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Diakonie aneb setkání s Bohem ve službě bližnímu

„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mně jste učinili“ (Mt 25, 40)

Většina z nás ten novozákonní text dobře zná. A přesto: Ani se nám nechce
uvěřit tomu, že by Bůh mohl přijít tak blízko. Na dosah ruky. Ruky, která buď
pomůže, nebo nepomůže. Tím, co děláme a neděláme, se přímo dotýkáme Boha.
Nekonečného Boha, který je nade všechno naše pomyšlení, stvořitele všech věcí,
viditelných i neviditelných. To, co uděláme nebo neuděláme tváří v tvář chudým,
slabým a trpícím, se přímo dotýká Boha. Kde jsou oni, tam je i Bůh. Jaký je to
zvláštní  Bůh!  Nikdy  nebyl  v  našem světě  tolik  a  tak  nadosah  přítomen  jako
v trpícím a umírajícím Ježíši. Bůh na kříži. A právě tak je přítomen v trpících
a umírajících dodnes. A ve všech bližních námi lidmi zavržených, odepsaných,
vyřízených. Nám se zdá a připadalo to tak i mnoha lidem v biblických dobách, že
jsou Bohem opuštění a od Boha zavržení.  Ale to je jenom zdání,  klam, šalba
a mámení nás, „Jobových přátel“, kteří těm trpícím dáváme „dobré rady“.. On je ve
skutečnosti s nimi, On k nám v nich dokonce přichází. Přichází v chudých, slabých
a trpících zblízka i zdaleka, v unavených a vyčerpaných, zklamaných a zoufalých,
v lidech, kteří téměř nebo už docela ztratili naději. Často k nim patříme i my sami.
Ztrácíme naději, právě tak jako víru. Stačí se podívat kolem sebe. Naše rodiny, naše
pracoviště, naše společnost, náš bolavý svět - copak nejsme tak často i my unavení
a vyčerpaní, zklamaní a zoufalí, copak i my neztrácíme občas naději? Místo života
přežívání, místo činorodosti letargie a apatie, jako kdybychom vyhořeli a už v nás
nezbyla ani jiskra, natož pak plamen. Bůh se nám ztrácí z očí, nedohlédneme,
nerozumíme... Ptáme se: „Pane, proč? Pane, kde jsi? Kde jsi, Pane?“ Ticho. Mlčení.
A najednou se vynoří překvapivá odpověď: Tam, kde lidé trpí. A tam, kde jsme se
odhodlali podat pomocnou ruku, i když dobře víme, že nemáme sílu pomoci všem,

Obsah čísla:

1-Diakonie aneb setkání s Bohem ve službě bližnímu | 2-Výtah z jednání staršovstva 
| 3 Pěvci zpívali v Sebnitz |‑  4 Noc literatury |‑  6-Bohoslužba za krajinu | 7-Trpělivý 
kaktus | 7-Jubilanti v červnu | 8-Kalendář na červen 2015



i když sami sobě pomoci neumíme. Dovolím si teď osobní vzpomínku z konce
šedesátých let dvacátého století: Byla pořádná zima, chodil jsem na střední školu
a v zasněžené chaloupce v Jeseníkách, daleko od lidí a od civilizace nás bylo asi
třicet mladých lidí včetně  několika studentů teologie. Věděl o nás jenom hajný
(kterému jsme v létě pomáhali v lese), nebo jsme si to tenkrát alespoň mysleli.
(Hajného – a nejen jeho - později opakovaně vyslýchala státní bezpečnost a do
Jeseníků jsme museli přestat jezdit.) Mezi těmi bohoslovci byl výraznou postavou
pozdější vikář naší církve v České Lípě, ještě později ale také topič, mluvčí Charty
77, a posléze i farář tohoto sboru, Miloš Rejchrt. Venku se kvapem stmívalo a on
s kytarou v ruce, na stole notový papír a tužku, dokončoval text písně, přesněji
řečeno překlad  či  přebásnění  písně  z francouzštiny.  Písní  přeložil  řadu  a  ještě
mnohem víc jich sám napsal. Já teď vzpomínám na tu, kterou jsme zpívali při
večerní pobožnosti toho večera v zasněžené chaloupce v Jeseníkách, a především
na text, který se mi nesmazatelně vryl do paměti, aby se opět znovu vynořil, když
jsem to mnohokrát v životě tak moc potřeboval. Najdete ji ve zpěvníku Svítá pod
číslem 143. Zazpívejte si ji kdykoli, třeba i jenom potichu! Tenkrát mi odpověděla
na  některé  palčivé  otázky,  na  rozdíl  od  mnohých  kázání,  kterých  jsem slyšel
nepočítaně. A ta odpověď na nejenom mojí zoufalou otázku „Kde, Pane, jsi?“
zůstává pro mne po více než třiceti letech stejná: „Kde jsem druhým ku pomoci
podal ruku ochotnou, tam uprostřed temné noci zřel jsem Pane, slávu Tvou.“

