
Druhá únorová neděle

… vychází letos na 14. 2. - den svatého Valentýna. Upřímně: já tento svátek moc
nemusím.  I  když  si  uvědomuji,  že  kořeny  tohoto  anglosaského  svátku  jsou
zajímavé a sahají až do starověkého Říma. Příčí se mi moderní pojetí tohoto
„svátku lásky“.  Podle mne cílí  hlavně na čerstvě zamilované páry, které jsou
průmyslem vybízeny  k  tomu,  aby  nákupem (kýčových)  dárků  vyrovnali  po-
vánoční  pokles  poptávky.  Vadí  mi  komerční  pozadí  a  vadí  mi  důraz  na
zamilovanost, která je sice krásná a romantická strana lásky, ale zároveň je i dost
povrchní a pomíjivá. 

I  přes  moje  výhrady  vůči  Valentýnovi  budeme  letos  s  manželem  druhou
únorovou neděli (letos 14. 2.) slavit. Každoročně totiž na druhou únorovou neděli
připadá Světový den manželství.

Věděli  jste,  že existuje takový svátek? Já dlouho ne, zjistila jsem to teprve
nedávno. Domnívám se, že ve srovnání s Valentýnem je Světový den manželství
mnohem méně známý. Může to souviset s tím, že oproti Valentýnovi je Světový
den manželství poměrně „mladá“ záležitost, vznikl teprve v roce 1983 v USA.
Ale  určitě  se  na  tom také  podílí,  že  není  tak  mediálně  profláknutý.  Zřejmě
průmysl  vyhodnotil,  že  v  naši  společnosti  manželství  nefrčí  tak  jako
zamilovanost…

Já Světovému dnu manželství fandím, a proto tu o něm i píšu. Nedělám to proto,
abych pohrdala páry, které se brát nechtějí, nebo které se rozvedly. Nejde mi
o „adoraci“  manželství.  Spíš  mě  těší  tři  roviny,  obecná,  individuální
a společenská, které nám slavení Světového dne manželství nabízí:

Obecně vzato otevírá prostor, abychom celosvětově zaměřili pozornost na něco,
co  k  tomu,  aby  bylo  krásné,  vyžaduje  trpělivost  a  dlouhý  dech,  uvážlivou
komunikaci a porozumění, hledání společného zájmu a schůdných kompromisů,
ochotu  sebe  rozvíjet  a  druhého  přijímat.  Schopnosti,  které  v  naší  uspěchané
a konkurencí naplněné době často postrádáme, a které přitom jsou tak zásadní pro



dobré společné žití, a to nejen manželů. Je důležité si tyto schopnosti neustálé
připomínat.

Na individuální rovině nabízí každému páru určitý rituál, aby jednou za rok
nejen  věnoval  zvláštní  pozornost  vzájemnému  vztahu,  ale  také  cítil  jakousi
pospolitost se všemi ostatními páry na světě. A ta pospolitost může povzbudit:
Podívej, nejsme jediní, kteří se vydali na takové bláznivé dobrodružství, a kteří se
musí  každý  den  znovu  snažit  a  překonat  i  nejhlubší  propasti,  aby  toto
dobrodružství dobře dopadlo. 

V  té  rovině  společenské  vybízí  státy  k  tomu,  aby  alespoň  jednou  za  rok
upozornily  na  důležitost  fungujících  manželství  a  všech  podobných
dlouhodobých vztahů pro společnost a poskytovaly aktivity zaměřené na rozvoj
vztahů. Konkrétně v Čechách probíhá od roku 2007 Národní týden manželství
(letos od 8. do 14. 2. 2021; viz další článek v Souterrainu).

A tak pojďme spolu oslavit Světový den manželství. Druhá únorová neděle letos
nepřipadá jen na Valentýna, ale také na poslední neděli liturgického mezidobí. Tak
jak lépe vkráčet do postního období než zaměřením na naše manželské nebo jiné
blízké vztahy. Že jsou dobré vztahy s blízkými velmi důležité, to jsme jistě nějak
povědomě  věděli.  V současné  pandemické  situaci  o  tom  už  nemáme  žádné
pochybnosti.

Pečujme tedy o naše vztahy s láskou, pokorou a trpělivostí. Jsou vzácné, cenné
a vůbec nejsou samozřejmé!

