
UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA:
✔ Ze staršovstva

✔ Nové tváře (10 + 11): Gabriela 
Nováková a Jiří Mužík

✔ Křížlice (G. Nováková)

✔ Budování školy v Kongu (L.  
Schmidt)

✔ Vítěz s měkkým srdcem (heda)

✔ Kalendář na červen

Ovoce Ducha 
svatého je věrnost – 
víra

Je zajímavé, že právě tato dvě slova 
v Bibli  tak úzce souvisejí.  Vlastně je 
to  jen  jedno  slovo  (pistis),  které 
můžete  přeložit,  buď  víra,  nebo 
věrnost.  Dnes  se  o  víře  hovoří 
v souvislosti  s náboženstvím  a  o 
věrnosti  v souvislosti  s manželstvím. 
A víra  v Boha  a  manželská  věrnost 
jsou  přece  dvě  různé  věci.  Jenomže 
podle Bible nejsou.

Celé Písmo svaté stojí na jistotě, že 
Bůh  je  věrný.  Je  věrný  ve  svých 
slibech.  Boží  věrnost,  spolehlivost  je 
jistota, o kterou se člověk může opřít i 
v dobách zlých  nebo  právě  v dobách 
zlých. V žalmu 31 čteme toto vyznání: 
„Svého ducha kladu do tvých rukou, 
vykoupils  mě,  Hospodine,  Bože 
věrný“. Písmáka napadne, že takto se 
podle evangelisty Lukáše modlí Ježíš 

na  kříži:  „Otče,  do  tvých  rukou 
odevzdávám  svého  ducha.“  Apoštol 
Pavel často ve svých epištolách píše o 
Boží věrnosti.  Já mám nejraději  verš 
z epištoly Tesalonickým: „Věrný  jest 
ten, který vás povolal“.  Bůh zůstává 
věrný  i  v případě,  že  člověk  je  mu 
nevěrný.  Biblickou ilustrací může být 
smlouva s lidstvem po potopě. V ní se 
Bůh  zavazuje:  „Už  nikdy  nebudu 
zlořečit  zemi kvůli  člověku, přestože 
výtvory lidského  srdce  jsou zlé“  …. 
Hospodin uzavírá smlouvu s lidstvem, 
v níž  sám  sebe  zavazuje  k věrnosti. 
Znamením této smlouvy je  duha.  Až 
uvidíte duhu, tak si vzpomeňte: „Bůh 
je věrný!“ Boží věrnost je tedy pevný 
základ  pro  život.  Protože  Bůh  je 
věrný,  nemusíme propadat  depresím, 
beznaději,  ale  můžeme se  držet  této 
jistoty. A proto mu vlastně věříme, což 
znamená,  že  na  něj  spoléháme, 
důvěřujeme  mu.  Víra  není  jakýsi 
teoretický názor na život, je to prostě 
živá důvěra Bohu. 

(dokončení uvnitř čísla)
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Z jednání staršovstva 10. 5. 2012
(zkráceno)

 

- 26. 4. bylo Setkání s hostem: Zdeněk Vojtíšek (účast cca 25 lidí - velmi 
zajímavá přednáška)

- 4.  -  6.  5.  víkend  s dětmi a  mládeží  v Křížlicích  (účast  29  i  s rodinou 
Petříčkovou a Hudcovou; ze sboru dětí  málo,  hlavně účast dětí,  které jezdí na 
tábory) 

- byly dva křty: Tomáš Volný (15. 4.) a Kryštof Robin Horský (22. 4.)

- 1.  6.  bude  Noc  kostelů  (zaměřena  na  děti,  přednáška  pro  rodiče  a 
prarodiče)

- 6. 6. Koncert pro Afriku III (Naši pěvci) - Martin ve zdi ve 20:20

- 7. - 10. 6. synod

- bohoslužby 10. 6. budou na závěr školního roku, po nich bude výlet pro 
děti

- rozvrh na prázdniny bude připraven v červnu  

- Středisko Diakonie Stodůlky: proběhlo druhé kolo rozdělování finančních 
prostředků - nebyla poskytnuta žádná částka 

- sbírka darů na Jeronymovu jednotu: za 4 / 2012 bylo ve prospěch účtu 
převedeno 40.000 Kč, dosáhneme nejspíš stejné částky jako v předchozích letech, 
všem dárcům děkujeme

