Březen 2018
Půst
Je zajímavé si všímat, jak i v samotné bibli se pojetí postu vyvíjelo a měnilo. Od
vyloženě náboženského, kultického úkonu, jehož smyslem měla být např.
příprava na hledání Boží vůle či snaha usmířit Boha, k praxi, která měla mít
vyloženě sociální rozměr. O první postní neděli jsme si četli z proroka Izaiáše
toto: „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat
jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb
hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého,
obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“
S vytrácející se vírou v Boha zůstává z půstu soběstředná péče o vlastní zdraví
a často beznadějný boj proti obezitě.
Obojí nicméně vyjadřuje jediné. Velmi často měl a má člověk víc, než potřebuje
k živobytí. Člověk žijící z nadbytku. Lidé žijící z víry poznávají, že o nadbytku je
třeba přemýšlet a že je správné se o něj dělit. A že je dobře si něco „utrhnout od
úst“.
Postní období je pro církev jistě také velikou příležitostí, aby vzpomněla na řadu
chudáků, kteří nikdy v životě nepochopí snahu části lidstva nějak „pracovat
s nadbytkem“, protože jej sami nikdy nepoznají. Mnoho lidí v našem světě živoří
na hranici bídy či přežití. Týká se to často i dětí. Mnozí takoví nemají z čeho
slevit, nemají kam ustoupit, co si odepřít, jsou zahnáni ke zdi. Také my v církvi
budeme moci během postního období reagovat na bídu ve světě sbírkou na
Diakonii. Její výtěžek bude určen na pomoc těm, kteří uprchli před válkou
v Sýrii.
Staršovstvo rozhodlo, že ji vykonáme během Výročního sborového
shromáždění. To je víc než symbolické, protože během těchto „byrokraticky“
povinných bohoslužeb, můžeme prožívat také velikou vděčnost za „nadbytek“,
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kterého se dostává v kostele, ve sboru a v církvi. Budeme rekapitulovat a uzavírat
loňský rok; při pohledu na něj nelze reagovat jinak, než vděčností. Bohu díky za
všechny dary, které jsme z milosti Boží dostali.
V tomto čísle Souterrainu najdete – jako přílohu – letáček „Na cestě
k samofinancování“. Církev se chce také tímto způsobem zodpovědně
a dlouhodobě připravovat na svoje svobodné hospodaření. Chceme tak činit i my,
jako křesťané v Dejvicích, kteří víme, že nám je hodně dáváno, a proto také rádi
hodně dáváme.
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva
– čtvrtek 1. 2. 2018 v 19:00
• Duchovenská práce a další shromáždění ve sboru - viz Souterrain a sborový
web: 25. 2. bohoslužby Pavel Ruml
4. 3. Pavel Ruml VP
11. 3. Pavel Ruml VSS
18. 3. O. Mrázková (P. Ruml Roudnice)
• Dejvické křeslo pro hosta: 27. 2. – Jiří Černý, hudební kritik
• Středisko Diakonie Praha: volba 3 členů + 3 náhradníků do nové DR střediska
Diakonie Praha – členové: D. Caldová, K. Sýkora a A. Kunová;
náhradníci: P. Ruml, J. Petříček a Irena Kovaříková
• druhý únorový týden bude instalována ve sboru výstava Diakonie Praha
• Finanční záležitosti: celocírkevní sbírka na tisk na postní neděli, tj. 18. 2. 2018
• Diakonie – prosí o sbírku na pomoc syrským uprchlíkům - v den konání
VSS 11. 3. 2018
• Příprava výročního sborového shromáždění - 11. března
• T. Černohorský – koncept hospodářské zprávy a rozpočtu, on-line výkaz
pro SR
• sborová statistika a „Čím jsme žili v roce 2017“
• seznam členů s hlasovacím právem - kontrola při staršovstvu, po doplnění
připomínek bude vyvěšen na nástěnce ke kontrole a úpravám všemi členy
sboru
• inventura – M. Volný, J. Petříček, M. Študentová – hotová - kopii dát do
účetnictví
• Obsazení druhého farářského místa: doporučíme sboru jako kandidátku
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Magdalénu Trgalovou – schváleno
• po zvážení výhod a nevýhod rozhodnuto pro dobu povolání 3 roky do