Judith Stoklasová

Výtah z jednání staršovstva (7. 1. 2021 v 19:00 on-line)
A.   NA VĚDOMÍ  
• MT-Chotiněves – informace o naší kazatelské službě v tamním sboru – bude 

obsazen
A-2. některé aktivity s. farářky a br. faráře
• MT:  pastorační návštěvy; rozhovory po telefonu; natáčení vánočního programu

dětí a výroba betléma;  komise pro vikariát; výroba videa pro Skoty; on-line 
DRS Vrchlabí;  supervize v Diakonii Jablonec; bohoslužby Smutné vánoce 
u Martina ve Zdi

• PR: vycházky s konfirmandy, pastorace, konference ANK, PO ekumenický SR,
rozhovor pro TV NOE; Suchdol – vzpomínka na gen. Pernického + Štědrý 
večer; 27. 12. bohoslužby se vzpomínkou na Sv. Karáska (cca 800 zhlédnutí) + 
tisk v ČB

A-3. Pošta a různé
• SR – parte S. Karásek; J. Pokorný
• vánoční dopis synodního seniora 

2



B.     K     PROJEDNÁNÍ  
B-1. Uspořádání bohoslužeb v nejbližším období a služby presbyterů
• PES 5 – do 10% – pozvání pro 15 účastníků (+ služba) 
B-3. Finanční záležitosti (TČ)
• Celocírkevní sbírka na křesťanskou službu – odešleme 4 550,- Kč
• TČ – rozeslán rámcový přehled hospodaření, vytvoří a rozešle dopis s informací

jak získat potvrzení o daru 
• půjčka na havárii střechy ČCE Libeň - půjčka 300  tis. Kč na 3 roky
B-4. Hospodářské záležitosti 
• držák na ručníky na invalidním WC – hotovo – děkujeme P. Hejlovi
B-5. Konvent 9. 1. 2021 - se neuskuteční
B-6. Volební a výroční shromáždění 
• info MT o působení ve Skotsku – byla zvolena, nástup je nejistý – záleží na 

podmínkách brexitu
• termíny shromáždění: volební 7. 3. 2021, VSS 21. 3. 2021 – schválen
• volby budou fyzicky (počet dle karantény) a korespondenčně
B-8. Z došlé pošty a různé k rozhodnutí 
• křestní shromáždění – 21.února 
• figurky z vánočního betléma – figurky vrátit majitelům
• DM – dát zpětnou vazby, kdo se účastnil maratónu psaní Amnesty International

Slovo farářky
Díky, že žiju!

Jak  se  mi  tak  díky  době  koronavirové  smrskává  život  do  každodenní
rodinně-pracovní rutiny, přemýšlím o tom, co to znamená pro mé prožívání
času.  V normálních  dobách  jsem  žila  více  plánováním  na  vzdálenější
budoucnost.  V diáři  se  moc  akcí  negumovalo  a  neškrtalo.  Na  pracovní
situace, které ve mně zůstaly viset,  jsem se pravidelně mohla ohlédnout
s kolegy v supervizi. A zamýšlení nad každodenním životem i budoucností
probíhalo mimo jiné v rámci biblických setkání s dětmi, dospělými a při
nedělních bohoslužbách. Minulost,  přítomnost a budoucnost prostě měly
své momenty, kdy jsem je promýšlela a tak ty různé časy ve mně kořenily
tak nějak více rozkročeny.

Nyní prožívám, že čas plyne poněkud jinak. Ne že bych nemusela nic
plánovat,  ale  rutinou  je  neustálé  přesouvání  odkladných  setkání,  rušení
dovolených,  oslav  narozenin,  svateb,  křtin,  školních  slavností  a  výletů.
Přestávám  tedy  upínat  své  těšení  k těmto  nejistotám  a  ráno  spíše
přesouvám svou pozornost na jediný den přede mnou. Co přinese? Žiju jej
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dobře? Se svými prožitky i myšlenkami se učím zacházet na malé ploše
dne.  Zakazuji  si  třeba  zůstávat  v emočním  propadu  po  výpadu
frustrovaného  pošťáka,  chci  ale  chvíli  být  v myšlenkách  s  kolegou,
kterému během jednoho týdne zemřeli oba rodiče. Při on-line výuce tří dětí
naráz a s při  tom skotačícím předškolákem mám více příležitostí  dětem
vynadat,  ale  také  je  pochválit.  Po  svých  občasných  výbuších  se  snad
rychleji  vnitřně  doberu  k omluvě  a  vysvětlení.  Hned  se  zamýšlím  nad
důsledky i možnostmi svých činů. Zkrátka, mám dojem, že se mi o něco
lépe daří žít přítomným okamžikem, i když to stojí dost úsilí. To považuji
za  dar  a  příležitost  zvláštního  času,  v němž  právě  jsme.  Skrze  zprávy
o mnohých  úmrtích  na  mě,  a  možná  na  nás  obecně,  více  doléhá  naše
konečnost. I velkorysost každého dne. Vždyť nám nabízí tolik příležitostí
jak udělat něco dobrého, pochopit jedinečnost okamžiku, napravit křivdu,
být Bohu blíž!

