
 Souterrain    9/2020

19:5, aneb „hodit vidle“ do pěti…
… nemyslím hodin (o čase si čmeláčci brumlové zpívávali – do pěti, do pěti,

musíme být u maminky v doupěti – třeba někde pod slámou), já myslím procenta.

Ve staršovstvu jsme si nedávno vyjasňovali smysl rčení: „hodit do něčeho vidle“
.  Wikipedie nám pomohla,  že to  znamená úmyslně  něco pokazit,  překazit,
narušit. Mně se na tomto vysvětlení nelíbí to slovo „úmyslně“. Já jsem se za
svého působení v církvi setkal s hozenými vidlemi do čehokoli mnohokrát. Ale
vlastně  si  nevzpomínám,  že  by  to  právě  v církvi  někdo  dělal  úmyslně.  Spíš
z horlivosti  nebo  dobré  vůle  nebo  křesťanského  zápalu  chtěl  někdo  něčemu
pomoci  a  úplně  se  to  nepovedlo.  Docela  často  jsem se  ovšem v církvi  také
setkával s tím, že někdo hodil vidle ne proto, aby úmyslně škodil, ale aby pohojil
svoje ego. Ego sic pohojeno, nicméně životu to nepomohlo vůbec.

V úvodníku jsem už na jaře hodnotil „přínos“ i škody z působení viru pro sbor
či církev. Narušil nám plány. Výroční sborové shromáždění, které církev stíhá do
konce března,  se  pokusíme dohnat  13.  září.  Další  plánovaná setkání,  oslavy,
radosti, budeme dohánět do konce roku; doufejme, že už bez „vidlí“.

V celocírkevním měřítku mi je líto kampaně, ke které se Synodní rada ČCE
odhodlala a  rozjela  ji  v dobré vůli  připomenout církvi,  že  se blíží  čas jejího
samofinancování, tedy tzv. finanční „odluky“. Myslím si, že virus do ní hodil
vidle v naprosto pro něj geniální chvíli. Právě, když jsme měli: – v hlavě, v srdci
a portmonce si všechno porovnat, - přiznat si , že jsme po odluce od státu volali
po generace; - si spočítat, kolik nás to bude stát; – začít se přesvědčovat, že to je
pro naši víru!!! velmi zdravá kúra; - po době tápání a hledání cest k financování
církve konečně přijmout výzvu, návod, prosbu, radu… přilétlo z východu něco
nečekaného, námi pojmenovaného covid-19 a narušilo našich 5 procent… 

Celý svět sčítá ztráty. Země, instituce, podniky … a také církve…i náš sbor.
Přišli jsme např. o  pravidelný  výnos  pravidelných  nedělních sbírek.  Přišli  jsme
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o účast  mnohých  „neznámých“,  kteří  k nám  téměř  pravidelně  každou  neděli
nacházeli  cestu.  Těžce  hozené  vidle  do  zaběhaných  zvyků  i  do  smělých  či
ustrašených výhledů a plánů.

Přitom v životě je normálně neuvidíte – tento geniální nástroj našich předků. Na
Vysočině jsme v dětství při žních pomáhali a viděli je v akci denně. Velcí chlapi
jimi házeli snopy na vůz. Letos jsem se vezl při noční žatvě na kombajnu. Žací
lišta  devět  metrů  široká  nahradí  řadu  sekáčů  a  i  bez  vidlí  vám  za  zadkem
v okýnku přibývá v zásobníku zrní (60q řepky, 80q obilí na jednu „lejtu“ ). 

Milí přátelé, musíme ty korona vidle vytáhnout. Prosím, abyste pamatovali ve
zvýšené míře na finanční potřeby sboru a církve, i  když jsme museli  změnit
způsob našeho církevního života. Naše zvyšování finanční podpory církve nesmí
být ještě k tomu určeno pouze pro zachování jejího provozu – smutno v takové
církvi, která jej jen udržuje; ale zřejmě budeme muset více a více pamatovat na to,
že  mezi  námi  i  kolem nás  bude  přibývat  lidí,  kteří  budou potřebovat  nejen
solidaritu, ale také „fyzickou“ pomoc. Protože se jich pandemie dotkne velmi
osobně. 

Vržené vidle se z té kupy, kam byly vrženy, dají snadno vytáhnout. Kdyby to
byla  třeba  kupa  slámy,  musíme  vytahovat  opatrně;  co  kdyby  pod  ní  sídlily
čmeldové brumlové, kteří jsou od pěti u maminky v doupěti. Letos se ovšem
vidle zapíchly do jiných „subjektů“. Tahejme je okamžitě ven.

Pavel Ruml

P. S.:  Dopisuji tyto řádky a vidím záběry z Bejrůtu, jehož půlka byla právě
srovnána se zemí... to byly vidle... Chudáci lidi... 

Zápis z mimořádné schůze staršovstva (16. 7. 2020 v 19:00)

Výběr nového faráře 
• Schůze zahájena tajnou volbou kandidáta na místo 1. faráře sboru – řídí 

J. Mašek – výsledek volby 1.kola – A. Jacobea – nadpoloviční většina hlasů – 
zvolena za kandidátku. Oznámení sboru o kandidátce na farářku – JM 
v ohláškách v neděli; PR dopisem sboru ihned. 

