
 Souterrain  03/2019

„Naberu dech a půjdu,
rázem zbavený pout, svobodu, volnost cítím, dřív jsem se nemoh' hnout …“

 Tato slova ze své písně nám několikrát autorsky zazpíval bratr Tomáš Najbrt na
biblických hodinách pro dospělé. Píseň interpretuje osvobození apoštola z vězení
a nám velmi dobře zapadala k průběžné četbě knihy Skutků. Čteme ji společně již
rok a je strhujícím dokumentem o vzniku a prvních desetiletích církve. Je pro mě
také „důkazem“ Božího působení v dějinách lidstva a obrazem každodenního
života obyčejných lidí. Není mrtvým dokumentem, ale přibližuje nás k ději, který
kdysi začal a v křesťanských sborech se dodnes dokonává a „dopisuje“. 

 Máme mnoho společného s křesťany prvotní církve. Jejich příběhy i úděly byly
velmi rozmanité. Jen občas mohl Lukáš – autor Skutků – napsat: „církev měla
klid… protože ji Duch svatý posiloval“; rád opakovaně uzavíral jednotlivé díly
vyprávění  obratem jako:  „zpráva o tom se rozšířila  … a mnoho lidí  uvěřilo
v Pána“. Jindy ovšem zachycuje pronásledování, útrapy i zmíněné vězení. („V té
době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit…“).

 Pro  Výroční  sborové  shromáždění  právě  dostáváte  do  rukou  podklady
a informace o nedávno uzavřeném roce. Je to slušný výčet mnoha událostí, které
nás loni potkaly; docela dost stránek. Při pohledu zpátky nezbývá než děkovat
Dárci takového života, jaký jsme mohli žít. Loni jsme se ve vzájemném se sžívání
dozvěděli mnoho o druhých, ale i o sobě. Některé obtíže jako bychom zvládli
i v duchu zpěvákových, básníkových slov – naberu dech a půjdu. Pojďme tedy
dál s vděčností v zádech a s vírou v srdci do dalšího roku.

Pavel Ruml
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Výtah z jednání staršovstva (7. 2. 2019 v 19:00)

1. Schválení zápisu minulé schůze, datum příští porady -  čtvrtek 7. března
2019 v 19:00 hod.

2. Duchovenská práce a další shromáždění ve sboru (viz Souterrain a sborový
web)



3. Finanční záležitosti (T. Černohorský): určen termín celocírkevní sbírky na
Křesťanskou službu – 10. 2. 2019

– vydávají se potvrzení o daru sboru
4. Diakonie  (K.  Sýkora,  D.  Caldová):  smlouva  se  školou  po  stylistických

úpravách schválena
5. Z došlé a odeslané pošty: úmrtí br. far. Luďka Rejchrta
– Noc kostelů 24. 5. – rozhodnuto, že nebudeme pořádat
– CČSH – pozvání na konferenci k výročí narození T. G. Masaryka 4. 3. 2019
– poděkování z horáckého seniorátu za sbírku na auto
– pozvání na SR – jednání o výši nájmu za přízemí a byt – farář a kurátor 13. 2.
6. Další úkoly, různé: přednáška Denisy Červenkové: Ticho v životě křesťana –

v jednání některé úterý v březnu nebo dubnu, po biblické hodině
– připomenuto hlasové školení pro předčitatele (W. Dobrovská 28. 2. v 18:30 -

20:00 hod.)
– křest Karolíny a Žofie Langšádlových bude 24. 3. 2019
– uzávěrka příspěvků do časopisu – 14. 2. 2019, na zadní stranu doplnit údaje

o s. farářce
– žádost E. Henychové o články do Souterrainu, které by měla v rezervě pro

budoucí použití
7. Připravovaná celocírkevní Agenda: zahájena diskuse a probrána první část

navrhované  podoby  bohoslužeb  –  diskuse  proběhne  ve  třech  částech
v následujících schůzích; 29. 3.  se zúčastníme Seniorátní  konference,  která
bude věnována témuž tématu

8. Příprava VSS:  schváleny zprávy o životě sboru: „Statistika“ a „Čím jsme
žili” pro otištění v Souterrainu

– uzávěrka, rozpočet, revise – TČ; inventura hotová;
– seznam hlasovných údů – bude vyvěšen do 24. 2. (bez adres).
9. Aktivity sestry farářky a br. faráře: 
PR: supervise 3x
MT: panel o hranicích služby na far. kursu, organizace akce „lego party” 9. 3.

s bránickým sborem 
Oba:  účast  na  konferenci  o  strategickém  plánu,  předkřestní  a  předsvatební

přípravy.