Experti  na  žití  přítomností  jsou  děti.  Jsem  ráda,  že  mám  teď  více
příležitostí je pozorovat v akci. Jejich bezprostřednost a síla prožitků mě
vždycky znovu k myšlence  na  žití  přítomností  přivádí.  A připomíná mi
Ježíšovo slovo: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do
království nebeského.“ (Matouš 18,3) Myslím, že děti, zvláště ty nejmenší,
nás umí svým unikátním způsobem stále znovu povzbuzovat a učit, jak žít.
Synkům začnou mrznout ruce a tak konec dlouhého výletu propláčou. Za
pět minut doma se už ale zase smějí, vesele skotačí a říkají, jak byla ta
vycházka báječná. Občas některé dítě přijde, dá mi pusu a zase si jde po
svých. Když potomkům chutná jídlo, vykřikují oblíbené heslo „Chválím
službu!“ A nejvíce se mně vnitřně dotklo, když náš nejmenší u svátečního
stolu pronesl krátkou modlitbu: „Bože, díky, že žiju!“ K tomu chci právě
teď a tady říci své AMEN.

Magdaléna Trgalová

Letošní sborová shromáždění
V roce  2021 nás  čekají  celkem  troje  sborová  shromáždění.  První  z nich,
plánované  na  7.  března,   bude  volební.  Konečně  se  dostáváme  do  finále
rozhodování  o  budoucích  farářkách  našeho  sboru.  Budeme  povolávat  sestru
Alexandru Jacobea jako první farářku dejvického sboru na 10 let a plný úvazek.
Na  totéž  shromáždění  připravujeme i  volbu  sestry  Magdalény Trgalové  jako
druhé farářky. V jejím případě půjde o poloviční úvazek a o čtyřleté působení,
v rámci kterého se uskuteční i její opakovaný pracovní pobyt ve Skotsku. 

Výroční členské shromáždění připravujeme na 21. března. Jistě se ptáte, proč je
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nespojíme v jedno. Důvodem jsou současná omezení. Pokud se situace významně
nezlepší, bohoslužeb a tedy i shromáždění se bude moci účastnit 20, možná 30
lidí.  V případě  VSS  to  nevadí,  takhle  proběhlo  už  loňské  dvakrát  odložené
shromáždění.  Církevní  řády pro volbu faráře  žádají  nadpoloviční  účast  členů
sboru s hlasovným právem. Počítají sice i s možností, jak to obejít, ale máme
zato, že povolání duchovních by mělo proběhnout reprezentativním způsobem, se
zapojením  většího  počtu  hlasujících.  A to  lze  provést,  pokud  shromáždění
rozšíříme  o  možnost  „korespondenční“  volby.  Nebudu  teď  zabíhat  do
podrobností, ty se dozvíte níže, jen poznamenávám, že tento zvláštní režim je
důvodem, proč obě shromáždění proběhnou odděleně.

A třetí shromáždění nás čeká  na podzim, opět volební. Je to s podivem, ale
půlce staršovstva už zase dobíhá mandát. A tak už teď můžete přemýšlet, koho
byste si v jeho řadách přáli.

§ § §
Teď  základní  informace  o  tom,  jak  bude  letošní  kombinovaná  presenční

a „korespondenční“ volba (podle čl. 9 odst. 5 a 9 Jednacího a volebního řádu)
probíhat. Především, o „korespondenční“ formu se musí požádat nejpozději 14
dní předem, tedy  do 21. 2., a to obvyklým způsobem, jako se přihlašujeme na
bohoslužby. Tedy e-mailem na adresu sboru. Kdo jej nemá, může i telefonicky.
Vyčkejte prosím, až k tomu br. farář vyzve.