Daniel Heller

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 7. 5. 2015 v 19:00

• Předsedou staršovstva byl zvolen br. kurátor Mašek.
• Na  staršovstvo  zavítal  jako  host  br.  Ruml,  poděkoval  za  zvolení  a  péči

o přípravu  bytu,  po  nastěhování  požádá  o  členství  v  našem  sboru  a  bude
vypomáhat kazatelsky. 

• Potřeboval by zůstat v armádní službě o dva měsíce déle a nastoupit na sbor až
1. 11. 2016 (podle nových vojenských zákonů může jeho nástupce nastoupit až
1. 10. a měsíc je třeba na předání agendy). Požádal staršovstvo o rozhodnutí,
zda souhlasí s posunutím nástupu do funkce z 1. 9. na 1. 11. 2016, s tím, že
pokud staršovstvo rozhodne jinak, termín 1. 9. 2016 dodrží. Po jeho odchodu
a diskusi staršovstvo rozhodlo schválit nástup 1. 11. 2016 - trváním na nástupu
1. 9. 2016 bychom ohrozili práci vojenských kaplanů.

• Br. Heller upozornil na možnost, že by administrátorka sboru s. Ridzoňová byla
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na dobu do nástupu nového faráře povolána za farářku na částečný úvazek (0,3),
mj. s ohledem na přislíbený rozsah její práce ve sboru. L. Ridzoňová: souhlasí,
pokud  bude  souhlasit  staršovstvo  i  sbor.  Povolací  listinu  a  další  formality
připraví br. Mašek a br. Heller, je nutné přesně specifikovat práci nad rámec
administrace  sboru.  Volba by  mohla  proběhnout  na  mimořádném sborovém
shromáždění již v červnu.

• Do konce května probíhá sbírka JJ (zatím na účtu cca 40 000,- Kč).
• Na Svatodušní svátky sbírka pro Diakonii určená pro „Domov Diakonie pro

seniory“ v Hradci Králové a „Domov Radost“ v Plzni.
• Rekonstrukce  bytu  probíhá,  kotel  není  potřeba  vyměňovat.  Synodní  rada

s rekonstrukcí souhlasí, výši její participace projedná br. kurátor po dokončení
s br. Strakou.

• Zamykání kanceláře - s. Růžková předala klíč sborové sestře.
• Odemykání  a  zamykání  sborových prostor  v  neděli  –  organizačně zajišťuje

sborová sestra.
• Další otázka klíčů se bude řešit na příští schůzce staršovstva.
• Sborová zásilka ze  SR -  hlavně nabídka účasti  na Husovských slavnostech

a prosba o pomoc   dobrovolníků všech věkových skupin, třeba i na pár hodin.
• Informace  ze  seniorátu,  z  hospodářské  komise  synodu  a  o  2.  setkání

„Střešovické iniciativy“ dne 5. 5. v Libni věnované změnám v ČCE v důsledku
odluky od státu (br. Heller, br. Mašek).