A-1. Duchovenská práce
• 6. 9. Eliška Härtelová před svým povoláním – VSS + P. Ruml VP – rodinná 
neděle
• 13. 9. M. Trgalová, P. Ruml VSS, oslavy jubilantů
• 22. 11. + 29. 11. (1. adventní neděle) – konfirmace
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B. K PROJEDNÁNÍ
zásobník na papírové ručníky – WC pro osoby se sníženou pohyblivostí – P. Hejl

B-4. Příprava odloženého VSS – 13. 9.
• nový termín oznámit sboru – sborový dopis PR a začít dávat do ohlášek přes 
celé prázdniny (letní účast)
• seznam hlasovných údů – znovu vyvěsit k aktualizaci
• výroční zprávy pro sbor v březnovém čísle Souterrainu, výr. zpráva pro 
seniorát JM (příloha) – schválena
• koncept programu VSS – připraví PR + JM 
• inventura majetku – zpracována MŠ, MV
• hospodářská zpráva a návrh rozpočtu (projednat) – schváleno
• revize proběhla 2. 3. (revizoři – M. Heller, V. Henych, K. Řezábek; TČ, JM)
• volba nových revizorů – budeme volit nové na 2 roky; koho oslovit (3 členy + 
+ 2 náhradníky)
• výkazy pro seniorát a SR – zpracují TČ a MŠ + JM – schváleno
• povolání E. Härtelové za výpomocnou kazatelku (CZI/14. 2.) – PR, MŠ, JM 
(tajná volba) br. Ruml vysvětlí shromáždění, co znamená „výpomocný kazatel“
• na výročním shromáždění požádat o napravení hlasování o sbírce z r. 2017 
(staršovstvo chybně požádalo VSS o rozhodnutí) – vrátit mandát k rozhodnutí 
staršovstvu – (agenda uvádí taxativně podobu chrámové sbírky), br. Mašek 
přednese na VSS

B-5. Trvající a nové úkoly
• VP vysluhování pro děti – žádost Trgalových: 
• staršovstvo potvrzuje na základě svých předchozích rozhodnutí a na základě 
žádosti rodičů Trgalových – možnost účasti na VP pro dcery Aloisii a Ofélii 
s podmínkami, že dětem bude vysluhován pouze chléb (do konfirmace) a to 
z rukou presbytera či faráře, a že rodiče budou dopředu o účasti dětí u stolu Páně 
vysluhujícího informovat (zvláště v případě hostujících farářů) – odsouhlaseno
• staršovstvo žádá rodiče, aby svoji žádost o přizvání k VP pro své syny odložili 
až po návratu z plánovaného pobytu ve Skotsku – odsouhlaseno
• venkovní úpravy – rozhodnuto, že budeme dále pokračovat v záměru umístit na
budovu případně i kříž smíření z Bílé hory (další varianty – kříž, kalich zůstávají 
i nadále otevřené); staršovstvo potřebuje více informací: 
• PG připraví vizualizaci v pravděpodobné velikosti a barvě – email presbyterům
• PR zašle autorovi prosbu o vyčíslení nákladů – staršovstvo bude informováno 
během léta
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B-6. Z došlé pošty a různé
• PPD (Pražská plynárenská distribuce) – Smlouva o připojení k distribuční 

soustavě – 9. 7. 2020

 Ukazatel do budoucnosti – kříž smíření
Ekumenická  snídaně  farářů  z Prahy  6  nás  v letošním půstu  zavedla  na
Bílou horu, do kláštera sester benediktinek. V jejich krásném a udržovném
objektu  jsme  se  také  dotkli  tématu,  který  letos  propojí  Prahu 6,  církve
i samosprávu, tedy výročí bitvy na Bílé hoře. Při samotném výročí bude na
místě bitvy vztyčen symbolický kříž smíření. Kříž má zajímavou historii.
Autorem tohoto díla je bratr Abraham Fischer z benediktinského opatství
v Meschede  (v  blízkosti  Dortmundu),  který  je  mimo  jiné  také autorem
plastiky „Christuskreuz“, který byl vytvořen pro Ekumenickou bohoslužbu
v Hilsdesheimu v březnu 2017 – v roce výročí reformace. 

 Autor ke svému dílu uvádí:„návrh symbolu ke 400. výročí bitvy na Bílé
hoře se skládá z různých elementů a vrstev.  Vidíme 3 prostorové kříže,
které jsou zasunuté do sebe navzájem. Tyto „souřadnicové“ kříže ukazují
směr  a  jsou  vztyčené  jako  ukazatel.  Uprostřed  jsou  jejich  ramena
spojena/svedena dohromady. Dva kříže jsou vyrobeny ze zrezivělé oceli.
Ukazují  zastaralé  cesty  minulých  dob,  které  hledaly  řešení  rozdílů
především na politické, ale i náboženské úrovni pomocí násilí proti lidem
a národům.  Tomu  lze  dnes  při  seznámení  se  s  historickými  danostmi
a vývojem  událostí  porozumět,  ale  emocionálně  a  duchovně  je  to
nepřijatelné.