„Korespondenční“ volba se pak uskuteční v následujících dvou týdnech.  Ne
však  dopisem,  ale tak, že ve vyhrazených termínech  navštívíte sbor,  tam se
v přítomnosti  dvou  presbyterů  zapíšete  do  volebního  seznamu,  vyplníte  dva
hlasovací lístky a zalepíte je do obálky. Předpokládáme 4 termíny: pátky 26. 2.
a 5. 3. od 15 do 17 hodin a soboty 27. 2. a 6. 3. od 9 do 11 hodin. K přihlášení
se ke „korespondenční“ volbě prosím připojte i preferované datum. Obálky budou
v den volby otevřeny a hlasovací lístky sečteny společně s těmi,  které budou
odevzdány v průběhu shromáždění. 

Jen  výjimečně – ty členy sboru, kteří si přejí účastnit se volby, ale je jim na
obtíž dojet do sboru, navštívíme a budou moci  hlasovat z domova – o to je
potřeba rovněž výslovně požádat a domluvit si termín návštěvy.

Jan Mašek

Bazar Obchůdku jednoho světa
Na přelomu listopadu/prosince 2020 proběhl tradiční bazar Obchůdku jednoho
světa,  tentokrát  v  dosti  netradičním  formátu.  Objednávalo  se  mailem  či
telefonicky a nákupy byly pak dobrovolníky roznošeny do sboru nebo dokonce až
domů.  Sešlo  se  celkem  osm  objednávek  z  našeho  sboru,  které  dohromady
podpořily  Obchůdek  sumou  8 720,-  Kč.  Chtěla  bych  moc  poděkovat  všem
nakupujícím a všem spoluorganizátorům. Judith Stoklasová
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K 90. výročí narození:
Několik osobních vzpomínek na faráře Daniele Henycha

(* 29. 1. 1931 - † 27. 2. 2018)

Na konci letošního ledna by se byl dožil 90 let dlouholetý dejvický farář Daniel
Henych, který nás všechny před třemi lety předešel, jak věříme, do nebeského
království.  Chci  se s Vámi podělit  o několik osobních vzpomínek na něj,  na
osobnost, která ovlivnila životy nespočetného množství lidí, a na kterou nelze
nikdy zapomenout.

1959 – na podzim jsem začal chodit do třetí třídy, v neděli do Nedělní školy do
salvátorského sboru a v polovině týdne na hodiny náboženství pro děti školou
povinné, které vedl mladý salvátorský vikář Daniel Henych. Bylo mu tehdy 28.
Dodnes  si  to  první  setkání  pamatuji.  Škoda,  že  již  na  konci  listopadu  jeho
osmnáctiměsíční salvátorské působení skončilo a se svou paní a půlroční dcerou
se  odstěhovali  do  Jičína,  kde  farářoval  až  do  konce  května  1971.  Na  jeho
salvátorské působení navázal ještě v listopadu 1959 ještě mladší vikář Jan Čapek,
kterému  bylo  25  let,  a  formálně  zůstal  salvátorským  vikářem  až  do  konce
listopadu 1965, i když již s určením pro tehdejší kazatelskou stanici v Dejvicích.
Od 1. 12. 1965 se Jan Čapek stal farářem nově osamostatněného dejvického
sboru.

1971 - ani nám salvátorským nemohlo ujít, že po éře spojené s Janem Čapkem,
se  do  Dejvic  a  do  Prahy  svým způsobem  vrátil  bratr  farář  Daniel  Henych,
tentokrát již s manželkou a třemi dětmi. Zůstal dejvickým farářem téměř dvacet
let, od 1. 6. 1971 do 31. 1. 1991. Občas jsme si zašli do Dejvic do tehdejší
Kujbyševovy ulice poslechnout jeho kázání, která byla vždy jasná, srozumitelná,
přehledná a především krátká. Tento věrný svědek Kristův, který byl skutečným
„tichým“, který podle Ježíšova kázání na hoře „dostane zemi za dědictví“, nikdy
nebyl upovídaný. Naopak, a jeho slova měla o to větší váhu. Staral se o dejvický
sbor opravdu otcovsky a na jeho péči o dejvickou mládež vzpomíná na jiném
místě další pamětník Čestmír Muzikář.

