Souterrain 3/2020
Bez proměny
je jediný Přítel tvůj a proto na něj pamatuj. Takto to zpíváme v krásné písni
o večerních zvonech, které nás mají ponoukat k vděčnosti za „mnohá dobrodiní“
a k oslavnému výskání Halelujah.
Toto březnové číslo jako každý rok přináší podklady pro Výroční sborové
shromáždění. Ulehčí nám pohled zpět, na vše, co jsme mohli společně prožít
a pobízí nás k pohledu dopředu. Od loňského se neliší v udivujícím výčtu
množstvích setkání, aktivit, činností i událostí, které naplnily i přeplnily naše
sborové prostory, naše životy, náš čas.
Z čísel a statistik se nedozvíme mnoho o kvalitě programů, setkání, kázání,
rozhovorů, úmorných jednání i složitých rozhodování; nevyčteme mnoho
o emocích, které vždy naše shromáždění provázejí. Pár z nich připomínám.
O těch kladných se píše snadno a sluší se k nim připojit ono halelujah
a spokojenou vděčnost. Mně naskakují krásné vzpomínky spojené: s hudbou
a zpěvem; s radostí dětí; s veselím konfirmandů a mládeže; s intenzitou našich
rozhovorů a setkání při každotýdenní biblické hodině; se spoluprací se
s. farářkou; s kontakty s „ekuménou“, s úžasnými hosty v Křesle…
Krásné je, že se také dost často nemůžeme „složit“ pod naši střechu. Jsme občas
v našem suterénu docela „na těsno“, což emoce také probouzí. Nově příchozí
člověk do našeho kostela se po usazení dozví, že někomu zasedl židli, byť byla
ještě evidentně volná. Někteří z nás začali hovořit i přemýšlet o potřebě „ticha“
během našich bohoslužeb-jiní se tomu diví a touží, aby čas před bohoslužbami
i po nich co nejdřív sloužil také k sociálnímu blíženeckému kontaktu a rozhovoru
(a tedy i hluku). Někteří touží i volají po ozvučení kostela; druzí žasnou, vždyť
přece oni sami slyší docela dobře. Faráři si usmysleli, že občas vyzkoušejí církví
nově navrhovaný pořad bohoslužeb. Není nám všem u těchto věcí úplně stejně.
Kdosi to shrnul slovem „novoty“. A že vlastně ten sbor i církev se nějak divně
mění, a že po staru to bývalo lepší.
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Byl jsem v poslední době dvakrát na slavnostních bohoslužbách přesahující
hranice sboru; při takových příležitostech se vždy faráři sjížděli z daleka a všichni
jsme oblékali taláry, liturgické roucho. Ani „bolševik“ nás z nich nevysvlékl,
dokonce ani ty, kteří tehdy neměli státní souhlas. Na zmíněných bohoslužbách nás
farářů byly desítky, ba jednou snad šedesát. Dostali jsme instrukci, že se máme
účastnit bez talárů. Bylo mi to líto a říkal jsem si, že své církvi přestávám
rozumět. A cítil jsem se „nekomfortně“.
Přirozenou součástí každého života, který je skutečně prožíván, jsou nezbytné či
přirozené a potřebné změny. Církev je prý společenství poutníků; každý, kdo jsme
cestovali, víme dobře, že změny, nové pohledy, zážitky, nepříjemná překvapení,
bloudění i křižovatky, patří k cestě automaticky. Počítejme tedy i my s tím, že
také věci ve sboru se mění, že se budou měnit a některé se dokonce budou muset
změnit.
To, co potřebujeme k naší další společné cestě se nazývá krásným slovem –
tolerance. Církev, jejíž novodobá historie začíná císařským patentem, který nesl
toto označení, jí musí „umět“. Nabírejme si ji plnými hrstmi, otvírejme se
novotám a snažme se co nejvíce rozumět těm, kteří po nich volají, či je přinášejí,
nebo jen prostě nabízejí. Hovořme spolu co nejotevřeněji, přímo. A smiřujme se
s tím, že „holt“ v životě se všechno stále mění. Někdy docela „nekomfortně“.
A také vězme, že se někdy máme právo k novotám vyjádřit záporně. I to je život.
(Zajisté, že s tím neoblékáním talárů při slavnostních či mimořádných
bohoslužbách – jednou pohřeb našeho profesora, podruhé slib mých presbyterů
vyslaných do seniorátních funkcí a slib „mé“ mládeže, která je ochotna pracovat
pro vyšší celek než je jen sbor – že se nedám. Budu se snažit to své církvi
vysvětlovat).
Jen jediný Přítel je bez proměny a tato jeho stálost se projevuje v jeho
nekonečné neměnné lásce. Bohu díky za to, že jsme ji mohli společně tolik
v našem sboru potkávat.
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva (6. 2. 2020 v 19:00)
A-1. Duchovenská práce (viz Souterrain a sborový web)
A-2. Další shromáždění ve sboru i jiné
• MT – dovolená 11.-13. 3.; PR – dovolená 20.-21.2.
• VSS 22. 3.; 11. 3. Ekumenická snídaně Bílá Hora; 21. 3. Prašný most 15:00
výročí kpt. Morávka; „ticho“ – příští schůzka před únorovým staršovstvem;
6. - 8. 3. 2020 pobyt konfirmandů se Střešovicemi (Mnichovo Hradiště); 28. 3.
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setkání kurátorů seniorátu-Dejvice
A-3. Další aktivity s. farářky a br. faráře
• MT: poskytování individuální supervize 1x, účast na Ekumenické bohoslužbě
u sv. Vojtěcha v rámci TMZJK, vedení semináře s mentory, schůzka
s B. Dukátovou z Diakonie
• PR: 1. zasedání SAK, nástup do ÚVN, Konference nemocničních kaplanů
(Emauzy T. Halík), Gothard – Koncert podané ruky
• Oba: pastorálka, supervizní výcvik Běleč, ekumenický ples, farářský kurz
B. K PROJEDNÁNÍ
• vývěsní skříňka – JM – zakoupí se 2 nové i s osvětlením
• zakoupení katechetických materiálů a pomůcek
B-1. Diakonie a křesťanská služba (M. Trgalová a M. Študentová)
• bazar – nebudeme letos organizovat (ukončen dovoz šatstva)
• I. Troupová a J. Marešová – koncert ve prospěch Diakonie 21. 5. 2020
Vinohrady
B-2. Finanční záležitosti
• 5% a Hlavu vzhůru – strategie ve sboru a pro sbor
• sbírka na uprchlíky v Řecku – cca 20 000,- Kč
• celocírkevní sbírka na KS 16. 2.
• JM – analýza sbírek v roce 2019 – chrámové sbírky jsou velmi nízké
B-3. Hospodářské záležitosti
• výměna čerpadla ÚT – náklady v součinnosti se SR ČCE
B-4. Příprava VSS – 22.3.2020
B-5. Trvající a nové úkoly
• PR – podlaha před kanceláří-bude vyměněna
• PG – venkovní úpravy – kalich nebo kříž – zviditelnění sboru rozčlenit na více
fází
• MŠ + WD + FH – Noc kostelů – výbor si přizve členy; program bude
z „pokladů“ sboru
• ozvučení kostela – D. Henych – termín, nutná objednávka součástek
• MŠ – sborové výlety: Olomouc – 7. 6.; Wittenberg – 18. 10.
B-6. Z došlé pošty a různé
• MT a PR změna úvazku – 2 × 0,75 – PR od 1. 3. 2020 – staršovstvo souhlasí
• MT informuje o převzetí vedení vikariátu – staršovstvo se zavazuje MT
podporovat
• PR přizván do Správní komise SAK – nehonorovaná, čestná funkce
• SR ČCE – komise pro vznik kaplanské služby v Diakonii - přizván PR –
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•
•
•
•
•

