
Poslední
úvodník píši.

Byl  to  zajímavý  společník.  Pro  přemýšlení,  do  rozhovoru,  jako  prostředník
komunikace. Psal jsem je k aktuálnímu tématu nebo k něčemu širšímu. Tištěná
média prý dostávají na frak, Souterrain živ. Během mého sžívání se sborem jsem
dospěl ke třem způsobům „písemné“ komunikace. Emailové dopisy; jeden rok
každotýdenní uvedení do přípravy na bohoslužby, často s nějakou aktualitou ze
sboru či církve; poslední díl písemné komunikace nám určil „covid“. Byla to pro
mě nakonec nejintenzivnější  podoba komunikace se sborem. Ale určitě  tomu
nejvíc pomohl čas, jak jsem se s vámi i sborem víc a více seznamoval. Poslední
rok mi v naší vzájemné komunikaci udělal radost. 

O jedné věci jsme na stránkách Souterrainu v rámci zpráv ze staršovstva psali
půl roku. Když jsme o tom promluvili poprvé nahlas, nastal „rachot“… Co to je
za novoty, jak to, že o tom nikdo nic nevíme? Byla to trhlina na mé radosti psát
úvodníky - „vždyť to vlastně nikdo nečte; vždyť jsem neměl jedinou zpětnou
vazbu;  zřejmě  jsem jako    ̎ kůl  v  plotě   ̎ “ .  A tak  jsem na  konec  pozval
presbytery, aby psali úvodníky oni. Skvělé, moc rád jsem jejich úvodníky četl,
vždy byly pro mě překvapením, navzdory faktu, že jsme se skutečně dobře znali
a už se neměli čím překvapit.

Poslední poznámku nad tímto způsobem komunikace rámuje smutek či lítost.
Bez soudu a kritiky. Myslím, že toho „dopisování“ máme tolik, že se to zkrátka
nedá  všechno  „strávit“.  Vyřčené  věty  zapadnou;  předané  informace  nejsou
zpracovány, fakta překryjí  emoce. Aktuálním příkladem budiž dnešní Výroční
sborové shromáždění. Od začátku epidemie jsme měli veliké problémy s jejich
plánováním  a  přípravou.  Loňské  se  nekonalo  vůbec;  letošní  jsme  nakonec
plánovali na září, abychom měli alespoň trochu jistoty. Náš bdělý „legislativec“
Jenda ovšem v květnu zbystřil, když se ukazovalo, že restrikce ke shromažďování
i riziko nákazy polevují. Svolali jsme se tedy rychle, sešli se také. Je to skvělé, pro



mé  nástupkyně  „čistíme  stůl“.  Na  poslední  chvíli  (absolutně  bez  vedlejších
úmyslů) museli jsme oprášit návrh staršovstva pro VSS na březen 2020, které se
neuskutečnilo. Potřebovali jsme „vyčistit“ starou „slavnou“ kauzu s chrámovou
sbírkou. V návrhu nešlo o „chrámovou sbírku“, ale o kompetence staršovstva,
které zkrátka a nedobře udělalo v r. 2017 chybu a svých pravomocí se zřeklo
a mylně je  přeneslo  na  VSS (nikdo  nejsme dokonalí,  nečekejte  to  od  svého
staršovstva a už vůbec od svých farářů!). Prosili jsme o nápravu našeho omylu,
káli se z chyby; dnešní VSS nás vyslyšelo a vše je „dle řádů“. Oddechl jsem si,
byly by škoda předat kostlivce dámám po mně. Nicméně jsme přesto diskutovali
sbírku… Bratři a sestry – úplně zbytečně. Prosím Vás, abyste nadále směřovali
svoje myšlenky, svoji energii, ale hlavně svoje skutky úplně jinam, než do této
„kauzy“. Vracím se k lítosti, že nám řada informací uniká – tedy ve věci podoby
„chrámové sbírky“- zda během bohoslužeb či po bohoslužbách celá církev již
dávno dospěla k jednoznačnému a jedinému závěru. Sbírka patří do bohoslužeb,
nikoli  na  jejich  závěr.  K tomuto  dospěli  „nejlepší  hlavy“  naší  církve.  Roky
podobu bohoslužeb promýšlí  a připravují poradní odbory Synodní rady ČCE;
pracuje synod, diskutují staršovstva. Chrámovou sbírku budeme mít jednotnou
v celé církvi, jakmile bude synodem přijata nová Agenda. A sbírka bude v rámci
a uvnitř  bohoslužeb.  Z  teologických  a  věroučných  důvodů,  nikoli  kvůli
„prachům“. A to důležité moje sdělení je, že jsem Vám tuto informaci v rámci své
„komunikace“  již  dávno  předal…  Mohli  jste  to  vědět.  Ještě  jednou  děkuji
aktuálně všem, kteří jste se dnes zúčastnili a připojili. Bylo to velmi důležité.
A kvůli  výše  zmíněnému hlasování  nebuďte  vůbec znepokojeni.  Zatím se ve
sboru kolem formy chrámové sbírky nic nemění. Nastane-li změna v celé církvi,
pak se k ní radostně připojte a neplánujte žádnou zvláštní „dejvickou“ cestu, jak
obejít  církevní  řády.  Společenství,  které nedodržuje vlastní  vnitřní pravidla je
odsouzeno  k věčnému  smutku  a  věčným  sporům;  jak  jsme  si  je  ostatně
„vychutnali“ i my. Ale to už jste ode mě slyšeli. Tak tedy k tomu, co jste ještě
neslyšeli!!!     

