva (10. 1. 2019 v 19:00)
1. Schválení zápisu minulé schůze, datum příští porady - čtvrtek 7. února
2019 v 19:00 hod., úvod bude mít M. Petříčková.
2. Duchovenská práce a další shromáždění ve sboru (viz Souterrain a sborový
web)
– 28.1.-1.2. zrušení sborových aktivit v týdnu (farářský kurz)
3. Finanční záležitosti: seniorátní sbírka 4 546,- Kč, sbírka na bohoslovce
6 336,- Kč, výnos vánoční soutěže 2 450,- Kč
– osobní dary členů sboru Diakonii v r. 2018 16 000,- Kč
– potvrzení o daru sboru – v únoru 2019
4. Diakonie: schváleny smlouva o spolupráci s pracovištěm Stodůlky a návrh
smlouvy se školou
5. Křesťanská služba: M. Růžková předala vedení s. farářce Trgalové
– rozšíření o mladší členky
6. Z došlé a odeslané pošty: úmrtí br. f. M. Balabána – pohřeb 11. 1. v Přelouči
– konference ke strategickému plánování 1. 2. 2019 15:00 – 19:00 hod.
– staršovstvo bylo seznámeno se směrnicí o GDPR vydanou Synodní radou
s doplňujícími pokyny, vyžádáme pouze prohlášení členů, kteří pracují
s osobními daty (kartotékou),
– navrženo, abychom v případě personálních doporučení zvali doporučované
k rozhovoru na schůze staršovstva
– oznámena chystaná oprava stoupaček
– schválena žádost psychologa Romana Peška o možnosti využití klubovny
– kat. farnost Gothard žádá o prodloužení pronájmu do března 2019 –
odsouhlaseno.
7. Další úkoly, různé: manželé Mixovi žádají o křest dcery Karolíny v III-IV, též
s. farářka připravuje ke křtu
– uzavírání sňatku pro nečleny církve –odsouhlaseno pro oba faráře, misijní
příležitost
– přijat pořádek bohoslužeb pro varhaníky
– připravovaná celocírkevní Agenda bude od února bude probírána ve třech
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částech + v jedné závěrečné diskusi. Martin Prudký napíše krátké info do
Souterrainu pro členy sboru.
– v rámci projektu „Ticho“ J. Stoklasová navrhuje přednášku Denisy
Červenkové „o eneagramu“ – termín v úterý po biblické hodině
– školení pro předčitatele (W. Dobrovská) – termín 28. 2. 2019 18:30 hod. - pro
cca 10 lidí, vyvěsí se papír na nástěnku. Další termín bude určen až potom.
– bazar v týdnu po 13. 5. – MŠ již je v jednání - M. Petříčková v době konání
nebude, nutno zajistit pokladní a další dobrovolníky na zajištění všech
pomocných prací
– zamykatelný prostor pro Obchůdek jednoho světa bude ve skříni vlevo
v místnosti JAK
– kávová služba – manuál visí na dvířkách v kuchyni, jen je třeba vždy kuchyň
také uklidit
– sborový web a FB – řešit v příslušné komisi!
– rozhodnutí o partnerství se sbory v zahraničí – úkol trvá – bude jednáno se
Sinclairovými
– podáme návrh mikroprojektu pro Dejvické křeslo pro hosta.
– vystaveny fotografie br. Hlavsy ze života sboru –děkujeme
8. Aktivity sestry farářky a br. faráře:
PR: soustředění Dukla (13.-16. 1.); supervize 1x; pastorace 4x
MT: na pohřbu Aleše Mosteckého 29. 12. br. Balabána 11. 1.,
Oba: účast na výročí v Obecním domě 16. 12.
Farářský kurs 28. 1.-1. 2. (M. Trgalová vystoupení v panelu o hranicích služby
far.)

Ticho
Také já si uvědomuji význam ticha ve svém životě. V tichu si srovnávám
myšlenky, v tichu hovořím se svým nitrem, s tím jedinečným Bohem v sobě.
Jedině v tichu mohu zaslechnout Jeho hlas.
Ticho mě vyživuje a léčí. Díky spočinutí v tichu mohu doopravdy vychutnat
svoji existenci.
V tichu se rodí něco posvátného.
Ticho jsou tóny přírody zpívané poutníkům.
Ticho je absolutní vyrovnanost a rovnováha těla, mysli a duše.
Ticho je vždycky součástí krásné hudby.
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Ticho je vždycky součástí krásného umění.
Ticho je vždycky součástí krásného života.
Jiřina Muzikářová

Foto s. Bošková.

Fotka z oslavy 10 let Klubu poznáváni. Příští schůzka bude 14. 2. 2019 v 9.30
a sestra farařka Trgalová bude mít program o Skotsku.