jednorázová akce
pronájem kostela KS (JM) – svatba – 18. 4. – schváleno
SR – heslo na rok 2020 (Mk 9,24 „spomoz nedověře mé“ - kázání - faráři?)
úklid ve sboru - ukončení se se stávající pracovnicí - převezme D. Molnár
komise pro výběr nového faráře-info o aktuálním stavu
koupě obrazu od s. Šindlerové-12 tis. - podpora monografie – zakoupení obrazu
pro sbor neschváleno

Čím jsme žili v roce 2019
LEDEN
Koncert Podané ruky u sv. Gotharda v rámci ekumenického týdne modliteb
Naši pěvci při bohoslužbách
Setkání učitelů NŠ, vedla M. Trgalová
SR vydala u příležitosti 100. výročí sborník historických statí od doby
předtoleranční doteď
• Dejvické křeslo pro hosta: náčelník generálního štábu armády ČR Ing. Aleš
Opata
• Klub poznávání: rekapitulace uplynulých 10 let
• Zemřel Milan Balabán
•
•
•
•

ÚNOR
• 1. skupina kurzu rétoriky vedená Wandou Dobrovskou
• u Martina ve zdi instalace nově zvolených členů a náhradníků seniorátního
výboru: Davida Balcara, Lenky Ridzoňové, Matěje Opočenského a Pavla
Kaluse
• Dejvické křeslo pro hosta: herečka Zdeňka Procházková
• Klub poznávání: Magdaléna Trgalová – o svém působení ve Skotsku
• Křest Karolíny Mixové
• Zemřel Luděk Rejchrt
BŘEZEN
• Výroční sborové shromáždění
• Setkání u pomníku škpt. Morávka spolu se střešovickými
• NP – premiéra Janových pašijí od Jiřiny Dvořákové – Marešové u Salvátora
• Vaření polévky pro bezdomovce
• Dejvické křeslo pro hosta: Jakub Čech
• Klub poznávání: návštěva výstavy
• Oslava jubilea bratra Dušana Čurdy
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• Křest Žofie a Karolíny Langšádlových
DUBEN
• Setkání s Davidem Sinclairem ohledně možnosti partnerství našeho sboru
s nějakým skotským sborem
• Místo biblické hodiny pro děti divadlo Král stromů
• Ekumenické bohoslužby ke Dni země – katolický kostel sv. Salvátora
• Dejvické křeslo pro hosta: Daniel Herman
• Klub poznávání: Ludmila Henychová – o mecenáši Josefu Hlávkovi
• Křest Marie Oujířové
KVĚTEN
• 2. skupina kurzu rétoriky vedená Wandou Dobrovskou
• Ukončení rok a půl trvající pomoci svatogothardské farnosti, po dobu
rekonstrukce jejich fary jsme jim umožnili sdílet naše prostory
• Bazar šatstva pro Diakonii Praha ve Stodůlkách, po odečtení nákladů bylo
odesláno 110 000,- Kč
• Ekumenické hudební Nešpory NP, promluvil farář od sv. Gotharda Miloš
Szabo, zároveň nám poděkoval za poskytnuté přístřeší v našem sboru
• Ekumenická bohoslužba za krajinu
• Staršovstvo zvolilo delegáty nového konventu: Jan Mašek, Dan Heller, Věra
Tichá, náhradníci: Filip Härtel, Marta Študentová, Martin Volný
• Zasedání Synodu
• Dejvické křeslo pro hosta v předvečer noci kostelů: Tomáš Sedláček
• Klub poznávání: Stáňa Hřebíčková – o D. Bonhoefferovi
• Oslava životního jubilea Jany Proskové – Evangswing
ČERVEN
• Výlet dětí do sv. Jana pod skalou – bubnování
• Charitativní koncert Našich pěvců se Nsango Malamu u sv. Gotharda
• Diakonie ČCE slaví 30 let
• Pozdrav a poděkování ředitele Diakone Praha J. Suchela za výtěžek bazaru
• Prodej starých židlí ze sklepa
• Klub poznávání – Marek Světlík – o Miladě Horákové
• Zemřela Anna Saláková a Květuše Kratochvílová (maminka Jiřiny
Muzikářové)
ČERVENEC
• Sborová dovolená v Alpách
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• Mažeme chleby pro bezdomovce
• Uklízíme sborové prostory
• Svatba Aleny Sýkorové a Tomáše Baxy
SRPEN
• Tábor dětí v Křižlicích vedený našimi faráři
• Mažeme chleby pro bezdomovce
• Zrekonstruovaný stůl Páně
• Zemřela Růžena Fuchsová
•
•
•
•
•
•
•

