Květen 2017
Ohlížet se…
…za Velikonocemi nemá na cestě víry nějaký veliký smysl. Ony přece znamenají
nový začátek, nový věk, novou éru. Zlom. Důležité je přece jenom to před námi.
(Kromě toho Calvin tvrdil, že největším církevním svátkem je každá neděle, tedy
každou neděli v přeneseném smyslu slova slavíme Velikonoce; církevní otcové
zase chápali povelikonoční dobu jako jeden svátečné den – každý den tohoto
období byl nedělí). Ani učedníci při cestě do Emauz už se neotáčejí. Putují
dopředu, za nosem … ale vlastně, když spolu rozmlouvají, mluví o tom, co se
stalo. Když se k nim připojil neznámý poutník a ptal se, o čem si vyprávějí, začali
mu rekapitulovat velikonoční svátky a události při nich.
Ohlížel jsem se za letošními našimi svátky a hlavou mi šla vzpomínka na
„zeleno-čtvrteční“ pašije mládeže. Byly pozoruhodné. Interiér našeho kostela ve
večerním šeru otevírá a poskytuje nové rozměry svého prostoru. Hru světla, tmy,
stínu při ranních nedělních bohoslužbách lze stěží takto prožívat. Bohoslužebný
prostor se stolem Páně se proměnil v divadlo, ve scénu i scenérii, kdy lidská
fantazie i představivost dostala velikou svobodu.
Od toho čtvrtka se mi vrací scéna, při které Pilát – aby zachránil nevinného –
využívá obvyklý sváteční zvyk – propustit jednoho z vězňů. Doufal, že si vyberou
Ježíše. Zfanatizovaný dav volá po propuštění Barabáše. V pašijích naší mládeže
jeho jméno vůbec nezaznělo. Dav má volit, může vybrat, volá po kříži pro
nevinného.
Proč se mi tento obraz znovu a znovu vrací? Já to úplně nevím; ale myslím, že
asi pro to, že jsem čekal, kdy na scéně zazní ta nabídka – Barabáš nebo Ježíš?
Jméno Barabášovo však nezaznělo a zahraná scéna Pilátova soudu tak získala
výmluvnou sílu jakoby aktuální, úplně současné situace. Žádná minulost; žádné
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otáčení se zpět o týden či dva tisíce let. Po Velikonocích přichází Vzkříšený Pán
a zdraví pozdravením pokoje.
Znovu a znovu v historii stojí lidé před volbou; výběrem. Podle čeho se to
jenom rozhodují? Rozhodujeme? Vybíráme a volíme? Mládeži díky za letošní
pašije!
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 6. 4. 2017 v 19:00
• bratr Fišer přestěhován do Rychnova nad Kněžnou, je možno mu volat mezi
pátou a půl šestou odpoledne
• 15. 3. – schůzka SRD a obou DRS – návrh neorganizovat výběrové řízení
a přímo jmenovat br. Suchela ředitelem. Zástupci SRD se této variantě
nebrání…
• aukce a bazar ve Stodůlkách – hlavní zátěž na s. Caldové za pomoci členů
sboru; výtěžek aukce obrazů Kč 22 000,-, další činnost a prodej Kč 22 000,• postní sbírka Diakonie (Barma) – Kč 4 253,• celocírkevní sbírka na tisk – místo 5. 3. vykonána 2. 4. – Kč 3 443,• klavír naladěn, schválena rekonstrukce, měla by se vejít do částky
15 000,- Kč, bude provedena během letních prázdnin
• barevná tiskárna zakoupena a nainstalována
• práce v kanceláři (v období letních prázdnin) – koberce, malování
(br. Černohorský)
• přebalovací pult sklápěcí (WC handicap) – zakoupí s. Stoklasová
• přenos bohoslužeb do kuchyně – matky s dětmi, hotovo, doladění
br. D. Henych jun.
• ozvučení sborového sálu - květnové číslo Souterainu, anketa
• na MČ Praha 6 byly podány 2 žádosti o grant (NP ano, Křeslo ne)
• pozvání pro důchodce do Chotěboře
• polévka pro bezdomovce – 3 kuchařky, účast na Hlavním nádraží, cca 120 lidí
• 11. 4. a 10. 5. pastorálka v prostorách našeho sboru (2. úterý v měsíci)
• nedělní škola z Poličky přespí ve sborových prostorách 12.-14. 5.
• konfirmandi – zmenšení skupiny s ohledem na věk na 4 (1dívka, 3 chlapci)
• schválena pravidla užívání facebooku
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• strategický plán ČCE – uvedl D. Heller , J. Mašek zpracoval podněty z minula
– bez dalších připomínek schváleno k předání sen.výboru
• bazar oblečení – 15. 5. - 3 auta a řidiči zajištěni; K. Sýkora zajistí inzerci
v tiskovinách, náklady na inzerci a bannery se srazí z výtěžku.
• 20. výročí přestěhování sboru do Wintrovky – sháníme fotky a vzpomínky
pamětníků
• podzimní sborový výlet na Podřipsko s návštěvou několika sborů ústeckého
seniorátu 23. září, podle zájmu objednáme autobus (M. Študentová, P. Ruml)
• ustavení sborového kantora dle dohody s F. Härtelem
• dokončení prostoru kolem stolu Páně a návrh nového stolu Páně - odsouhlasen
již v minulých letech, bude diskuse ohledně textilních doplňků
• k označení kostela zvenčí – staršovstvo bude diskutovat; dohodnuto požádat
br. H. Härtela o návrh informační tabule do Eliášovy ul.