Čím jsme žili v roce 2018

LEDEN

• rozloučení se sestrou Milenou Tůmovou
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• konfirmandi se střešovickými jsou na Hvozdnici
• Naši pěvci při bohoslužbách
• U Matěje ekumenická slavnost k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
• po  připojení  střediska  Diakonie  Zvonek  ke  středisku  Diakonie  Praha  je

podepsána nová smlouva o spolupráci společně se strašnickým a nuselským
sborem, volba nové dozorčí rady proběhne v únoru

• dejvický  sbor  získal  vnitrocírkevní  grant  (DaRP)  „Seznámení  veřejnosti
s modlitebnou na Truhlářké 8”

• úvahy o nové formě chrámových sbírek
• staršovstvo pokračuje v přemýšlení o zviditelnění sboru zvýrazněním fasády

domu
• Dejvické křeslo pro hosta:  Jindřich Šídlo – aktuální  politická situace před

prezidentskými volbami
• Klub poznávání: návštěva výstavy o arcivévodovi Ferdinandovi
• X-cátníci: teologie knihy Daniel

ÚNOR

• diskuze o obsazení druhého far. místa a rozhovor s kandidátkou M. Trgalovou
• zkoušíme možnosti ozvučení sálu
• společná oslava 95. narozenin Hany Adamové
• probíhá rozhovor o významu ztišení při bohoslužbách
• Dejvické křeslo pro hosta: hudební kritik Jiří Černý
• Klub poznávání: Jana Kohoutová – o světle a stínu v obrazech
• X-cátníci: teologie knihy Daniel
• Amnesty International děkuje za zapojení se do maratonu psaní dopisů
• Výstava Diakonie v JAK

BŘEZEN

• rozloučení s bratrem farářem Danielem Henychem
• výroční sborové shromáždění
• oslava 80. narozenin Lídy Janské, sbírka konaná u této příležitosti vynesla

8 550,- Kč a byla věnována na podporu ústeckého seniorátu
• koncert NP u Salvátora – výběr z oratoria Saul od G. F. Händela
• setkání u pomníku škpt. Morávka spolu se střešovickými
• do Souterrainu vloženy seniorátní letáky o financování církve 
• nové postříbření kalichů na VP
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• vaříme polévku pro bezdomovce
• Dejvické křeslo pro hosta: Jakub Čech
• Klub poznávání: M. Študentová - O Kapucínech na Novém Světě
• X-cátníci: teologie knihy Daniel

DUBEN

• slavíme Velikonoce
• ekumenické bohoslužby ke Dni země – katolický kostel sv. Salvátora
• zpíváme a svítáme s Dejvickým evangswingem
• katoličtí  sousedé od sv. Gotharda nás požádali  o přístřeší  pro své aktivity

v týdnu, rekonstruují faru
• do sboru přicházejí manželé Sinclairovi ze Skotska, působící nyní na SR
• Dejvické křeslo pro hosta: Michael Otřísal
• Klub poznávání: N. Sleziaková – O životě v rodině faráře na Slovensku
• výstava panelu o projektu Truhlářská

KVĚTEN

• volební shromáždění, na kterém byla zvolena M. Trgalová druhou farářkou
našeho sboru

• konfirmace
• bazar šatstva pro Diakonii Praha ve Stodůlkách, po odečtení nákladů bylo

odesláno 100 000,- Kč
• koncert syrského kytaristy Aymana Jarjoura pro Diakonii, výtěžek koncertu

26 285,- Kč
• hudební nešpory NP, promluvil vojenský kaplan Jaroslav Kníchal
• zasedání synodu v Litomyšli
• společná oslava 60. narozenin Čestmíra Muzikáře
• ekumenická bohoslužba za krajinu
• Dan Molnár organizuje plavení v dračích lodích po Vltavě
• Dejvické křeslo pro hosta: PhDr. Petr Janyška
• Klub poznávání: Martina Jeličič – Hudba léčí
• X-cátníci: Skutky apoštolů

ČERVEN

• br. farář staršovstvu a následně celému sboru oznamuje, že zvažuje možnost
své rezignace ke konci roku, staršovstvo namítá, že pro to není důvod, a že má
jeho plnou podporu
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• výlet dětí na Petřín a do kostela sv. Vavřince – téma Po stopách sv. Vavřince
(J. Stoklasová, M. Študentová)

• charitativní koncert Našich pěvců u Boromejek v Řepích
• společná oslava životního jubilea Františka Jelínka
• vyhlášen generální úklid sborových prostor
• X-cátníci: Apokalypsa

ČERVENEC

• sborová dovolená v Alpách (organizovali manželé Tichých Jr.) 
• staršovstvo opakovaně a rovněž mnozí členové vyjadřují br. faráři podporu,

četné rozhovory v tomto duchu
• mažeme chleby pro bezdomovce

SRPEN

• děti a Pavel Ruml na táboře společně s nosislavskými
• připravujeme volby poloviny staršovstva