- nutno v dohledné době dokončit úpravy suterénních prostor

- obdrželi jsme úmrtní oznámení Ivana Jilemnického a oznámení o úmrtí 
Longina Klineckého

- odsouhlaseno  odebírání  časopisu  Hlas  mučedníků  pro  možnosti 
zapůjčování zájemcům a též německého časopisu Christen in Not 

- někteří  členové  sboru  navštívili  br.  Podhorského  v Kobylisích 
v geriatrickém centru a br. Homutu v domově důchodců na Mělníku
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Ovoce Ducha 
svatého je 
věrnost - víra

(pokračování z titulní  
strany)

Jelikož  Bůh  je  věrný,  i 
my  máme  být  věrní  (tj. 
spolehliví, pevní …) Bohu i 
bližním.  Víra  není  jen 
vzplanutí  srdce,  jakýsi 
pocit,  je  to  současně  i  ta 
věrnost.  Známkou,  že  jste 
se  ocitli  ve  společenství 
věřících,  není jen to,  že se 
tam  lidé  modlí  a  zpívají 
Pánu  Bohu  chvály  nebo 
vyznávají  své  hříchy,  ale 
jsou  Pánu  Bohu  věrní, 
usilují žít  věrně podle jeho 
Slova.  A  také,  že  jsou  si 
vzájemně  věrní,  takže  se 
jeden  o  druhého  skutečně 
může  opřít,  takže  jeden 
druhého nezradí  a nenechá 
„na  holičkách“.  A  když 
jeden  druhého  zradí  - 
nejsme přece žádní andělé - 
pak  se  to  také  snaží 
napravit.  A  tak  vlastně  ta 

manželská věrnost nebo nevěra s vírou souvisí velmi úzce. 
Tam, kde najdete věrnost, spolehlivost, pevnost, tam jistě působí Duch svatý, 

protože jeho ovoce je pistis, což je víra i věrnost.                                                    
Petr Hudec

(foto Jan Zatorsky)
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Nové tváře (10 + 11): 
Gabriela Nováková 
a Jiří Mužík

Gabriela Nováková a Jiří Mužík jsou absolventi gymnázia v Klatovech, odkud 
také  pocházejí.  Gábina  studuje  třetím  rokem  Vysokou  školu  chemicko-
technologickou,  Jirka je v tomtéž ročníku na Fakultě jaderné fyziky  na ČVUT.  
Gábina bydlí na Petřinách, Jirka na Smíchově. 

Asi před měsícem mi Gábina řekla, že se do sboru přihlásili i formálně. Měla  
jsem z toho radost, Gábinka je moje vnučka. Milou vzpomínku mám na její křtiny.  
Byla pokřtěna jako miminko společně se svým tatínkem ve Střešovicích. Dál už  
nám prozradí něco sami... (Jana Jasná)

Gabriela Nováková:
Moji rodiče jsou oba věřící, máma vlastně tátu přivedla do sboru. Od malička 

jsme jezdili do sboru ČCE do Kdyně, pak do Domažlic a nakonec do Merklína. 
Nikdy mě to tam nebavilo, nebyly tam žádné děti v mém věku, takže většinou 
žádná  nedělka.  Naštěstí  jsem ráda  jezdila  už  od  10  let  na  křesťanské  tábory 
organizované  sborem ČCE v Braníku.  Moc se  mi  líbilo,  jak  mile  se  tam lidé 
k sobě chovají, ze školy jsem znala spíš pomlouvání. Později jsem se i připojila 
k týmu vedoucích na dětském táboře.

Ke konfirmaci jsem se rozhodla asi ve 14 letech, ale jak ve sboru nebyl žádný 
jiný konfirmand, tak jsem čekala 2 roky a pak jsem i se svými dvěma mladšími 
sestrami  byla  konfirmovaná  v Plzni  od  Renaty Šilarové.  Pro  mě  to  byl  silný 
zážitek, už jsem se dlouho těšila na společnou večeři Páně s ostatními členy těla 
Kristova.  Přijeli  všichni  příbuzní,  svátečně oblečení,  dokonce jsme se sestrami 
samy zpívaly pár písniček ze Svítáku. Maminka, tety a babičky slzely. 