31. 8. 2021 – sjednocení s br. farářem
• Nové forma chrámové sbírky po VSS: ve sborovém časopise již vyšel článek
br.faráře
• před rozhodováním VSS ji 25. 2. 2018 F. Härtel představí sboru a bude
zkusmo vykonána
• Hospodářské a stavební záležitosti: ozvučení sálu - zkoušky začnou při
bohoslužbách 4. 2. a 11. 2.
• Z došlé pošty: kam budeme směrovat výtěžek jarního bazaru 14. 5. 2018 –
18. 5. 2018
• dvě sborové zásilky ze SR – rozeslány presbyterům
• CČH 5. 3. 2018 v 16:00 hod. setkání k 168. výročí narození T. G. M. – viz
nástěnka
• nabídka kurzů pro všechny věkové skupiny na nejbližší období – viz
nástěnka
• přehled všech akcí ČCE v roce 2018 – viz nástěnka
• Pokračující a další úkoly, různé: připomenutí povinností službu konajícího
presbytera
• je důležité prinášet podněty a připomínky ze sboru na jednání staršovstva,
nebo aspoň informovat br. faráře, kurátora nebo sborovou sestru
• výstava k výročí reformace – rezervována na říjen 2018 – P. Ruml
• prodej skříně z kanceláře – zatím bez reakce – M. Volný a D. Molnár
• koncert Slávka Klecandra – předběžně 20. 9. 2018 19:00 hod.
• ztišení před a po bohoslužbách, částečně již řeší krátké preludium; doplnit
krátké postludium
• kalichy – postříbření do 1. postní neděle
• víno k VP - také nealkoholické – nenabízet možnost veřejně
• Souterrain – po VSS snížit náklad – v poslední době zbývá větší počet
výtisků, větší počet čtenářů si sborový časopis přečte přímo na webu
• NKD, EK – na rok 2019 budou obě publikace pouze na objednání
• některou neděli po Velikonocích koncert Evangswingu
• plán investic a jejich priorit - připraví br. Černohorský, J. Stoklasová,
K. Sýkora
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Statistika za rok 2017
K bohoslužbám jsme se sešli celkem 56 x za průměrné účasti 102
VP jsme slavili 18x za průměrné účasti 80
Nedělní škola byla 41x za průměrné účasti 13 dětí
Počet členů sboru: 562
Počet dárců na potřeby sboru a církve: 147, v tom 14 nových
Biblická hodina (organizaci má na starosti Pavel Prosek)
od podzimu do svatodušních svátků každé úterý v podvečer
celkem 30x za průměrné účasti 11
V roce 2017 jsme se s naším farářem věnovali knize Skutků apoštolů
Biblická hodina pro mladší děti (Pavel Ruml)
scházejí se 1x měsíčně ve čtvrtek navečer (cílem by měla být pravidelná
biblická hodina pro děti každý týden)
celkem 10x za průměrné účasti 3 kluci
Maminky s dětmi (organizuje Pavla Hájíčková)
Maminky s dětmi se sešly 9x, průměrná účast 5 maminek a 5 dětí
Dejvické maminky se schází každý první čtvrtek od 9:30 do 11:00. Tento
kroužek vznikl, proto, aby si maminky jednou za měsíc odpočaly od
každodenního stereotypu a dozvěděly se něco nového. Zpravidla začínáme
zpíváním při kytaře a potom hovorem o dětech.
Zatímco si děti hrají, probíráme dále různá náhodně zvolená náboženská či
politická témata. Minulý rok jsme si představily některé zajímavé knižní tituly,
sestra Stoklasová nás zasvětila do významu vitráží v modlitebně, sestra
Šídlová nám objasnila některé aspekty českého způsobu vedení politiky a já
jsem celý rok přispívala na téma Kateřina Lutherová. Dále jsme probraly např.
výhody a nevýhody celibátu, financování církve či postavení žen v církvi.
Děkujeme sestře Petříčkové za ,,babičkování" a panu faráři za příspěvky.
Konfirmační cvičení (Pavel Ruml)
14x, účast 4 – práce s biblí; vlastní katechismus; samostatnost ve vyjádřeních
- konfirmace v květnu 2018
Náboženství v ZŠ Suchdol (Pavel Ruml)
15x za průměrné účasti 3, od ledna 2018 zrušeno, žáci přešli do ŘK farnosti,
kam patří
- nová nabídka náboženství ve škole - v září 2018
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Zpívání s dětmi (Judith Stoklasová)