Tištěná média prý dostávají na frak. Souterrain živ; a přeji, aby žil! Děkuji sestře
E. Henychové, šéfredaktorce. Neuvěřitelná práce a starost. Jejímu choti „Dáňovi“-
i já  pouze tuším, že za práci s grafikou a všemi „technikáliemi“ (komunikace
s tiskárnou,  fyzický  transport  atd.)  je  on  a  „zbytek“  rodiny  Evy.  K tomu  –
připomínání  farářovi,  že neposlal  zápis  za staršovstva,  úvodník či  něco jiného
(gramatická  chyba  –  kdo  za  ni  může  autor  nebo  šéfredaktor??).  Mám  snad
lehkomyslně počítat s tím, že někdo bude po mně zametat třeba můj spěch  ;
hlídání uzávěrky; očekávání, že členové sboru budou toto médium hodně využívat
a pošlou svoje příspěvky, a když, tak v čas? Nepošlou, anebo pozdě … Díky moc,
Evo s rodinou. Držte se, přeji svatou trpělivost s námi všemi a držte Souterrain!!!
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Nevím, kolik sborů ČCE měl, má či bude mít tandem ze dvou farářek. Vypadá
to  „fantasticky“,  já  chci  říci:  „No  a  co?“  Vzpomínám  na  své  „nádherné“
spolupracovnice v taláru, zvláště pak průkopnice této cesty (Evu Nechutovou,
Jarmilu  Strádalovou,  Jarmilu  Kvízovou,  Varu  Pípalovou;  nechci  na  žádnou
zapomenout; měl jsem je rád, byly to fascinující osobnosti ve vší evangelické
pokoře, a ještě k tomu „drbané“, že jsou to „jenom ženy“; ó, bído...). Neměly
a někdy to stále ještě nemají lehké. Protože jsou ženy! Nepřipadá vám to jak ze
středověku? Nebo z dalekých krajin? Ano, je to tak, takoví umíme být i my, čeští
bratři.  Jsem  pyšný  na  sbor,  který  po  této  možnosti  sáhnul.  A svým  milým
nástupkyním přeji dobrou práci a krásný život v našem sboru. Milá sestro farářko
Sašo  Jacobea,  milá  sestro  farářko  Magdaléno  Trgalová;  přeji  zdar  a  radost!
A držte Souterrain! A úvodníky .  

Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva (3. 6. 2021 v 19:00)

A.  NA VĚDOMÍ  
• P. Ruml – řádná dovolená 7. - 18. 7., zbytek v srpnu 
• M. Trgalová – řádná dovolená 29. 7. - 5. 8. a 14. - 24. 8.
A-2. další aktivity s. farářky a br. faráře
• MT: pastorace, návštěvy, pastorálka, intervize, skupinová supervize, účast na 

synodu ČCE – zvolena 2. náhradnicí synodní rady, Křeslo pro hosta, vycházka 
s dětmi a matkami, psychoterapeutický výcvik, kurs Seelsorge, komise 
vikariátu, schůzka KS

• PR: pastorace; předsvatební příprava; konfirmační + konfirmace; ANK; 
supervize; přednášky pro MPSV; přednáška – vzdělávání zdr. sester; 
stěhování; předání bytu stav. firmě  

• Oba: příprava tábora
A-3. Pošta a různé
• SR – nový evangelický zpěvník – objednáno dle přihlášek

• ze 4. sborové zásilky zejména:
◦ Směrnice Krizová komunikace v ČCE
◦ Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí – směrnice
◦ Formáty sborového života – příloha

B.    K     PROJEDNÁNÍ  
B-1. Úpravy farářského bytu
• demontáž kuchyňské linky, pracovní stůl pod počítač > sběrný dvůr. Rozhodnutí

SR: nátěry dveří ani lakování parket se neuskuteční, ale výměna podlahy 
v jedné místnosti. Malování bytu (sbor), úklid – objednáme firmu (MŠ).
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B-2. Uspořádání bohoslužeb v nejbližším období
• po 31. 5. – možnost společného zpěvu ano, rušíme přihlašování účasti
• zachováme základní pravidla i přes léto: 3R, bez shlukování v modlitebně, 

větrání, VP stále na místech
B-3. Diakonie a křesťanská služba
• sestra farářka Jacobea se ve prospěch práce v Dejvicích vzdala předjednaného 

postu koordinátorky kaplanů Diakonie; nové výběrové řízení
• dopis ředitele Suchela – informace o získání části pozemku ve Stodůlkách
• jsme patrony také školy
B-4. Finanční záležitosti (TČ)
• 23. 5. – výsledek celocírkevní sbírky na Diakonii - odesláno 7 280 Kč 
• uzavřena sbírka darů JJ – odesláno 44 200 Kč 
• 20. 6. vykonáme celocírkevní Sbírku solidarity sborů
• další celocírkevní sbírka (na EA) má být 5. 9.
• ET - KJ dar jedné chrámové sbírky 
B-5. Výroční shromáždění 
• termín 20. 6.
B-6. Volby nového staršovstva
• termín: začátek listopadu 2021, sestavení kandidátky nejpozději na říjnové 