1986 - na jaře jsem začal chodit se svojí budoucí ženou, takže jsem se jednak
připojil  k čerstvě  vzniklým „Našim Pěvcům“,  ve  kterých  zpívala  od  úplného
začátku, a jednak jsme začali střídat neděle u Salvátora a neděle v Dejvicích.
Takže  jsem  kázání  Daniele  Henycha  slýchal  už  pravidelně.  Sám  neumím
odhadnout a natož ocenit, v čem a jak mne ovlivnil, vědomě či nevědomě. Věřím,
že z jeho upřímného zaujetí pro své poslání ve mně snad něco zůstalo.

1988 - v květnu jsme se s manželkou domluvili, že se na konci září vezmeme.
Bratr farář Daniel Henych bral přípravu snoubenců na manželství vážně. A tak
ještě dnes vzpomínám na to, jak nás zval k sobě domů a hovořil s námi o různých
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souvisejících tématech. Probírali jsme spolu jedinečnou a dnes - obávám se - již
poněkud pozapomenutou knihu Štěpána Šoltésze „Kristus a rodina“, kterou mohu
komukoli, kdo uvažuje o manželství, doporučit.

Po roce 1991, kdy se dejvickým vikářem a pak farářem stal Miloš Rejchrt,
občas ve sboru Daniel Heller sloužil kázáním, což bychom si mnozí byli přáli
i častěji, vytrvale sloužil i v Křesťanské službě a přikládal ruku k dílu, kde to
jenom šlo. Neznám v naší církvi sbor a situaci, kdy by bývalý farář tak citlivě
a všestranně uprostranil nově nastoupivšímu faráři.

Ve  své  skromnosti  nemluvil  o  tom,  že  měl  ještě  mnohá  další  obdarování,
především básnické. Neumím spočítat,  kolik napsal písňových textů, jak „pro
dospělé“, tak především „pro děti“. Spousta textů pro „Ztracenou kapelu s dětmi“
byla takříkajíc „pod obojí“. Zpíváme si je s kytarou my dospělí a naše dnes už
také dospělé děti.  V Dodatku k Evangelickému zpěvníku z roku 2000 najdete
jeho textů jedenáct, což nemá (s jedinou výjimkou) obdoby!              

Napsal jsem básnické obdarování, ale byla to i próza. Opět pro malé i velké.
V roce  1992  vydalo  vydavatelství  Křesťanských  sborů  jeho  knihu  pohádek
„Napůlpohádky“,  v roce  1999  nakladatelství  A-Alef   knihu  pohádek
„O Vrkálkovi a Sivěnce“ a ve stejném roce knihu „O vlněné čepičce a o hliněném
Adámkovi“, která obsahuje ilustrační příběhy k biblickým pravdám a vysvětlení
desatera  pro  malé  děti.  V roce  2010  vydalo  nakladatelství  MESS  (které  si
dovolím označit za „dejvické“) velice zajímavou knihu nazvanou „3 x 13 věřících
osobností“,  věnovanou především slavným vědcům,  umělcům a  křesťanským
filantropům, kteří byli zároveň svědky víry.

Dovolím si skončit citací poslední sloky jedné z jeho písní: „Svým Duchem
církev zbudoval a slavnou naději nám dal, že z našich vin nás vyprostí a obdaruje
věčností.“

                                                                    Daniel Heller

Vzpomínám si, když jsem ještě chodil do dorostu, tak bratr farář měl občas
v záloze na doplnění programu různé hry a vědomostní testy.  Já jsem se jim
dlouho úspěšně vyhýbal. Nechtěl jsem slyšet svoje jméno vždy na konci nebo
alespoň v poslední čtvrtině. Proto, když se rozdávaly papíry a tužky, tak jsem
mrknul na hodinky a začal se zvedat, že už musím domů.

Jednou mě ale bratr farář doběhl. Když začal rozdávat papíry, tak nás zároveň
informoval, co po nás bude chtít. "Tady Vám rozdám papíry, vy se podepište.."
V tom jsem se začal zvedat.