ZÁŘÍ

• Pavel  Ruml  potvrzuje  rozhodnutí  pokračovat  v  práci  ve  sboru,  váží  si
všeobecné podpory

• oslavy 100 let založení ČCE v Pardubicích

• bazar oblečení po Marušce Uhlířové ve prospěch naší křesťanské služby

• začínáme vyplňovat GDPR

• zdárně proběhla seniorátní revize hospodaření sboru 

• Klub poznávání: Jana Kohoutová – O vděčnosti

• Dejvické křeslo pro hosta: koncert Slávka Klecandra u nás ve sboru

• X-cátníci: Víra

ŘÍJEN

• nastupuje nová farářka Magdaléna Trgalová na půl úvazku
• přespání dětí v kostele (M. Trgalová a B. Hejl)
• bazar podzimních plodů ve prospěch křesťanské služby (Draga Bošková, Jana

Cihlová, Marta Petříčková, Naďa Sleziaková, Jana Poláčková)
• Dejvické křeslo pro hosta: Petr Kukal – básník, pedagog, správce twitterového

účtu
• Klub poznávání: Naďa Sleziaková – život v rodině faráře na Slovensku II
• V rámci našeho grantu o Truhlářské přednáška Marty Procházkové v Klubu
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pro starou Prahu v Juditině věži 

LISTOPAD

• volby poloviny staršovstva
• kurátorem zvolen Jan Mašek, jeho náměstkem Daniel Heller
• ve staršovstvu ukončil svoji práci dlouholetý kurátor Pavel Prosek
• instalace Magdalény Trgalové spojená se slibem staršovstva a se sbírkou na

auto pro faráře Horáckého seniorátu Filipa Boháče
• Naši pěvci při bohoslužbách
• začínáme  s  pravidelnou  kazatelskou  výpomocí  uprázdněnému  sboru

v Chotiněvsi
• slavnostní celopražské bohoslužby ke vzniku ČCE
• Den otevřené kanceláře
• manželé Jílkovi začínají s úpravami ve sborové kuchyni
• začala výstava malířky Petry Fischerové
• Vlčí máky. Den veteránů - výtěžek pro Paměť národa
• vaříme polévku pro bezdomovce
• Naďa Sleziaková si bere na starosti organizaci květin na stůl Páně
• Dejvické křeslo pro hosta: Jan Mašek – O tolerančním sboru a modlitebně

v Truhlářské
• Klub poznávání: Pavel Prosek – O Dr. Boháčovi
• X-cátníci: Křest
• zpíváme a svítáme s naším Evangswingem

PROSINEC

• během celého adventu je vysluhována VP o každých bohoslužbách (vyjma
dětských)

• Naši pěvci při bohoslužbách
• prodej výrobků ze Stodůlek
• prodej Obchůdku jednoho světa
• jednání o finančním dědictví po Miloši Jílkovi
• 3.  adventní  neděli  dětské  bohoslužby  (Magdaléna  Trgalová  a  Judith

Stoklasová) a společný oběd 
• maraton dopisů pro Amnesty International, organizuje Dan Molnár
• vánoční koncert Našich pěvců u Salvátora a účast na adventním koncertu ČT
• koncert skupiny Syringa v našem sboru
• Vánoční besídka ve škole a ve středisku ve Stodůlkách

6



• štědrovečerní ekumenické setkání s Biblí a koledami v Suchdole
• Klub poznávání: adventní posezení s Ludmilou Henychovou
• X-cátníci: Blaze chudým v duchu
• Silvestrovské posezení na téma Radost, připravil Pavel Prosek
• prodej společné fotky sboru (foto Ivan Prachenský)

Statistika za rok 2018
K bohoslužbám jsme se sešli celkem 57 x za průměrné účasti 87

VP jsme slavili 19 x za průměrné účasti 82

Nedělní škola byla 45 x za průměrné účasti 10 dětí

Počet členů sboru s hlasovacím právem: 206

Biblická hodina (organizaci má na starosti Pavel Prosek)
od podzimu do svatodušních svátků každé úterý v podvečer 
celkem 26 x za průměrné účasti 9
v roce 2018 jsme s naším farářem četli knihu Skutků sv. apoštolů

Biblická hodina pro mladší děti (Pavel Ruml, Magdaléna Trgalová)
scházejí se ve čtvrtek v předvečer, celkem 15 x za průměrné účasti 5

Maminky s dětmi (od konce roku organizuje M. Trgalová)
setkání 9 x, průměrná účast 3 maminky a 3 děti
Děkujeme sestře Petříčkové za ,,babičkování" a panu faráři za příspěvky. 