schůzi
• návrh staršovstva pro VSS na snížení počtu presbyterů (12 + 4) – zdůvodní MT 
B-7. Hospodářské záležitosti
• oprava vodovodního kohoutku u plynového kotle
B-8. Trvající a nové úkoly
• úklid sklepa P. Hejl, úklid bytu po rekonstrukci – první týden v srpnu, najmeme 

si firmu, 
• PR + JM + MŠ – příprava podkladů pro předání sboru
• předání sboru 30. 8.
B-9. Z došlé pošty a různé k rozhodnutí
• MT – S. Weinfurter, student konzervatoře prosí o možnost uspořádat koncert – 

návrh – pátek 25. června od 18.00 
• MŠ děkuje znovu za konfirmaci

C.    TÉMA  
C-1. Výjezdní zasedání staršovstva
• termín 17.-18. 9. Běleč

Pavel se s námi loučí…
Pavle, víme, že se zatím do důchodu nechystáš. Co plánuješ dělat, až uzavřeš
„dejvickou“ kapitolu?
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Do důchodu jdu a rád bych v něm pracoval jako nemocniční kaplan na částečný
úvazek na svém bývalém pracovišti-tedy v Ústřední vojenské nemocnici. Moje
osobní zkušenost z tohoto května mi ovšem připomíná krásná lidová moudra,
např. „lidé plánují, Pán Bůh se směje“, „člověk míní…. Vypadalo to totiž, že se
důchodu nedožiji… Někteří nyní projevujete lítost nad tím, že odcházím; že jsem
mohl a měl pokračovat. Děkuji za to, je to hřejivé. Ale nemohl a nechtěl. Při mém
povolání  bylo  zřejmé,  kdy  dosáhnu  důchodového  věku,  tedy  na  jak  dlouho
můžeme můj úvazek stanovit (přetáhli jsme se souhlasem církve o rok). Takže jde
o přirozené střídání „generací“, času neporučíš. Bylo mým rozhodnutím opustit
vojenskou kaplanskou službu; chtěl jsem skončit jako farář na sboru. Děkuji vám
všem, že jste mi to svojí volbou umožnili. Nebyla to jenom procházka, ale nelituji
ani svého rozhodnutí ani žádného dne s vámi. Návrat do kaplanské služby je
využití  času  milosti,  pokud  je  Pán  Bůh  přidá.  Neplánovaně,  nečekaně,
neuvěřitelně, stal jsem se kdysi dávno kaplanem; kromě povolání Páně, jak jsem
to slyšel, mohl za to bratr farář Jaromír Dua, který mě dovedl do armády. Zde
jsem se potkal nejen s vojenskou duchovní službou, kterou jsem spolu zakládal,
ale stejně tak se službou nemocniční, která byla taktéž v plenkách. Již před tím
jsem ovšem ze sboru docházel  do továrny,  kde jsme po pět  let  hledali  cestu
k „průmyslové misii“. A se souhlasem dejvického staršovstva jsem se mohl po
celý můj čas v Dejvicích věnovat také fotbalovým nadějím na Dukle Praha. Mám
krásný život. V lednu jsem souhlasil a přijal pozvání na místo předsedy Asociace
nemocničních kaplanů. Je to organizace, které jsem mnoho dlužil a rád bych něco
z dluhu splatil.  

Neodstěhoval  ses  daleko.  Je  šance,  že  se  budeme  občas  potkávat
i v budoucnu?

Do naší krásné Prahy 6 jsem přišel v lednu 2006 a rád v ní budu žít až do smrti.
Takže  příležitosti  k nahodilým i  „tématickým“ setkáním zajisté  budou.  Jinou
otázkou  je  setrvání  v členství  ve  sboru.  Opakovaně  se  toto  téma vracelo  na
jednání synodů, zvláště tehdy, když to někde začalo „skřípat“ -  tedy starý se
neodstěhoval a „působil“ dál, a mladému to nedělalo dobře. Kdybych se dokázal
držet úctyhodného odkazu jednoho z mých předchůdců, pokorného služebníka
Božího bratra „Dáni“, nebyla by moje přítomnost v našem sboru problémem. Ale
myslím si, že je dobré, abych odešel; abych přenechal ženám kolegyním i vám
svobodný  prostor  a  současně  posílil  některé  z malých  společenství  okolních
vesnických sborů. Nápad už mám a mj. jde o rodný kraj mé milované babičky
Marie… (Ostatně jeden z našich údů mi sdělil - písemně, nikoli do očí - že jsem
z vesnického sboru a o velkoměstský sbor typu našeho dejvického jsem se neměl
vůbec pokoušet, takže půjdu zpět, kam patřím). Omlouvám se vám všem, komu
jsem během mé služby ve sboru ublížil. Omluvte a zapomeňte…  
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S prací faráře  máš už bohaté životní zkušenosti. Poradil bys něco člověku,
který přemýšlí, že by šel dnes studovat teologii?