• br. Černohorský zajišťuje pojištění sborových prostor s pojišťovacím agentem.
• 19. - 22. května proběhl plánovaný bazar šatstva, sborům v Jičíně a Libštátě

můžeme s radostí  poslat dohromady 80 000,- Kč. Děkujeme všem, kteří  se
v této akci angažovali.

Pěvci zpívali v Sebnitz

Ústí nad Labem, Děčín, za hranicí Bad Schandau, ještě kousek dál a pak zpět.
Tak vypadal cestovní itinerář Našich pěvců v neděli 10. května. Přijali jsme totiž
opětovné pozvání k vystoupení v evangelicko-luteránském kostele Petra a Pavla
v Sebnitz. Část NP vyrazila tímto směrem o den dva dříve, aby si její členové
mohli  déle  užít  krásného  kraje  Českosaského  Švýcarska.  Nicméně  i  nás
„jednodeníky“ čekal kratší výlet či procházka v půvabném Křinickém údolí, kde
se k nám většina víkendujících Pěvců připojila. Kompletně jsme se pak scelili
v Sebnitz. Toto „město umělých květin“ jsme si i prohlédli, potvrzujeme tedy, že
výlohy na náměstí jsou vyzdobeny tímto dříve nejznámějším zdejším artiklem.
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Pak už nás čekal Peter-Pauls-Kirche, rozezpívání, zkouška, občerstvovací pauza.
Program  našeho  koncertu  zahrnoval  výběr  z Dvořákových  Biblických  písní
a skladby německých autorů, aktuálně i část z oratoria Jan Hus od Carla von
Loeweho. Posluchači tleskali, tedy doufejme přijali náš zpěv příznivě. Odjížděli
jsme spokojeni a unaveni jen přiměřeně. Postupné a krásně barevné zapadání
slunce při zpáteční cestě příjemně zakončilo tento den.

Madlenka Kesl

 Foto: Ervín Kesl

Noc literatury 
Ve středu 13. května bylo v našem sboru jedno ze stanovišť projektu Noci

literatury 2015, který probíhal na území Prahy 6.
V  našem  sboru  herec  Ivan  Řezáč  četl  úryvek  z  knížky  Akvarely  pro

Mengeleho  polské  autorky  Lidie  Ostałowske (*1954),  bývalé  disidentky
a reportérky  spjaté  od  roku  1989  s  deníkem  Gazeta  Wyborcza.  Patří  mezi
nejvýznamnější  autory spojené s fenoménem popularity polské školy literární
reportáže. Ve svých textech z pomezí žurnalistiky a beletrie se věnuje těm, kteří to
mají  v  životě  těžší:  etnickým menšinám,  lidem na okraji  společnosti,  ženám
a mladým lidem ze subkultur. Vedle Akvarelů pro Mengeleho vydala také knihu
o středoevropských Romech Cikán je cikán (2000) a výbor reportáží z tzv. Polska
B Bolelo to ještě víc (2012).
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Ještě cituji  oficiální  popisek ke knize:  Výjimečná publikace známé polské
publicistky věnující se nejen holocaustu. Ústředním motivem je osud brněnské
rodačky  Diny  Gottliebové-Babbitt  (1923–2009),  která  byla  deportovaná
z Terezína do rodinného lágru v Auschwitz-Birkenau. Válku přežila díky tomu, že
pořizovala přímo pro Mengeleho věrné portréty vězněných Romů, které chtěl
použít  pro  svoji  pseudovědeckou  práci,  jelikož  akvarel  dokázal  odstín  kůže
zachytit věrněji než tehdejší barevná fotografie. Kniha Akvarely pro Mengeleho
však vypráví nejen o osudech středoevropských Romů a Židů během holocaustu.
Příběh dodnes trvajícího sporu o vlastnictví portrétů, které Gottliebová vytvořila,
otevírá také otázky týkající  se paměti a dědictví holocaustu a také kolektivní
a individuální  identity.   Kniha  byla  v  Polsku  nominována  na  nejprestižnější
literární cenu NIKE (2011).