ZÁŘÍ
Manželům Stoklasovým se narodila druhá dcera Noemi Františka
Setkání s řeholnicí Denisou Červenkovou – o tichu a meditaci
Vyhlášena sborová anketa o tichu při bohoslužbách
NP – benefice pro Domov Karla Boromejského v Řepích
Schůzka učitelů NŠ
Nový rohový stůl za stolem páně
Dejvické křeslo pro hosta: herec a moderátor Jan Kraus

ŘÍJEN
• Staršovstvo ustanovilo komisi pro hledání prvního faráře od září 2021
• Sborový výlet do Libiše (návštěva evang, sboru, prohlídka katolického kostela)
• Bazar podzimních plodů ve prospěch křesťanské služby (Draga Bošková, Jana
Cihlová, Marta Petříčková, Jana Poláčková)
• Přespání dětí v kostele
• Zpěvy z Taizé u sv. Vojtěcha
• Dejvické křeslo pro hosta: Eduard Stehlík
• Klub poznávání:
Marek Světlík – o Jiřím Sedmíkovi
návštěva výstavy o Václavu IV.
LISTOPAD
• Společný sborový oběd na církevního Silvestra
• Poděkování Janě Cihlové, že vzala funkci pokladníka, zároveň děkujeme
dlouholetému pokladníkovi Vladimíru Jenčekovi za neuvěřitelně věrnou službu
• Proběhl konvent našeho seniorátu, kde byl Dan Heller zvolen seniorátním
kurátorem a Jan Mašek jeho náměstkem
• Proběhl také seminář učitelů NŠ
• Den veteránů - “Vlčí máky” - výtěžek pro Paměť národa
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•
•
•
•
•

Vaříme polévku pro bezdomovce
ETF slaví 100 let
Instalace Olgy Mrázkové na Žižkově 2
Eliška Härtelová získala osvědčení ke kazatelské službě
Dejvické křeslo pro hosta: Martin Prudký
Petr Hejl ve sboru oslavil životní jubileum, na oslavě vyhlásil sbírku na stavbu
školy v Africe, vybralo se 25 900 Kč
• Zemřela Jaroslava Němcová, rozloučili jsme se s ní při nedělních bohoslužbách
PROSINEC
bohoslužby s divadlem dětí „Do Betléma je dlouhá cesta"
Návštěva 6 členů Church of Scotland z Glasgow ve sboru
Naši pěvci při bohoslužbách
Prodej výrobků ze Stodůlek
Prodej Obchůdku jednoho světa
Maraton dopisů pro Amnesty International, organizuje Dan Molnár
Vánoční koncert Našich pěvců u Salvátora
Koncert skupiny Syringa v našem sboru
Vánoční besídka ve škole a ve středisku ve Stodůlkách
Štědrovečerní ekumenické setkání s Biblí a koledami v Suchdole
Zpíváme a svítáme s naším Evangswingem
Silvestrovské posezení na téma Humor, připravil Pavel Prosek
Ordinace Pavla Hanycha ve Strašnicích
Klub poznávání: adventní posezení
Přivítání Jany Drake ve sboru
Křest Michaely Chaloupkové, Tomáše Litery a Kateřiny a Marianky
Ratajových
• Zemřela Marta Zachová a Milada Šindlerová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Študentová