Ať jde, protože vstoupí na cestu plnou dobrodružství a prožije krásný život. Ale
ať  se  pořádně  připraví.  Jsem rád,  že  jsem stár  a  nezastihne mě  již  finanční
osamostatnění církve. Po svobodě jsme volali z dob totality; dostali jsme ji plnou
náruč, zázrak se stal;  ale  ke svobodě patří  také povinnosti  a  množství práce.
Nemám rád zobecňování, takže se omlouvám za tento můj názor; že totiž nevím,
jak moc je církev na toto náročné období připravena. Zažil jsem osobně a slyšel
i od kolegů v posledních letech v církvi řadu projevů, které jsem dosud neznal;
a zdá  se  mi,  že  roční  vliv  „Covidu“ ještě  „naložil“.  Přibylo  hrubosti,  neúcty
a napětí.  A to  stále  ještě  pracujeme „za  státní“.  Nechci  to  vidět,  až  budeme
pracovat jen za „naše“- horko těžko shromážděné prostředky. 

Co máš na farářské práci  nejvíc rád? Proměnil  se v tomto nějak tvůj
pohled během tvého života?

Moc rád jsem připravoval kázání. A nejkrásnější na nich bylo to, když došlo
k souznění  se  sborem a  kázání  se  stávala  „kolektivním“  plodem víry.  To  je
„nářez“, když to „vane“. - Myslel jsem si, že se nebudu příliš hrnout do stavění -
takže jsem stavěl stále (sluší se dodat, že sem patří množné číslo - tedy stavěli
jsme se staršovstvy a sbory). Mrzí mě, že jsem v našem malém „pronajatém“
prostoru  nedokázal  motivovat  staršovstvo  ani  sbor  téměř  k ničemu.  Krásná
rekonstrukce kanceláře a místnosti Nedělní školy je na pět let dost málo… (Za tu
dobu stál v Orlických horách třicetimetrový kostel, kompletně zrekonstruována
patrová veliká fara,  opravený památník Jednoty bratrské; obávám se, že jsme
v Praze absolutně přetíženi; díky presbyteři za vaši práci a čas!!!...) V dalších
našich prostorech by to chtělo; díky moc Jílkovým za kuchyň!!!  A ještě k práci
farářské - samozřejmě, děti, mládež, tábory, vaření… všechna legrace s tím…
V neposlední  řadě  musím  zmínit  ty  naše  nejvěrnější,  ušlechtilého  ducha,
pravidelné účastníky biblických hodin, podpora u bible, která k farářovi patří…
A vůbec  nechci  na  nikoho  zapomenout  -  Stodůlky,  každý  pátek  nefalšovaná
radost, protože prýštila od tzv. „postižených“. A práce ve farářském tandemu?
Posila, možnost sdílení, podpora. A diskuse. Díky, Majdo!

Je naopak nějaká činnost, která patří k farářským povinnostem a kterou
děláš nejméně rád?

Byrokracie. Cháááááááá… Naprosto děkuji bratru kurátorovi Maškovi a celému
staršovstvu! Drtivou většinu té nejotravnější byrokracie vzali na sebe!

Existuje něco, co lidé vlastně za povinnost faráře běžně nepokládají, ale ty
v tom přece vidíš smysl? 

„Kostelničení“,  tedy  „služba  přítomností“  na  faře.  Je  to  někdy  mimořádně
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náročné pro život rodiny (pamatuji, jak mi vyprávěl kolega farář z Valdenské
církve z Itálie,  jak na konci minulého století  faráři  u nich prchali  z far  a žili
v pronajatých bytech někde jinde a do sboru dojížděli), ale současně je to velmi
„sborotvorné“. V tomto ohledu bydlení v Dejvicích poskytovalo mnohem více
klidu a soukromí než „vesnické fary“, ale zase již do této doby přibyly mobily.
Můj tarif z církevní mobilní sítě s neomezeným voláním byl mimořádně dobrou
investicí… Jsem hluchý po těch stovkách hodin. Ale často někdo něco zapomene,
je třeba otevřít, pomoci sousedovi atd…fara je fara…  

Je něco, co tě v posledních letech ve farářské službě překvapilo, zaskočilo?
Viz. předchozí otázka o napětích… Ale tím nebudu končit, protože ta napětí

a spory jsou „jenom práce“. To důležité v církvi se děje jinde. Několikrát, vždy
při střídání míst nebo na nových štacích, kázal jsem kázání na článek Apoštolské
vyznání víry - věřím, „svatou církev obecnou“. Vy jste to kázání už slyšeli před
pěti  lety,  takže si  jej  29. 8.  ještě jednou „dáme“. Moc se těším. Věřím totiž,
„svatou církev obecnou“, a mohl-li jsem v ní pracovat a žít, bylo mi „svátkem“.
Děkuji.

Milý Pavle, děkujeme ti za tvé odpovědi i za práci, kterou jsi v našem sboru
poctivě vykonával. 

… a my se loučíme s Pavlem

Pavel  končí.  Těch  pět  let  uteklo  nějak  moc  rychle.  Probírám  se  časem
stráveným v našem sboru a uvědomuji si, že každý farář byl velká osobnost se
speciálním obdarováním. A každý měl to obdarování jiné. Dokázali jsme vždy
tento dar plně využít? 

Na Pavlovi mne nejvíc baví jeho úžasná spontaneita a žitá víra. V Diakonii jsem
slyšela větu: „Pavel odchází, to je škoda, on to tak s těmi dětmi umí.“ 

Nebylo to vždy růžové,  ale o tom právě lidské vztahy jsou! Možná se my
křesťané bojíme být otevření, snažíme se skrývat svoji nelibost, abychom někomu
neublížili, ale tím můžeme ublížit víc. Došla jsem k tomu, že díky spolupráci
s Pavlem, jsem nejvíc poznala sama sebe. Pavle, díky.