Děti v roce 2017 zpívaly při bohoslužbách 3x společně s Našimi pěvci
a v rámci vánočního divadla
Klub poznávání (organizují Marta Petříčková a Draga Bošková)
celkem 10x za průměrné účasti 13 lidí
Otevřená skupina aktivních seniorů, schází se většinou druhý čtvrtek v měsíci,
navštěvuje s odborným výkladem výstavy a zamýšlí se nad různými tématy
s hosty
X-cátníci (organizaci má na starosti Martin Volný)
celkem 10x za průměrné účasti 8
Mezigenerační skupina se schází 1x měsíčně a zamýšlí se nad základními
biblickými pojmy. V roce 2017 se zabývali tématem biblický kánon. Nejprve
si v několika sezeních nastínili celkovou problematiku vzniku a utřídění
biblických spisů a pak teprve zabrousili na konkrétní knihy. Každý ze
skupinky si vybral svoji oblíbenou biblickou knihu a podle svého vztahu k ní
nám o ní poreferoval.
Dejvické křeslo pro hosta (organizuje Marta Študentová)
celkem 8x za průměrné účasti 31
Otevřená skupina nejen členů sboru, hosté jsou zváni tak, aby pokrývali
aktuální, závažná či zajímavá témata. Schází se 1x měsíčně.
Mládež
scházela se pravidelně 1x za 14 dní
celkem 17x za průměrné účasti 5
Programy si připravují sami, z duchovních třeba kontinuální společné čtení
Matouše, nebo postupné diskuse nad vyznáním víry podle Lutherova Velkého
katechismu. Skupina je namíchaná jak ekumenicky, tak ve smyslu rodilí
Dejvičáci + přišedší.
Od ledna přenechávají mládež budoucím mládežníkům, současným
konfirmandům, a fungují pod názvem "nedělníci" (viz Čapkovi "pátečníci")
dál, ale s odlišným režimem.
Staršovstvo
Předsedou byl zvolen farář Pavel Ruml
Sešlo se k jednání 10x za průměrné účasti 15 členů a 3 náhradníků
Křesťanská služba (organizuje Mirjam Růžková)
celkem 9x za průměrné účasti 8
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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.
V křesťanské službě působí:
Mirjam Růžková, Daniel Henych, Jana Jasná, Jana Poláčková, Jana
Oliveriusová, Jindra Zukalová, Jana Kohoutová, Hana Volná, Jarmila
Nedvídková, Marta Študentová
Hodina pohybu (vede Jana Prosková)
celkem 7x za průměrné účasti 7
Určeno pro všechny, kteří mají v pondělí odpoledne čas. Skupina se schází
zpravidla 1-2x do měsíce a pod vedením Jany Proskové cvičí-tančí při hudbě.
Naši pěvci (v roce 2017 vedl Filip Hanuš Härtel a Lydie Härtelová)
Počet členů: 45-50
Zkouší každou středu, vystoupení v Dejvicích (4x za rok)
koncerty: Vyšehrad, Břevnovský klášter (svěcení starokatolického biskupa),
2x Vánoční koncert (v husitském kostele na Praze 6 a U Salvátora)
benefiční koncerty: u sv. Fabiána a Šebestiána pro Domov svaté rodiny,
Vinohrady (benefiční koncert pro Milíčovu kapli)
Průměr. účast na vystoupení: 43
Počet zkoušek: asi 40
Průměrná účast na zkoušce: asi 35
Dejvický Evangnswing
Pavel Prosek (kapelník), Kryštof Sýkora, Daniel Heller, Michal Heller, Hana
Chvojová, Wanda Dobrovská
2x vystoupení Zpíváme a svítáme ve sboru v Dejvicích, dále hraní při
sborovém odpoledni.
Swingová skupina, zkouší v prostorách našeho sboru zpravidla v pondělí
navečer
Zpívání ve Stodůlkách
28x, průměrná účast 20
Pavel Ruml, Michal Heller, Karolína Härtelová, Honza Machovec
Za kazatelnou jsme přivítali tyto kazatele:
Pavel Ruml 35x, Zdeněk Susa 3x, Petr Gallus 2x, Michael Otřísal 2x,
Magdaléna Trgalová 2x, Martin Prudký 2x, dále pak Jaroslav Pechar,
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Leonardo Teca, Daniel Henych, Elen Plzáková, Ester Čašková, Blahoslav
Hájek, Jiří Tengler, Tabita Landová, Pavel Kalus, děti z NŠ
Na varhany nás doprovázeli:
Pavel Prosek 22x, Filip Hartel 8x, Tomáš Černohorský 6x, Lydie
Hartelová 12x, Vít Henych 3x, Daniel Henych 1x, instrumentalisté 2x
V Nedělní škole učili (organizačně zajišťuje Ivana Hellerová):
