
 Souterrain    10/2020

Nevíte o tom?
Laskavý  čtenář  nechť  promine  naprosto  otřepaný  úvod:  Doba  covidová  je
zvláštní.  Sborový  život,  na  který  jsme  po  léta  zvyklí,  se  nemůže  odehrávat
v zaběhnutých  kolejích.  Je-li  ovšem  společenství  křesťanské  církve
společenstvím naděje, nabízí se otázka, zda i tato doba nemůže nabídnout ledacos
dobrého.  Kdyby  totiž  teta  Kateřina  byla  teoložka,  připomněla  by  nám,  že
„všechno zlé je k něčemu dobré“, případně že „krize je také šance“. Jelikož se
úcta k tetám málo připomíná, udělejme jí pro jednou radost a poohlédněme se po
podobných moudrech v biblické zásobárně.

Izajáš  říká:  „Nevzpomínejte  na  věci  dřívější,  o  minulosti  nepřemítejte.  Hle,
činím  něco  docela  nového  a  už  to  raší.  Nevíte  o  tom?“  Známý,  skoro  až
samozřejmý text – a přitom tak odlišný od toho, jak na současné turbulentní
změny reaguje většina z nás; těším se, že se zase co nejdřív vrátím do „normálu“,
zaběhnutých kolejí, ve kterých je mi povětšinou dobře, pohodlně. Izajášův přístup
je  přesně opačný:  „Nevzpomínejte  na věci  dřívější“,  byly tu,  nejsou tu,  není
důvod je oživovat. Proč? Protože „činím něco docela nového“, dávám vám něco
nepředstavitelného, co si sami vytvořit neumíte, ale „už raší“, už to máte po ruce,
stačí ji natáhnout a vzít si. A k tomu připojuje důležitý dodatek: „Nevíte o tom?“
Všimli jste si toho, uvědomili jste si, že to, na čem skutečně záleží, leží kousek
před vámi a že to zasahuje i sem – nebo právě sem! – do vaší vykloubené doby?

Kdyby teta Kateřina byla prorokem Izajášem osobně, ještě by chvíli v citátech
pokračovala „Hle, já tvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou
připomínány, nevystoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co
stvořím.“ Netrapte se nad tím, co mizí, už to není a není toho škoda, radujte se
z toho, co přichází. „Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude
svítit. Hospodin ti bude světlem věčným.“ Posviť si na prapodivný dnešek jinak,
zkus se na něj nedívat svýma očima, ale přijmout perspektivu někoho Jiného. „Na
maličký okamžik jsem tě opustil, ale shromáždím tě v převelikém slitování.“ 
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Co je lidské, nechávej s klidným srdcem za sebou, co je Boží, vyhlížej. Jenom si
toho všimni, už se to děje!

Nevíte o tom?

Vržené vidle se z té kupy, kam byly vrženy, dají snadno vytáhnout. Kdyby to
byla  třeba  kupa  slámy,  musíme  vytahovat  opatrně;  co  kdyby  pod  ní  sídlily
čmeldové brumlové, kteří jsou od pěti u maminky v doupěti. Letos se ovšem
vidle zapíchly do jiných „subjektů“. Tahejme je okamžitě ven.

Filip H. Härtel

Zápis z řádné schůze staršovstva (3. 9. 2020 v 19:00)

A-1. Duchovenská práce
Bohoslužby:
• 27. 9. PR svatba Vít Henych + Anežka Marková (odpoledne-sborové prostory)
• 4. - 9. 10. MT úvodní seminář vikariátu Běleč

A-3. Pošta a různé
• sborová zásilka SR-mj. svolání 2. zasedání 35. synodu ČCE, informace 
z     oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK (katechetický cyklus pro rok 
2020/2021, školení hlavních vedoucích táborů 2021,…do kostela na kole, 19. –
20. 9. 2020)
• setkání učitelů nedělní školy – 7. 11. 2020 v Brně
• výuka náboženství na ZŠ v     Suchdole – 2 děti z loňského kroužku budou chodit
na náboženství do našeho sboru, ve škole bude kroužek otevřen za účasti min. 
4 dětí.
• poděkování za dětský pobyt v Křížlicích 

B. K PROJEDNÁNÍ
B-1. Diakonie a křesťanská služba (M. Trgalová a M. Študentová)
• Diakonie středisko Praha – otevírá 10. 9. nové detašované pracoviště v Dolních
Počernicích – Domov pro osoby se zdravotním postižením – zúčastníme se
• Bára Dukátová by ráda chtěla schůzku u nás ve sboru – odložený koncert
• nabídnout některým členům odvoz do sboru na nedělní bohoslužby
• jubilanti – jak zamezit chybám příp. zapomenutí na výročí narození - kartotéka 
aktualizována; rodiny někdy neohlásí úmrtí člena, přestěhování…