Konfirmační cvičení (Pavel Ruml)
Skupina na jaře konfirmovaných, od začátku školního roku 14 x, 4 konfirmandi. 
Jeden víkend jsme se střešovickými konfirmandy strávili na Hvozdnici. 
Konfirmace se konala v květnu, ve dvou po sobě jdoucích nedělích (svědectví 
před sborem; svatodušní svátky s VP). Nova skupina konfirmandů od září: 10 x, 
5 konfirmandů.
V konfirmačním cvičení 2018-2020 jsme se spojili dohromady s předcházející 
skupinou a doděláváme to, co jsme nestihli v uplynulém období. Starší také 
pomáhají mladším svou zkušeností. Současně míříme k tomu, aby děti vytvářely 
větší kompaktnější skupinu. V tomto ohledu je naše setkávání čím dále lepší - 
plné diskusí i radosti. Ohrožuje je - jako v minulé skupině - nedostatek volného 
času dětí, a to dokonce i v pátek odpoledne. Žel tedy, jen výjimečně se nám daří, 
abychom se sešli všichni a na celou hodinu. V příštím roce v tomto bode musí 
dojít ke změně. Jedenkrát se konalo setkání faráře s rodiči konfirmandů.

Náboženství v ZŠ Suchdol (M. Trgalová, P. Ruml)
od září 2018 11 x za průměrné účasti 4
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Klub poznávání (organizovaly M. Petříčková, D. Bošková a J. Kohoutová)
celkem 11 x za průměrné účasti 12 lidí
Otevřená skupina aktivních seniorů, schází se ve školním roce většinou druhý 
čtvrtek v měsíci, zamýšlí se nad různými tématy s hosty a navštěvuje výstavy 
s odborným výkladem. 

X-cátníci
organizaci a většinou i program má na starosti Martin Volný - celkem 8 x za 
průměrné účasti 8
Mezigenerační skupina se schází 1x měsíčně a zamýšlí se nad základními 
biblickými tématy a pojmy. V roce 2018 dokončila téma biblický kánon 
(z předchozího roku), kdy se na každém setkání vykládala teologie vybraných 
knih (Daniel, Skutky, Zjevení). Ke konci roku se zamýšlela nad „křtem“ 
a vykládala smysl a význam textu z Matouše 5:3.

Dejvické křeslo pro hosta (organizuje Marta Študentová, Pavel Ruml)
celkem 7 x za průměrné účasti 37, plus 1 x koncert Slávka Klecandry
Otevřená skupina jak generačně, tak i vně církve, hosté jsou zváni tak, aby 
pokrývali aktuální, závažná či zajímavá témata. Schází se 1 x měsíčně ve školním
roce. 

Nedělníci
scházeli se pravidelně 1 x za měsíc, nově v neděli po bohoslužbách 
celkem 12 x za průměrné účasti 8
Program si zajišťují sami. Koordinátor Filip Härtel, f.h.hartel@gmail.com 

Staršovstvo
sešlo se k jednání 10 x v řádném termínu a 2 x na mimořádné schůzi 
s pravidelnou účastní také náhradníků
V podzimních volbách poloviny staršovstva byli opět uvoleni kurátorem Jan 
Mašek a jeho náměstkem Daniel Heller. Předsedou staršovstva je Pavel Ruml. Ve 
staršovstvu ukončil svoji práci dlouholetý kurátor Pavel Prosek.
Máme 16 řádně zvolených členů, 2 faráře a 4 náhradníky

Křesťanská služba (organizuje Mirjam Růžková) - celkem 10 x 
Křesťanská služba se stará o doručování přání k narozeninám seniorům. První 
přání dostanou 60letí, pak v 65 letech a od 70 výše každý rok. Jde o to, že tímto 
způsobem mapujeme situaci seniorů i na okraji sboru. Poznatky se zapisují a jsou 
pak dále vyhodnocovány.
Dále se snažíme pomáhat členům sborů v nouzi, navštěvovat nemocné a také být 
skupinou, na kterou se s důvěrou lidé mohou obrátit.
Od roku 2019 setkání organizuje farářka Magdaléna Trgalová. 
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V křesťanské službě působí: Mirjam Růžková, Ludmila Henychová, Jana Jasná, 
Jana Poláčková, Jana Oliveriusová, Jindra Zukalová, Jana Kohoutová, Hana 
Volná, Jarmila Nedvídková, Jana Cihlová, Magdaléna Trgalová, Bohunka 
Minárová, Eva Javornická,a Marta Študentová

Hodina pohybu (Jana Prosková)
celkem 12 x za průměrné účasti 7
Určeno pro všechny, kteří mají v pondělí odpoledne čas. Skupina se schází 
zpravidla 1-2 x do měsíce a pod vedením Jany Proskové cvičí-tančí při hudbě.