Někdy v té  době  jsem také  začala  chodit  do  Klatov  na  mládež  do  Církve 
bratrské. Znala jsem tam pár lidí z gymplu a rychle jsem se skamarádila. Postupně 
ale  lidé  začali  studovat  na  vysokých  školách,  tak  jsme  tam  poslední  (můj 
maturitní)  rok  pravidelně  chodili  asi  4.  Oficiálně  jsem ten  rok  byla  vedoucí 
mládeže, přestože jsem nebyla členem CB.

Tady v Praze už od prváku chodím v podstatě se stejnými lidmi na mládež jako 
v Klatovech, protože všichni studují vysokou v Praze. Je to hrozně fajn, přidalo se 
k nám hodně dalších lidí z různých sborů. Scházíme se v centru Maják v Ječné 
ulici a zpíváme, máme různé programy a občas „hrací večer“. 
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Už delší dobu jsem chtěla patřit  do nějakého sboru, mít tam věřící přátele a 
taky dát sboru něco ze sebe. Párkrát jsme se byli s Jirkou podívat do Braníka, ale 
je to hrozně daleko od nás obou. Také jsme byli v Ječné ulici u metodistů a v ČCE 
ve Střešovicích. Ale nakonec jsme oba věděli, že chceme patřit do Dejvic. Mám 
tu babičku a tetu s rodinou, vždycky se nám líbilo kázání od pana faráře i jeho 
manželky a přijde mi moc milé, že si lidi po kázání mohou popovídat „u kávy a 
čaje“ :-) Navíc to mám od sebe 12 minut tramvají. 

Byla  jsem  s dětmi  na  víkendu 
v Křížlicích a plánuji jet s nimi i na tábor. 
Kde budu moct, ráda pomůžu.

Jiří Mužík:
Ačkoli  pocházím  z nevěřící  rodiny, 

díky  babičce  jsem  byl  pokřtěn  již 
v dětství. O víru jsem se začal zajímat až 
v sedmnácti  nebo  osmnácti  letech,  kdy 
jsme se s Gábi lépe poznali. V Klatovech 
jsme v neděli chodili do Církve bratrské a 
také  na  zdejší  mládež.  V květnu  2008 
jsme  se  zúčastnili  srazu  mládeží  CB  a 
dalších  církví  v Havlíčkově  Brodě.  Při 
zpětném pohledu  myslím,  že  právě  zde 
jsem  definitivně  uvěřil.  Bylo  to  moc 
pěkně  zorganizované  setkání  s bohatým 
duchovním  programem;  dnes  se  tento 
sjezd  pořádá  v asi  dvouletém  intervalu 
pod jménem BrodFest.

Co jsem si díky přijetí víry uvědomil? 
Předně jsem poznal, že díky Ježíši i jeho církvi nejdeme životem sami a vždy v 
něm máme naději. Během času zkoušek a těžkostí, které se nevyhnutelně někdy 
vyskytnou, se můžeme – a měli bychom se – spolehnout na Boha a netrápit se 
starostmi (ačkoli i přesto si často nemohu pomoci a starosti si dělám). Také jsem 
poznal mnoho milých lidí a kamarádů, na které se lze spolehnout. A uvědomil 
jsem si, že mě, stejně jako každého křesťana, čeká nelehká a snad nekončící cesta 
sebezdokonalování,  ale  výsledek  za  to  pak stojí.  Takže  když  to  shrnu – samá 
pozitiva 

O tom, kam chodíme v Praze na mládež a jak jsme se vlastně dostali do Dejvic, 
již  psala  Gábi,  odkázal  bych  tedy výše.  Závěrem jen  dodám, že  se  těším na 
doufám dlouhé členství ve sboru a budu se snažit najít cestu, jak se co nejlépe 
zapojit do služby.
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Víkend s dětmi 
v Křížlicích

Cesta s dětmi vlakem do Křížlic mi utíkala celkem rychle, i když jsme nabrali 
ke  třem hodinám jízdy ještě  půl  hodiny zpoždění  a  kromě dvou přestupů  nás 
překvapila  výluka.  Cestou  jsem se  totiž  seznamovala  s dětmi  i  dospělými  (K. 
Hejlová a K. Härtelová) a napomínala jsem je, aby pořád neotvírali automatické 
dveře od záchodu (děti, ne dospělé). Také jsme měly možnost si zaposilovat při 
zvedání dětí do vlaku a zvedání batohů ve vlaku.

foto Abigail Hudcová
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Na faře  v Křížlicích,  kam jsme se  luxusně  všichni  vezli  autem,  nás  čekala 
večeře, farářovic rodina a Petříčkovi s dětmi. Po večeři jsme hráli seznamovací 
hry. Nejlepší byla hra s dekou - mezi dvěma lidmi je deka, a když se spustí, tak 
oba  musí  co  nejrychleji  říct  jméno  toho  druhého.  První  samozřejmě  vyhraje. 
Největší  legrace byla, když soutěžili  Abigail  a Honza Petříček. Sedli  si  hrozně 
blízko, a když deka spadla, Honza se hrozně lekl a zařval, takže vyhrála Abigail, 
která bleskově zareagovala a zakřičela „Honza“. 