Härtelová K., Hejl B., Hejlová A., Heller D., Hellerová I., Hellerová M.,
Henych V., Mužíková G., Petříček J., Petříčková M., Stoklasa M., Sýkora K.
a Tichá K. (13 lidí).
V 1. pol. se probíraly ze SZ knihy Královské, Jonáš, Paralipomenon, Jeremiáš,
Ezechiel, Žalmy, Daniel, Ester, Ezdráš, Nehemiáš, Izajáš a ve 2. pol. se
probíralo evangelium dle Marka.
Biblické hodiny vedli:
Pavel Ruml, Daniel Henych
Posezení u kávy a čaje připravovaly sestry:
Oliveriusová Jana, Petříčková Marta, Černohorská Jiřina, Minárová Bohunka,
Sleziaková Naděžda, Jílková Martina, Dobrovská/Javornická, Zukalová
Jindra, Prosková Jana, Uhlířová Marie, Caldová Dana, Susová Marie, Jechová
Květa, Kohoutová Jana, Janská Ludmila, Nedvídková Jarmila
Pokladnu vede Vladimír Jenček, zástupce je Jiří Svatoň
Finanční věci má na starosti Tomáš Černohorský
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
Ekumenická setkání:
Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách
Bohoslužba v Nebušicích 17. listopadu
Setkání s Biblí a koledami na Suchdole
Ekumenická snídaně ve sboru (pravidelné setkání duchovních z Prahy 6 – na
jaře a na podzim v různých sborech a farnostech za stoupajcí účasti a zájmu)
Charitativní akce:
• Koncert Tomáše Najbrta pro Cestu domů u příležitosti 60. narozenin
našeho faráře a sborové sestry výnos 23 000,- Kč
• Vaření polévky pro poutníky z Berlína do Aleppa
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• Bazar šatstva v prostorách našeho sboru pro Diakonii Praha ve Stodůlkách
– výnos 106 265,- Kč
• Spoluúčast na organizaci benefičního pásma koncertů Dobrá volba pro
Diakonii (na Vinohradech)
• Sbírka pro Barmu 4 223,- Kč
• Polévka a chleby pro bezdomovce 3x
• Podzimní bazar plodů pro křesťanskou službu (Bošková, Kohoutová,
Cihlová), výnos asi 5 200,- Kč
• Marathon dopisů pro Amnesty International - ve sboru bylo sepsáno
a odesláno 83 dopisů, poštovné bylo uhrazeno sbírkou, ze které zbylo
853,- Kč, které jsme následně odeslali jako dar Amnesty International ČR.
Adopce na dálku:
Mají na starost Jarmila Dvořáková a Jan Mašek
• platíme školné 10 dětem na základních a středních školách v Kongu
• účastní se 25 členů sboru
• odesláno i přes potíže s bankovním převodem 2 900,- USD (64 680,- Kč
vč. poplatků)
Celosborové akce:
• výročí stěhování sboru do Wintrovy ulice - společné odpoledne
• sborová dovolená v rakouských Alpách
• sborový výlet do Roudnice nad Labem a okolí
Významná akce:
• instalace našeho faráře Pavla Rumla
Ze sboru se odstěhovali: --Do sboru se přistěhovali:
rodina Gallusova z Brna
rodina Kuthanova
Pokřtěni byli:
Adéla Minárová, Antonín Gallus, Lucie Wohlrabová, Kristýna Horská
Rozloučili jsme se s těmito sestrami:
Věra Benešová, Marie Uhlířová, Marta Klemperová, Jaroslava Svobodová,
Kamila Machotková
Marta Študentová, Jan Mašek, Pavel Ruml
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Čím jsme žili v roce 2017
LEDEN
• v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme pozváni ke sv. Gothardovi
• vaříme polévku poutníkům z Berlína do Aleppa
• benefiční koncert Tomáše Najbrta pro Cestu domů (60. narozeniny Pavla
Rumla a Marty Študentové)
• začíná konfirmační cvičení, zatím jednou za měsíc po bohoslužbách
• Setkání s hostem: Matěj Novák - vnuk Věry Hromádkové, dcery
spoluzakladatele společnosti Koh-i-noor Jindřicha Waldese. Matěj pracuje pro
Nadaci Billa Gatese
• Klub poznávání: životní zkušenosti Pavla Proska
• rozloučili jsme se se sestrou Alenou Hrabákovou, která zemřela koncem
prosince
• bratr Fišer je v nemocnici
ÚNOR
• instalace našeho faráře Pavla Rumla, kromě Miloše Rejchta jsme se setkali se
všemi bývalými faráři našeho sboru, instalaci vedl pražský konsenior Petr
Firbas