Proto  jsou  2  zrezivělé  kříže  „převýšeny“/završeny/nastaveny  nebesky
modrým titanovým křížem, který je ukazatelem cesty do budoucna. Ten
vstupuje  do  kontaktu  s  minulostí,  přijímá  do  sebe  její  otázky
a rozdíly/konflikty, vidí je ale ve výrazně jiném světle“.

Na staršovstvu jsme se opakovaně zabývali otázkou zviditelnění našeho
kostela do křižovatky. Mezi různými návrhy objevil se také náš „farářský“
podnět, využít repliky onoho kříže, který bude vztyčen na Bílé hoře. Autor
díla  s naším  záměrem  souhlasí,  ČBK  a  ERC,  kteří  mají  pro  použití
symbolu  autorská  práva,  náš  záměr  podpoří,  stejně  jako  držitelky
„originálu“, tedy sestry benediktinky. Rádi bychom tento návrh předložili
VSS a uvidíme, zda bude tento umělecko – duchovní – autorský originál
pro nás přijatelný i použitelný.
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Mně se na tom nejvíc zdá vtipné (krom toho, že je to krásné a chytré
dílo),  že  by  náš  evangelický  kostel  zviditelňoval  symbol  smíření,
vytvořený  pro  české  evangelíky  Němcem  a  římským  katolíkem.  Se
záměrem se můžete blíže seznámit v předsálí modlitebny.

Pavel Ruml i za sestru farářku Trgalovou

 
 Kalich nebo kříž

Na schůzích staršovstva již delší dobu jednáme o „zviditelnění“ našeho sboru,
zatím nebyla příležitost o tom důkladně hovořit na půdě celého sboru. Vracíme se
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k tomuto tématu již pokolikáté, vždy s odstupem několika let. Součástí našich
úvah je i případná vnější úprava domu resp. jeho nároží. Je otázka, jestli tam
neumístit symbol, který by zřetelně ukazoval, že nejde o obyčejný bytový dům,
ale že zde sídlí náš sbor. Já osobně se bez toho obejdu – ale to teď není podstatné.

Potíž je v tom, že se neumíme plně shodnout, jestli taková úprava má – nad
rámec nápisu nad vchodem – říci, že zde sídlí sbor ČCE, nebo jen informovat, že
se zde scházejí k bohoslužbám a dalším setkáním v týdnu křesťané. Prakticky se
tento dvojí  pohled projevuje v tom, zda by tím zviditelněním měl  být  kalich
(kalich  s  biblí)  nebo  kříž,  v  tom  či  onom  provedení.  A  tak  si  zkusme
zrekapitulovat, co nám tyto symboly sdělují.

Kříž se dnes považuje za hlavní a srozumitelný symbol křesťanství. To je fakt,
který musíme vzít na vědomí. Nám křesťanům připomíná, že na kříži (ať už za
římských časů vypadal jakkoliv) za nás zástupně zemřel Ježíš Kristus. Je ovšem
otázka  –  jakkoliv  kacířská,  zda  máme kříži  jako  takovému prokazovat  úctu,
takovou, jako činí katolická církev zasvěcováním kostelů „svatému Kříži“. Jméno
Kříž bývalo na seznamu světců a dávalo se dětem. Je to namístě? A když se
v současnosti o kříži mluví jako o protětí vertikály a horizontálou, nebo o čtyřech
světových  stranách,  co  to  má  společného  s Ježíšem,  s křesťanstvím?  Takže,
navzdory všeobecnému spojování kříže s křesťanstvím, které respektuji, se mi
používání  kříže  jeví  jako  lidský  výmysl,  úcta  ke  kterému  ani  není  pořádně
biblicky podložená. Mimochodem, kříž nepatřil mezi starokřesťanské symboly
a jeho  používání  se  rozmohlo  až  koncem  třetího  století  a  hlavně
v konstantinovské éře, poté, co císařovna Helena údajně nalezla kříž z Golgoty.

Naproti tomu kalich, jak hezky shrnul br. farář ve svém kázání 16. srpna, je
v bibli mnohokrát zmiňován, ve věcné i symbolické rovině. Připomeňme si to
proto,  že  je  poněkud  zavádějící  v kalichu  vidět  symbol  české  reformace
a přijímání pod obojí. Za všechny biblické zmínky uveďme dvě, které jsou obě
součástí  vylíčení předvelikonočních událostí.  Jako první  připomínám Ježíšovu
modlitbu v Getsemanské zahradě, ve které Ježíš mluví o kalichu (ne kříži) jako
o obraze svého nadcházejícího utrpení (např. Luk. 22, 42). A druhou je ustanovení
Večeře Páně, jak si je připomínáme každý měsíc. Používaná citace (1. Kor. 11,
25) a shodně i Lukášovo svědectví (Luk. 22, 20) výslovně říkají, že „Tento kalich
je nová smlouva, zpečetěná mou krví …“. A tato smlouva je přece fundamentem
křesťanství  a  naší  víry,  ne?  Takže pokud jde  o  mne,  uznávám sice  kříž,  ale
přiznávám se ke kalichu! A ještě na okraj jedna staromilská poznámka, dnes
možná nedůležitá. Když naši toleranční předkové za svůj symbol zvolili kalich
s biblí, věděli, proč to dělají. Jana Végha, přišlého z Uher, k tomu vedly právě

6



výše  uvedené  argumenty,  ne  historické  vzpomínky.  Tento  důraz  je  znát  i  na
podobě tolerančních modliteben (helvetských), které nestavěly do čela kříž, ale
jejichž středem byl stůl Páně.

