
Březen 2015

Hledejte a budete nalezeni

Pán Ježíš říká v Kázání na hoře také: Hledejte a naleznete. Těmito slovy 
jsme vyzváni  k aktivitě.  Věřit  neznamená oddat  se netečné pasivitě  nebo se 
odevzdat do rukou nevyzpytatelného osudu. Máme Pána Boha hledat, máme 
hledat Boží království. Hledání je důležité a má také zaslíbení: naleznete anebo 
lépe,  budete  nalezeni.  V tom  hledání  najednou  s překvapením  zjistíte,  že 
nejenom vy hledáte Boha, ale on hledá vás a vy jste to nevěděli nebo jste si to 
nepřipustili. A tak dojde k setkání, Bůh nalezne vás, budete konečně nalezeni. 
Hodně dlouho mi vrtalo hlavou, jak to myslí apoštol Pavel, když píše do Filipis: 
„Snažně běžím, abych dosáhl dokonalosti, abych ji uchvátil,  načež uchvácen 
jsem od Krista  Ježíše“.  Pavel  se  dal  do  běhu,  hledání  a  Kristus  ho  nalezl, 
uchvátil, přemohl. Myslím, že tomu konečně rozumím. Tak to prostě je. Jsme 
Pánu Bohu, jsme Pánu Ježíši Kristu vzdáleni a on nás hledá, ale my to nevíme. 
Není tomu tak, že by se před námi záměrně skrýval. Chyba je v nás. A teprve, 
když se vydáme na cestu za ním, začneme hledat, zjistíme, že on hledá nás 
a dojde k setkání. Jsem konečně nalezeni, jsme jím uchváceni. Vždy si při tom 
vzpomenu  na  odstaveček  z katechismu  kolegy  J.  Nohavici.  Píše  v něm 
o Jaroslavu Šimsovi. J. Šimsa je velkou osobností novodobých církevních dějin 
-  evangelický  „svatý“  z dob  První  republiky  a  druhé  světové  války.  Neměl 
evangelické  kořeny.  Stal  se  výrazným křesťanem až  v dospělosti.  Za  druhé 
světové války skončil v koncentráku, kde zemřel ke konci války na skvrnitý 
tyfus. Nakazil se od malého chlapce, když mu obětavě sloužil. Krátce před smrtí 
psal traktát s názvem: Jak jsem se stal křesťanem. Nedokončil ho, ale právě 
v něm je věta, která vystihuje přesně, co jsem chtěl povědět. Šimsa píše: „Jak 
jsem  se  stal  křesťanem?  Vydal  jsem  se  spolu  s jinými  na  cestu  hledání
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a uprostřed hledání sám jsem byl nalezen“. To je ono. Takové je hledání víry. 
Hledáme a hle, světe, div se, sami jsme nalezeni. A ještě poznámku ke slovům 
„spolu s druhými“. Při  tom hledání je důležitá církev, společenství, společné 
čtení Písma, modlitby, rozhovory, sdílení. Vzpomínám na doby mládí, kdy jsme 
jezdili spolu s druhými na biblické kurzy. Hledali jsme a byli jsme oslovováni 
Pánem Bohem skrze  přednášky,  rozhovory,  sdílení.  Mnohý  z nás  nalezl  při 
těchto příležitostech i životního partnera, partnerku. A vlastně každé bohoslužby 
jsou takovým společným hledáním. Vždy, když v neděli vykročím za kazatelnu, 
tiše  se  pomodlím:  „Bože,  pomoz,  aby  skrze  mne,  nástroj  tak  nedokonalý 
v Tvých  rukou,  zaznělo  alespoň  jedno  slůvko,  jedna  věta,  kterou  bys  mohl 
použít a oslovit posluchače v jeho nouzi či pýše.“ 

Petr Hudec

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 5. 2. 2015 (trochu zkráceno)

• konal se farářský kurs – téma: Bolest a naděje. Úvodní pobožnosti měli bratři 
a sestry z českých zahraničních sborů – např. br. Kalousek z Rumunska, sestra 
Provazníková z Bohemky na Ukrajině. Hovořila o věrnosti Bohu, o vytrvalosti 
a trpělivosti  v těžké  válečné  situaci.  Dále  zaujala  např.  panelová  diskuze  – 
zvláště  z CB  soudce  Kubů  z Č.Budějovic  a  senátor  Michálek  z KS.  Oba 
projevují obdivuhodnou statečnost a odhodlanost jednat z pozice víry ve svých 
profesích vzdor složitostem života.

• obdrželi jsme ze SR pokyn k volbě P. Rumla za faráře, seniorátní výbor pověřil 
s. f. L.Ridzoňovou vedením volby v neděli 15. 3.