Instalace faráře Pavla Rumla v DS (2017-02-19)

• Evangswing a pražská mládež zpívají ze Svítáku
• setkání se studenty ETF - Pane, nauč nás modlit se
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• Naši pěvci při bohoslužbách
• hledáme někoho na úklid sborových prostor
• Setkání s hostem: Sagar Rakín původem z Afghanistánu o životě tam i zde
a o jejich restauraci na Vinohradech
• Klub poznávání: Jana Kohoutová - jak žili naši předci
• sestra Adamová se dožila krásných 94 let
BŘEZEN
• výroční sborové shromáždění
• naše děti přespaly v kostele ve Střešovicích, kde vařily postní polévku,
výtěžek půjde na celocírkevní postní sbírku Diakonie pro děti v Barmě,
v Dejvicích jsme vybrali na tento účel 4 253,- Kč
• náš sbor se zapojuje do projektu vaření polévek pro bezdomovce
• setkání u pomníku škpt. Morávka spolu se střešovickými

Každoroční setkání u pomníčku hrdiny št. kapitána V. Morávka (2017-03-19)

• Klub poznávání: život Židů od kolébky po hrob, zvyky a tradice,
M. Študentová
• zemřela sestra Věra Benešová
DUBEN
• sborová anketa k ozvučení sálu
• Naši pěvci zpívají na Vyšehradě
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Velikonoční koncert NP na Vyšehradě (2017-04-05)

• Naši pěvci v kostele Fabiána a Šebestiána - benefiční koncert na podporu
terapeutických aktivit Domova svaté rodiny
• Dejvické křeslo pro hosta: Bohdan Pivoňka o práci vězeňského kaplana
• Klub poznávání: DVD o Lisabonu
• bratr Fišer se přestěhoval do Rychnova nad Kněžnou
• bratr Gerhard Frey-Reininghaus ukončil svoji práci tajemníka pro ekumenu
• celocírkevní sbírka na Barmu: 4 223,- Kč
• celocírkevní sbírka na tisk: 3 443,- Kč
• hlavní dar lásky JJ: 14 507,- Kč
KVĚTEN
• v prostorách sboru se uskutečnil bazar šatstva pro Diakonii Praha ve
Stodůlkách, výnos 106 265,- Kč
• - ekumenická bohoslužba za krajinu
• Dejvické křeslo pro hosta: Pavel Benedikt Stránský, nový starokatolický
biskup
• Klub poznávání: Bubenečské vily, Stáňa Hřebíčková
• zemřela Maruška Uhlířová, bývalá presbyterka
• zemřela sestra Marta Klemperová
• celocírkevní sbírka JJ: 50 790,- Kč
• celocírkevní sbírka pro Diakonii: 2 840,- Kč
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ČERVEN
• Naši pěvci: hudební nešpory v Dejvicích
• výlet dětí a přespání ve sboru (Judith Stoklasová, Marta Študentová)
• zpíváme a svítáme s naším Evangswingem
• vyhlášen generální úklid sborových prostor
• ukončena výuka náboženství na škole v Suchdole – 3 účastníci přecházejí
k přípravě na sv. přijímání v řím. kat. Farnostech
• představení nových členů sboru - rodina Kuthanova
• Klub poznávání - návštěva výstavy v domě U Zlatého prstenu
• zemřela sestra Kamila Machotková
• celocírkevní sbírka na solidaritu sborů: 5 330,- Kč
ČERVENEC
• sborová dovolená v Alpách (organizovali manželé Tichých jr.)

Alpy - Služba připravuje večeři (2017-07-07)

• chleby pro bezdomovce
• křest Adélky Minárové
• kulaté narozeniny bývalého dlouholetého kurátora našeho sboru a věrného
varhaníka Pavla Proska
SRPEN
• děti na táboře společně se střešovickými a nosislavskými
• začala úprava podlahy v prostorách NŠ a malování za velké pomoci bratra
faráře, Martina Volného a Dana Molnára, začne úprava sborové kanceláře
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Křest Adély Minárové (2017-07-16)

ZÁŘÍ

Pavel Prosek slaví 80 (2017-09-03)

• sborový výlet do Roudnice a okolí
• úklid prostor pro NŠ a vystěhování kanceláře - úprava podlahy
• zahájení pravidelných biblických hodin – děti 1x měsíčně, konfirmandi každý
pátek, Stodůlky
• br. farář se 2x týdně účastní tréninků chlapců do 13 let na Dukle Praha
• informace o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí
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• Klub poznávání: Z dějin antické filosofie a umění, Jana Kohoutová
• Dejvické křeslo pro hosta: Věra Sosnarová, která přežila dlouhodobý pobyt
v gulagu
• vyhlášena krabicová sbírka na podporu Památníku toleranční doby ve Vysoké
u Mělníka, výtěžek 5 130,- Kč
• sbírka na celocírkevní křesťanskou službu: 2 533,- Kč
ŘÍJEN
• spoluúčast na organizaci benefičního pásma koncertů na Vinohradech pro
Diakonii Praha, středisko ve Strašnicích
• benefiční koncert Našich pěvců na Vinohradech pro Milíčovu kapli
• slavnostní ustavení nového sborového kantora Filipa Hanuše Härtela

Symbolické předání taktovky Filipovi Härtelovi (2017-10-15)

• Pavel Ruml vedl mimořádné bohoslužby u Klimenta u příležitosti ustavení do
funkce nové velvyslankyně Ghany
• akce Na biblickou v montérkách - společný úklid a stěhování do kanceláře
• Dejvické křeslo pro hosta: Jakob Wilke - situace v Turecku
• Klub poznávání: Počátky křesťanství v Čechách, A. Štěpánová
• křest Kristýny Horské
• bazar podzimních plodů pro dejvickou křesťanskou službu 5 200,- Kč
• celocírkevní sbírka na Fond charitativní pomoci: 7 002,- Kč
• zahájena mimořádná celocírkevní sbírka na pomoc ženám v Kongu:
13 110,- Kč
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• odeslání daru na školné pro 10 dětí v Kongu v rámci adopce na dálku
LISTOPAD
• vaření polévky pro bezdomovce
• zpíváme a svítáme s naším Evangswingem