„Česťo, nikam nechoď a odchod odlož o 10 minut, až vyplníš test.“ To byla tak
trochu rána pod pás, ale poslechl jsem přání autority a test vyplnil. Dokonce jsem
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ho  odevzdal  mezi  prvními  deseti.  Pak  jsem  ale  znejistěl  a  chtěl  si  to  ještě
zkontrolovat, ale bratr farář řekl, že to budu mít určitě správně a test mi nevrátil.
Řekl jsem si, když jsem se narodil 8., tak bych mohl být osmý. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem ve správnosti odpovědí obsadil DRUHÉ místo, hned za
Tomášem Tichým. To bylo takové překvápko, že jsem úplně zapomněl jít domů.

Jednou v zimě jsme byli zase v Herlíkovicích. Bylo tam zvykem, že se osloví 2
až 3 lidi z jednoho sboru a vždy před jídlem dotyčný přečetl nějaký oddíl z Bible,
připojil modlitbu a navrhnul píseň. Já jsem seděl u stolu s dejvičáky. V neděli
kázali profesionálové, ve všední den my ostatní. Když se mě v pondělí bratr farář
zeptal, zda bych si mohl na večer něco připravit, tak mě to zaskočilo a raději jsem
to nechal na středu a nakonec jsem požádal o odklad až na čtvrtek, že dřív to
nestihnu. Bratr farář mi dal na výběr ze 3 biblických oddílů. Hned jsem na tom
začal pracovat.

Hotové dílo jsem mu dal na posouzení. Doufal jsem, že mi to bez mrknutí oka
schválí. On si to přečetl, usmál se a řekl: „Česťo, neboj, něco s tím uděláme!“ Za
5 minut mi  přinesl hotové dílo, které už jsem jenom přečetl a nezměnil tam ani
hlásku! 

«« o »»

Nejenže psal knížky a přispíval do Kostnických jisker, ale také krásně kreslil.
Jednou na Silvestra před večerním posezením jsem ho požádal, zda by mi mohl
časem ve volné chvíli nakreslit jeden obrázek - tzv. „píšící ruku“. Ukázal jsem mu
svůj návrh i s popiskem. Asi to bylo legrační, protože se přitom značně bavil. „A
kdy bys to potřeboval?“ „Kdyby to bylo do konce března, bylo by to dobré, ale
kdyby se to stihlo do konce února, bylo by to úúúžasnééé!!! On se jenom usmál
a řekl: „Česťo, myslím, že stihneme ten dřívější termín!“

Zaradoval jsem se, že budu mít obrázek a začal se s ostatními veselit.

Na Nový rok odpoledne jsem dospával Silvestra, když vtom se ozval zvonek.
U dveří stál  bratr farář a v ruce držel desky s výkresem. „Nazdar Česťo, tak
jsem ,načrtnulʻ ten obrázek, tak se na to mrkni a řekni, jestli Ti to takhle stačí
nebo jestli to mám předělat.“ Úplně mi to vyrazilo dech. Ani fotografie by nebyla
tak  věrná!  Hned  jsem si  ho  založil  do  desek  a  později  předal  počítačovým
expertům,  kteří  ke  kresbě  dodělali  můj  podpis.  Stále  ho  používám  u  svých
povídání.
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Co se mi vybaví, když se řekne Daniel Henych
Daniel Henych byl můj farář. Od r. 1971, kdy mi bylo 9 let, do r. 1991, kdy odešel
do důchodu. V r. 1975 mě konfirmoval a v r. 1988 mě oddával.

Chodila jsem napřed do dorostu a pak do mládeže. Pokaždé byl náš bratr farář
přítomen. Pokud jsme si my mládežníci sami nevybrali  1.  (biblický) nebo 2.
(nebiblický) program, bratr farář si vždy ten příslušný program připravil.  Ten
nebiblický byl vždy hrozně zajímavý. Bratr farář velmi poutavě vyprávěl často
o životě a díle nějakých výjimečných osobností.

Z té  doby  si  pamatuji  i  na  přednášku  o  sexuální  výchově  pro  mládež
v Herlíkovicích.

Kázání měl bratr farář přehledně uspořádané do několika bodů.
Před  svatbou  jsme  byli  s Danem  (budoucím  manželem)  u  Henychů  na

předsvatebních rozhovorech. Bratr farář byl chápající a vždy uměl poradit.
V době,  kdy  jsme  měli  v Dejvicích  už  jiné  faráře,  chodil  bratr  farář

pravidelně  do  shromáždění,  na  biblické  hodiny i  na  jiné  akce.  My si  ho
pamatujeme také jako dědečka svých vnoučat, která jsou vrstevníky našich
dětí.