Statistika za rok 2019
•
•
•
•
•

K bohoslužbám jsme se sešli celkem 56× za průměrné účasti 89
VP jsme slavili 22× za průměrné účasti 74
Počet členů sboru celkem: 521
Počet členů sboru s hlasovacím právem: 206
Pokřtěni byli: Karolína Mixová, Žofie a Karolína Langšádlovy, Marie
Oujířová, Michaela Chaloupková, Tomáš Litera a Kateřina a Mariánka
Ratajovy
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• Do sboru se přistěhovali: Jana Drake
• Rozloučili jsme se se sestrami: Anna Saláková, Květuše Kratochvílová,
Růžena Fuchsová, Jaroslava Němcová, Marta Zachová, Milada Šindlerová
• Ze sboru se odstěhovali: Kryštof Sýkora a Jitka Sýkorová
• Staršovstvo: v listopadu oznámil svoji rezignaci Kryštof Sýkora z důvodu
stěhování. Na jeho místo postoupil z náhradníků Tomáš Najbrt.
Pravidelná setkávání jednotlivých skupin:
Nedělní škola byla 42× za průměrné účasti 11 dětí
• organizačně zajišťuje Ivana Hellerová
• Sbírka NŠ je na pumpu na čistou vodu v Africe (Jeden svět)
• Děti probíraly příběhy z Janova evangelia (z příručky Dál přece nejdeme sami
IV) a pak Desatero a Modlitbu Páně.
Biblická hodina (organizaci má na starosti Pavel Prosek)
• od podzimu do svatodušních svátků každé úterý v podvečer
• celkem 30× za průměrné účasti 8
• V roce 2019 jsme se s naším farářem věnovali Skutkům apoštolů a začali jsme
probírat Pavlovy listy Římanům.
Biblická hodina pro děti (Magdaléna Trgalová)
• scházejí se ve čtvrtek v 17 hodin
• celkem 27× za průměrné účasti 5
• probírané téma: od Adama k Eliášovi
Maminky s dětmi (organizuje M. Trgalová)
• Maminky s dětmi se sešly 10×, průměrná účast 3 maminky a 3 děti
Konfirmační cvičení + mladí konfirmovaní (Pavel Ruml)
• Skupina se schází v pátek ve 14.45
• Celkem 32×, průměrná účast 6
Náboženství v ZŠ Suchdol (Magdaléna Trgalová)
• 21× za průměrné účasti 4
Nędělníci (scházejí se pravidelně 1x za měsíc)
• celkem 12× za průměrné účasti 8
• Pravidelná setkání - každou třetí neděli v měsíci po bohoslužbách
• Program si zajišťují sami. Pro bližší informace lze kontaktovat Filipa
Härtela, f.h.hartel@gmail.com
X-cátníci (organizaci a někdy i program má na starosti Martin Volný)
• celkem 9× za průměrné účasti 8
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• Mezigenerační skupina se schází 1× měsíčně a zamýšlí se nad základními
biblickými tématy a pojmy.
Dejvické křeslo pro hosta (organizuje Marta Študentová)
• celkem 8× za průměrné účasti 67
• Otevřená skupina jak generačně, tak i vně církve, hosté jsou zváni tak, aby
pokrývali aktuální, závažná či zajímavá témata. Schází se 1× měsíčně ve
školním roce.
Klub poznávání (organizovaly Marta Petříčková a Draga Bošková)
• celkem 11× za průměrné účasti 12 lidí
• Otevřená skupina aktivních seniorů, schází se ve školním roce většinou druhý
čtvrtek
v měsíci, zamýšlí se nad různými tématy s hosty a navštěvuje s odborným
výkladem výstavy.
Hodina pohybu (vede Jana Prosková)
• celkem 12× za průměrné účasti 7
• Určeno pro všechny, kteří mají v pondělí odpoledne čas. Skupina se schází
zpravidla 1-2× do měsíce a pod vedením Jany Proskové cvičí-tančí při hudbě.
Křesťanská služba (organizuje Magdaléna Trgalová, Mirjam Růžková a Eva
Javornická)
• celkem 10× za průměrné účasti 10
• Křesťanská služba se stará o doručování přání k narozeninám seniorům. První
přání dostanou 60letí, pak v 65 letech a v 70, od 75 každý rok. Jde o to, že tímto
způsobem mapujeme situaci seniorů i na okraji sboru. Poznatky se zapisují
a jsou pak dále vyhodnocovány.
• Dále se snažíme pomáhat členům sborů v nouzi, navštěvovat nemocné a také
být skupinou, na kterou se s důvěrou lidé mohou obrátit.
V křesťanské službě působí:
• Magdaléna Trgalová, Mirjam Růžková, Eva Javornická, Ludmila Henychová,
Jana Jasná, Jana Poláčková, Jindra Zukalová, Jana Kohoutová, Naďa
Sleziaková, Jarmila Nedvídková, Jana Cihlová, Bohunka Minárová, Marta
Študentová. Hana Volná, Šárka Skaláková a Jiřina Muzikářová
• Další členové sboru se pravidelně starají o dovoz potřebných na nedělní
bohoslužby.
Naši pěvci (v roce 2019 vedl Filip Hanuš Härtel a Lydie Härtelová)
• Počet členů: 45-50
• Zkouší každou středu, vystoupení v Dejvicích (4× za rok)
• Koncerty vedené Lydií Härtelovou:
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◦ Händel: Saul Vánoce 2019
• Koncerty vedené Filipem Hanušem Härtelem:
◦ Janovy pašije od Jiřiny Dvořákové-Marešové
◦ Benefice u Gotharda s Nsango Malamu
◦ Benefice pro Domov svaté rodiny Karla Boromejského
• Průměr. účast na vystoupení: 41
• Počet zkoušek: asi 40
• Průměrná účast na zkoušce: asi 35
Dejvický Evangnswing (Pavel Prosek - kapelník, Kryštof Sýkora, Daniel Heller,
Michal Heller, Hana Chvojová, Wanda Dobrovská – na podzim došlo ke změně
bubeníka, novým členem se stal Filip Härtel)
• 2× vystoupení „Zpíváme a svítáme“ ve sboru v Dejvicích, průměrně 30 hostů
• Swingová skupina, zkouší v prostorách našeho sboru zpravidla v pondělí
navečer
Zpívání ve středisku Diakonie ve Stodůlkách
• 30×, průměrná účast 25
• zpívání ve Stodůlkách: Pavel Ruml, Magdaléna Trgalová, Michal Heller,
Honza Machovec a Karolína Härtelová, která je zaměstnancem školy
Duchovenská práce:
Za kazatelnou jsme přivítali tyto kazatele:
Pavel Ruml 27×
Jana Plíšková 1×
Magdaléna Trgalová 17×
David Sinclair 1×
Michael Otřísal 2×
Martin C. Putna 1×
Gerhard Reininghaus 2×
Blahoslav Hájek 1×
Zdeněk Susa 1×
Zdeněk Šorm 1×
Martin Prudký 1×
Eliška Härtelová 1×
Petr Gallus 1×
děti z NŠ
Jakub Malý 1×
Bohoslužby v Chotiněvsi
• Magdaléna Trgalová 4×, Pavel Ruml 6×, Pavel Ruml 1× pohřeb
Dále naši faráři a výpomocní kazatelé kázali mimo náš sbor:
• Pavel Ruml: Vinohrady, Žižkov I (křest), Velim, Oráčov, Opatov, Bukovka,
Letohrad, Dukla Praha
• Magdaléna Trgalová: Jarov, Modřany, Rokycany, Žižkov I
• Zdeněk Susa: Střešovice, Liberec, Jarov 2×
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Setkání katechumenů
• 12× s účastí 4, vedla M. Trgalová
Práce laiků ve sboru:
• Pokladnu vedl Vladimír Jenček, zástupce je bratr Svatoň
• O finance se starají manželé Černohorští
• Hospodáři sboru Petr Hejl, Jan Petříček, Dan Molnár
• Kontakt se střediskem Diakonie Praha zajišťují: faráři, sborová sestra,
Kryštof Sýkora (do listopadu předseda DR) a Dana Caldová,
• O církevní tisk a prodej knih se stará Marta Petříčková
• O zásoby v kuchyni a vaření pro bezdomovce se stará Martina Jílková
• Souterrain připravují a vydávají manželé Eva a Dan Henychovi
• Přání pro křesťanskou službu maluje a dodává Madlena Prachenská
• Sborová fotodokumentace Jiří Hlavsa, Ivan Prachenský
• Ozvučení akcí Kryštof Sýkora
Na varhany nás doprovázeli:
Pavel Prosek
20×
Vít Henych1×
Lydie Härtelová
11×
Tomáš Najbrt
6×
Filip H. Härtel
14×
Tomáš Černohorský 4×
V Nedělní škole učili:
Karolína Härtelová
Benjamín Hejl
Anna Hejlová
Daniel Heller
Ivana Hellerová