Moc  Ti  přeju  pevné  zdraví,  radost  z  vnoučat  a  ze  včel,  hojnost  Božího
požehnání, bez toho by to bylo všecko na nic. A vážím si Tvé kaplanské služby.
Nicméně ještě s námi dva měsíce budeš.

Marta Študentová

Vzpomínka na dejvické biblické hodiny s bratrem farářem Rumlem. 

Slovo úvodem: ,,Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se.“  (Fp,4,4)
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Slova apoštola Pavla v epištole Filipským jakoby předznamenávala atmosféru na
biblických  hodinách  s  bratrem farářem Rumlem.  Kdo  viděl  pořad  ,,Biblická
studna“ s bratrem farářem (TV Noe, 12.4.),  může si udělat jasnou představu
o podobě  dejvických  ,,biblických“,  které  charakterizoval  fundovaný  výklad,
otevřenost a neformálnost. Uvedené vzpomínky vznikly z podnětu sborové sestry
Martiny Študentové. Zadání: ,,Nic oficiálního a oslavného.“ To se snadno řekne,
ale  hůř  napíše.  Vzpomínání  na  jedinečnou  atmosféru  podvečerních  úterních
setkání nesporně ovlivnilo nadcházející loučení. 

Jaké tedy byly naše biblické hodiny? Program byl tradiční: četba biblického
textu a to, čemu se ve škole říká ,,práce s textem“. A právě tato část byla pro
mnohé z nás objevná, neomezovala se jen na vlastní text, ale uváděla do méně
známých souvislostí se Starým i Novým zákonem. Bratr farář nás dokázal zbavit
tradiční žákovské pasivity a vyprovokovat k otázkám a hledání odpovědí. Padly
zmínky  o  domácích  úkolech,  které  jsme  dostávali  paralelně  s  přípravou
konfirmandů.  Je třeba přiznat,  že jsme nebyli  vždy vzornými žáky,  ale tento
přesah byl pro nás velmi cenný. Na hodinách se nemluvilo pouze o zadaném
textu,  ale  také  o  zajímavých  článcích  nebo  knihách.  Když  jsme  měli  zpívat
nějakou netradiční píseň ze Svítáku, tak jsme se trochu bránili, ale bratr farář nás
vždycky se svým typickým úsměvem povzbudil, že to dáme. A tak jsme to zapěli.
Díky tomu se tak vytvořilo vzácné společenství, které občas nabralo i netradiční
podobu.  Osobně  ráda  vzpomínám  na  naši  ,,výjezdovou   biblickou  hodinu“
u nemocné  Jany  Jasné.  Se  zpěvníky,  s  kytarou,  pohoštěním  a  přátelským
popovídáním. Podobným setkáním jsme končili také náš ,,školní rok“. 

S. Hřebíčková

,,Když stáří přichází ...“ je název písně J. S. Bacha z našeho malého zpěvníku,
kterou krásně přeložil náš nezapomenutelný bratr farář Daniel Henych. Mám tím
na  mysli  ,,stáří“  bratra  faráře  Pavla  Rumla,  který  se  chystá  na  odchod  do
aktivního důchodu.

Nemohu nabídnout popis jeho aktivitami jistě bohatě naplněného dosavadního
života,  ale  jenom zavzpomínám na setkání  s  ním. Mimo bohoslužby to bylo
především na biblických hodinách, kterých jsem se rád účastnil. I tam bylo znát,
že bratr Pavel má za sebou mimo jiné zkušenost kaplana armády naší republiky
s patřičným ekumenickým nadhledem. Zvlášť silným zážitkem pro naši starší
generaci byl na těchto biblických hodinách kontakt s konfirmandy, kdy jsme měli
možnost objasňovat si s mladou generací základní otázky o víře, a to i písemnou
formou. Tam jsem si ujasnil, že náročné téma víry lze v řadě případů obtížně
vyjádřit jinak, než vhodnou metaforou, básní, respektive písní. Vedle adekvátního
textového zpracování daného duchovního tématu je tu zřejmě přínosem i hudební
stránka  tohoto  poselství.  Jako  příklad  bych  uvedl  známou  bratrskou  píseň
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,,Radujme se vždy společně“. Nechť zní v našich srdcích! Myslím, že oba máme
s bratrem Pavlem k této písni vřelý vztah. Díky bratře faráři Pavle Rumle! 

Dušan Čurda

Na biblické hodiny jsem se vždy velmi těšila. Úterní podvečer byl významný
den  mého  týdenního  programu.  Myslím,  že  na  biblické  chodili  rádi  všichni.
Zejména ti starší věkem.

V první části jsme probírali biblický text. Druhá část byla volnější, zabývali
jsme se různými tématy.  Náš milý bratr  farář  Ruml vnesl  do té  hodinky jas
a radost. Vždycky jsme kromě známých písní zazpívali při kytaře a klavíru ještě
alespoň jednu ze Svítáku (často pro nás starší neznámou). Atmosféra byla taková,
že se nikdo neostýchal říct, co chtěl. co měl na mysli. A taky jsme dostávali
domácí  úkoly!  Leccos  jsme  doma  promýšleli  a  snažili  se  své  myšlenky
formulovat. 