Když byl bratr Henych už v důchodu, účastnil se jako jediný muž schůzek
křesťanské služby a navštěvoval staré a nemocné doma i v nemocnicích. Tak
také chodil několik let do LDN za mojí tchyní, babičkou Hellerovou, se kterou
se znal z mládí.

Bratr farář Daniel Henych byl hodný, mírný, laskavý a moudrý člověk, na
kterého budu vždy ráda vzpomínat.

Ivana Hellerová

O manželství a dětech
(15. ročník Národního týdne manželství)

Patnáctý ročník Národního týdne manželství, který se bude v České republice
konat v týdnu od 8. do 14. 2. 2021, ponese motto O manželství a dětech.  Záštitu
nad letošním ročníkem převzal senátor David Smoljak. Každý rok se v rámci
tohoto týdne koná více než 100 akcí po celé ČR. Jejich přehled můžete najít na
stránkách www.tydenmanzelstvi.cz,  kde  mohou  místní  pořadatelé  registrovat
i své akce v rámci NTM a dát tak o nich vědět ostatním. Organizátoři  NTM
nabídnou v době lockdownu sérii webinářů pro manželské páry.

Existuje široce zakořeněný názor, že příchod dětí do manželství nutně znamená
konec romantiky a uspokojení v manželském vztahu. Mnohé páry také doufají, že
příchod dětí jejich vztah stmelí a přitáhne je více k sobě. To se jistě může stát, ale
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ne většinou tak, jak si to pár představoval. Příchod dětí do manželství znamená
více stresu, méně času na partnera i na sebe, často větší finanční nároky, zcela
nové nastavení rolí a očekávání. Na druhou stranu děti přinášejí do vztahu zcela
nový rozměr altruismu, kdy se učíme pečovat o druhé, statisticky každé další dítě
snižuje pravděpodobnost rozvodu a přidá manželství cca 10 let a rodiče sami
podle výzkumů většinově tvrdí, že mít děti dává jejich manželství hlubší smysl
a cítí  se  proto  šťastnější.  NTM  otevře  i  další  témata,  jakými  je  manželství
s dospívajícími  dětmi,  fenomén  prázdného  hnízda  –  manželství  po  odchodu
a osamostatnění dětí nebo naopak pohled dětí na manželství.

Více  informací  o  kampani  a  akcích  je  možné  nalézt  na  stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi 

Zaslala Judith Stoklasová: oficiální tisková zpráva organizátorů ze dne 19.1. 2021

Bratr farář Miloslav Nekvasil
 v roli operního pěvce, režiséra a scénáristy

Bratr farář ukončil své působení v dejvickém sboru v roce 1998 pozváním na
hudební odpoledne, kde v doprovodu klavíru zazpíval Dvořákovy Biblické písně.
Byl to zážitek tak neobyčejný, že na tento přednes nelze zapomenout. Žel žádná
natáčecí technika nebyla tehdy k dispozici.

Ráda bych se zde připojila k řadě gratulantů se vzpomínkou na mimořádné
hudební a interpretační programy v rámci Klubu poznávání a tvořivé harmonie.
S bratrem farářem jsme se postupně domluvili na programech, přibližujících jeho
první  profesi.  Všechny  programy  se  staly  doslovně  svátkem  setkání  jak
s mimořádným originálním přístupem provedení,  tak  i  společenského  setkání
s pozvanými doprovázejícími pianisty i s hosty ze sborů z Jarova, Žižkova, Nuslí
a Libně.

První  program  z  r.  2002  s  názvem  Hudební  střípky  režiséra  a  scénáristy,
zaznamenané na CD, určil i tematické nasměrování dalších setkání. V poutavém
vícevrstevném  vyprávění  bratr  Nekvasil  vylíčil,  jak  tři  zajímavá  setkání
s lotyšskou  kulturou,  ovlivněnou  českou  interpunkcí  i  romantizující  českou
básnickou tvorbou 19. století, později v prostředí nuselského sboru propojil do
úspěšného  hudebního  odpoledne,  pro  zástupce  lotyšské  kultury,  překladatele,
interprety i české hosty. Program byl doprovázen písňovou skladbou Petra Ebena
Láska a život ženy, s doprovodem klavíru a violoncella. V závěru tohoto setkání
jej český překladatel požádal o křest.