Magalena Hellerová
Jan Petříček
Michaela Petříčková
Marek Stoklasa
Kryštof Sýkora

Posezení u kávy a čaje připravovali:
Marta Petříčková, Jiřina Černohorská, Bohunka Minárová, Naděžda Sleziaková,
Martina Jílková, Wanda Dobrovská, Eva Javornická, Jindra Zukalová, Dana
Caldová, Marie Susová, Květa Jechová, Ludmila Janská, Jarmila Nedvídková,
Josef Cimpa, Dylan, Eliška Härtelová
Organizačně zajišťuje Marta Študentová
Sborové akce:
Ekumenická a mimocírkevní setkání:
• Koncert Podané ruky u sv. Gotharda
• Svatovojtěšský ekumenický ples
• Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách
• Zpěvy z Taizé u sv. Vojtěcha
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• Ekumenické nešpory v Dejvicích se sv. Gothardem
• Setkání s Biblí a koledami na Suchdole
• Práce s fotbalovým dorostem klubu Dukla (P. Ruml)
• „Ekumenické snídaně”- pravidelná setkávání duchovních působících v Praze 6
Charitativní akce:
• oslava životního jubilea Petra Hejla, výtěžek byl poslán na výstavbu školy
v Africe
• Bazar šatstva – po odečtení všech nákladů jsme do Stodůlek poslali 100 000,Kč
• Polévka a chleby pro bezdomovce 4×
• Podzimní bazar plodů pro křesťanskou službu (Bošková, Kohoutová,
Petříčková, Poláčková, Cihlová)
• charitativní koncert Našich pěvců u Boromejek v Řepích
Akce pro děti a mládež:
• březen: Lego párty s branickým sborem
• červen: výlet do Vráže s bubnováním
• říjen: přespávání v kostele
• prosinec: zkoušky vánoční hry a představení na 4. Adventní neděli
Celosborové akce:
• sborová dovolená v rakouských Alpách
• výlet do Libiše
• společný adventní oběd
• Silvestrovské posezení s Pavlem Proskem
• Dětský tábor připravili a vedli: faráři sboru, Jakub Ruml, Denisa Stratilová,
Ben Hejl, Dan Mejsnar
Úpravy sborových prostor
• Dovybavování sborové kanceláře
• Dokončení rekonstrukce kuchyně
• Oprava stolu Páně
• Nová rohová skříň v sále
Informace ze seniorátu, povšechného sboru a Diakonie Praha:
• ETF oslavila 100 Let
• Diakonie ČCE oslavila 30 let
• V roce 2019 zemřeli tito významní členové naší církve: Milan Balabán,
Luděk Rejchrt, Jan Široký
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• Na podzim byl do funkce seniorátního kurátora zvolen Daniel Heller, jeho
náměstkem byl zvolen Jan Mašek
• V loňském roce byli v našem seniorátu uvedeni do funkcí tito kazatelé:
Olga Mrázková (Žizkov II, farářka) a Pavel Hanych (Strašnice, výpomocný
kazatel)
• Jako každoročně se konala jarní Seniorátní konference (v minulosti
Pastorální konf.) na téma “Nová církevní agenda” (Žižkov II) a podzimní
Seniorátní den (Škvorec).
M. Študentová