• ve  Střešovicích  se  konalo  seniorátní  setkání  k otázkám  samofinancování  – 
informace podali J. Mašek a M. Tichý

• Jan  Mašek: setkání  navázalo  na  tři  celocírkevní  dotazníkové  akce  s  cílem 
ujasnit, co si představujeme pod pojmem diakonické a rozvojové projekty a jaká 
část odlukových peněz by na ně měla připadnout. Názory jednotlivých sborů na 
jejich využití nejsou stejné. Polovina sborů včetně Dejvic navrhla pomalejší 
přechod k samofinancování a 15 procent na projekty, druhá polovina rychlejší 
přechod a 25 procent. Proto ještě před synodem (5. května v Libni) by se mělo 
uskutečnit další takové shromáždění, včetně synodálů ze seniorátu. SR nechce 
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vnucovat jednotnou strategii sborům, spoléhá na to, že sbory v rámci diskuse 
najdou řešení. Diskuse se dotkla těchto témat:

• Jak  vnímáme  nastávající  změny  v životě  církve  spojené  s postupným 
zastavením státní podpory ve sborech?

• Je  cesta  k samofinancování  nezbytně  spojena  s využitím  restitučních 
prostředků?

• Existuje ve Vašem sboru prostor pro nové projekty, nové aktivity?

• Řešili jste otázku, jestli je ve Vašem sboru žádoucí učinit v tom, co již ve 
sboru děláte jako službu, péči,  pomoc potřebným na čistě dobrovolné 
bázi, posun k (dílčí, postupné) profesionalizaci?

• Postačí nám pro budoucí postupné osamostatnění církve vyřešit jenom 
financování? 

• Jak  se  liší  pohled  jednotlivých  sborů  v našem  seniorátu  na  budoucí 
soběstačnost?  Neměli  bychom  hledat  řešení  společně?  Máme  dost 
informací  o  ostatních  sborech  u  nás  v seniorátu,  čím  žijí,  jaké  mají 
problémy? 

• Marek Tichý: - diskutováno o dvou blocích: 

• 1. samofinancování církve 

• 2. jak použít prostředky, které teď přicházejí od státu.

investice:  naše  církev  má  nyní  mj.  2  investiční  fondy,  do  kterých  se 
rozdělují finanční prostředky přitékající od státu. 

• Otázky: Postačí samofinancování?  Je třeba měnit organizační strukturu církve?

• další:
• projekty, které bychom mohli nabídnout

• procenta určená na projekty a do PF jsou stanovena na 5 let, ne na celé 
přechodné období

• jaká je vize, kam by se naše církev mohla ubírat (nejde jen o finance)

• br. Mašek: byla sice vyslovena pochybnost o účelnosti mezičlánku v podobě 
seniorátů, ale také naopak, že by se měl posílit hlas seniorátů při rozhodování 
o budoucnosti toho kterého sboru

• následovala  diskuse,  která  se  soustředila  na  otázku  spolehlivého  uložení 
a zhodnocování restitučně-odlukových prostředků
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• br.  Mašek  upozornil  na  osvětu  v oblasti  obětavosti  –  uvedl  příklad  sboru 
v Libni,  kde  zavedli  „rozpočtový  lístek“  –  aby  se  opravdu  lidem  zjevně 
připomněl  závazek  dávat  nějaké  procento  ze  svých  příjmů.  Na  žádost 
staršovstva rozešle br.  Mašek rozpočtový lístek presbyterům, aby se k němu 
mohli na příštím jednání vyjádřit a rozhodnout, zda něco takového použijeme 
v našem sboru

z dalších bodů jednání staršovstva: 

• br. Mašek předložil Smlouvu o zajištění administrativních služeb, která bude 
uzavřena  s Martou  Študentovou.  Součástí  této  smlouvy  bude  Náplň  práce 
sborové sestry.

• byly stanoveny mimořádné termíny jednání staršovstva: 19. 3., 9. 4. (proběhne 
volba nového kurátora)

• účetními pro tento rok zůstávají manželé Černohorští 

• br. Mašek bude vypomáhat s. Dvořákové s administrativními věcmi kolem akce 
Pomoc dětem v Kongu

• je třeba navrhnout na člena školské rady někoho ze sboru, dále podat návrhy na 
členy DR Diakonie Stodůlky (volba DR proběhne na staršovstvu v dubnu, nová 
rada bude působit do vzniku nového střediska Stodůlky - Strašnice). 

• setkání  u  příležitosti  165.  výročí  narození  TGM v Poslanecké sněmovně se 
5.3.2015 zúčastní D. Heller

• staršovstvo  vyhovělo  žádosti  amatérského  souboru  příčných  fléten  Syringa 
o možnost využívání prostor ke zkouškám souboru 

• Na prosbu Aleny Fendrychové – koordinátorky pro práci s migranty – zda by 
bylo  možné  do  budoucna  poskytnout  místnost  k ubytování  několika  osob, 
odpovídá staršovstvo: v současné době při odcházení farářů by pro nás bylo 
technicky obtížné takovou službu zajistit. Pouze v případě krajní nouze by to 
bylo možno zařídit.