 Jan Mašek

Milada Horáková
Milada – tak jsem nazval červnový úvodník, v kterém jsem chtěl připomenout
památku tragicky umučené a popravené sestry. Na konci června jsem se účastnili
vzpomínky  na  ní  před  „jejím“  smíchovským  kostelem.  Kázal  při  něm  bratr
náměstek  synodního  seniora  a  střešovický  farář  Pavel  Pokorný.  Jeho  krásné
kázání vám předkládám.

Pavel Ruml

Vzpomínkové setkání u příležitosti  70. výročí justiční vraždy sestry Milady
Horákové 28. června 2020, před smíchovským kostelem u pomníku od Olbrama
Zoubka

Přivítání: Vážení a milí, sestry a bratři, přátelé, spoluobčané, 
vítám vás jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické. Scházíme se,

abychom  si  připomněli  památku  výjimečné  osobnosti,  naší  sestry  ve  víře,
doktorky Milady Horákové. Včera tomu bylo 70 let, co byl její život ukončen
brutální svévolnou vraždou,  lživě vydávanou za akt  práva. Scházíme se před
smíchovským kostelem, v němž slýchala slovo Boží, jehož farář jí byl oporou,
kde byla konfirmována její  dcera Jana.  Scházíme se u pomníku od Olbrama
Zoubka, který nás zve k tomu, abychom se zastavili, odbočili a zamysleli – nad
sebou, nad svou odpovědností za dnešek tváří v tvář dějinným zkušenostem. 

Z Písma svatého poslyšme příběh z knihy Exodus (Ex 1,15-20):
Je zřejmé, proč jsem vybral právě tento biblický příběh. Porodní báby jsou ženy,

které se nedají zastrašit. Vzdorují totalitní moci ze své víry, která je tu nazvána
bázní před Hospodinem. Ten biblický příběh končí dobře. Rozdíl může být v tom,
že nevzdorovaly tak otevřeně jako Milada Horáková, anebo v tom, že egyptský
farao, představitel totalitní moci v 2. tisíciletí před Kristem, nedospěl k takové
brutalitě, jako představitelé totalitní moci na sklonku 2. tisíciletí po Kristu. Ale
nejde mi teď o vyústění těchto příběhů, nýbrž o vztahy a procesy, které v nich
můžeme vysledovat. Vykazují jistou podobnost a skýtají poučení. 

Farao tvrdí, že Hebrejci představují ohrožení pro jeho lid. Z hlediska vojensko-
strategického je to nesmysl, nejsou dost početní, natož vyzbrojení ani vycvičení.
Ale ohrožují – nikoli egyptský lid – nýbrž faraona a jeho absolutní moc. Hebrejci
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jsou svobodní, svobodomyslní a představují sílu ducha, která se vždy nárokům na
absolutní vládu jakéhokoli člověka bude vymykat. 

Komunisté velmi dobře věděli, že takzvaná skupina Milady Horákové nebyla
vyzbrojena a nechystala násilné převzetí moci. Komunisté, kteří vždy tvrdili, že
hmotné, materiální je prvotní a podstatné oproti ideovému, myšlenkovému, se ve
skutečnosti právě té síly ducha obávali. Jenže to nemohli přiznat. Jakožto hnutí
postavené  na  lži,  museli  Miladě  Horákové  a  ostatním  obžalovaným  násilné
úmysly podsunout.  Lživým momentem bylo také organizování lidových petic
a žádostí o tvrdé odsouzení obžalovaných. Komunisté je prezentovali jako výraz
vůle lidu, a protože lid nyní vládne, musí k tomuto přání soud přihlížet. Jenže ono
šlo o projev lidu nikoli suverénně vládnoucího, nýbrž lidu strachem ovládaného.
A zcela naopak: Milada Horáková nebojovala za sebe, ale za druhé, když hájila
svobodu, demokracii a vládu skutečného práva. 

Proč si dnes sestru Miladu Horákovou a tyto události připomínáme? Pro mne
osobně není prioritou útočit na dnešní komunisty, ačkoli tvrdošíjně trvají na své
lži a nezasluhují si nic jiného než už konečně skončit v propadlišti dějin. Nýbrž
smyslem našeho vzpomínání je povzbuzení k odvaze a pravdivosti. Nemusíme
patřit k těm, kdo jsou zrovna v exponovaných pozicích, angažovaní v politice.
Kdokoli z nás se může ocitnout v situaci porodní báby, obyčejného člověka pod
tlakem, aby se podílel na nepravosti, schvaloval lež, mlčel k bezpráví. Smyslem
našeho vzpomínání je povzbuzení k odvaze a pravdivosti. Nenechat se zastrašit.
Nenechat  se  zatáhnout  do  nepravosti.  Přemýšlet,  jasně  vidět,  umět  rozlišovat
a nebát se. 