B-2. Finanční záležitosti 
• sbírka na Bejrút – výzva syn. seniora k pokračování postní sbírky – vyhlásit na 
20. 9.
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https://www.ustredicce.cz/data/X/Z/r/2020-04-Svolani-synodu-35-2.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/5/w/E/2020-04-Do-kostela-na-kole-202.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/5/w/E/2020-04-Do-kostela-na-kole-202.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/u/K/T/2020-04-Info-z-OVV.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/u/K/T/2020-04-Info-z-OVV.pdf


B-3. Hospodářské záležitosti
• úpravy v bytě při stěhování farářů – žádost na SR odeslána 

B-4. Příprava odloženého VSS – 13. 9.

B-5. Vizitace SV
• proběhne na schůzi staršovstva 1. 10. a při a po bohoslužbách 4. 10.

B-6 Volba do konventu konaného dne 14. 11. 2020
• konvent proběhne 14.11.2020, delegáti jsou J. Mašek, V. Tichá, D. Heller, 
náhradníci F. Härtel, M. Študentová, M. Volný, virilní oba faráři a členové SV – 
nutno povolat dva náhradníky
• návrh na konvent za sbor nepodáváme
• volba delegáta na sen. shromáždění JJ – zvolen br. Pavel Geier, náhradnicí 
zůstává s. J. Cihlová.

B-7 Jednání se s. A. Jacobea
• br. Mašek jedná se s. farářku A. Jacobea – zkušební kázání během podzimu, 
příprava pověřovací listiny

B-9. Z došlé pošty a různé k rozhodnutí
• Jan Kirschner žádá o souhlas – k udělení medaile vděčnosti – návrh spolek 
SEM Přátelé Herlíkovic
• odložení zájezdu do Wittenbergu – jaro či podzim příštího roku
• br. farář navrhuje, aby se presbyteři střídali při psaní úvodníků do Souterainu; 
faráři budou psát úvodníky dle potřeby nebo „slovo faráře“
• jak vysluhovat VP během pandemie – dotaz na praxi v ostatních sborech 
(skleničky nepraktické)
• práce komisí staršovstva (pro ticho, hospodářská)
•  J. Stoklasová doporučuje vytvořit výhledový plán opatření v rámci 
koronavirové epidemie pro náš sbor – pověřena zřídit komisi pro tento účel, na 
schůzi se hlásili do komise br. Mašek a br. Hejl

C. TÉMA
• Aktuální: Venkovní úpravy nároží:
• Ruml získal od autora ztrojeného kříže vyčíslení nákladů (6 235,- EUR), také 
autorův souhlas a technická data pro případnou levnější výrobu v Čechách 
v případě „sponzora“
• Černohorský, Ruml – celá záležitost s nárožím se táhne přibližně 15 roků
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 Slovo faráře o „dlouhém dechu“ a nadšení

Jedno z mých milých dětí v dětství občas přišlo s tím, že má „spásný nápad“.
Když jej předneslo, většinou z něj vyplynulo, že je spásný hlavně pro ně samotné.
Inu,  dostal  jsem  před  staršovstvem  spásný  nápad  a  nabídl  presbyterům
a presbyterkám, aby mě vystřídali při psaní úvodníků do sborového časopisu.
Dopadlo to tak, že jde o nabídku, která může, ale nemusí, být využita. Pokud
někdo ze členů staršovstva úvodník připraví, faráři napíšou „Slovo faráře/ky“ .
Pokud nikdo nebude, úvodník napíší faráři…

16.  března jsem končil  druhý dopis  pro období  karantény slovy „Moc rádi
slyšíme,  že  jste  zatím  v pořádku  a  nic  Vám  nechybí.  Přejeme  Vám  v této
nesnadné a neobvyklé situaci to, co jste již mnohokrát osvědčili v životě víry-tedy
dlouhodechost.  Vzhledem  k vývoji  tohoto  nebezpečí,  ji  zřejmě  budeme
potřebovat“.