Stále si myslím, že Bible je základ a její studium pomocí teologie je důležité.
Biblické hodiny s bratrem farářem Rumlem nám byly v tomto studiu velkou
pomocí. 

Jana Jasná

Přiznám se,  že  po  nástupu  dlouho  vyhlíženého  nového  faráře  bratra  Pavla
Rumla jsem byla zaskočena. Jsou faráři, pro které je Evangelium základem pro
zvěstování radostné zprávy. Jsou i tací, kteří dokáží přistupovat k hlásání Božího
slova zejména využitím brilantních řečnických schopností. Bratr Pavel na mne
zpočátku působil jako kazatel, který vstupuje na území pohanů, a není si jistý, že
Bibli známe. Trvalo mi dlouho, než jsem se smířila s jeho aktualizací a reakcemi
na  současné  dění,  i  když  vím,  že  křesťan  nemá  být  lhostejný  k  dění  ve
společnosti.

Biblické hodiny byly také jiné, než jsme byli zvyklí, ale zaujetí bratra faráře pro
Skutky  apoštolů  jako  dobrodružství  zrodu  Církve  zabralo.  Probírali  jsme  je
zvolna.  Ožily  nám  vytrvalostí  apoštolů,  kteří  přes  všechny  útrapy
a pronásledování hlásali Ježíše jako Spasitele všech, Židů i pohanů. 

Sdělení, že chce bratr farář Ruml náš sbor předčasně opustit, mě proto ranilo.
Nebylo to lítost, ale zklamání. Nestojí náš sbor za to, abychom společně hledali
další cestu!? Nevím, zda pomohl společný pobyt v Rakousku, ale loučíme se až
teď. Naše rozloučení je zbaveno trpkosti, místo ní nastoupí vděčnost a nejspíše
i lítost. Čas a i covid pracoval ke vzájemnému přijetí a ocenění. Náš sbor se
nerozklížil a bratru Pavlovi jsou mnozí vděčni za pomoc v obtížích, které jsme
museli prožít. 

Díky tomu, že bratr farář stále slouží ve Vojenské nemocnici, mohlo několik
našich zesnulých odejít s útěchou a rozloučit se se svými nejbližšími. V dobách

9



nejpřísnějších zákazů byl bratr farář s nejhůře postiženými. Nevíme všichni, jak
oba  manželé  Rumlovi  svým  nasazením,  v  tichosti  a  s  ochotou,  pomáhali
mnohým.

Osobně  jsem  velmi  vděčná  Pavlovi  a  Marii  za  jejich  pochopení  a  pomoc
v nelehké situaci, kterou bych bez jejich pomoci těžce zvládala. 

Moje vzpomínky na čas strávený s farářem Pavlem Rumlem budou pestré. 
Jana Jindrová

Na  biblické  hodiny  s  bratrem  farářem  Pavlem  Rumlem  vzpomínám  ráda.
Začínali jsme četbou Skutků apoštolů. Je to jedna z knih Nového zákona, kterou
všichni  známe  z  vlastní  četby  i  z  kázání.  Nikdy  předtím jsem se  nedostala
k soustavné  četbě  s  podrobným  výkladem  a  případným  srovnáním  s  textem
evangelií. Byla to pro mne objevná zkušenost. Jako pokračování připravil bratr
farář List Římanům. K naší lítosti jsme se kvůli covidu dostali jen k začátku. 

Pravděpodobně  se  i  ostatní  zmíní  o  našich  úkolech.  Jejich  témata  někdy
souvisela s látkou konfirmandů. Přiznám se, že se mi do nich pokaždé nechtělo,
ale bylo moc zajímavé poslouchat, jak jsme to každý vzali z jiného úhlu pohledu.

Na našich biblických jsem oceňovala vždy dobrou náladu bratra faráře, kterou
jsme se všichni nakazili a zapomněli na každodenní starosti. 

Jana Poláčková

Na biblické hodiny jsem začala docházet až v posledních dvou letech. Pokaždé
byly  pro  mne  příjemným zážitkem a  těšila  jsem se  na  ně.  Když  jsem byla
požádána, abych něco o nich napsala, vzpomněla jsem si na biblické hodiny, které
bývaly u nás na Slovensku v kuchyni,  protože v kostele byla zima. Biblické
hodiny se totiž konaly pouze v zimním období, kdy na vesnici nebyla práce na
polích a v zahradách. Tehdy se naše veliká kuchyně jednou týdně proměnila na
modlitebnu. Z kanceláře se přinesly lavice a židle, jídelní stůl posloužil jako stůl
Páně. Čtením a výkladem z Písma posloužil jen táta. 

V dejvickém sboru mne proto oslovil přístup bratra faráře Rumla, který nás
aktivně  zapojoval při výkladech z Písma naším čtením a následnými rozhovory.
Něco takového jsem neznala a velmi jsem to ocenila. 

Naďa Sleziaková

Rád vyjadřuji velké díky bratru faráři Pavlu Rumlovi za pěkné chvíle, strávené
nad  Písmem  při  pravidelných  biblických  hodinách,  kdy  nám  svým  svěžím
a zasvěceným výkladem přibližoval Boží slovo. Avšak nezůstalo jen u výkladu,
býval i rozhovor a také se zpívalo v rytmu swingu  ze zpěvníku Svítá. 