V našem programu byl  v  hudební  části  zvolen  výběr  písní  z  cyklu  Láska
básníkova v doprovodu klavíru, který na motivy básní Heinricha Heina zhudebnil
Robert Schumann. Právě toto spojení inspirovalo vznik tzv. umělecké písně.
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Další  setkání  se  týkala  přiblížení  zejména  romantické  písňové  tvorby:
Romantismus  v  hudbě,  Milie  romantické  hudby,  Franz  Schubert  a  Wilhelm
Müller: Krásná mlynářka, dále pak Inspirace písní Gustava Mahlera s klavírním
doprovodem, a poslední v roce 2008 Cesty a výhybky režisérské práce. Tato
setkání jsou zaznamenána amatérsky na magnetofonovém pásku a po jisté úpravě
jsou pro zájemce k dispozici.

S přáním radosti z života naplněného krásnou tvůrčí prací, a díky za nádherná
setkání v Klubu poznávání a tvořivé harmonie.

Jaroslava Slánská

Dobrá zpráva
Jedné prosincové soboty jsem si pustila do ucha vysílání Prahy 2.

Paní  redaktorka  s  velkým  zaujetím  vyprávěla  osud  člověka,  kterého  znají
občané Prahy 6, pokud jezdí metrem a vycházejí východem směrem k VŠ.

Jednalo se o pana Kamila, který vytrvale sedával u východu z metra a prodával
malé kytičky, za které mu lidé dávali rádi mnohem víc, než by si řekl. Byl vždy
čistý, každého zdravil, a často jsem viděla, jak se s ním i mladí lidé dávají do řeči.

Znají jej i sestry, které pracovaly na našem BAZARU oblečení.

Před lety nám vzkázala Evička Muzikářová, že ho k nám poslala, aby si vybral
co potřebuje, že ona to vše zaplatí.

Protože náš bazar sloužil z podstaty potřebným, nejen že jsme nechtěli placení,
ale zvali jsme pana Kamila každoročně po několik let. Byl skromný, když jsme
mu nabízely ještě něco navíc, než si vybral, odmítal, že by to neměl kam dát. Až
přišel covid.

Covid postihl i pana Kamila – nevím, jestli onemocněl, ale z vyprávění jsem se
dozvěděla, že se dostal do tak velké nouze, že mu hrozila ztráta bydlení, protože
neměl dlouhodobě na nájem. Jeden z jeho častých zákazníků a Člověk schopný
nejen účasti, ale i činu, vyhlásil prý ve prospěch pana Kamila veřejnou sbírku, na
které se posléze sešel 1 milion Kč!

Aby se nenašli „dobří kamarádi“, kteří by mu odpomohli od získaných peněz,
byly mu zaplaceny dluhy a z účtu má pravidelnou měsíční sumu na obživu.

Jak jsem slyšela, tak vypravuji. Prosila jsem v rozhlase o přeposlání textu relace,
ale potvrdili mi jen příjem mailu. Přesto si myslím, že se o radost, kterou mi toto
vyprávění rozjasnilo prosincovou sobotu, mám s vám podělit.

Jana Jindrová

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je v neděli 21. 2. 2021.
Březnové číslo vyjde 28. 2. 2021. 
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Kalendář na únor 2021 
Bohoslužby

9:30

7.2.

    14.2.

    21.2.

    28.2.

VP 

VP 1. postní

M. Trgalová

P. Ruml

P. Ruml

M. Trgalová

Bohoslužby on-line + určené počty účastníků + Večeře Páně
podle vývoje situace a aktuálního upřesnění

Konfirmandi pátek v 17:00 (on-line)

Křesťan. služba 7. 2. po bohoslužbách

Děti + maminky

Nedělníci

X-cátníci

Naši pěvci VŠECHNA OSTATNÍ SETKÁNÍ BUDOU OZNAMOVÁNA AD HOC

Zpívání DLE VÝVOJE SITUACE

Modlitby Taizé viz webové sborové stránky a sborové dopisy

Hodina pohybu

Biblická hodina

„Obcování“ 

(generace 35-50)

Klub poznávání

Křeslo pro hosta 25. 2. senátor Ing. Petr Šilar (on-line)

Staršovstvo 4. 2. v 19:00 (on-line)

Ostatní ---

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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