500 LET REFORMACE - ukončeme rozdělení církve!
výzva Hanse Künga
Je velmi potěšitelné, že 6. února 2017 vykonal předseda Rady Německé
evangelické církve (EKD), zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm,
v doprovodu předsedy Německé biskupské konference kardinála Marxe oficiální
návštěvu u papeže Františka v Římě, a to u příležitosti reformačního jubilea.
Papež hovořil o „již smířené rozdílnosti“. Podle svých slov oceňuje duchovní
a teologické dary, které jsme od reformace přijali, a chtěl by všemi silami
„usilovat o to, aby byly dosud existující překážky překonány.“ Biskup BedfordStrohm a kardinál Marx představili již v září 2016 společné prohlášení „Uzdravit
paměť – svědčit o Kristu“. …Po pěti stoletích vymezování a vzájemného
odmítání chtějí obě velké německé církve tuto památku oslavit jako „svátek
Krista“. Dne 11. března 2017 má Německá biskupská konference a Rada EKD
v Hildesheimu společně slavit kající a usmiřovací bohoslužbu, chápanou jako
další krok na cestě ke společné paměti a uzdravení. Memoranda a výzvy k pokání
a usmíření jsme však z římské strany slyšeli už mnohokrát. My, ekumenicky
angažovaní křesťané, očekáváme konečně činy. Společné prohlášení se bohužel
nevyjadřuje k nečinnosti oficiálních církevních představitelů v rozhodujících
otázkách a ignoruje praktickou ekumenu, která se již dlouho pěstuje v mnoha
evangelických i katolických obcích a skupinách. Vzájemné uznávání církevních
úřadů a eucharistické společenství pro ně už dávno nepředstavují žádný problém.
Za těmito pokroky vedoucí činitelé církví daleko pokulhávají. Pouze oni ponesou
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odpovědnost před Bohem a před lidmi, pokud se jim nepodaří vypořádat se
s „dosud existujícími překážkami“. V jubilejním roce 2017 by měli odpovědní
církevní představitelé důsledně uskutečňovat závěry komise pro ekumenický
dialog, které jsou částečně k dispozici již po několik desetiletí. Pro katolickou
církev to znamená: 1) rehabilitaci Martina Luthera, 2) zrušení všech
exkomunikací z období reformace, 3) uznání protestantských a anglikánských
církevních úřadů, 4) vzájemnou eucharistickou pohostinnost.
Bezpočet křesťanů si přeje, aby byly tyto postuláty vztaženy také
z evangelické strany na katolickou církev, a to nikoli bez žádoucí sebekritiky.
Pouze oslavovat pětisté výročí reformace bez skutečného ukončení rozdělení
církve znamená klást na sebe novou vinu. Tlak ze strany teologie a církevní
základny, obcí a mnoha angažovaných žen a mužů by mohl napomoci tomu, aby
často úzkostlivé a váhavé církevní vedení v Římě i jinde nezmeškalo tuto
historickou příležitost a probudilo se. Jinak se ještě více lidí od církve odvrátí,
a ještě více obcí a společenstev se uchýlí ke svépomoci! V dnešním
globalizovaném a sekularizovaném světě bude křesťanství působit důvěryhodně
jen tehdy, když se bude prezentovat jako společenství ve skutečně usmířené
různorodosti.
Prof. Hans Küng (nar. 19.3. 1928) se zasazoval za ukončení rozdělení církve.
V prvním svazku svého souborného díla, vydávaného nyní u Herder Verlag,
shromáždil své spisy týkající se nauky o ospravedlnění. Küngův impuls před
60 lety způsobil, že bylo v této klíčové sporné otázce dosaženo evangelickokatolického konsenzu a že se dnes přiblížila katolická rehabilitace Martina
Luthera. Následujících 23 svazků souborného vydání dále dokumentují Küngovo
po šest desetiletí trvající úsilí o ekumenické porozumění a usmíření mezi
konfesemi a náboženstvími. Spolu s Josephem Ratzingerem, papežem
Benediktem XVI., je posledním dosud aktivním koncilním teologem.