Naši pěvci (v roce 2018 vedl Filip Hanuš Härtel a Lydie Härtelová)
Členů: 45-50, ø účast - vystoupení: 41, zkoušek: 40, ø účast - zkoušky: 35
Zkouší každou středu, vystoupení v Dejvicích (4 x za rok v rámci bohoslužeb 
vedené F. H. Härtelem)
Koncerty vedené Lydií Härtelovou:
(Händel: Saul 23. 3.), Dejvice (2. 12.), ČT 
Adventní koncert (2. 12.) a Salvátor (20. 12.- Vivaldi: Gloria aj.)

Dejvický Evangswing
Pavel Prosek (kapelník), Kryštof Sýkora, Daniel Heller, Michal Heller, Hana 
Chvojová, Wanda Dobrovská
2 x vystoupení Zpíváme a svítáme ve sboru v Dejvicích, průměrně 30 hostů
Swingová skupina zkouší v prostorách našeho sboru zpravidla v pondělí navečer.

Diakonie ve Stodůlkách 
33 x, průměrná účast 20-40 klientů a personálu
Pavel Ruml, Michal Heller, Karolína Härtelová, Honza Machovec, Magdaléna 
Trgalová
účast na besídkách; uvedení aut do provozu; 1 x svatba pro personál; rozhovory 
s personálem

Za kazatelnou jsme přivítali tyto kazatele:
Pavel Ruml 35 x
Magdaléna Trgalová 6 x
Martin Prudký 2 x
Michael Otřísal 2 x
Zdeněk Susa 1 x
Andrew Prasad 1 x
Petr Macek 1x
David Sinclair 1x
Petr Firbas 1x

Olga Navrátilová 1 x
Joel Ruml 1x
Alžběta Hanychová 1x
Gerhard Reininghaus 1x
Petr Gallus 1x
Jana Plíšková 1x
Olga Mrázková 1x
Jaroslav Knichal 1x
děti z NŠ
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Naši faráři a výpomocní kazatelé kázali mimo náš sbor: 
Pavel Ruml Vinohrady, Roudnice+Libkovice 3 x, Horní Počernice, Škvorec, 
Děčín, Chotíněves, 12 x svatební shromáždění mimo sbor
Magdaléna Trgalová 1 x Chotíněves, Zdeněk Susa 6 x
Od listopadu soustavně kazatelsky pomáháme sboru v Chotiněvsi.

Na varhany nás doprovázeli:

Pavel Prosek 22
Lydie Härtelová 10
Filip H. Härtel 10

Vít Henych 5
Tomáš Najbrt 4
Tomáš Černohorský 3

V Nedělní škole učili:
K. Härtelová, A. Hejlová, B. Hejl, I. Hellerová, M. Hellerová, D. Heller, 
M. Petříčková, J. Petříček, M. Stoklasa, K. Sýkora
Probírali jsme Matouše, Lukáše a Skutky. Organizačně zajišťuje Ivana Hellerová

Setkání katechumenů
1 x s účastí 4, vedla M. Trgalová. 1 x P. Ruml

Posezení u kávy a čaje připravovaly sestry a bratři:
Marta Petříčková, Jiřina Černohorská, Bohunka Minárová, Naděžda Sleziaková, 
Martina Jílková, Wanda Dobrovská, Eva Javornická, Jindra Zukalová, Dana 
Caldová, Marie Susová, Květa Jechová, Ludmila Janská, Jarmila Nedvídková, 
Josef Cimpa, Dylan, Marta Študentová a Jan Mašek
Organizačně zajišťuje Marta Študentová

Pokladnu vede Vladimír Jenček, zástupce je bratr Svatoň

Hospodáři sboru Petr Hejl, Jan Petříček, Dan Molnár

O církevní tisk a prodej knih se stará Marta Petříčková

O zásoby v kuchyni a vaření pro bezdomovce se stará Martina Jílková

Souterrain připravují a vydávají manželé Eva a Dan Henychovi

Přání pro křesťanskou službu maluje a dodává Madlena Prachenská

Sborová fotodokumentace Jiří Hlavsa, Ivan Prachenský

Ozvučení akcí Kryštof Sýkora

Kontakt se střediskem Diakonie Praha zajišťují: Kryštof Sýkora (předseda 
DR) a Dana Caldová

O finance se starají manželé Černohorští

Květiny na stůl Páně Naďa Sleziaková

Ekumenická a mimocírkevní setkání: 
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Naše prostory ke shromážděním v týdnu využívá římsko-katolická farnost sv. 
Gotharda (oprava fary). 
Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách.
Setkání s Biblí a koledami na Suchdole.
Ekumenická snídaně farářů Praha 6: 1 x.
Koncert Podané ruce – s farn. sv. Gotharda (Týden modliteb za jednotu křesťanů).
Farní ples s farností sv. Vojtěcha.
Práce s fotbalovým dorostem klubu Dukla Praha P. Ruml (2 x týdně Po a Čt)