Knížka byla na místě i v prodeji  a já už jsem ji  jedním dechem přečetla.
Příchozí, včetně organizátorů projektu, byli mile překvapeni naším sálem, vůbec
nečekali, že by uvnitř normálního činžovního domu něco takového mohlo být.
Navíc po desáté večer nečekaně dorazila i autorka (to je ta paní s krátkými vlasy
a s brýlemi na fotce), tak to bylo moc milé. Kolik přesně lidí k nám přišlo ještě
nevím, ale odhaduji tak kolem 300. 

Marta Študentová
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Bohoslužba za krajinu

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci  s  občanskými
sdruženími  a  s  městskou  částí  Praha  Suchdol  zvou  na  již  osmou
EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU v  sobotu  6.  června  2015
v 15.00 na levém břehu Vltavy, na zahradě nad Sedleckými skalami.

Bohoslužbě  předchází  pouť  od  kostela  Stětí  sv.  Jana  Křtitele  v  Dolních
Chabrech v 10.00.

Kázáním  poslouží  Sandra  Silná,  farářka  Církve  československé  husitské
a generální  sekretářka  a  mluvčí  Ekumenické rady církví.  Účast  dále  přislíbili
kazatelé a duchovní Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve,
Starokatolické církve, Církve bratrské a Obce křesťanů.

Po bohoslužbě uvede ředitel Ekumenické akademie Jiří Silný besedu na téma
Česká krajina a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Více na
www.drahan.chabry.cz.

Anna Hejlová
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Trpělivý kaktus

Po třech letech nám opět vykvetl kaktus. Úžasný veliký bílý květ na vrcholu
krabatého pichlavého těla. Květ se chystal dlouho, možná měsíc, možná déle.
Nevím přesně, nejsem dobrý pozorovatel. Na vrcholu kaktusu, trochu zboku se
objevil výstupek, pomaličku se zvětšoval. Krása a ušlechtilost květu byla dlouho
skryta. Připravoval se. Dozrával. Vím, že nebude kvést dlouho. Ale nemyslím, že
je to pomíjivá krása. Je to krása, která se dlouho chystala. Plnost. 

Kaktus je trpělivý. Možná proto, že mu nic jiného nezbývá. Možná nám taky
často nezbývá než být trpěliví. Čekat. Až rozkveteme. Až zjistíme, k čemu je naše
čekání, jaký smysl mají šedivé dny. Až skončí bolest. Až... 

Pane  Bože,  Ty víš,  co  nás  trápí,  Ty  víš,  jak  je  čekání  těžké.  Věříme,  že
pochopíme. Prosíme o trpělivost. 

L. Ridzoňová

Jubilanti v červnu

Růžena FUKSOVÁ 90 let  Pavel  DRÁB 70 let 

Josef BLAŽEK 88 let Petr SCHINKMAN 65 let

Blanka SOJKOVÁ 75 let 

Přejeme, aby jim Pán Bůh žehnal a byl jim milostiv.
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Kalendář na červen 2015

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

  7. 6. s VP

14. 6. rodinná

21. 6.

28. 6.

Miloš Rejchrt 

Lenka Ridzoňová

Zdeněk Susa

Pavel Ruml

Biblická hodina Úterý v 17:30

Děti Nedělní škola: neděle v 9:30

Mládež a dorost Úterý 19:00

x-cátníci 23.6. (úterý) v 19:00 ve sboru. 

Základní biblické pojmy – téma „srdce“.

Naši pěvci Středa 18:30 

Křesťan. služba 21. 6. po bohoslužbách

Klub poznávání po prázdninách

Hodina pohybu po prázdninách

Setkání s hostem po prázdninách

Staršovstvo 04.05.06 19:00

Zpívání ve 
Stodůlkách

Pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 22. 6. 2015.

Prázdninové číslo vyjde 28. 6. 2015.

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.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz,  dejvice@evangnet.cz,  č. ú 2400319773/2010
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