Horský domov v Herlíkovicích funguje
Před časem jsme byli znepokojeni situací, zda krkonošský Horský domov
v Herlíkovicích bude prodán nebo dán do pronájmu někomu mimo církev. Je
radostnou zprávou, že se našla odvážná a velice pracovitá mladá dvojice, která si
troufla ujmout se této náročné a odpovědné činnosti. Jsou to Benjamin a Olga
Klinečtí. Oba pocházejí z naší církve a jsou do správcovství zapáleni. Počátky
ovšem nemají jednoduché. Zcela novou a neznámou situaci však uchopili velmi
aktivně. Celý objekt Horského domova svépomocně vymalovali, vyčistili a dále
upravují esteticky. Mají plány i do budoucnosti, jak středisko nadále postupně
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vylepšovat. Důležité je, že jim záleží na tom, aby se v něm lidé cítili dobře. Lze
mít přání, aby jejich elán je neopustil a také, aby Horský domov byl dostatečně
využíván.
Jana a Pavel Proskovi

Aukce uměleckých děl pro Diakonii Praha
Pravděpodobně většina členů našeho sboru ví, že elektronická aukce darovaných
obrazů proběhla v měsíci březnu tohoto roku. V posledním týdnu měsíce března
proběhla i výstava nabízených děl ve dvoraně místního úřadu v Praze 13
a prvního dubna společně s bazárkem oblečení a knih proběhla ještě následná
aukce děl, které se neprodaly v aukci internetové.
Výtěžek samotné aukce byl 22 tisíc Kč, celkový výtěžek společné akce byl cca
45 tisíc Kč.
Tyto peníze jsou věnovány na konečnou úpravu dolní části zahrady v Diakonii
Praha-Stodůlky.
Jelikož jsem byla iniciátorkou tohoto podniku, nebo jak se dnes říká akce, byla
jsem vyzvána, abych o aukci napsala něco do Souterrainu. Tak se o to pokusím,
i když nevím, jestli se mi podaří podat vám ty informace dost poutavě.
Na počátku byl pocit, že už je to dost dlouho, co se konalo poslední Bienále
pro Diakonii, a že bez spolupráce s Hudcovými se k takové velké aktivitě asi
nevzmůžeme. Navíc jsem věděla, že právě probíhá Bienále pro Diakonii na
Moravě, včetně velkolepé aukce s krásně vytištěným katalogem, který jsem měla
možnost si prohlédnout. Tak jsem si říkala, že by nám možná pro začátek stačilo
něco komornějšího, třeba koncert, spojený s menší aukcí darovaných obrazů.
Můj problém základní byl, že jsem neměla téměř žádnou zkušenost
s organizací a spoluprácí při minulých Bienále pro Diakonii, poněvadž jsem ještě
v té době v Diakonii ve Stodůlkách pracovala a proto zřejmě mi bylo svěřeno
hlídání výstavy. Svěřila jsem se se svým nápadem Kryštofu Sýkorovi a Martině