Charitativní akce:
• oslava životního jubilea Lídy Janské, do ústec. seniorátu jsme poslali 8 550,- Kč
• bazar šatstva – po odečtení  nákladů jsme do Stodůlek poslali 100 000,- Kč
• polévka a chleby pro bezdomovce 4 x 
• bazar plodů pro křesť. sl. (Bošková, Cihlová, Petříčková, Sleziaková, Poláčková)
• prodej šatstva po Marušce Uhlířové, výtěžek pro naši křesťanskou službu
• koncert syrského kytaristy Aymana Jarjoura pro Diakonii
• sbírka na auto faráře horáckého seniorátu Filipa Boháče v rámci instalace 

M. Trgalové
• charitativní koncert Našich pěvců u Boromejek v Řepích
• “Maraton psaní dopisů” pro Amnesty Int. – odesláno 84 dopisů (D. Molnár)

Celosborové akce:
• sborová dovolená v rakouských Alpách (60 účastníků)
• společný předvánoční oběd (110 účastníků)
• Silvestrovské posezení s Pavlem Proskem (40)
• dětský tábor společně s nosislavskými, Pavlem Rumlem, Eliškou Henychovou, 

Karolinou Härtelovou a Benjaminem Hejlem

Úpravy sborových prostor
• dovybavení sborové kanceláře
• rekonstrukce kuchyně

Významné události:
• volba a instalace farářky Magdalény Trgalové 

Ze sboru se odstěhovali:
manželé Ženatí, manželé Nadrchalovi, Jiří Hejlek s rodinou

Do sboru se přistěhovali:
rodina Trgalova

V říjnu se manželům Mixovým narodila dcera Karolína

Pokřtěni byli: v roce 2018 u nás nebyl křest
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Požehnání sňatku: 13 x pro nečleny sboru (z toho 1 x voj. kaplan Jan Blažek)

Rozloučili jsme se s devíti sestrami a bratřími:
Leden: Milena Tůmová
Březen: Daniel Henych, Drahomíra Doutlíková, Dana Pelková
Květen: Jana Mejsnarová, Petr Holub
Červen: Milada Betková, Josef Blažek
Srpen: Václav Tichý

Informace ze seniorátu, povšechného sboru a Diakonie Praha:
V loňském roce byli instalováni v našem seniorátu tito kazatelé:
Salvátor – Tomáš Trusina
Vinohrady – Zdeněk Šorm
Dejvice – Magdaléna Trgalová
Nusle – Dan Páleník
Horní Počernice – Alžběta Hanychová
Dan Heller pracuje v předsednictvu synodu a je 1. místopředsedou konventu.
Kryštof Sýkora byl zvolen předsedou dozorčí rady Diakonie Praha
Marta Študentová byla znovu zvolena členkou školské rady MŠ a ZŠ speciální
Zemřel bývalý synodní senior Pavel Smetana

Ještě TICHO  (jen ne hrobové... či kantorské)
Před 14 lety, utíká to, když jsem chystal Sborník k oslavám 80. výročí vzniku
kazatelské stanice v Dejvicích a Bubenči, do úvodníku jsem napsal větu v tom
smyslu, že nikdo nemá čas na jeho přípravu, neboť ve sboru se pořádá a koná
tolik podniků a shromáždění, že na nějaký sborník čas prostě není. Ta věta neměla
naprosto žádný jiný význam. Redakční rada ji však tehdy z úvodníku vyškrtla.
Prkotina  -  prostě  jsem  se  jen  pokoušel  vyjádřit  mnou  dodnes  obdivovanou
i tehdejší  nadšenou  činnost  dejvického  sboru  -  v  letošním  lednovém  čísle
Českého Bratra jsem objevil krásný pojem jurodivou -, s níž jsem se v mládí mezi
svými vrstevníky, prostě dejvickými jurodivými sestrami a bratřími, vždy halasně
chlubil, až jsem mnohým sám připadal jurodivý. Nicméně ve sborovém archivu
se dočteme,  že při  vánoční besídce např.  v roce 1934 se dětem rozdalo 125
balíčků! Byl zřízen, a aktivně se s ním nakládalo, sociální fond, fond nedělní
besídky či chrámový, a mnozí z nás mohou ještě vzpomínat na široký kruh sester,
který ve sboru působil i společensky. A to jsme byli jen pouhá kazatelská stanice.
I to jsem tedy měl tehdy na mysli. Avšak především to bylo tehdejší kazatelské
působení faráře Jana Čapka, za nímž se stahovali hosté z celé Prahy. On svá
kázání a své odvážné farářské politikum bohatě dokládal soudobou hodnotnou
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literární i jinou uměleckou tvorbou, jak ostatně dokazuje i jeho poslední příspěvek
v  našem  časopise,  a  obojím  dejvickou  kazatelnu  mimořádně  obohacoval
a zušlechťoval. Avšak z té i mimořádně živé doby sboru, jak jsem se pokusil
naznačit, si nevybavuji dnešní halas před bohoslužbami. A tak dnes na přípravu
všeho sborového konání hledím již střídměji. Pozoruji také, a nedávné příspěvky
na toto téma v Souterrainu mi to potvrdily, že nejsem sám, kdo na tu horečnou
aktivitu před bohoslužbami hledí poněkud zdrženlivě, a rád bych se vám v té věci
svěřil se svými zkušenostmi. Toto mé vědomí potvrdila sestra Judith Stoklasová
když se nedávno opět podílela na vedení shromáždění.