Těšili jsme se na tuto chvíli, na společenství kolem Písma a cítili jsme, že i bratr
Pavel  rád s námi tyto pocity sdílí. Nepochybně by byl bratr farář rád, kdyby tato
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dobrá a velmi důležitá sborová aktivita i nadále pokračovala. 
Pavel Prosek

Připojuji se k ostatním, kteří se s bratrem farářem Pavlem Rumlem - ač neradi -
teď loučí. Jeho výklady na biblických hodinách byly pro mne velmi oslovující.
Bratru faráři vděčím za velkou osobní pomoc. Když už jsem nezvládala péči
o nemocného manžela, zařídil jeho přijetí do Vojenské nemocnice a když byly
zrušeny kvůli pandemii návštěvy, zprostředkovával dál naše kontakty. To byla
velká pomoc pro nás oba. Za tuto službu  i za poslední rozloučení s ním ve sboru
velice děkuji. 

Milý bratře faráři, každé setkání s Vámi bylo velmi pěkné a radostné. Kdykoli
jsem se s Vámi setkala, celá jsem pookřála. Takže velké díky, kéž Vám Pán Bůh
žehná za všechnu radost a pomoc, kterou rozdáváte. 

Jana Oliveriusová

Slovo na závěr

Vzpomínání  na  jedinečnou  atmosféru  našich  podvečerních  úterních  setkání
nesporně ovlivnilo nadcházející loučení. Co tedy říct na závěr? 

Milý bratře faráři,  na našich dejvických biblických hodinách nám bylo
dobře, bude se nám stýskat. Děkujeme. 

Našeho milovaného faráře nelze snadno popsat. Přesto se o to pokusíme: Pavel
je muž mnoha tváří a schopností. Dokáže s vámi diskutovat o Bibli, přitom vařit
výtečný porridge, do kterého vám vzápětí přidá ještě svůj domácí med. A za
chvíli, samozřejmě až po poledním klidu, ho možná uvidíte „koučovat“ fotbal.
A však i při tomhle všem si pro každého dokáže najít chvilku na rozmluvu a radu.
Strávil  s  námi  spoustu  času  hraním  her,  učením  se  biblických  knih  a  taky
procházkami. Motivoval nás k životu ve víře a vždy nás uměl nějak rozveselit,
když jsme se necítili dobře. Jsme moc vděční za tu celou cestu, kterou s námi
prošel. 

Pavle, jsi ten nejlepší, nejvíc 'cool', nejzábavnější farář, jakého jsme si mohli
přát.  Budeš nám moc chybět.  Máme Tě strašně rádi  a doufáme, že nějakým
dalším výletem s námi v budoucnu nepohrdneš. No není to krásné? No je to
krásné!!!! 

Tvoje mládež

Tykání. Můj táta byl farář a na vesnici padesátých a šedesátých let byl kněz
něco jako Boží posel, vážený, ctěný, u lidí měl respekt, všichni se k němu chovali
s úctou.  Nepamatuji  si  ani,  že  by si  s kýmkoli  jiným,  kromě bratrů  farářů  –
kolegů, tykal. Stejně tak, jako ostatní, jsme i my doma projevovali tátovi úctu.
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Měli jsme ho rádi, ale spíš jsme k němu vzhlíželi a měli k němu respekt. Tento
přístup ke kazatelům slova Božího mi zůstal, i když jsem dospěla. Vážila jsem si
jich, měla jsem je ráda, ale měla jsem před nimi respekt a odstup. Obrat nastal až
u bratra Pavla Rumla, který pro mě vnesl do toho svého farářského poslání kus
normálního,  obyčejného,  člověčího  přístupu  ke  svým  „ovečkám“.  Kdy  jsem
viděla,  že  sedne  do  auta  a  odveze  bezdomovcům  jídlo,  přiveze  někoho  na
bohoslužbu nebo biblickou hodinu, nařeže dříví, v rozhovoru se členy sboru je
bezprostřední a stejně tak bezprostřední jsou jeho krásná kázání. Služebník Boží,
který pomáhá a dělá, co je potřeba, zkrátka „normální“ člověk. Cítím k němu
velký respekt jako k člověku i kazateli. A odstup? On sám jako první přistupuje
k lidem bez odstupu. A tak jsem se nakonec odhodlala i já. Při jedné příležitosti
jsem navrhla tykání Marušce a taky Pavlovi, i když jsem s tím měla ještě nějakou
chvíli problém.

Díky Pavle.
Naďa Sleziaková

O  loučení. Loučení  s  někým,
kdo  dal  sboru  tolik,  od  té
nejmladší po nejstarší generaci,
kdo se vždy zajímal o každého
jednotlivého člověka a nelitoval
svého  osobního  času  na
žádného, je těžké. Bratře Pavle,
děkuji Ti za Tvoji odvahu, Tvůj
skvělý  humor,  za  Tvoji
srdečnost,  lidskost,  optimismus
a za  Tvá krásná kázání.  Když
jsem  se  dozvěděla  že  od  nás
odcházíš, vybavila se mi scéna
z knihy  Prorok  Chalíla
Džibrána. Dovol abych Ti slova
z ní přidala na cestu, s přáním
všeho dobrého na této cestě.
„Nechť  nás  mořské  vlny  od

sebe neoddělí a roky, které jsi strávil mezi námi, nechť se nestanou vzpomínkou.
S tebou k nám vstoupila duše a tvůj stín byl světlem na našich tvářích. Velice jsme
tě milovali. Němá však byla naše láska a zahalena byla závojem....vždy tomu bylo
tak, že láska nepozná svou vlastní hloubku až do chvíle odloučení.“