Na konci září k tomu dodávám, co mi pod výrazem „dlouhodechost“ asi tehdy
šlo hlavou. Určitě ne nějaký termín či limit-kdy tohle asi skončí?? (To jsme se
tehdy přeučovali na bohoslužby „dopisové a internetové; na život bez nedělního
„jití“  do  kostela).  Nejvíc  jsem přemýšlel  o  trpělivosti  a  vytrvalosti.  Jak  toto
souvisí s dechem? Od mládí jsem běhal, v sousedství bydleli kluci maratonci a od
nich jsem zvěděl, že když vyběhneš, je třeba začít dýchat od prvního kroku. Ne
začít lapat po vzduchu, až když seš už v deficitu. Tedy snažit se dle tempa dělat si
stále jakousi  rezervu.  Prodchnout  se kyslíkem-vydržíš  déle.  Klukům na hřišti
říkám, dle jakéhosi filmu, roztáhneme si hrudní košíčky kyslíčkem. 

A to je druhá představa spojená s dlouhodechostí. V bibli Bůh vdechuje-život
v chřípě člověka; ale také Písmo je vdechnuté od Boha, tedy dýchající Božím
duchem, naplněné Božím duchem. Dlouhodechost mi tedy souvisí i závisí na
tom, z čeho se dát žít až přežít-pro každý fyzický krok je tou materií kyslík; pro
každý  krok  ve  víře  je  to  „prodechnutí“  Pánem.  Kraličtí  prý  „dchnutí
Všemohoucího“ vykládali slovem „nadšení“. Zřejmě se na nás teď s podzimem
bude hrnout všechno možné, co určitě nebude budit naše nadšení. Máme kam jít,
abychom  si  dostatečnou  zásobu  „nadšení“  doplňovali  a  raději  si  vytvářeli
i slušnou rezervu.
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To nám všem přeji; ať neztrácíme radost z víry. A ať nám ji přinášejí pravidelně
také naši starší ve svých úvodnících )))). 

(P. S.:… nechtěl jsem tím „spásným“ návrhem na střídání udělat dobře jen sobě,
přece; ale moc se těším na tom, že se s našimi staršími budeme moci potkávat
i jinak a v jiných rolích, než jaké odpovědně plní ve staršovstvu a o nichž často
nemáte ani tušení-poznávejme tedy své starší i z jiné stránky!).

Pavel Ruml

 Rozloučení v Kolíně
PV sobotu dne 5. 9. dopoledne se na evangelickém hřbitově v Kolíně v úzkém
kruhu sešly rodiny Zachových, Horákových a Stoškových k uložení urny naší
milé sestry Martičky Zachové. Její pohřeb proběhl za účasti mnohých v prosinci.
Za  slunného  počasí  byl  proveden  krátký  obřad  a  následoval  rodinný  kar
s rozhovorem o současném životě jejího manžela Jirky a jejich dětí. Vzpomínáme
na Martu, která obohacovala náš sbor mnohými dary, mimo jiné svým hlasem při
dlouholetém působení v Našich Pěvcích. Vzpomínáme na ni a myslíme na její
blízké! Zůstávají i nadále v našich přímluvách.

 Magdaléna Trgalová, farářka
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Tábor Křížlice 2020