Ještě Nocleženky
- nový kontakt:
Mgr. Nikola Bitalová fundraiser
Telefon: +420 251 106 420, Mobilní telefon: +420 734 851 699
E-mail: nikola_bitalova@czh.salvationarmy.org
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Zamyšlení
nad textem z Lukášova evangelia 11. kapitoly, verš 1. až 13.
Je-li první životní potřebou nechat Pána Boha hovořit, pak hned druhou potřebou
je, abychom my mluvili s Pánem. Naše největší dary k nám nepřicházejí
automaticky - a žádného životního cíle nelze dosáhnout bezmyšlenkovitě. Nejsme
pouhými částečkami otáčejícími se v složitém mechanismu, jenž si však svoji
existenci neuvědomuje. Jelikož jsme osobami, které stvořil Bůh, jsme stvořeni se
schopností s ním komunikovat a prohlubovat vztah s ním, což je smyslem
a účelem stvoření. Zdá se nám to velkým divem, že on je ochoten hovořit k nám
a že máme tu čest a výsadu, že můžeme k němu přistupovat s modlitbou a prosit
ho o dary, které nám rád dá.
Přesto se někdy prodíráme pochybnostmi, zda je modlitba něco platná, zda nás
Bůh slyší. Stále máme pochybnosti a nejasnosti, o co máme prosit a které jsou to
ty naše nejdůležitější životní potřeby nebo oč máme usilovat nejvíce. Jsme
v podobné situaci, v které byli i Ježíšovi učedníci, když se ptali svého mistra na
vzor modlitby, tedy zač se mají modlit a jak řadit životní hodnoty. S touto otázkou
máme neustále potíže, protože si vytváříme svá vlastní přání, plány, představy
a cíle v životě, takže pro záměry a cíle Boží nám nezbude dost místa.
Aby Ježíš povzbudil k důvěrné modlitbě v jistotě, že Bůh se od ní neodvrací,
užívá velmi názorného obrazu. Uvádí příběh o muži, k němuž o půlnoci přijde
nečekaná návštěva, a on zjišťuje, že nemá, co nabídnout k jídlu (11:5-8). Jelikož
má orientální smysl pro pohostinnost, tak se neostýchá jít teď v noci k příteli
a chtít po něm, aby vstal a půjčil mu pro hosta jídlo. Přichází nevhod, přítel i jeho
rodina už spí. Probuzený přítel, celý podrážděn, se všelijak vymlouvá a ostře ho
odbývá. Žadatel se patrně nedá odradit, potřeba ho nutí. Nevstane-li jeho soused
kvůli tomu, že je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost.
Pro nás, Evropany ve 20. století, není potřeba nasycení hosta v noci dost
naléhavá. My bychom spíše použili příklad, kdy budíme ze spaní našeho lékaře,
aby v noci přišel podívat se na nemocného. V případě nějaké maličkosti by to byl
trapas, ale v případě nějakého srdečního či jemu podobného ataku by člověk
neměl výčitky svědomí volat lékaře v kteroukoli noční dobu.
Rozumí se, že Ježíše ani nenapadne přirovnávat Boha k pohodlnému sousedovi,
který se jenom nerad nechá vyrušit ze spánku. Podobenství nemluví o Božím
charakteru, ale má nám objasnit, jaký postoj máme mít, když jako prosebníci
přicházíme k Otci se svými žádostmi. Máme jednat stejně neodbytně a naléhavě,
jako prosící přítel v podobenství, když se objeví nenadálá potřeba, když nám
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chybí něco, co může vyřešit situaci. Nejdůležitější výrok je zde pro nás tento:
„Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho
neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje.“ Když takový neochotný soused na konec
neodolá, ale – ač nerad – přece vyhoví neodbytnému příteli, čím spíše Otec
nebeský! Oč spíše slyší Bůh ty, kdo jsou v těžké situaci a potřebují pomoc!
Odůvodnění prosby se nám nyní stává zřetelnějším: bez naléhavé potřeby přece
nikdo nepůjde burcovat souseda o půlnoci o kus chleba. Ježíšovi záleží na tom,
aby zdůraznil, že bez hledání ovšem nenajde člověk nic. Na druhé straně
zaručuje, že ten, kdo důsledně a vytrvale prosí, hledá a klepe, bude určitě
odměněn. Tato povinnost hledat stojí v popředí a jí, stejně jako povinností tlučení,
chce zobrazit nutnost prosby, modlitby, a to naléhavé, neodbytné, vytrvalé,
opětovné modlitby.
Následující Ježíšova ilustrace už nezdůrazňuje neodbytnost prosícího, ale
dokonalost Otcovské povahy dárce. Ježíš líčí zlý charakter člověka (viz. 11:13),
který přece umí dávat svým dětem dobré dary. Když lidští rodiče jsou ochotni
dávat dobré dary svým dětem, co nám dává právo předpokládat, že Bůh je méně
laskavým a milujícím než otec tělesný? Není snad Bůh ve všem dobrém
nekonečně dokonalejší než člověk? Ač člověk je ve svém jednání postižen
přirozenou zlobou a sobectvím, přece dovede obdarovat své děti dobrými věcmi.
Žádný normální otec, když jej hladové dítě poprosí o chléb, mu ho neodepře ani
ho neoklame něčím bezcenným nebo nebezpečným. To by dovedlo jen necitelné
srdce zákeřného otce. Jestliže se lze na nedokonalého otce spolehnout, že dá
svému dítěti dobré dary, oč větší jistotu můžeme mít, že první a dokonalý Otec dá
Ducha svatého těm, kdo ho prosí? (11:13) Žádní rodiče se nikdy nezastávali tak
usilovně svého chybujícího dítěte, jako prosí za hříšníky Kristus. Nikdo z lidí
nevěnoval nekajícímu hříšníku tak vřelý zájem a tolik laskavých pozvání, jako on.
Všudypřítomný Bůh vyslechne každou modlitbu, sdílí s každým jeho starosti
a bolesti. Stará se o to, co je pro nás nezbytné.
Ježíš nás učí spoléhat se na Boha jako na svého věrného přítele a snad více
i jako na svého Otce. Nestydí se nás nazývat bratry, jak je to psáno v Židům 2:11.
„Těm, kteří ho přijali, dal moc se stát Božími dětmi“ (J 1:12), kteří přijali jeho
vládu, a před ním poklekli. Bůh si přeje nás uvítat jako členy Boží rodiny. Již
oslovením Otče náš, které máme používat, když se přibližujeme k Bohu, nám
dává ujištění o naší příbuznosti s nebeským Otcem, který nás miluje jako své
vlastní děti, jak to vyjádřil Ježíš v jedné ze svých posledních modliteb:
„Zamiloval sis je tak, jako mne“ (Jan 17:23).
Ježíšovo tvrzení o boží ochotě dávat prosebníkům, oč žádají, je velmi silné. Je
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pro nás nejen zaslíbením, nýbrž i varováním, že Bůh neplní lidská přání, jak se
člověku zamane. Když Bůh neodpoví, jak očekáváme, neměli bychom dělat
ukvapené závěry, že modlitby neslyší. Jako všemohoucí Bůh slyší všechny
modlitby, které jsou mu adresovány, ale ani on nemůže splnit všechny požadavky
z několika příčin. Uvedu jen dvě, které zapadají do našeho kontextu. Z našeho
textu, kde je zmínka o „dobrých darech“, nás napadne myšlenka, že děti nemusí
vždy prosit o „dobré věci“, a proto moudří rodičové svým dětem právem odepřou
splnit nemoudrou prosbu. Je to fakt, že my sami často nevíme, co je pro nás
z Boží perspektivy nejlepší, a tudíž můžeme prosit o nemoudrou věc, a pokud pro
nás Bůh plánuje lepší, nedá nám horší.
Druhá příčina je v tom, když se naše modlitby stávají něčím formálním
a rituálním, což je pravý opak neodbytného naléhání, jak jsme to viděli v našem
textu. Na této rovině se může modlit jen ten, kdo v hloubi srdce přesně ví, co
žádá, a stojí si úpěnlivě za tím, bez pochyb o vhodnosti či nevhodnosti takto
k Bohu přistupovat. Tím neříkáme, že chceme-li od Boha něco přijmout, musí být
naše chtění neobyčejně silné, vášnivé a vytrvalé, aby byl Bůh s námi spokojen,
ale jde o výraz našeho obecenství s ním, které je důležitější než splnění našich
proseb. Tedy jinak: intenzivní a vytrvalé žádání nám má poskytnout určitý rámec,
abychom trvale zůstávali u Boha.
Martin Volný