Jak se vyrovnat s vlastní smrtelností?
...je téma, které přinesl Martin Volný pro X-cátníky 11.února 2020. Moudře ho
nepřinesl až na schůzku, ale dal všem dopředu k promyšlení. Dohodou
s nedělníky se na pravidelné každoměsíční úterní schůzce objevilo několik
nových tváří, celkem nás bylo kolem 15, rozhovor byl bohatý a inspirující.
Mnozí, ba vlastně téměř všichni se postupně podělili s ostatními o tom, jak
odpověď na otázku vnímají. Někdo pár vět, někdo celý referát. Pak na závěr jsme
se dohodli, že se pokusíme řečené shrnout, aby mohlo být k užitku i v budoucnu.
Aby to nebylo jen „řeči se vedou a voda plyne“. Podkladem následujícího textu
jsou jednak vzpomínky autora, hlavně ale podklady, které mi někteří z účastníků
zaslali.
Padla slova o tom, že konec života je koncem projektů a koncem vztahů.
Někteří se potkali nejblíže se smrtí tehdy, kdy museli nechat zemřít péčí
veterináře svého psa, a dodnes to mají v duši. Někdo ve snech hovoří s tím, kdo
nás k Pánu předešel. Někteří vnímají vše jako marnost nad marnost, život jako jen
cestu k zatím odloženému konci, protože co je člověk – polní tráva, vánek,...
Mnozí mají starost o druhé, zejména o své děti, kdyby už o ně nemohli pečovat.
A neúprosná jistota o konci života je vede k nadhledu nad běžnými starostmi
a drobnostmi, které není potřeba všechny řešit za každou cenu.
Několik z účastníků diskuse poslalo své poznámky, z nichž zde (někde
zkráceně) uvádím:
Ivana Hellerová: Na svoji smrt nejsem připravena, i když vím že přijde. Když
jsem byla mladší, starala jsem se o děti a ani jsem na to nemyslela. Teď když jsem
starší a okolo lidé umírají, více si to uvědomuji a začínám o tom více přemýšlet.
Záleží také na stáří lidí, kteří kolem umřeli. Měli bychom za každý den poděkovat
a být vděční.
Jiří Snížek: ...když jdeme večer spát, kdo nám zaručí, že se ráno probudíme?
Přitom jsme skoro celou noc v takovém stadiu, že o sobě vůbec nevíme. Je to
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taková „smrt na nečisto“... Hledat smysl ve smrti nemá význam, zemřou všichni,
spíše má význam hledat smysl v životě. Přípravou na smrt pro jednotlivce by mělo
být (pokud na to bude mít čas) takzvaně si uklidit pracovní stůl: nenechat
rozpracované kauzy, nikomu neškodit, nikomu nic nedlužit – ať materiálně nebo
morálně.
Marta Študentová: Tři z mých blízkých věděli, že jejich čas je už omezen.
Prožili jsme společně nádherný čas, já tomu říkám svaté dny. Pro sebe jsem si
řekla, že to je moje životní laťka, bude-li mi dáno. Konečnost života je pro mne
motivací. Lépe se orientuji v tom, co je podstatné, protože ČAS se krátí! Jinak
bych se asi ve svých činnostech rozplizla.
Eva Javornická: Kazatel 9, verš 10 „Všechno, co máš vykonat, konej podle
svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých,
kam odejdeš.“
V životních etapách se tématem vlastní smrtelnosti zabýváme s rozličnou
naléhavostí. Zcela v jiném tempu než v přirozeném běhu života probíhají
myšlenky a emoce člověka smrtelně nemocného. Víme, že zemřeme. Nevíme, kdy
a jak. Zatím stárneme a různě se se stárnutím ne/vyrovnáváme. V posledu nám
nezbývá než stárnutí a poznání vlastní smrtelnosti přijmout.
Marcela Řežábková: Jsme smrtelníci, byli jsme tak stvořeni naším Bohem. Ale
už zde na zemi můžeme žít v Boží přítomnosti, přijímat Jeho lásku, moc a sílu. To
mi dělá dobře na duši.Tak mohu do Jeho rukou svěřit svůj život i smrt. 2Ti 1:10
„On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“
Bůh nám dal do srdce touhu po věčnosti. „J 17:3 A život věčný je v tom, když
poznají Tebe, jediného pravého Boha, a toho kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“
Dan Heller: Celý život je nám vtloukáno do hlavy, že konec, zánik, smrt jsou
přirozenou součástí života a k životu prostě patří, a nezbývá nám nic jiného, než
se s tím prostě smířit. Na druhé straně cítíme, že Stvořitel nám vložil do srdcí
touhu po nekonečné existenci, tedy po nesmrtelnosti. Nechce se nám přetrhat
mezilidské vztahy, opustit rozdělané a nedokončené dílo. Na rovině víry
nepochybuji o tom, že nepropadneme marnosti a zmaru, že nás nečeká nicota
a věčná beznaděj. Zpívám si se Sváťou Karáskem "ve své smrti jen přejdeš most,
Bůh zavolá další host, novej host k nám vešel na slavnost". Smrtí všechno
nekončí. Ale na rovině emocí se prostě - docela lidsky - bojíme.
Martin Volný: Vyrovnávání se se smrtelností je celoživotní proces, a je vlastně
otázkou, jak se vyrovnat s celým svým životem, který je ohraničen smrtí. Někdy
lidé říkají, že se nebojí smrti, že se bojí umírání. Otázky, které s koncem života
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souvisí, řešíme někdy příliš pozdě, až když to přijde; a vůbec nemusí jít o nás, ale
třeba o naše nejbližší, kteří tu jednoho dne s námi nebudou.
Pomyšlení na smrt v nás vyvolává mnohé otázky. Například, co bude po smrti?
Bude náš život nějak po smrti pokračovat? Kde se v nás bere touha po smyslu?
Proč vnitřně toužíme po věčnosti? Máme se bát smrti?
Právě to tázání se po věčnosti a zamýšlení se nad naší smrtelností má nás
někam dovést. Předně nás to nutí zamýšlet se nad smyslem života, nad tím, proč
jsme tu a jaký je zde na Zemi náš úkol a na co se v životě soustředit. V neposlední
řadě toto vše má v nás probudit potřebu hledání Boha. A je-li Bůh a je-li naším
Stvořitelem, není na světě nic důležitějšího, než Boha hledat a Boha najít.
Lidé toužící po smyslu života zároveň touží po lásce. Touha po smyslu života
a touha po lásce je ve skutečnosti touhou po Bohu. Člověk je stvořen pro lásku –
pro věčnou lásku. Ježíš mluví o věčném životě; věčný život podle evangelia začíná
už zde a spočívá v setkání s Ježíšem ve víře. Věčný život je život v plnosti
a překračuje všechno to, co život poškozuje a svazuje. Je to život naplněný láskou
a opět z Bible se dozvídáme, že láska je mocnější než smrt. Proto takovýto věčný
život relativizuje a překračuje smrt.
A jako můj pohled, po vstřebání výše uvedených slov, na závěr cituji z Epištoly
k Římanům 8.38: „Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani
knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani
hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky
Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ Nemusíme vlastní smrtelnost
nějak moc řešit, prostě je to tak, počítejme s tím. Měli bychom si včas udělat
„pořádek“, aby náš odchod nezkřížil (či nezkomplikoval) plány či životy jiných.
Využijme dobře čas života, který nám Pán znovu a znovu dává, a radujme se
z něj.
Karel Řežábek