V sobotu  slyšely  děti  povídání  o  Eliášovi,  na  které  dopoledne  navazovala 
stopovačka s lístečky. Dostali jsme se nahoru na louku k obchodu, kam si všichni 
úprkem běželi koupit nanuka. Hráli jsme také „Líbacího vraha“ a dalších asi 50 
běhacích her, jejichž jména si už nepamatuju (ale pamatuju si, že mě potom pěkně 
bolely nohy). V paměti mi ale uvízla hra „Na smradláka“. K všeobecnému veselí 
nejčastěji „smrděl“ Honza Petříček, protože nedával pozor a koukal, kde co lítá 
(ale nekoukal, kdy mu červená čepice přiletí pod nohy). Den jsme si moc užili, až 
na to, že jsme byli zelení od trávy a červení od slunce. Ale pohled na zasněžené 
vrcholky hor a louky plné pampelišek stál za to!

Po  setmění  nastal  zlatý  hřeb  pobytu:  Sardele!  Nejzákeřnější  sardelí  byl 
Benjamin,  protože se schoval  pod postel  a nikdo ho nemohl najít.  Naštěstí  se 
nikdo  ve  tmě  neztratil,  občas  bylo  vidět  slabé  zelené  světýlko  od  Ondrova 
svítícího měsíčku, které se i s Ondrou vznášelo v Míšině náručí. 

V neděli kázal pan farář Hudec v kostelíku a Debora měla s dětmi nedělku. Do 
oběda jsme hráli spoustu her uvnitř, např. živé pexeso nebo autobus, venku bylo 
zataženo,  ale postupně se začalo vyjasňovat.  K obědu jsme se všichni vydatně 
najedli párků a výborné bramborové kaše od pana faráře (tajný recept), abychom 
poté zvládli delší výlet do Jilemnice. Všichni jsme došli zdrávi také hlavně proto, 
že jsme se těšili na slíbenou svačinu. A opravdu nás nezklamala! Čekaly nás různé 
druhy nanuků, koláč od Žůrkových, cukroví od babičky Dusové a další dobroty. 

Cesta vlakem už byla hračka, všichni pospávali po dobré svačině a příjemně 
stráveném víkendu na horách.

Gabriela Nováková

Vítěz s měkkým srdcem
   Býk Taurus byl skutečná hvězda, obdivovaný miláček všech, kdo přicházeli 

na koridu čili býčí zápasy. Když se rozkročil uprostřed arény, ozýval se potlesk ze 
všech stran.  Plamenné  oči  a  mohutné  svaly naznačovaly,  že  tu  stojí  zápasník, 
kterého je třeba brát  co nejvážněji.  A což když výhružně zafrkal  a rozběhl  se 
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s dopředu napřaženými  rohy! Několikrát  byl sice  zasažen  kopím, ale  vždycky 
vycházel ze zápasů jako vítěz.

   Pak se ale stalo něco úplně nečekaného: Taurus, i když byl na vrcholu sil a 
úspěchů, přestal zápasit. Bylo to asi takové, jako když se olympijský medailista 
rozhodne skončit se sportovní kariérou a věnovat se něčemu docela jinému. Pro 
co se však rozhodl mnohonásobný vítěz koridy? Asi by vás to velice překvapilo. 
Odhodlal se bojovat proti tomu, co sám tak dlouho dělal - proti zabíjení zvířat 
v arénách. Sám to poznal zblízka a ledacos se dozvěděl i odjinud. Je to zvláštní! 
Lidé obdivují některá zvířata, ale pak je sami nutí nemilosrdně zápasit a zbytečně 
umírat. Dělali to staří Římané, když přiváželi z Afriky nádherné lvy i jiné šelmy a 
vypouštěli  je  v kamenných  circích  proti  sobě  nebo  proti  ozbrojeným lidským 
soupeřům. Podobné to bylo při štvanicích na jeleny. Taurus věděl též o psích a 
kohoutích kláních, která končí smrtí  jednoho ze zápasníků. A proto se rozhodl 
nasadit všechny síly, aby si lidé dali říct a s těmihle divadly přestali. Musíme však 
po pravdě připustit, že tyhle jeho snahy skončily nezdarem.