Evangswing (2017-11-26)

• slavnostní otevření opravené Milíčovy kaple v Malešicích
• ekumenická snídaně duchovních zástupců křesťanských církví na Praze 6
u nás ve sboru (pravidelná setkání v různých farnostech, 2x do roka)
• Dejvické křeslo pro hosta: česko-syrská lékařka Samíra Sibai o situaci v Sýrii
před a během občanské války
• Klub poznávání: Dopisy Marie Terezie dětem - Stáňa Hřebíčková
• křest Lucie Wohlrabové
• oslava narozenin dlouholetého presbytera Zdeňka Susy
• sbírka pro Diakonii Praha - středisko ve Strašnicích: 6 275,- Kč
PROSINEC
• Vánoční sborový dopis v Souterrainu
• celý advent byla vysluhována VP každé bohoslužby (vyjma dětských)
• 3. adventní neděli dětské bohoslužby (Judith Stoklasová a Karolína
Härtelová), společný oběd a Evangswing
• při silvestrovských bohoslužbách vzpomínka na zemřelé z našeho sboru
(tradiční silvestrovské podvečerní posezení se letos - na žádost organizátorů nekonalo
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• na nástěnce vyvěšen seznam seniorů, členové sboru jsou vyzýváni
k návštěvám
• prodej výrobků ze Stodůlek
• prodej Obchůdku jednoho světa
• prodejní výstava obrazů Simonetty Šmídové
• maraton dopisů pro Amnesty International, organizoval Dan Molnár

Maraton psaní dopisů (2017-12-17)

Lucinka Troupová s Ondrou Petříčkem o vánoční besídce (2017-12-17)

• vánoční koncert Našich pěvců v husitském kostele na Praze 6
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•
•
•
•
•

vánoční koncert Našich pěvců u Salvátora
koncert skupiny Syringa v našem sboru
vánoční besídka ve škole a ve středisku ve Stodůlkách
štědrovečerní ekumenické setkání s Biblí a koledami v Suchdole
na kávovou službu se přihlásili dva bratři

Vánoční kapela při bohoslužbách (2017-12-25)

• oprava invalidního WC, děkujeme P. Hejlovi
• Klub poznávání: adventní posezení s manželi Henychovými (nakonec jen se
sestrou farářovou, br. farář je nemocen)
• zemřela Jaroslava Svobodová
• dary členů sboru určené Diakonii Praha připraveny k odeslání v celkové výši
12 700,- Kč
• seniorátní sbírka na Milíčovu kapli: 3 837,- Kč
• sbírka na vánoční dárek dětem: 9 490,- Kč
• celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát: 6 425,- Kč
M. Študentová, J. Mašek, P. Ruml, foto J. Hlavsa

Vzpomínka na Milenu Tůmovou (1931 - 2018)
Při přednáškách na bývalé Komenského bohoslovecké fakultě jsme celé čtyři
roky seděli s Milenou v posluchárně u jednoho stolu. Byla vtipná a družná.
V 1. ročníku měla ještě příjmení Špinarová, ale o prázdninách se provdala za
rozvážného mladíka z jihočeského evangelického rodu Jana Tůmu. Vytvořili
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spolu manželství v určitém smyslu trochu výjimečné. I po několika desítkách let
společného života Milena dokázala říci: „S Honzou jsme si nikdy neřekli křivé
slůvko.“
Po skončení studií a odchodu z Prahy jsem si dosti pravidelně s Tůmovými
dopisoval. Když jsem měl nastoupit jako farář do jejich dejvického sboru, slíbili
mi, že mi budou podle svých možností pomáhat. To také splnili. Když sbor
potřeboval nového účetního, Jenda Tůma se tohoto náročného úkolu ujal.
A Milena nezůstala pozadu. Zpočátku se zapojovala do svátečních bohoslužeb
buď kázáním nebo přípravou na večeři Páně. Hlavní díl Mileniny pomoci však
spočíval jinde. Když sbor přijal tehdy ještě dosti neobvyklou praxi, že se nedělní
škola nebude už konat po bohoslužbách, ale zároveň s nimi, přijala Milena úkol
vést děti každou neděli, aby tak byla pro děti zachována kontinuita, zatímco její
pomocníci se střídali po měsíci. Trvalo to tak léta, ale Milena nespoléhala na
rutinu, pravidelně se připravovala a rodiče měli jistotu, že se dětem dostává
solidní přípravy na život víry. Kolik času a energie věnovala Milena takto zcela
nezištně této službě nejmladším!
Chtěl bych vyslovit pokorné přání, aby Milena měla účast na biblickém slibu:
„Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo ani na srdce lidské nevstoupilo,
připravil Bůh těm, kteříž ho milují.“ (1K 2, 9).
Daniel Henych