Študentové. Kryštof řekl nesmlouvavě „Napiš něco jako ideový návrh jakou máš
představu, jak toho chceš dosáhnout a kolik peněz plánuješ získat“. Tak jsem to
sepsala, bylo to zhruba před rokem a půl. Pak nastalo vyjednávání se sborem
v Praze 10, jestli s naším sborem budou chtít na benefiční akci spolupracovat. Do
vyjednávání se zapojil i bratr Mašek. Strašničtí tenkrát ještě s farářem Pavlem
Klineckým se rozhodli, že mají zkušenost s pořádáním koncertů a že se budou
držet toho a budou si je zatím pořádat dál sami. Nakonec naše staršovstvo
rozhodlo, že v první fázi se bude konat i naším sborem pořádaný samostatný
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koncert a aukce se bude dále připravovat. Na jaře minulého roku se podařilo
Kryštofovi, Martině a dalším dobrovolníkům našeho sboru zorganizovat krásný
a finančně úspěšný koncert s houslistou Pavlem Šporclem a další dobrovolníci
zorganizovali pětidenní úžasný a také finančně úspěšný bazar šatstva. Na úpravu
zahrady v Diakonii ve Stodůlkách bylo sborem darováno v roce 2016 přes
osmdesát tisíc korun.
Mezitím jsem pomalu shromažďovala slíbené obrazy „Z domácích
depozitářů“, jak jsem pracovně připravovanou aukci nazvala. Nakonec jsme se
domluvili s ředitelem Suchelem, že se bude aukce konat letos na jaře ve
spolupráci se střediskem Diakonie Praha Stodůlky, spolu s jejich tradičním
bazarem šatstva. Do příprav se velmi aktivně zapojila pracovnice střediska Tereza
Háčková, se kterou jsme nafotily připravená díla k aukci, napsala jsem popisky
k jednotlivým autorům a Tereza zařídila grafickou úpravu katalogu a převedení
fotografií děl na internetový aukční portál, který byl spuštěn od začátku března.
Koncem ledna jsem si na náledí vykloubila rameno a na měsíc jsem z příprav
odpadla, takže ani pořádně nevím, kdo další se na přípravě plakátů a pozvánek
podílel, nejspíš to byli Martina a Kryštof. Martina ještě předběžně organizovala
nábor dobrovolníků na hlídání výstavy. Výstavu jsme nainstalovali v posledním
týdnu měsíce března t. r. na Místním úřadě Prahy 13, hlídání se zúčastnili bratr
Světlík, Jenček, sestry Jindrová, Hřebíčková, Poláčková a Uhlířová. Pomoc při
organizaci závěrečného dne bazárku ve Stodůlkách v sobotu 1. dubna se
zúčastnila sestra Jelínková mladší a bratří Hellerovi.
Všem výše jmenovaným pomocníkům a spoluorganizátorům i těm, které jsem
případně nezvládla jmenovat, děkuji jménem svým i jménem Střediska Diakonie
Praha za jejich obětavou pomoc.
Daniela Caldová