Vždyť  nad  veškerou  horlivost  ve  sborové  činnosti  vystupuje  především
poslušnost  Slova  Božího,  které  nám  napomáhá  uvědomit  si  vše  zlé  v  sobě
a navzájem se vést ke vzájemnému respektu a usmíření. Ostatně k soustředění
na Boží slovo nás nabádá i prohlášení Synodní rady k 100. výročí naší církve.
A ono ještě přímo před bohoslužbami kvapné dojednávání všech těch bohatých
činností našeho společenství, byť radostné a přese všechno potěšující, na mě tak
nyní o to víc působí rušivě. Nemyslím si však , že to je dáno mým věkem...

Během léta, když sborový zpěv tehdy doprovázel bratr Černohorský, jsem si
s povděkem uvědomil, jak po příchodu duchovního ke stolu Páně bratr varhaník
svou hrou sboru ponechal vskutku dostačující časový prostor k ztišení. Duchovní
i sbor se tehdy po tu výrazně prodlouženou dobu introitu jedinečně soustředili na
vnitřní přípravu pro zvěstování i naslouchání Božímu slovu. Vnímal jsem, že v tu
chvíli to vděčně pociťovali snad i všichni přítomní. A na samém počátku letních
prázdnin jsem byl vděčen sestře Judith Stoklasové, která se při svých ohláškách
vymkla sborové rutině,  kdy se po závěrečné modlitbě ponechává prostor pro
osobní prosby, jenže tak nanejvýš na pár vteřin. To pociťuji jako formalitu, která
naprosto  vylučuje  smysluplnost  tohoto  duchovního sebevyjádření.  Pro  osobní
prosby  sestra  Stoklasová  tehdy  ponechala  prostor i  delší  než  minutu.  Tyto
zkušenosti jsem okamžitě popsal staršovstvu, aby si takové liturgické kroky na
nejbližší schůzi uvědomilo, nechalo upřesnit a zhodnotilo.

Sestry a bratři,  v žádném případě neberte některá má vyjádření  jako jakési
žehrání! - Tato poznámka mě napadla až teď, po úpravě textu, když si uvědomuji
různé souvislosti, a tak mi to tak vystupuje. Není však tomu tak! Má slova nemají
žádný žehravý podtón.

A ke svému zamyšlení si dovoluji přidat prosbu Bohu Otci, aby skrze působení
Ducha svatého náš sbor i  nadále uchovával  v horlivosti  pro jeho dílo,  podle
nadání jednoho každého z nás, v tichosti a pravdě.

Marek E. Světlík
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Náčelník gen. št. Ing. Aleš Opata v Křesle pro hosta
Po velmi  uvolněném a  příjemném zahájení  společenského večera  organizá-

torkou paní Martou Študentovou seznámil generál Opata přítomné s novodobou
historií AČR, která je spojena se vstupem České republiky do NATO a zdůraznil
nutnost zapojení ČR do této nejsilnější bezpečnostní aliance.  V této souvislosti
bylo  připomenuto  již  20.  výročí  od  přijetí  ČR  do  NATO.  V průběhu  velmi
otevřené a přátelské diskuze se přítomní zajímali nejen o nové armádní trendy,
způsob doplňování personálu, postavení žen v prostředí naší armády, zapojení
vojáků do zahraničních operacích, ale také o aktuální informace o případném
stahování amerických vojáků z Afghánistánu či postavení Turecka v NATO.

Poutavé vyprávění o průběhu služby armádního generála Opaty, jeho začátcích
a zkušenostech ze zahraničních operací zanechalo na přítomných hostech hluboký
dojem. V rámci večera byly také promítány záběry z prvních misí AČR na území
Balkánského poloostrova, které byly působivě komentovány válečným veteránem
a zároveň moderátorem večera panem Pavlem Rumlem.