Babička se narodila 17. března 1931 v Praze v Podolí jako druhá dcera do rodiny
právníka, předsedy soudu na Pankráci JUDr. Jaroslava Špinara, a jeho manželky,
Anny Špinarové, inspirativní paní, která po svatbě sice zůstává v domácnosti, ale
je oddaná Sokolka, píše povídky a všeobecně je celkem nekonformní.
Konfirmována je spolu se sestrou u Salvátora v květnu 1945.
Brzy poté potkává „v mládeži“ Honzu Tůmu z Heřmanče. Je o pět let starší než
ona, a přistěhoval se do Prahy k rodině své starší sestry, aby se tu vyučil
drogistou. Mladí se scházejí v rámci mládeže, chodí spolu na procházky pod
zástěrkou venčení psa Bibiny a v červenci roku 1951 se berou.
Babička tehdy studuje teologii na Evangelické teologické fakultě. Její původní
záměr studium ornitologie, bylo zmařeno větou v kádrovém posudku:
nábožensky zatížená, z buržoasních poměrů – nepřijímat na žádnou vysokou
školu. Jediná cesta k dalšímu vzdělání vede tedy paradoxně přes bohosloveckou
fakultu, kde už studuje i její sestra Jaroslava, provdaná Soušková a švagr Zdeněk.
Studia ji baví a těší se, že se po promoci bude věnovat práci s dětmi. Je
ordinovaná vikářkou 30. 6. 1957 a následující dva roky tráví na vikariátu ve
střešovickém sboru.
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Mezi lety 1959 a 1970 je na mateřské dovolené. V červnu 1959 se totiž páru
narodí dcera Milenka a v dubnu 1965 další dcera, Ivanka.
Další pracovní angažmá je od roku 1970 spojeno se synodní radou
a knihkupectvím Kalich, kde zůstává až do roku 1986.
Honza, dědeček, pracuje ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, má
několik patentů za syntézu léků, je požární technik, zahradník a alpinkář.
Oba jsou aktivními členy dejvického sboru, babička se věnuje zejména práci
s dětmi, děda působí jako hospodář, účetní, dlouholetý presbyter.
V Heřmanči, dědečkově rodišti, kupují pozemek bývalé skládky, který čistí,
ukotvují na něm maringotku, zahradničí, pěstují všechno možné a mají o zábavu
postaráno. Později staví na pozemku i domeček, kam se dlouhá léta sjíždí celá
rodina.
Po jejich odchodu do důchodu v letech 1985, resp. 1986 následuje skoro třicet
let naplněných spoustou aktivit, setkávání s přáteli, péčí o rodinu, vnoučata,
o chalupu, zahrady… Děda umírá po delší těžké nemoci na podzim roku 2015. Je
jasné, že to pro babičku už zdaleka není taková zábava a i její zdravotní stav se
pomalu zhoršuje. Zejména jde o komplikace spojené se ztrátou paměti a rozvojem
Alzheimerovy nemoci.
Babička odchází náhle minulý týden, ve středu 10.1. časně zrána, bezbolestně
a v pokoji.
Anna Kratochvílová

Jubilanti v březnu
Věra HEROLDOVÁ
Anna SALÁKOVÁ
Eva MUZIKÁŘOVÁ
Jarmila TICHÁ

96 let
92 let
91 let
85 let

Jaroslav VONDRA
Alen KRČMA
Jaromír MATOUŠ

85 let
80 let
75 let

Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly.
Izaiáš 40,31

Dobročinnost
Neměřím konání dobra jen výší dobrovolného finančního příspěvku sboru
a myslím si, že to je i každého osobní věc, zda chce, nebo nechce přispět např. do
košíčku. Čím bohatší společnost, tím více natažených ručiček žádajících
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o podporu. Vycházím ze zásady odpovědného hospodaření s penězi. Myslím si,
že nová forma vybírání dobrovolného daru do sborové sbírky bude mít i své
záporné stránky. Dobře, připravím si doma určitý obnos, abych nerušil při
shromáždění prohledáváním kapes a peněženky. Dobře, zvýším svojí štědrost,
abychom byli na špici ve srovnání s jinými sbory. Je však i možné, že nově oběh
košíčků po řadách přinese i omezení ostatních dobročinných výdajů a příspěvků
např. na SOS vesničky, dobročinné akce pro diakonii, dary na církevní tisk,
školné pro děti v Africe apod. Znám i případ evangelicky smýšlejícího
podnikatele, který čas od času věnoval církvi dar přesahující násobně výběr
saláru. Dotkla se jej však výzva, zda by dar nemohl být častější, a proto změnil
svůj názor na dobročinnost a nedává nic. Tradiční způsob sbírky mi vyhovuje,
o účelu sbírky se dovídáme v ohláškách a je jen dobře, když se nově příchozí
třeba ujistí, k čemu jsou ty košíčky u vchodu/východu z modlitebny.
Přál bych dejvickému sboru i do budoucna obětavé farníky, zodpovědné
staršovstvo a skvělého faráře.
JiH