A ještě jednou „Aukce...“
V sobotu 1. dubna se ve středisku Diakonie ČCE ve Stodůlkách od 10 do 18
hodin konal charitativní bazar oblečení a aukce uměleckých děl s názvem
Poklady z podpalubí. Přesněji aukce trvala celý březen a touto událostí
vyvrcholila. Z našeho sboru se na realizaci akce podíleli Tereza Jelínková, můj
bratr Michael a já. Terka se, myslím, pohybovala kolem oděvů, my s Michalem
jsme společně se sympatickými zaměstnanci Diakonice Hankou a Honzou
především obsluhovali návštěvníky zpoza baru. Za doporučené ceny bylo k mání
leccos, nealko, káva, čaj, červené i bílé víno a točené i lahvové pivo. Na zahradě
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bylo možné si zakoupit různé grilované pochoutky, chlebíčky nebo rozmanité
koláče. Celým dnem nás prováděli dva moderátoři (Tadeáš Balát a Josef Trnka)
a jeden zdatný saxofonista (Martin Heyzl), který nám hudebním doprovodem
zpříjemňoval teplý a slunečný den. Zahlédl jsem tam štáb lokální televizní stanice
TV 13 a nedlouho po poledni dorazil starosta městské části Praha 13 David
Vodrážka, pod jehož záštitou se akce konala. Promluvil i ředitel pražské Diakonie
Jakub Suchel, například o plánech do budoucna. Vizualizace a nákresy rozšíření
budovy a přestavby zahrady bylo rovněž možné si prohlédnout. Pod širým nebem
byly k vidění také fotografie pořízené jedním z klientů Diakonie, jež byly na
prodej. Později proběhla i samotná aukce, prodalo se několik obrazů, které byly
velice různorodé. Večer přišel na řadu úklid, při němž se nosily věci sem a tam, až
mě nakonec překvapilo, jak se prostory proměnily. Umně ho řídila Tereza
Háčková, které patří hlavní dík za skvělou organizaci. Mimo jiné jsme přenášeli
stůl přes dvorek jedním oknem ven a druhým dovnitř. Celý tento podnik vynesl
Diakonii asi 40 000,- Kč. Jsem rád, že má náš sbor silné vazby na středisko ve
Stodůlkách a že jsem se mohl podílet na dobré věci. Až se tam bude příště něco
pořádat, přijďte se třeba podívat.
Matouš Heller

V Praze dne 24. 4. 2017
Milí přátelé z dejvického sboru,
s vděčností se ohlížíme za proběhlou beneficí s názvem „Poklady
z podpalubí“, která proběhla minulý měsíc na podporu našeho střediska Diakonie
Praha. Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste nás podpořili –
ať už zakoupením obrazu, či oblečení nebo zapojením do samotné organizace.
Aukce uměleckých děl by se neuskutečnila bez hlavní iniciátorky paní Dany
Caldové. Velké díky také patří Kryštofovi Sýkorovi, Martě Študentové a všem,
kteří hlídali po celý týden díla na městském úřadě Prahy 13. V samotný den akce
nám byli velkou pomocí Matouš a Michael Hellerovi a Tereza Jelínková. Každá
taková pomoc je velkou vzpruhou pro naši práci. Děkujeme za to, že na nás stále
pamatujete!
Výtěžek z akce ve výši 45 512,- Kč umožní handicapovaným klientům
týdenní rekreační pobyt v létě 2017. Část výtěžku bude také využita na podporu
našeho dlouhodobého projektu obnovy zahrady pracoviště ve Stodůlkách.
Letní pobyt je pro mnoho našich uživatelů akcí velmi speciální a jedinečnou.
Plánujeme chodit na výlety do přilehlých borových lesů, projet se lodí po jezeře,
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navštívit místní pouťové atrakce nebo si opékat buřty u večerního táboráku.
Každopádně být prostě jinde a jinak než během celého roku v pražském prostředí
stacionáře. Cílem projektu obnovy zahrady je snaha o vytvoření příjemného
a zároveň didakticky účelného prostředí, které uživatelům, jejich pečovatelům,
rodičům poskytne potřebný prostor pro specifický a v mnoha ohledech velmi
náročný způsob života. Zahradu navíc chceme v duchu komunitního centra
otevřít širší veřejnosti.
Těšíme se, až Vám dokončený projekt představíme. Kdybyste měli zájem
seznámit se s naší činností blíže, jste u nás vždy vítáni.
Za celý tým
Praha zdraví,

Diakonie

Tereza Háčková
Koordinátorka PR a FR
Fotografie z benefiční akce
můžete zhlédnout na:
https://goo.gl/ORvZZS