   Po tomhle neúspěchu začal Taurus zápasit na zcela jiném poli: svým slavným 
jménem se odhodlal zaštítit boj o lepší postavení indických krav. Každý školák ví, 
že se v Indii krávy nesmějí zabíjet, poněvadž jsou posvátné. Mohou se procházet, 
kde  chtějí,  a  spát,  kde  se  jim  zamane.  Jenže  ve  skutečnosti  jsou  to  veliké 
ubožačky. Ve městech se pletou do cesty autům, na venkově je lidé odhánějí od 
svých příbytků kamením, aby je nemuseli krmit. A tak se krávy živí odpadky, jsou 
na  kost  vyhublé  a  umírají  vysílením  a  stářím,  místo  co  by  je  někdo  vlídně 
poplácal po boku. To se Taurovi vůbec nelíbilo a poněvadž pod jeho svalnatou 
hrudí tlouklo soucitné srdce, nikdy neváhal hlasitě se ozvat na obranu ubohých 
indických  vychrtlic  nebo  aspoň  podepsat  petici  za  zlepšení  jejich  života.  Ani 
tenhle druhý Taurův zápas neskončil vítězstvím - prozatím. Ale kdyby se každý 
hned zalekl překážek a vzdal to, co pokládá za správné, kam bychom se poděli?

                       Kdo se cítí středem světa,
                       ten se asi nezmění.
                       Změnit život od základů,
                       to je pracné umění.

   A co o tom říká bible? 
 „Nikdo ať nemyslí sám  na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého" (1 K 10, 24).

heda
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Budování školy pro vesnici 
Mushapo v Kongu 

   
                              

Postavit  v buši solidní budovu není  vůbec snadný úkol!  Naše školní  budova 
bude vůbec první  taková stavba  v celém regionu.  Základy a podpěrné  sloupy 
budou z betonu a železa a stěny z vypálených cihel. Obyvatelé Mushapa jsou za 
náš  školní  projekt  velmi vděční  -  jednak proto,  že  dosud vůbec žádnou školu 
neměli, a za druhé proto, že "naše" škola bude výrazně odlišná od škol okolních. 
Děti tam běžně při vyučování sedí na větvích stromů nebo se mačkají na podlaze 
pod doškovou střechou částečně porušenou díky silným dešťům. Je šokující vidět, 
v jakých podmínkách se tu děti učí. 

   Díky nedostatečné infrastruktuře a velké bídě v této oblasti je  pro nás každý 
krok k dosažení našich cílů velice obtížný. Ale nenecháme se tím odradit! Chce to 
spoustu  trpělivosti  a  vytrvalosti,  a  díky Bohu za  všechny přátele,  kteří  nás  v 
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našem  úsilí  podporují.  Je  to,  jako  kdybychom  sestavovali  obrovské  puzzle, 
složené z  jednotlivých malých dílků, které do sebe přesně zapadají. Každý ten 
dílek je nezbytný, má-li vzniknout dokonalý obraz.

Guy z  farmy SADR pro  nás  zorganizoval  setkání  se  dvěma řediteli  škol  v 
Tshikape,  kteří  jsou  připraveni  nám  pomoci  najít  dobré  učitele.  Také  se  mu 
podařilo nakoupit a dopravit na farmu stavební materiál, např. železné pruty do 
základů a do sloupů, stavební dřevo, vlnitý plech na střechu, dveře a okna. Jean,  
vedoucí  farmy,  a jeho tým dopravili  písek,  štěrk,  cement a vodu na parcelu a 
zahájili  stavbu.  Jean  zorganizoval  partu  zedníků  a  dohlíží  bedlivě  na  všechny 
stavební práce.  Nadace Vodacom přislíbila dar školních lavic a stolů. Plánujeme, 
že  dvě  třídy po  30  žácích  budou  chodit  do  školy dopoledne,  dalších  2  x  30 
odpoledne, celkem tedy poskytneme vzdělání 120 žákům. Nebudeme vyžadovat 
žádné školné, narozdíl od ostatních škol v Kongu.