• rozdělení  činností  ve  sboru mezi  dobrovolníky  a  sborovou  sestru. 
Odpovědnost za jednotlivé úseky bude mít vždy jedna osoba: 

varhany –  br. Černohorský 

odpovědnost za bohoslužby – sborová sestra

nedělní služba – presbyterská služba

příprava k vysluhování svátostí – službu konající presbyter a sborová sestra
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biblické hodiny – br. Prosek 

účetní služba – manželé Černohorští

pokladník – br. V. Jenček

mládež – s. J. Stoklasová

setkání dětí – nutno zeptat se s. f. L. Ridzoňové

koordinace nedělní školy – s. I. Hellerová

x-cátníci – br. M. Volný

křesťanská služba – sborová sestra

klub poznávání – s. M. Petříčková 

hodina pohybu – s. J. Prosková

setkání s hostem – s. M. Študentová

diakonie – s. D. Caldová

údržba technického zabezpečení – br. P. Hejl, br. J. Petříček, br. M. Tichý 
(počítače)

distribuce tisku – s. M. Petříčková

sborová kuchyně – s. M. Jílková

zápisy - zapisovatel + verifikace statutárem = budoucí kurátor/ka 

úklid sborových prostor – hledá se pracovník

• k 30. 4. t. r. končí smlouva o pojištění sborových prostor uzavřená u Generali, 
od 1. 5. je třeba uzavřít smlouvu novou. 

• příprava oslav výročí sboru: informace o práci skupiny k 50. výročí našeho 
sboru  (členové  skupiny:  br.  Světlík,  br.  Hlavsa,  br.  Susa,  s.  Růžková 
a s. V. Tichá)

termín oslav: 11. 10. t. r., hlavní kazatel - br. synodní senior, budou pozváni 
všichni faráři, kteří v tomto sboru sloužili

dopoledne – slavnostní shromáždění s VP

odpoledne  –  panelová  diskuze  na  téma:   Křesťanské  sbory  uprostřed 
postkřesťanské Evropy

Staršovstvo odsouhlasilo vyčlenit na oslavy 20 000  Kč 

• další důležitá setkání:

• br. D. Fišer bude mít 90 let, stanoven termín pro posezení s ním 22. 3. 

5



po bohoslužbách

• rozloučení s kurátorem P. Proskem po 30 letech jeho kurátorství – 
stanoven termín 12. 4. 2015 po bohoslužbách

• seniorátní konference v Braníku – 21. 3. – bližší info na www.prazsky-
seniorat.evangnet.cz 

Kmotr

V době, kdy jsem sloužil v Jičíně, dojížděla každou neděli na bohoslužby 
sestra J-ová z vesničky Lháň u Železnice. Za svobodna se jmenovala Šilarová 
a pocházela jako většina Šilarů z Horní Čermné. Občas se objevoval i její manžel, 
který patřil  bezesporu k velmi rázovitým postavám. Malý, zavalitý,  ve věčně 
rozhaleném prastarém kabátu. 

Kteréhosi dne jsem se rozjel J-ovy navštívit. Zarazila mne bída, ve které žili. 
Nejubožejší chaloupka v obci, krytá rozpadlými došky, které zřejmě léta nikdo 
neobnovoval. Jediná jizba. V jedné půli postel a pod peřinou zavrtaný v kabátě 
starý J., který tak přečkával zimu. V druhé polovině u starých železných kamínek 
jeho žena. 

Sestra J-ová opláchla v kastrólu, který zřejmě sloužil mnoha účelům, hrneček 
a nalila mi do něj kozí mléko. Když kdysi T. G. Masaryk navštívil slavného 
L. N. Tolstého, prohlásil prý podivínský spisovatel, že se neštítí napít ze sklenice 
po venkovském syfilitikovi. Já jsem se však z nabídnutého hrnečku s mlékem 
napít nedokázal a vědomě jsem na něj "zapomněl". 