Letošní tábor v Křížlicích byl velmi povedený. Téma bylo Piráti z Karibiku
a tak jsme s sebou měli pirátské kostýmy nebo alespoň šátky a pruhovaná trika.
Takto  oblečeni  jsme  byli  první  večer  rozděleni  do  týmů.  Každý tým si  měl
vymyslet jméno, pokřik a vytvořit si vlajku. Týmy byly tři: Křižáci, Psycho a De
Šavota.  Dny na táboře probíhaly následovně: ráno byla rozcvička s Adamem
a Hankou. Poté byla snídaně. Po snídani jsme šli do kostela, kde jsme si povídali
o různých biblických příbězích a zpívali jsme. Dopoledne jsme hráli hry. Poté
jsme často něco vyráběli. Například jsme dostali takovou modelínu, ze které se
mělo udělat razítko na pečeť. Problém byl, že strašně moc lepila. Trvalo dlouho,
než se nám tu hmotu podařilo smýt z rukou. Nakonec z té hmoty žádné pečetě
nebyly. Po tvoření následoval oběd a pak polední klid. No úplně bych to klidem
nenazvala.  V prvním holčičím pokoji  se otevřel  salon módy,  kam se všichni
chodili nechat nalíčít. Někdo také při poledním klidu chodil ven a služba myla
nádobí v kuchyni. Po poledním klidu se většinou pořádaly velké hry v lese. Byly
moc fajn. Vedoucí si s na nich dali záležet. Většinou vyhrávaly týmy Psycho a De
Šavota. Můj tým Křižáci si nevedl zrovna nejlépe.  Po všech těch hrách byla
večeře a večerní program. Dva večery jsme měli bojovku. Jednu od vedoucích
a druhou  od  De Šavoty.  Moc se  jim povedly.  Ostatní  večery  jsme hráli  hry
v jídelně. Třeba Pepíčku pípni nebo Sardele. Po těchto hrách jsme se umyli, chvíli
si ještě povídali a šli spát.  Občas jsme opékali špekáčky. Šimon nám před spaním
četl knihu. Ve středu byl celodenní výlet. Měli jsme po cestě luštit různé šifry.
Celodenní  výlet  byl  super.  Příroda  kolem  byla  krásná.  Když  jsem  se  ptala
účastníků, co se jim na táboře nejvíce líbilo, nejčastější odpovědi byly: hra na
kluzké plachtě, kde dva lidi bojovali proti sobě, kdo vydrží nejdéle na plachtě,
když do sebe strkali. Hodně lidí bavilo klouzání po plachtě po té hře. Některé
nejvíce bavily bojovky nebo Sardele, při kterých nebylo vůbec ticho a Pepíčku
pípni. Někoho bavili i Buldoci, což je hra jako Rybičky, jenom musí člověka,
kterého chytnou, zvednout na pět sekund ze země. Šimon byl starší než většina
z nás, a proto jsme měli problém ho zvednout. Vždy když už byl ve vzduchu
a my počítali sekundy, nám řekl, že má ještě ruku na zemi a snažil se utéct na
druhou stranu. Tento proces jsme museli opakovat nejméně osmkrát, než se nám
to povedlo. Na konci tábora dostal každý vedoucí balení Toffife a polovina z nich
je nechtěla. Všichni už si nosili věci dolů a vždy mi někdo vrazil na schodišti
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Toffife do ruky. Tábor byl skvělý a těšíme se na další. Chceme poděkovat našim
skvělým vedoucím a kuchařům. Také bych chtěla poděkovat Danovi Molnárovi,
že s námi vytvářel oheň bez sirek a že s ním byly jeho aktivity moc zábavné.
Nejvíce děkujeme našim farářům Majdě a Pavlovi, že nám zorganizovali další
nezapomenutelný tábor.

Ciara

To by se mi líbilo
V Eliášové ulici  jsem se narodil  těsně před koncem 2. světové války. Sbor
(kazatelská  stanice)  tehdy  sídlil  v suterénních  místnostech  ve  Wuchterlově
ulici. Na oknech do ulice i do dvora byly bílé mříže. U vchodu do domu byla
po levé straně plechová cedule s názvem „Modlitebna Českobratrské církve
evangelické“ a hned vedle směrem do ulice byla malá skříňka s aktuálními
informacemi.

Nyní,  od  roku  1997  je  místem sboru  dům na  nároží  ulic  Dr.  Zikmunda
Wintra a Eliášovy s modlitebnou v suterénu a dalšími místnostmi v přízemí
a byty v domě patřícími ČCE. Po určité době, od roku 2014, je nad vstupem
do domu, krásně vyvedená plastika s oficiálním názvem a logem ČCE. Vedle
vchodu je zase skříňka s informacemi a aktuálním programem.
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Před  lety  byl  na  staršovstvu  vznesen  návrh  na  zviditelnění  našeho sboru
symbolem odkazujícím na sbor ČCE přímo na nárožní hraně budovy, aby byli
informováni také příchozí z Eliášovy ulice.

Líbilo by se mi spíše nahradit bílé mříže na  oknech modlitebny a  Komenského
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sálu  ozdobnými  mřížemi  v šedostříbrné  nebo  jiné  barvě,  která  by  ladila
s fasádou domu. Mříže by mohly nést symboly kalicha, či jednoduché obrázky
z našeho zpěvníku.  Jednotlivé mříže by mohli zafinancovat třeba i sponzoři
z našeho společenství.

Symbol na nároží, pokud by byl, tak jeho návrh není nutné uspěchat, jeho
profil by asi neměl příliš vystupovat od fasády, aby nelákal ptactvo k usedání.
Mám  sice  rád  hlavolamy,  ale  uvítal  bych  jasný  symbol  bez  vysvětlující
tabulky.  Pokud  by  zvolený  symbol  někoho  popouzel,  raději  bych  žádný
symbol na rozcestí neinstaloval.

Text a ilustrační foto poskytl JiH - Jiří Hlavsa

Kdo je Bůh?

Musíme o Bohu mluvit v nových pojmech?

Teologové a filosofové

vymysleli mnoho nových formulací.