Mockrát děkujeme i za Vaši velkou podporu a také za další benefiční koncert. 
Naše práce v Kongu by bez Vaší pomoci nebyla možná a velice si jí vážíme.

Wolfgang a Lenka Schmidtovi, Aktive Direkt Hilfe

("Aktive Direkt Hilfe e. V." je německá registrovaná charitativní organizace, která 
aktivně působí na různých projektech v Africe. Naši dobrovolníci zajišťují, aby se  
pomoc dostávala přímo těm, kteří ji nejvíce potřebují a kterým je určena.)
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KONCERT PRO AFRIKU
Už potřetí  se koná v kostele u Martina ve zdi benefiční 

koncert Našich pěvců na podporu konžských dětí. Tentokrát 
to bude ve znamení dvou šestek a dvou dvacítek: ve středu 6. 
6. ve 20:20 (!!). Uslyšíte hudbu českou, německou, italskou, 

anglickou,  švédskou...  a  samozřejmě  také  africkou.  Spoluúčinkuje  Jitka 
Tomšíčková  -  anglický  roh.  Výtěžek  koncertu  (vstupné  je  dobrovolné)  bude 
odeslán  na  výstavbu  školy  v  buši,  garantem  je  křesťanská  dobrovolnická 
organizace Aktive Direkt Hilfe. Více o stavbě školy si můžete přečíst na jiném 
místě v Souterrainu.

17:30 18:30

Čtení s kvízem pro děti
Hravá četba a kvíz se zapojením biblických příběhů a postav. 
Vhodné pro děti školního i předškolního věku a jejich dospělý 
doprovod.  

18:30 19:30 Kostel v kostele aneb hledání a stavění
Zvídavé a pohybu lačné děti i dospělí se seznámí s naším 
sborovým prostorem a zároveň sami postaví kostel.  

19:30 20:30
Efektivní rodičovství krok za krokem
Přednáška Mgr. Martiny Sklenářové vhodná pro rodiče i 
prarodiče s dětmi zejména školního věku. Paralelně promítání 
filmu pro děti. 

Otevřený kostel s programem vhodným pro pra/rodiče i děti 
Od 17 do 21 hodin zábava i poučení, prostor pro vlastní objevování, tázání i 
naslouchání, zpívání, občerstvení. Vítáme návštěvníky všech generací. Po celý 
večer možnost ztišení, rozhovoru, nahlédnutí do života sboru.
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Kalendář na červen 2012
Bohoslužby
ve sboru -
neděle  9:30

3. 6. Křest Romana Švidrnocha

10. 6. Pro malé i velké na závěr 
školního roku
17. 6. 
24. 6.
1. 7. s VP

P. Hudec / T. Trusina 
(kázání a vizitace sboru)
A. Hudcová

P. Tomášek
P. Hudec
MUDr. Z. Susa

Biblická hodina po prázdninách
Děti Nedělní škola:         neděle 9:30

Náboženství:           čtvrtek 7. 6. v 16:30  
                                ZŠ Suchdol - po prázdninách 
1. 6. Noc kostelů – v 17:30 program u příležitosti MDD: 
Čtení s kvízem a soutěžemi, stavění kostela
10. 6. po bohoslužbách výlet do Dalejského údolí 
s buřťákem u Petříčků 

Mládež a dorost úterý v 19:00;
před prázdninami zakončení prohlídkou pivovaru v 
Suchdole  

X-cátníci čtvrtek 21. 6. v 19:00  
Sbor Naši pěvci středa 6. 6. ve 20:20 - Koncert pro Afriku (Martin ve zdi);

středa 13. 6. - závěrečný večírek s výletem
Křesťanská 
služba

neděle 3. 6. po bohoslužbách   

Klub poznávání po prázdninách 
Hodina pohybu 
pro seniory

pondělí 4. 6. a 18. 6. v 15:00

Debatní klub 
seniorů

po dohodě

Setkání s hostem po prázdninách  
Staršovstvo čtvrtek 7. 6. v 19:00 
Konfirmandi po prázdninách

SOUTERRAIN – sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
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tel.: 222 361 505, mobil: 776 24 00 28, e-mail: lydie@hartelova.cz
Adresa sboru: Farní sbor ČCE v Praze – Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
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e-mail: dejvice@evangnet.     cz   , č. ú.: 162838359 / 0800
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