Návštěva mnou poněkud otřásla. Co však podniknout? Žádná Diakonie nebo 
Charita  v  té  době  neexistovala.  Snad  jen  na  ONV,  na  odboru  pro  sociální 
záležitosti  by  mohli  mít  porozumění.  Jednání  by  však  bylo  asi  zdlouhavé. 
Napadlo mne však jméno MUDr. Opatrný! Na gymnáziu studoval s pozdějším 
farářem Otou Proskem a sám se stal vyhledávaným dětským lékařem. V době, na 
kterou  vzpomínám,  byl  primářem  léčebny  pro  děti  s  prenatální  obrnou 
v Železnici,  těsně  vedle  Lháně,  kde  bydleli  J-ovi.  Spolužáci  prý  říkávali 
dr. Opatrnému Evženek, poněvadž byl drobný postavou. Byl však mimořádně 
obětavý a hlavně pomáhal vždy hned. A tak ještě téhož dne, kdy jsem se mu 
zmínil o J-ových, se rozjel na místo, obhlédl situaci a bezodkladně zařídil, aby 
sestra J-ová byla ihned přijata do Domova důchodců v blízkých Mlázovicích, kde 
se i za komunistů udrželo jako personál několik starých řeholních sester. Starý 
J. se tam měl dostat na řadu o měsíc později. 
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Co se ale nestalo! Za několik dní sestra J-ová utekla z Domova k manželovi do 
jejich rozpadlé chýše. To samozřejmě nebylo trestné, ale nikdo se jim už podruhé 
zasahovat do životů nepokoušel. Zanedlouho však sestra J-ová zemřela - spadla 
doma na kamna a prorazila si hlavu. Zlé jazyky tvrdily, že ji děda na kamna strčil, 
ale to byla nejspíše pomluva. 

Tím však pro mne všecko neskončilo. Jednou přišel děda J. za mnou na faru, 
chvíli se se mnou bavil a pak vytáhl z kapsy nevelkou stříbrnou minci, jaké se 
příležitostně razily ještě za první republiky: "To je pro vašeho syna ke křtu!" 
Začal jsem se bránit: Petr byl už dávno pokřtěný a měl dokonce dvě kmotry. Starý 
J. se však nedal odbýt. Žádnou protislužbu nežádal a nechtěl se hnout, dokud jsem 
jeho dar nepřijal. Od té doby, kdykoli mne potkal, se nezapomněl zeptat: "Tak jak 
se vede mýmu kmotřencovi?" 

  Pohnutky, proč naši bližní jednají tak nebo onak, nám občas zůstávají zcela 
skryté nebo nejasné. Chtěl snad děda J. ukázat, že přece jen není takový ubožák, 
jak  by  se  patrně  mohlo  zdát?  Nebo  toužil  po  tom,  aby  ho  někdo  požádal 
o kmotrovství? Anebo...? Nevím, ale byl to pro mne jeden z Božích náznaků, že 
bychom si  neměli  v  církvi  ani  mimo církev  vybírat  jen "fajnové",  "kvalitní" 
a sympatické bližní, kteří vyhovují našemu vkusu. Ještě že tak nejednal Ježíš!

dh

Jubilanti v březnu 

Vladimír Meduna – 95 let 

Jindra Fišerová – 85 let

Miroslav Ptáček – 85 let 

Eva Šejdová – 85 let 

Břetislav Syrovátka – 80 let

Jana Vítková  – 80 let 

Vladimír Jenček – 75 let

Věra Tržická – 70 let

Všem jubilantům vyprošujeme do dalších dnů a let Boží požehnání.

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 24. 3. 2015.
Dubnové číslo vyjde 29. 3. 2015.
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Kalendář na březen 2015

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

 1. 3.  

 8. 3. 

 15. 3. Volební sborové shromáždění

 22. 3. 

 29. 3.  

   3. 4. Velký pátek s VP v 18:30

   5. 4. Hod Boží velikonoční s VP   

P. Hudec

Z. Susa

L. Ridzoňová

P. Hudec

P. Hudec

P. Hudec/A.Hudcová

P. Hudec/A. Hudcová

Biblická hodina Úterý v 17:30, na Zelený čtvrtek v 18:30 čtení pašijí

Děti Nedělní škola: neděle v 9:30
Předškoláci: 19. 3. v 17:00
ZŠ Suchdol: pátek 13:30

Mládež a dorost Úterý 19:00

x-cátníci 24. 3. v 19:00

Sbor Naši pěvci Středa 18:30

Křesťan. služba 1. 3. po bohoslužbách

Klub poznávání 12. 3. v 9h 30 min život a dílo Marka Chagalla a jeho biblické 
poselství.

Hodina pohybu 9 a 23. 3. v 15:00

Setkání s hostem 26. 3. v 19:00 Ota Halama: Husův druhý život v českých 
zemích 1415 – 1620

Staršovstvo 19. 3. v 19:00

Zpívání ve 
Stodůlkách

Pátek v 9:30

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce:
Mgr. E. Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 - Liboc
tel.: 222 360 437, henychova@atlas.cz
Adresa sboru:
Farní sbor ČCE v Praze - Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 607 622 358 (A. Hudcová), 721 141 691 (P. Hudec)
http://dejvice.evangnet.cz,  dejvice@evangnet.cz,  č. ú 2400319773/2010
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