V příběhu porodních bab stejně jako Milady Horákové hraje roli víra. Víra se
dnes  namnoze  spojuje  se  stvořením světa  anebo  s  křesťanskými  hodnotami.
Podstatné však je, že víra osvobozuje, zbavuje strachu a vede k pravdě a ohledu
na  druhé.  V dopisech  Milady  Horákové  v souvislosti  s  její  vírou  čteme
o vděčnosti a síle. Svým blízkým píše: „Opřete se o svou víru!“

3 ×
mi byl za toto léto vštěpován výraz smíření,  a  když jsem si to posléze po
shromáždění  16. 8.  doma všechno probral,  uvědomil  jsem si,  že ve skrytu
nádherného lidského snažení - úsilí o smíření, se prosazuje snaha prosadit sebe
sama, bez vůle o novou dimenzi, tolik potřebnou pro odpuštění, jak v tomto
duchu píše  bratr  farář  Pavel  Ruml ve  svém průvodním dopisu  k  jakémusi
monstru.
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K prvnímu mému letošnímu letnímu setkání s myšlenkou smíření došlo na
sborové dovolené v Sola Gratia, kde se také hovořilo o bezesporu záslužném
působení  Ackermannova  společenství.  Sestra,  která  o  tom  hovořila,  však
spisek – podle kterého název toho společenství byl užit –, z počátků 15. stol.
od  Jana  ze  Žatce  –,  přeložila  mylně,  podle  téma  knihy:  Oráč  a  Smrt.
A hovořila dál o sudetských Němcích a o jejich vyhnání či vysídlení apod.
Upozornil jsem ostatní, že spisek se v originále jmenuje Der Ackermann aus
Böhmen  a  tak  i  jako  Oráč  z  Čech  je  i  opakovaně  překládán.  Pozor  ne
Ackermann aus Tschechien. Böhmen byl po dlouhá staletí německý výraz pro
společná osídlení Čechů a českých Němců v Čechách, tak jako ti se po staletí
nazývali  die Böhmen.  Tak to mj.  ve svých přednáškách uváděl  univ.  prof.
Eduard Goldstücker. A teprve začátkem 20. století, v době nárůstu agresivního
německého nacionalismu,  němečtí  nacionalisté,  aby se  vyčlenili  od Čechů,
odkudsi vyhrabali pojem sudety – prý to je keltský výraz pro vlky – a čeští
Němci  se  začali  nazývat  sudetskými  Němci...  Není  pochyb  o  tom,  že  pro
sbližování  národů  je  vždy  potřebné  konání  spolků  jako  je
Ackermanngemeinde či jiná vzájemná setkávání, ale je vždy nezbytné, aby se
nezaměňovaly  pojmy!  Mezi  evangelíky  mám  přátele,  kteří  byli  českými
Němci – jsem přece jenom válečné dítě, ti po válce zůstali v Čechách, kde žijí
dodnes, začlenění i do evangelického obecenství. Jeden dnes již v Domově
pro seniory...  ale  raději  už  dost!  Je to  k pláči!  Navíc  stále  vzpomínám na
významného germanistu univ. prof. Emila Skálu. Na seminářích o německých
dialektech  v  Čechách  bez  okolků  přecházel  do  otázek  kolem  česko-
německého soužití a bez zdráhání i do konkrétních případů své rodiny – jeho
v té době již ovdovělá maminka byla česká Němka a prof. Skála to opakovaně
zdůrazňoval, jako i svou péči, kterou jí věnoval. Na jednom semináři jsem si
to u Skály, díky debatám v dejvické mládeži, našplhal: otázal se nás na tehdy
nejnovější německý překlad Bible. Již dříve o tom ve sdružení hovořil farář
Jan Čapek - o Curyšské bibli. Uvedl jsem to Skálovi hezky německy a  přes
státnice až po postgraduál jsem měl vystaráno. --- Jsem si jist, že v česko-
německých vztazích není zapotřebí usilovat o jakési smíření. Jak upřímní čeští
Němci,  tak  i  takoví  Češi  mají  k  sobě  blízko  –  přirozeně  až  na  pár
nenapravitelných  pomatenců,  kteří  neustále  budou  nastolovat  řečičky
o jakýchsi  reparacích  či  o  odškodnění  za  odebraný  majetek.  Tím  však
nebráním jakémukoli setkávání v pravdě a vzájemném porozumění.