Bohoslužba za krajinu
A kdožkoli z vás chtěl by býti přední, budiž služebník všech. (Mk 10,44b)
A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte
ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co
se na zemi hýbe.“ (Gn 1,28)
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad
Drahaňským údolí, z.s., OS na ochranu památek v Dolních Chabrech z.s.,
Spolkem pro Ďáblice, městskou částí Praha Suchdol a občany Suchdola a Sedlce,
Čimic a Dolních Chaber
Vás srdečně zvou na již desátou
EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU
v sobotu 27. května 2017 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na zahradě na
Sedleckých skalách
Pouť na bohoslužbu
– odchod v 11 hodin od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech,
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prohlídka kostela možná již od 9 hodin
– na kratší trasu sraz ve 14 hodin u Sedleckého přívozu v Roztocké ulici
Při bohoslužbě v 15 hodin
kázáním poslouží P. Matúš Kocian z farnosti sv. Matěje v Praze Dejvicích
a duchovní správce ČZU v Praze. Účast dále přislíbili farář Obce křesťanů Milan
Horák, laický kazatel Českobratrské církve evangelické Jiří Nečas, kazatel Církve
bratrské Pavel Plchot, farářka Církve československé husitské Renata Wesleyová.
Po bohoslužbě (cca 15:45)
uvede geo- a teolog RNDr. Martin Hrubeš besedu o vztahu člověka a stvoření.
Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě na Sedleckých skalách (GPS
50°08'22.1"N 14°23'32.4"E) nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do
Roztok. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec,
107 a 147 Kamýcká), od železniční zastávky Praha-Sedlec nebo od přívozu
v Praze-Sedlci (odtud po poměrně prudkém výstupu).
Více na www.drahan.chabry.cz
Anna Hejlová

Ozvučení sálu – anketa
Ozvučení sálu je, jak jsem se nedávno dozvěděl, opakovaně se vracejícím
tématem v našem sboru. Staršovstvo se jím opět zabývalo na své poslední schůzi
a z ní vzešlo rozhodnutí toto téma opět otevřít. Prvním krokem k tomu má být
anketa mezi účastníky bohoslužeb, která staršovstvu ukáže možnost dalších
případných kroků.
Rozhodl jsem staršovstvem doporučenou otázku ještě rozšířit o jakýsi
průzkum, s kterou skupinou vystupující od stolu Páně máme v otázce
srozumitelnosti problémy.
Prosím Vás, abyste se ankety účastnili, za prosbou označit tišeji či
nesrozumitelněji mluvící skupinu řečníků není snaha je nějak zahanbovat, nebo
ještě hůře – vyloučit je ze služby u stolu Páně (u skupiny farářů by to bylo zřejmě
docela kontraproduktivní � ).
� Naopak jde o pomoc staršovstvu hledat další dobré
kroky a poskytnutí odborníkům zpětnou vazbu.
Již jste si zajisté, milé sestry a milí bratři, mohli všimnout, že mám nejen rád,
když se u stolu Páně během bohoslužeb vystřídá více lidí než jenom farář, ale
dokonce si myslím, že je to správné a má to tak být!
Anketní lístek bude k dispozici na stolcích v předsálí a tam také bude krabice
na jejich odevzdání. Díky Vám moc za spolupráci.
Pavel Ruml
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Luteráni věří, že dohoda o interkomunium se blíží…
Papežova účast na protestantských oslavách 500. výročí reformace v Lundu
otevřela nové cesty na poli vzájemných vztahů – konstatuje předseda Světové
luteránské federace biskup Munib Younan. Zdůrazňuje, že katolíci na celém světě
po vzoru papeže Františka stále více spolupracují s protestanty.
Největším přelomem ve vzájemných vztazích je však, jak se domnívá,
zahájení diskuse nad interkomuniem, tedy vzájemném sdílení stolu Páně. Církev
vždy učila, že to není možné, protože luteráni nesdílejí katolickou víru
v eucharistii a jejich pastoři nejsou kněžími ve svátostném smyslu, a tedy ani
jejich liturgie není svátostná. Luteránský biskup Younan je nicméně přesvědčen,
že za deset či nejdéle patnáct let se podaří dojít v této věci k dohodě:
„Před setkáním v Lundu nebylo možné o interkomuniu vůbec mluvit. Nyní je
tomu jinak. Na tiskové konferenci v Malmö kardinál Kurt Koch řekl, že je
musíme považovat za otázku, o níž se dá diskutovat. A to je velmi důležité. Na
příštím setkání Světové luteránské federace a Papežské rady pro jednotu křesťanů
budeme hovořit o eklesiologii, duchovní službě a eucharistii. Jsou to tři otázky,
v nichž se neshodujeme.
Dnes ovšem ekumenismus už nespočívá výlučně na teologickém dialogu, ale
také na vzájemné důvěře a přátelství. A právě díky této důvěře a přátelství, díky
otevřenosti a síle, která vyplývá ze setkání v Lundu, věřím, že za deset,
maximálně patnáct let, dojdeme v této věci k dohodě. Během deseti let naše
společná smíšená komise vypracuje dohodu stvrzující, že se naše dvě církve
navzájem uznávají. Věřím, že to bude požehnáním“ – řekl Vatikánskému rozhlasu
předseda Světové luteránské federace.
www.krestandnes.cz