V samotném  závěru  se  hovořilo  o  plánech  armádního  generála  Opaty  po
skončení jeho služebního poměru, rybaření, kynologii a také o rodině. V průběhu
celého  pořadu  Křeslo  pro  hosta  jsme  se  měli  možnost  přesvědčit,  že  v čele
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Armády České republiky stojí velmi respektovaný a erudovaný generál, kterému
není  bezpečnost  občanů  České  republiky  lhostejná  a  který  chce,  aby  se  na
Armádu České republiky mohli naši spoluobčané za všech situací spolehnout.     

plk.gšt. Ing. Petr Čepelka

LEGO párty pro děti
Milí rodiče dětí 5-14 let, srdečně vás zvu i jménem učitelů Nedělní školy na

sborový výlet 9. března tohoto roku, který bude mít letos poněkud netradiční
podobu. Po dohodě s učiteli nedělní školy a s  branickým sborem ČCE jsme se
rozhodli pro akci "Lego párty", která se bude konat na půdě právě branického
sboru ČCE. Nebude tedy na překážku ani velmi špatné počasí. Tento program je
vhodný pro větší skupinu dětí, které naše dva sbory spolu právě vytvoří. Navíc to
bude příležiost pro náš dorost, poznat i další děti z ČCE v pražském seniorátu.

Lego párty je osvědčený program koncipovaný jako jednodenní akce pro děti
z nedělních škol  s možností  pozvat  i  „mimosborové“ děti,  spřátelit  se s nimi
a navázat kontakt s jejich rodiči. Děti i dospělí si při něm hrají na dělníky, jsou
rozdělení do pracovních týmů a pod „odborným“ dohledem stavbyvedoucích plní
úkoly během celého dne. Více zjistíte na odkazu http://www.detskamisie.cz/pro-
deti/legoparty/  (dopoledne plnění úkolů po stanovištích, oběd, který připravíme
pro  děti  na  místě,  zvěstná  část,  stavení  městeček  z  Lega  a  na  závěr  velká
"kolaudace") Organizaci zajišťují především členové naší církve, přestože vznikl
na půdě jiné denominace.

Děti  se  mohou  zúčastnit  s  rodiči  nebo  samostatně.  Bude  možné  je  předat
dospělému  doprovodu  před  naším  dejvickým  sborem  v  8:45  a  taméž  si  je
odpoledne  vyzvednout  v  17.15  hodin.  Hledáme  pro  tento  účel  alespoň  2-3
dospělé na doprovod dětí  a  pomoc s organizací  na místě během dne.  Druhá
možnost je odvézt si děti přímo do branického kostela na 9.30 a vyzvednout si je
tam  v  16.30.  Předškolní  děti  5-6  let  prosíme  o  účast  pouze  v  doprovodu
dospělého. Pokud máte ješě mladší dítě, které by se chtělo s vámi účastnit, prosím
zeptejte se hlavní organizátorky za branický sbor paní Adély Bedrníkové 605 375
764 nebo adela.bedrnikova@gmail.com.

Na adresu z přiloženého letáčku (branik@evangnet.cz)prosím přihlašujte své
děti do 2.3. 2019. Zároveň mi na mou adresu trgalova@gmail.com dejte vědět, že
se vaše dítě účastní a zda žádáte doprovod od našeho sboru. Já pojedu na místo už
na 8.30, abych pomohla s přípravou prostoru. Pokud by někdo chtěl pomáhat
touto formou a přijet o hodinu dříve na místo, rovněž bude vítán. Děkuji a těším
se na viděnou! Se srdečným pozdravem Magdaléna Trgalová, vaše 2. farářka
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Kalendář na březen 2019

Bohoslužby

ve sboru -

neděle 9:30

3. 3.

10. 3.

17. 3.

24. 3.

31. 3.

s VP + křest

Výroční sborové

s dětmi + křest

P. Ruml

shromáždění M. Trgalová

Blahoslav Hájek (P. R. Chotíněves)

P. Ruml

M. C. Putna

Biblická hodina úterý 17:30 hod.

Děti maminky s dětmi: 6. 3. v 9:30

děti - každý čtvrtek od 17 hodin

Konfirmandi pátek 15 hodin

Nedělníci 17. 3. (vždy 3. neděli v měsíci, po bohoslužbách)

X-cátníci 12. 3. 19:00

Naši pěvci středa 18:30

Křesťan. služba 17. 3. po bohoslužbách

Klub poznávání 14. 3. v 10.00 Návštěva výstavy „100 let čs koruny” 
v Císařské konírně. Sraz zájemců je u restaurace Lví Dvůr.

Křeslo pro hosta 23. 3. Jakub Čech

Staršovstvo 7. 3.v 19:00 hod.

Zpívání - Stodůlky každý pátek v 9:15

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 24. 3. 2019.
Dubnové číslo vyjde 31. 3. 2019

Pište, mailujte, na Vaše příspěvky se těší redakce i čtenáři

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.: 739 373 924 (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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