Jiná sdělení
– sborové shromáždění 10. 3. 2019
– kvůli jarním prázdninám Prahy 6 uzávěrka Souterrainu výjimečně již ve
čtvrtek 14. 2. 2019
– pište, mailujte, na Vaše příspěvky se těší redakce i čtenáři
K platbám darů sboru uvádíme číslo účtu našeho sboru :

2400319773/2010
variabilní symbol: salár =101, Jeronýmova jednota =102, personální fond=103
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Kalendář na únor 2019
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina

3. 2. s VP
10. 2. dětské
17. 2.
24. 2.
3. 3. s VP
úterý 17:30 hod.

P. Ruml,
M. Trgalová, (P. Ruml v Chotíněvsi)
P. Ruml
Z. Šorm, (P. Ruml na Vinohradech)
P. Ruml

Děti

maminky s dětmi: 6. 2. v 9:30
děti - každý čtvrtek od 17 hodin

Konfirmandi

pátek 15 hodin

Nedělníci

17. 2. (vždy 3. neděli v měsíci, po bohoslužbách)

X-cátníci

12. 2. 19:00

Naši pěvci

středa 18:30

Křesťan. služba

10. 2. po bohoslužbách

Farářský kurz

28. 1.-1. 2. farářský kurz na téma „Sloužit?“

Klub poznávání

14. 2. v 9:30, sestra farařka Trgalová: Skotsko

Křeslo pro hosta

21. 2. Zdeňka Procházková

Staršovstvo

7. 2. v 19:00 hod.

Zpívání - Stodůlky

každý pátek v 9:15

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 14. 2. 2019.
Únorové číslo vyjde 24. 2. 2019
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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