Následným argumentem pro smíření byl a je uváděn sloup Panny Marie na
Staroměstském  náměstí.  Pro  naznačení  svého  problému  si  dovoluji  uvést
úryvek  ze  svého  příspěvku  na  toto  téma  v  Evangelickém  týdeníku  KJ
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z 30/2012.  „Přemýšlím  o  diskusi  o  znovuumístění  Mariánského  sloupu  na
Staroměstském náměstí. Pravda, jsem evangelík, ale upřímně mohu prohlásit,
že mi socha Panny Marie vůbec nevadí. Ba naopak! Ale ten zmíněný sloup je
účelovým  sousoším  a  představuje  daleko  víc  než  samotnou  Pannu  Marii.
Nebudu psát o povšechně uváděných důvodech proti jeho umístění. Nedovedu
však pochopit, že kritici dosud jednoznačně neuvedli protikřesťanský dopad
umístění tohoto sloupu na tak citlivém místě. Nevím, zda se vlastně seznámili
s  celým pomníkem.  Na úpatí  dříku pro  sochu Panny Marie  jsou  umístěny
postavy Božích poslů, andělů. A to v nehorázném, hrůzně pozdně středověkém
vyobrazení,  jak  kříži  propichují  a  mečem  ohrožují  démonizované  lidské
postavy, nebo chcete-li, ďábly v lidské podobě. Je to veskrze nekřesťanské,
temně  středověké  a  doslova  pohanské  vyobrazení  křesťanské  víry  člověka
v Boží vůli, která nás na tomto světě, ať chceme či ne, provází. Teologie dnes,
zvlášť v druhé půli minulého století, se s tímto zákeřným pojetím křesťanství
již vyrovnala; bohoslovci dokázali přeformulovat do té doby do myslí člověka
zadřenou středověkou představu pekla a nebe ...  V křesťanské praxi - mimo
jiné už u Chelčického - konečně přestalo platit násilí! A zde, na soše Panny
Marie,  matky  veškerého  dobra  by  měli  strašit  a  lidi  dobré  vůle  hrůzně
odpuzovat andělé, jak Kristovým křížem vraždí doslova lidské bytosti! A nad
hlavami jim máchají meči. O úloze Panny Marie na sloupu nemluvě. Dupe po
sani představující jinověrce.  Zde mi nejde o ty jinověrce, ale o ten hrůzný
úkol, Panně Marii stanovený tímto účelovým dílem na objednávku.“

Chápu to a vnímám jako urážku křesťanství a nové tažení proti čistotě lásky,
priority křesťanské víry, jak jsem se na konfirmační přípravě učil apoštolovo,
ještě kralické: „...to tré, ale největší z nich jestiť láska.“ Je pravda, že s tou
láskou jsme všichni na štíru a užíváme ji poněkud farizejsky, jak se nám to
hodí: pro jednu a tutéž věc u někoho oči zamhuřujeme, zatímco jiného tepeme
a zostouzíme až hanba! A Panna Marie na Staroměstském náměstí dupe po
živoucím živočichu  -  bratři  katolíci  se  odvolávají  na  jakýsi  překlad  knihy
Zjevení,  kde  vystupuje  žena  sluncem  oděná  se  saní  pod  nohama
a v katolickém myšlení z toho vznikla údajně jakási tradice o panně Marii, byť
všechny ostatní překlady hovoří o měsíci pod jejíma nohama. Jistě, účelově to
nahrávalo protireformační době, ale autor té nové sochy měl být obezřetný a
ne dávat na svou babičku, jak uvádí, jako i bezesporu komise při Biskupské
konferenci,  která to jistě  schvalovala a nezasáhla proti  této  herezi,  tolik  se
příčící  křesťanskému  vnímání  Dobroty  a  Lásky  Bolestné  Panny  Marie.
I profesor  A.  Novotný  ve  svém  Slovníku  takové  heretické  vnímání
jednoznačně rozmetal  jako účelový obraz své doby. Stručně a krátce: toto

10



rozhodně není svědectvím pro smíření!

Právě tak jako ten úradek duchovních Prahy 6 o ekumenickém setkání na
Bílé hoře v duchu smíření, jak jsme slyšeli v kázání... Jen krátce: Již jen ono
svévolné kacířské vyobrazení Panny Marie, jak je pojata na Staroměstském
náměstí,  tomu brání  -  ale  především:  to  ekumenické setkání  smíření  by se
doopravdy mělo uskutečnit ve farnosti, která si výsledek válečné vřavy na Bílé
hoře připisuje za vítězství? Alespoň ten kostel postavený na oslavu válečného
vítězství  by  měl  být  přejmenován,  jako  ostatně  i  ten  starobylý  původně
luteránský na Malé Straně. Pak bychom úsilí o smíření za všechny vzájemné
rány mohli vnímat jako opravdové, nefarizejsky upřímné. Tak jako mi činí
potěšení hovořit a stýkat se s českými Němci, a přirozeně i s těmi, kteří si
říkají  sudetští  - stále prostě platí:  nevědomost hříchů nečiní –, tak s nadějí
chodím na bohoslužebná ekumenická setkání - tolik je potřebujeme –! a mám
blízké přátele,  kteří  nyní  docházejí  na  každou mši  pod nově instalovaným
staroměstským mariánským sloupem.  Ale  jak  píše  bratr  farář  Pavel  Ruml:
„Odpuštění  potřebuje  novou  dimenzi.  V  trvání  na  tom  co  už  je,
pravděpodobně  neuspěje.“  A má  pravdu:  my  řadoví  občané,  věřící,  jsme
smíření již jen skrze své vzájemné lidství, ale je holá pravda, že právě i ono
formální  smíření,  tolik  potřebné  pro  neustále  se  rodící  novou  budoucnost,
skutečně  potřebuje  nové  dimenze,  fakticky  pravdivé  opodstatnění,  aby
všechny  ty  události  jednou,  naprosto  neočekávaně,  nevybublaly  zpod
poklice...  