Bůh je tajemství skutečnosti. 1

Bůh je vše určující skutečnost. 2

Bůh je něco, nad co nic většího nelze myslet. 3

Bůh je to, co drží svět nejniterněji pohromadě.4

Bůh je základ bytí. 5

Bůh je hlubina bytí. 6

Bůh je věčně jediný. 7

Bůh je jedna jediná substance ve všech věcech: deus sive natura. 8

Bůh je nekonečnost. 9

Bůh je „obemykající“. 10

Bůh je ODKUD naprosté závislosti

a našeho receptivního a samočinného bytí. 11

Bůh je postulát mravního jednání. 12
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Bůh je mravní řád světa. 13

Bůh je ten, na nějž zavěsíš své srdce a na koho se spolehneš. 14

Bůh je to, co se člověka týká bezpodmínečně. 15

Bůh je vůle k životu. 16

Bůh je ODKUD mého „máš povinnost“ a „smíš“. 17

Bůh je věčné TY. 18

Bůh je neklid způsobený mým bližním.19

Bůh je nejzazší bod životní orientace. 20

Bůh je jednota protikladů,

coincidentia oppositorum: 21

„absolutní i relativní,

v tomto světě i mimo něj, 

transcendentní i imanentní,

všeobjímající i všeovládající,

nejskutečnější skutečnost,

v jádru věcí,

v člověku, v dějinách lidstva, ve světě. 22

Bůh je více než všechny pojmy,

ve kterých nám uniká.

Je možno ho jen opsat jinými slovy.

Bůh je ten, který praví:

JSEM, KTERÝ JSEM. 23

Je téměř nemožné

poznat ho...

1 Eberhard Jüngel (1934)
2 Rudolf Bultmann (1884 – 1976), Wolfhart Pannenberg (1928 – 2014)
3 Anselm z Canterbury (1033-1109)
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4 Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832)
5 Paul Tillich (1886 – 1965)
6 Paul Tillich 
7 John Hick (1922 – 2012)
8 Baruch Spinoza (1632 – 1677)
9 Giordano Bruno (1528 – 1600)
10 Karl Jaspers (1883 – 1969)
11 Friedrich Schleiermacher
12 Immanuel Kant (1724 – 1804)
13 Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)
14 Martin Luther
15 Paul Tillich
16 Albert Schweitzer (Tato formulace shrnuje Schweitzerovo myšlení, nikdy

ji však takto neužil.) 
17 Herbert Braun (1903 – 1991)
18 Martin Buber (1878 – 1965)
19 Herbert Braun
20 Ingolf Ulfich Dalferth (1948)
21 Mikuláš Kusánský (1401 – 1464)
22 KÜNG, Hans (Existiert  Gott?Antwort  auf die Gottesfrage der Neuzeit.

München 2001, s. 216)
23 Ex 3, 14

Z knihy Gerda Theissena  Poeticko – kritický katechismus (Kalich 2016)

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 18. 10. 2020.
Listopadové číslo vyjde 25. 10. 2020. 
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Kalendář na říjen 2020

Bohoslužby

9:30 a 19:00 

- čas bude 
upřesňován

 4. 10.

11. 10.

18. 10.

25. 10.

1. 11.

8. 11.

s VP

VSS

s VP

s VP 

Roman Mazur

M. Trgalová, P. Ruml – výr. sborové shromáždění

P. Ruml díkčinění za úrodu, rodinná 

A. Jacobea (P. Ruml Chotíněves)

D. Sinclair, P. Ruml, „bazárek“ 

M. Trgalová

Děti čtvrtek v 17:00
maminky s dětmi 1. 10. v 9:30

Konfirmandi pátek 17: 00

Nedělníci 18. 10. po bohoslužbách

X-cátníci úterý 13. 10. v 19:00

Naši pěvci středa v 18:30

Křesťan. služba 4. 10. 2020

Křeslo pro hosta 22. 10. v 19:00 O. Halama (Bílá Hora)

Modlitby Taizé 16. 10. v 20:00 (Kolejní 4;  vždy 3. pátek v měsíci)

Hodina pohybu po dohodě

Biblická hodina úterý v 17:00 po dohodě

„Obcování“ 

(generace 35-50)

20. 10. v 19:30 Kozojedy (Bohatovi) – téma Jak se rozhodovat

Klub poznávání 8. 10. v 9.30 Českoslovenští legionáři ve Francii – M. Světlík 

Staršovstvo 1. 10. v 19:00

Zpívání Stodůlky pátek v 9:15 do odvolání se nekoná

Ostatní 3. 10. nocování v kostele děti od 17:00 zrušeno

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.: 730 196 658, 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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