Bohoslužba jen pro slyšící?
Dávno je již za námi doba, kdy mnozí faráři naší církve svým hlasem uměli
obsáhnout i velké prostory kostelů. Nevím, čím to bylo způsobeno. Těch
subjektivních i objektivních důvodů bylo jistě několik. Možná, že i jejich učitelé
praktické teologie na to dosti dbali. V této souvislosti vzpomínám, jak mně kdysi
jeden bratr z Vysočiny s nadsázkou pověděl, že když kázal farář v jejich kostele,
tak to bylo slyšet až i v sousedním sboru.
Nepochybně důraz na obsah zvěstování je důležitý, avšak, pokud se nedbá na
potřebnou hlasitost a artikulaci, pak ne dosti dobře slyšící účastníci bohoslužby si
oprávněně mohou klást otázku, zda by nebylo lépe zůstat doma, a poslouchat si ji
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třeba z radia. To by však samozřejmě dobré nebylo. Přítomnost ve sboru, ve
společenství sester a bratří, je nenahraditelná a velmi důležitá.
Nu, a tak se vtírá znovu otázka, zda neobnovit rozhovor o užitečnosti
zesilovacího zařízení v našem sboru.
Pavel Prosek

K ozvučení modlitebny
Vždy po nějaké době se opakovaně vracíme k tomu zda, příp. jak ozvučit naše
prostory. Protože se tématikou sluchu zabývám téměř celý svůj profesní život, rád
bych uveřejnil pár poznámek, které jsem vzhledem ke svému vytížení připravoval
vlastně od začátku této polemiky před několika léty.
V celé populaci, a tím i v našem sboru se vždy najdou lidé, kteří s přibývajícím
věkem i z jiných důvodů ztrácejí sluch, a mají proto problém dobře rozumět.
Staršovstvo se potřebami svých členů zaobíralo s největší vážností, diskusemi nad
ozvučením bylo stráveno mnoho hodin.
K ozvučení jsou vhodné velké prostory, které řečník svým hlasem „neutáhne“,
proto se v řadě kostelů s ozvučením setkáme.
Náš prostor je ale malý a dost členitý, ozvučení takového prostoru ke
spokojenosti všech není se současnou technikou dost dobře možné. Navíc každý
nedoslýchavý má významně jiné potřeby při řešení poslechu (je to dané
individuálním stavem sluchu).
Jistě to ale neznamená, že mávneme nad problémem rukou.
Nabídl jsem se, že se pokusím zajistit ozvučení občasných akcí, jako je Křeslo
pro hosta nebo dětská vánoční slavnost, kde musíme počítat s řečníky –
neprofesionály.
Na bohoslužby máme ale jiné nároky. Poslech by měl být příjemný a přirozený,
měl by být rušen technikou co nejméně. Určitě existují možnosti, jak
nedoslýchavým pomoci. Je ale potřeba, aby každý vyrazil řešení svého problému
naproti.
Hůře slyším kázání? Určitě bych měl přemýšlet už nad tím, kam se posadím.
Nejméně vhodná jsou místa pod galerií, kde mám ve výši hlavy posouvající se
židle a šoupání nohou těch, co sedí nade mnou. Samozřejmostí by mělo být, že se
posadím co nejblíže řečníkovi. Pokud budu sedět v první řadě, bude můj poslech
rozhodně lepší, než když budu ze zvyku sedět o několik metrů dál (každý metr
hraje roli, zvuk se tříští a tím „rozmazává“).
Pokud mám osobní sluchadlo, popíšu svoje potřeby přesně tomu, kdo mi
přístrojek nastavuje, i tady je možné v mnohém pomoci. Navíc současná
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sluchadla obsahují výkonnou elektroniku, která je schopna do jisté míry
„vyzobávat“ řeč z rušivých zvuků okolí. To žádný dostupný ozvučovací systém
nemá a nemůže mít. Navíc i při zesílení zvuků není zárukou, že budu jako hůře
slyšící rozumět. Naopak. U řady sluchových ztrát se srozumitelnost mluveného
slova od určité intenzity zvuku zmenšuje (odkazy na literaturu a odborníky
„v poli“ na požádání uvedu).
Nic z popsaného nefunguje? Ve sboru jsem čas od času zcela zdarma nabízel
sadu profesionálních poslechových zařízení - přijímačů, které byly bezdrátově
připojeny k mikrofonu na stolu Páně. Zájem – minimální. Přitom se jednalo
o sadu, která je schopna zajistit velmi kvalitní a individuálně ovládaný poslech.
Problém? Náhlavní sluchátka jsou nápadná, což řada lidí bere jako značný
handicap. Ale za brýle se taky stydíte? A navíc je zrovna tak možné si zakoupit
vlastní nenápadná sluchátka, přesně taková, jaká mi vyhovují, a připojit je ke
stávajícímu bezdrátovému přijímači. Nevíte si s tím rady? Nabízím individuální
radu i pomoc.
I v mnoha dalších kostelech narazíme na lavice, které jsou vybaveny sluchátky
právě pro nedoslýchavé (nemusíme chodit daleko, nedávno jsem takovou věc
viděl ve Střešovicích).
Proč je tedy problém kvalitního poslechu Božího slova pro řadu lidí stále
neřešitelný?
Daniel Henych junior