Marek Světlík

13. Ekumenická bohoslužba za krajinu
Letošní  již  13.  Ekumenická bohoslužba za  krajinu na  Sedleckých skalách se
konala v sobotu 23. května. Během odpoledne se těsně po začátku spustil déšť
a farář  Milan  Horák  Obce  křesťanů pohotově uvedl  bohoslužbu slovy:  „Milí
přátelé, bratři a sestry, sešli jsme se tu dnes k již třinácté ekumenické bohoslužbě
za krajinu. Naše pozvání letos přijal i bratr déšť. Vítáme ho mezi námi! My, kdo
tu dnes jsme, přece víme, že když krajina tolik trpí suchem, tak déšť je dobré
počasí!“ 

A dobré počasí i nálada pokračovaly až do konce, kdy se ani nechtělo rozcházet.
Kázání  se  letos  ujal  bratr  farář  Pavel  Ruml sboru  ČCE v  Praze  Dejvicích

a Bubenči. Jako základ si vybral slova z 3. kapitoly knihy Genesis: „Kvůli tobě
nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom
trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se
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nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“  Celá
bohoslužba i samotné kázání bylo proloženo několika písněmi Tomáše Najbrta
s kytarovým doprovodem: Ó hory, kopce a doliny, Všechno co z Boha původ má,
Vítr se honí nocí, Ani kámen prý ležet nezůstane, Voláme tvé jméno, Pane a píseň
Do země se skrývá s Tomášem Najbrtem zpívalo celé shromáždění. Skloubení
mluveného  slova,  hudby  a  textů  písní  bylo  dokonalé.  Závěrečné  slovo
a požehnání připadlo P. Matúši Kociánovi z římskokatolické farnosti sv. Matěje
v Dejvicích. Celou bohoslužbu pak již tradičně zarámoval chorál  Radujme se
vždy společně. 

Besedu na téma „Třídím odpad – stačí to?“ uvedl doc. Aleš Hanč z České
zemědělské univerzity, odborník na vermikomposty. Dověděli jsme se třeba, že ne
každé, byť i velmi pečlivé třídění odpadu vede k jeho recyklaci. Klíčové je tvorbě
odpadu předcházet, což v důsledku znamená změnu našeho životního stylu. 

Text  kázání,  fotografie  a  několik  videí  najdete  opět  na  stránkách
http://www.drahan.chabry.cz v rubrice „akce“.

Anna Hejlová, psáno pro Souterrain, zpravodaj sboru ČCE v Praze Dejvicích

Sborová dovolená
Dejvický sbor jezdí vlastně tradičně na sborovou dovolenou do Rakouska. My
sice nejsme členy dejvického sboru, ale dlouho jsme v domě „ve Wintrovce“
bydleli a pak se začátkem letošního roku přestěhovali do Vídně. Proto jsme se
přihlásili, když se Pražáci chtěli přiblížit k nám a nevěděli jsme, zda v té době

12

http://www.drahan.chabry.cz/


budeme moci  vycestovat  přes  hranice.  Kvůli  koronavirové epidemii  se  ale
tento  rok  místo  dovolené  přesunulo  do  Bystřice  pod  Hostýnem,  kde  má
diakonie naší církve krásné rekreační středisko, dům Sola gratia.

Začalo to nedělními bohoslužbami pod vedením obou farářů. Po dlouhé době
tu byla možnost se zúčastnit Večeře Páně. V ostatních dnech jsme měli ranní
a večerní  pobožnosti,  které  připravovali  různí  účastníci.  Večerní  pobožnosti
obvykle dozněly písničkami na přání. Jedná z oblíbených písniček dětí byla
„Divné  to  věci  dnes  ...“.  Na  tuto  melodii  pak  složilo  několik  účastníků
děkovací písničku o sborové dovolené, že prý „Valaši viděli…“.

Foto Ivan Prachenský

Velice  se  nám zamlouvala svoboda v programu.  Na každý den  se tvořily
různé skupiny, které šly na túry, jely na výlety nebo se bavily na koupalištích.
Vrchol Hostýna, pod kterým jsme bydleli, byl jakýsi povinný cíl, který zdolali
i  nejstarší  účastníci  s  radostí.  Velký  nával  lidí  souvisel  zčásti  se  svátkem
věrozvěstců, ale zčásti to bylo asi dáno tím, že mnozí Češi v tomto roce nejeli
do zahraničí, ale do těchto krásných koutů vlastní republiky. Obzvlášť jsme se
užili  osvědčenou českobratrskou pospolitost  –  sdíleli  jsme  tipy  na  nejlepší
výlety, nabízeli si navzájem cestu autem anebo přibrali děti na dětské výlety.
Oceňujeme také, že celá skupina byla krásně namíchaná ze všech generací
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a profesí.  Něco  z té  profesní  pestrosti  se  nám  prezentovalo  při  večerních
programech, kdy jsme i my sdíleli naše odborné zkušenosti.

Nakonec musíme především říct, že nám s Vámi bylo krásně a děkujeme za
organizaci Pavlovi Geierovi,  oběma farářům a všem, kteří  se na organizaci
jakkoliv podíleli. Děkujeme za přijetí!