Díky za všechno Pavle,
Šárka Skaláková
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Prázdniny
Netroufám si srovnávat, co je krásné a co je ještě krásnější, jak to zní ve známé
písničce Petra Hutky. Krásné je asi všechno, z čeho máme radost, na co se těšíme.
Teď, před začátkem dovolených a prázdnin to je právě letní vzduch, vonící lesní
paseky a posečené louky. A také podvečery u táboráku,  voda,  plody přírody.
Možná i  modrý mořský obzor  se spoustou slunce,  hory,  památky,  cizokrajná
kultura  a  exotické  stavby.  To  všechno  je  velmi  dobrý  důvod  ke  vděčnosti.
Připomíná nám to Boží dobrotu. Pán Bůh nám tento krásný svět dal, aby se nám
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v něm dobře žilo. A nám se žije dobře, i když mnohdy reptáme a často, velmi
často  zapomínáme  za  to  děkovat.  Což  je  chyba,  protože  s vděčností  souvisí
vědomí, že na to všechno nemáme automatický nárok, ale že to je nezasloužený
dar. A dary dostáváme proto, abychom je sdíleli s druhými.

K tomu mnohému, co dostáváme a co máme sdílet, patří i čas. Proto je namístě
vděčnost našim farářům a všem bratřím a sestrám, kteří v nedávných nelehkých
měsících  věnovali  množství  času  vzájemnému  povzbuzování  nejen  těch
nejpotřebnějších,  ale nás  všech,  a  pomáhali  udržet  předivo  sborového života.
Vnímáme to o to naléhavěji, že se po prázdninách rozloučíme s bratrem farářem,
jeho osobním nasazením a brilantními kázáními. Díky za vše, těch pět let uteklo
jako voda.

Teď před prázdninami patří velký dík také rodičům a učitelům, prostě všem, kdo
se věnovali dětem, aby se i v mimořádných podmínkách něco naučily, dozvěděly,
aby jejich čas nebyl promarněn. Aby poznaly samy sebe a – jak říkal Komenský –
povznesly se k Bohu. K tomu potřebují nás dospělé, náš čas, naši péči a naše
věrohodné příklady a svědectví.

Když  dar  času  sdílíme  s druhými  a  žijeme  ho  pro  druhé,  má  smysl.  Není
„zabitý“.  A tak  k těm  krásným  věcem,  za  které  máme  děkovat,  určitě  patří
i usměvavé tváře všech, kterým jsme dali něco ze sebe a svého času.
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Možná je trochu odvážné spojovat prázdniny s výhledem na Boží království.
Ale zdá se mi, že každá krásně, radostně a vděčně prožitá chvíle je ochutnávkou
toho,  co  nás  v plnosti  teprve  čeká.  Každé  dobro,  přijaté  od  Pána  Boha,  je
povzbuzením, abychom na cestě k cíli neztratili naději. Takovým dobrým darem
je i čas odpočinku sedmého dne a věřím, že i čas prázdnin.

Jan Mašek

Fotka z oslavy narozenin Laďky Mejsnarové
6. června po bohoslužbách jsme v úzkém kruhu oslavili 40. narozeniny Laděnky
Mejsnarové. Měli jsme velkou radost (a Laďka také), že po dlouhé době mohla
navštívit bohoslužby. Žije teď v domově v Sulické ulici. A byli jsme také rádi, že
se sešla skoro celá rodina - Laďky sestra Radka a dva její synové Dan a Tomáš.

Marta Študentová

Pavlova fota v čísle: J. Hlavsa

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je v neděli 22. 8. 2021.
Zářijové číslo vyjde 29. 8. 2021. 
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Kalendář na červenec a srpen 2021 
Bohoslužby

9:30 on-line na

http://dejvice.evangnet.cz/
line-vysilani

4. 7.

11. 7.

18. 7.

25. 7.

1. 8.

8. 8.

15. 8.

22. 8.

29. 8.

5. 9.

VP

VP

křest

P. Ruml

M. Trgalová

P. Ruml

M. Trgalová

P. Ruml

M. Trgalová

M. Otřísal 

G. Reininghaus, P. Ruml

P. Ruml

A. Jacobea, M. Trgalová

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

Přímý odkaz na YouTube kanál „ČCE Praha – Dejvice“:

https://www.youtube.com/channel/UCw6RIL-UOfsQl2tI8Ik-_Fw 

Konfirmandi po prázdninách

Křesťan. služba 27. 6.

Děti + maminky po prázdninách

Nedělníci po prázdninách

X-cátníci po prázdninách

Naši pěvci po prázdninách

Zpívání po prázdninách

Modlitby Taizé po prázdninách

Hodina pohybu po prázdninách

Biblická hodina po prázdninách

Klub poznávání po prázdninách

Křeslo pro hosta po prázdninách

Staršovstvo 7. 9. v 19:00

Ostatní 3. 7. – 10. 7. Sborová dovolená Rakousko

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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