Sborové výlety 2020
7. června - jednodenní výlet do Olomouce
• odjezd z Prahy v 6.23
• návštěva bohoslužeb
• oběd
• prohlídka města s podplukovníkem Zdeňkem Zemanem
• návrat do Prahy opět vlakem z Olomouce 17:14, v Praze v 19:19
16. - 18. října Wittenberg s Gerhardem Reininghausem
• 2x ubytování se snídaní
• prohlídka města, návštěva bohoslužeb
• v neděli po obědě ještě malý výlet do okolí
• bude-li nás dost, objednáme autobus
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Rozloučení se sestrou Šindlerovou – Vokáčovou

foto J. Hlavsa

9. února v rámci kázání přednesla skupina dobrovolníků zpěvohru Daniela
Henycha Dvě vdovy. Známý příběh o Noemi, Rut a Boazovi tak zazněl již potřetí
a moc nás všechny bavil. Daniel, s notným smyslem pro humor, dal dohromady
celou zpěvohru - texty příběhu, které vypráví vypravěči, a pak písně. Všichni,
sólisté, sbor, režie, scéna, choreografie jsme si to opravdu radostně užili a podle
ohlasu z auditoria to asi nebylo poslední uvedení.
Marta Študentová

foto J. Hlavsa
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foto J. Hlavsa

Oslava narozenin sestry Adamové

foto J. Hlavsa
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Kalendář na březen 2020
23. 2.
1.3.
8.3.
15.3.
22.3.
29.3.

Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

VP
s dětmi
VSS
+ výlet

Pavel Ruml
Pavel Ruml
Pavel Hanych
Pavel Ruml (Magdalena Trgalová Chotíněves)
Magdalena Trgalová, Pavel Ruml
Pavel Ruml

Děti

čtvrtek 17:00; maminky s dětmi 5. 3. v 9:30;
náboženství v Suchdole: první pátek v měsíci 6. 3. v 13:30

Konfirmandi

pátek 14:45 hod. (víkend konfirmandů 6.-8.3. Mnichovo Hradiště)

Nedělníci

3. neděle po bohoslužbách: 15. 3.

X-cátníci

úterý 10. 3. od 19:00

Naši pěvci

zkoušky středa 18:30

Křesťan. služba

8. 3. po bohoslužbách

Křeslo pro hosta

26. 3. 19:00 Světlana Glaserová – Trosečník sibiřský, paměti otce

Modlitby Taizé

20. 3. v 20:00 (Kolejní 4; vždy 3. pátek v měsíci)

Hodina pohybu

termíny po dohodě (pondělí odpoledne)

Biblická hodina

úterý 17:30

Klub poznávání

12. 3. – výstava Portrét v Čechách v Císařské konírně na Pražském hradě,
sraz v 10 h. U stanice TRAM 22 Pražský hrad

Staršovstvo

5. 3.v 19:00

Zpívání

Diakonie Stodůlky-každý pátek v 9:15

Ostatní

3. 3. Všeliká mládež – téma Rituál – od 18.30 u nás ve sboru; 10. 3.
pastorální konference Nusle; 11. 3. ekumenická snídaně Bílá Hora; 21. 3.
výročí kpt. Morávka-památník Prašný most 15:00; 22. 3. Výroční sborové
shromáždění; 28. 3. 9:00 hod. setkání kurátorů praž. seniorátu v Dejvicích

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 22. 3. 2020.
Dubnové číslo vyjde 29. 3. 2020.
SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Až na výjimky vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce:
Mgr. Eva 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.: 777 213 718 (Magdaléna Trgalová)
tel.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz, č. ú. 2400319773/2010
var. symbol: salár =101, Jeronýmova jednota =102, personální fond=103
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