                                                               Rodina Engelhardtova

Sborová dovolená v Sola Gratia
K dejvickému sboru jsem se dostala přes pěvecký sbor Naši pěvci, který mi
tolik  přirostl  k srdci.  Jednoho dne jsem si  na  nástěnce všimla  plakátku  na
společnou  sborovou  dovolenou  do  rakouského  Pichlu.  Doma  k mému
velkému překvapení byl souhlasný postoj, i když ostatní z rodiny nikoho ze
sboru neznali, a za to jim patří můj dík. I „ředitel“ zájezdu Pavel Geier nás
téměř na  poslední  chvíli  přijal  na  palubu.  Do zájezdového plánování  však
zasáhl stejně jako do jiných oblastí našich životů koronavirus. Nebylo tedy
vůbec jasné, zda se zájezd bude moci uskutečnit nebo v jaké podobě. Do hry
se tak dostal  návrh Dana Hellera strávit  dovolenou „doma“ v Hostýnských
vrších v ubytovacím zařízení Diakonie ČCE SOLA GRATIA v Bystřici  pod
Hostýnem.  V této  chvíli  nastaly  jistě  nelehké  chvilky  pro  organizátora
zájezdu, když se musel rozhodnout, kde se zájezd nakonec uskuteční. Kostky
byly vrženy směrem na Hostýn. Pro mnohé z nás to byla výzva podívat se do
kraje, kam bychom za normálních okolností nezavítali, a to by byla opravdu
škoda. Středisko Sola Gratia se nachází ve svahu přímo pod poutním místem
Svatý  Hostýn.  Jedná  se  o  funkcionalistickou  vilu  klasicizujícího  pojetí
továrníka  Karla  Baziky,  postavená  podle  návrhu  architekta  Karla  Kotase.
Areál skutečně poskytuje ideální podmínky pro skupinové zájezdy a západy
slunce jsou snad ještě krásnější než u moře.

Na svých výletech, které si každý mohl plánovat podle svého, jsme nemohli
minout Svatý Hostýn, který byl jen kousek od našeho ubytování, zato stoupání
bylo  jako  v Alpách.  Odměnou  nám pak  byla   bazilika  Nanebevzetí  Panny
Marie, křížová cesta Dušana Jurkoviče s mozaikami Jano Köhlera a rozhledna
u větrné elektrárny. Počasí nám také přálo a mohli jsme se koupat každý den,
oblíbeným cílem bylo  koupaliště  na  Rusavě.  Musím  říci,  že  tento  kraj  je
opravdu velmi bohatý na památky i přírodní krásy a že si zde každý našel své.
Velmi nás zaujala synagoga v Holešově, děti byly nadšené ze ZOO v Lešné,
krásných zámeckých zahrad v Kroměříži.  Týden byl na prozkoumání všech
zajímavých míst skoro málo. Mě osobně nejvíce nadchnul cyklistický přejezd
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z Hošťálkové do Vsetína,  kdy jsme projížděli  typickou Valašskou krajinou,
kde se ještě na pár místech zachovala malá políčka a stáda ovcí.

Tou  nejdůležitější  součástí  pobytu  však  byl  komunitní  a  mezigenerační
rozměr,  který  byl  jedním z hlavních  důvodů,  proč  jsme  se  dovolené chtěli
zúčastnit  a musím říct,  že realita  daleko předčila naše očekávání.  V dnešní
době, která je spíše řízena individualismem a důrazem na vlastní potřeby, si
člověk více uvědomuje potřebu pospolitosti a sdílení. Dostalo se nám vřelého
přijetí do Vašeho společenství a jsme za to vděční. Užívali jsme si společné
večery, skvělé večerní přednášky, společné pobožnosti i zpívání. Došlo i na
kopřivový  fotbalový  zápas  dětí  proti  dospělákům.  Dovolená,  po  které  si
řeknete, příště pojedeme zase….

Děkujeme!
Bohatovi (Andrea, Jaroslav, Adam, Anna, Albert)

Foto Ivan Prachenský

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 20. 9. 2020.
Říjnové číslo vyjde 27. 9. 2020. 
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Kalendář na září 2020

Bohoslužby

9:30 a 19:00 

- čas bude 
upřesňován

  30.8. 

     6.9. 

   13.9.

   20.9.

   27.9.

   4.10.

 

VP

VP 

P. Gallus (M. Trgalová Chotiněves)

E. Härtelová, P. Ruml s dětmi sboru

M. Trgalová, P. Ruml Výroční sbor. shrom.

M. Trgalová rodinná neděle

P. Ruml

R. Mazur, M. Trgalová s dětmi

Děti od 10. 9. každý čtvrtek v 17:00
maminky s dětmi 10. 9. v 9:30

Konfirmandi pátek 14:30

Nedělníci 20. 9. po bohoslužbách

X-cátníci úterý 8. 9. v 19:00

Naši pěvci středa v 18:30

Křesťan. služba 30. 8.

Křeslo pro hosta 24. 9. v 19:00 Václav Marhoul

Modlitby Taizé 18. 9. v 20:00 (Kolejní 4;  vždy 3. pátek v měsíci)

Hodina pohybu po dohodě

Biblická hodina Úterý v 17:30 od 15. 9.

Klub poznávání 17. 9. vycházka na téma „Suchdol včera a dnes”, sraz v 9:30 na Vítězném náměstí
u stanice autobusu 107 na Suchdol

Staršovstvo 3. 9. v 19:00

Zpívání Stodůlky pátek v 9:15

Ostatní 1. 9. učitelé NŠ
13. 9. po bohoslužbách oslavy s jubilanty
25. - 27. 9. celocírkevní sjezd mládeže Vsetín
27. 9. svatba Vít Henych a Anežka Marková (14:00 u Klimenta)
3. 10. nocování v kostele děti od 17:00

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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