Jubilanti v květnu
Květa MALÁ
Natálie BOHÁČOVÁ
Květa JECHOVÁ
Věra PILNÁ

95 let
92 let
85 let
80 let

Miroslav LEHMANN
Blanka MAREŠOVÁ
Pavel JERIE

Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života.
Zjevení J. 2,10
10

75 let
70 let
70 let

Další zprávy
Dejvické křeslo pro hosta: Jindřich Šídlo

• V neděli 28. května si vzpomeneme na 20. výročí přestěhování našeho
sboru z ulice Wuchtelovy sem do Wintrovky. Po kávě se společně
vypravíme, kdo budete chtít, na starou adresu a odpoledne se setkáme
společně zase u nás ve Wintrovce. Budeme společně zpívat, jíst a pít
a dobře se spolu mít. Bližší informace se dozvíte během první poloviny
května.
• V týdnu od 15. do 19. května proběhne vnašich prostorách již tradiční
bazar oblečení, tentokrát pro Diakonii Praha, středisko ve Stodůlkách.
Budeme potřebovat dost lidí na pomoc v pondělí 15. května večer, kdy se
přivezou pytle s oblečením a je třeba to roztřídit. Dále pak během bazaru
dobrovolníky,kteří mohou přijít dopoledne a pomoci s přerovnáním
a odpoledne
jednak
s
hlídáním
a
opět
s
rovnáním.
Pokud někdo v uvedeném termínu můžete, pošlete mi e-mail. Děkuji.
M. Študentová
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Kalendář na květen 2017
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

7. 5. s VP
14. 5.
21. 5.
28. 5.

Pavel Ruml
Jiří Tengler z Poličky
Pavel Ruml z Bubenče
Pavel Ruml

Biblická hodina

úterý v 17:30

Děti

4. 5. v 9:30 setkání maminek s dětmi
4. 5. a 18. 5. v 17:00, Suchdol – pátek 14:00

Konfirmandi

21. 5. - setkání konfirmandů v neděli po bohoslužbách

Mládež a dorost

9. 5., 23. 5. v 19:00

X-cátníci

9. 5. 19:00, Rút a Koloským

Naši pěvci

středa 18:30

Křesťan. služba

porada 30. 4. po bohoslužbách

Klub poznávání

11. 5. v 9:30, přednáška s. S. Hřebíčkové „Bubenečské vily“

Hodina pohybu

15. 5 a 29. 5.

Dejvické křeslo
pro hosta

25. 5. Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve

Staršovstvo

4. 5. v 19:00

Zpívání - Stodůlky

pátek v 9:30

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 21. 5. 2017.
Červnové číslo vyjde 28. 5. 2017.
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.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz, č. ú. 2400319773/2010
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