Změna způsobu konání chrámové sbírky?
Teprve, když člověk má o něco dobrého přijít, uvědomí si, jak to bylo (nebo ještě
je) dobré. Zdraví - když už není, blízcí lidé - když umřou, klid a pohoda - když
pominou. Nebo shromáždění ve sboru - nezatížené nátlakovou sbírkou.
Košíček cestující po řadách účastníků bohoslužeb je zajisté nátlakem, aby do něj
lidé něco vložili. Konečně, jeden z argumentů v Souterainu 2/2018 mířil právě
v tomto směru, a hned i autor dosvědčuje, že to funguje. Jinde vybrali ve sbírce
více. Ale kolik vyberou za rok celkově, zda je sbor bohatý, nebo zda dává více
sbírkou než salárem, o tom už nevíme nic.
Jeden z argumentů pozvání, proč mají přijít lidé do shromáždění jedné (zde
nejmenované) církve je: „Nepořádáme žádné sbírky při shromáždění“. Vědí, že to
lidem není příjemné. Není pravda, že nikdo neuvidí, že nedávám nic - když
košíček jen tak předám sousedovi, vidí to všichni okolo. Není pravda, že nikdo
neuvidí, kolik dávám. Bude to vyžadovat odvahu a odhodlání, vzepřít se úlitbě –
a dát dar či salár jindy a jinde.
Ani hlasování na staršovstvu nebylo jednoznačné, 10 pro změnu a 5 proti změně
stávajícího způsobu.
Jestliže jako sbor dokážeme vybrat potřebné peníze „plánovitě“, tedy po
tisicikorunách pokladníkovi, není zrovna šikovné se vracet k desetikorunám či
stokorunám do košíčku.
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Zvažme tedy při hlasování na Výročním sborovém shromáždění, zda se
potřebujeme trápit s penězi při bohoslužbách, když vlastně navyšovat sborové
fondy takto klopotným způsobem ani nepotřebujeme.
Karel Řežábek

Slovo – ticho – Dejvice
„Člověk létá, aby předstihl zvuk, ale nedovede se zastavit, aby postřehl ticho“,
napsal kdysi Miroslav Horníček. V našem sboru zaznívá při různých diskusích,
formálních na staršovstvu i neformálních „u kávy a čaje“ a jiných dobrých darů,
velmi podobné téma: V Dejvicích je živo, milo, přívětivo, ale chvílemi bych
uvítal/a trochu ticha, trochu prostoru pro soustředění. Proč o tom vůbec psát?
Přichází-li člověk do kostela, očekává, že zaslechne něco, co mu bude k užitku,
Slovo Boží, které se promítne do jeho života. Což není jen tak, neb hlas Boží, to
je „hlas tichý a jemný“. Je třeba být vnímavý a soustředěný, pokud ho nechceme
přeslechnout. Je zajímavé, jak se na mnoha místech Bible ticho nenápadně, ale
pravidelně a vytrvale objevuje. Například žalmista zpívá, že „jen v Bohu se ztiší
duše má“ a „ztišením se sluší tebe chválit“ (Ž 62 a 65). Ježíš ve chvílích, kdy je
na něj soustředěna největší pozornost, opakovaně odchází na tichá místa, aby se
modlil. Z vlastní zkušenosti si dobře pamatuji společné modlitby v Taizé, kde nás
mlčelo tři a půl tisíce lidí; bez toho by celá modlitba byla poloviční.
Slýchám stále častěji názor (a sám si to také myslím), že se u nás v Dejvicích
o takové blahodárné a léčivé ticho, kdy se snažíme usebrat, abychom byli vůči
Božímu slovu vnímaví, připravujeme. Při bohoslužbách jsou místa, která mají
právě toto za účel. Introit, kdy se mohu vnitřně nastavit na to, co bude následovat.
Doprovodná hudba při večeři Páně aj. Když si někteří sdělujeme – často v dobré
víře, že určitě nebudeme slyšet – co jsme nestihli probrat před začátkem
bohoslužeb, jaké bylo kázání nebo proč byla zase v ohláškách medovina, není to
trestuhodné, ale škoda to je veliká, protože místo ticha, které je prostorem pro
onen tichý a jemný hlas, poslouchám svůj vlastní. Při vší úctě, na tom se staví
modlitba, usebrání a duchovní život člověka vůbec dosti těžko. A šepot (i když
určitě ohleduplný, o tom nebudiž pochyb) se nese překvapivě daleko
a artikulovaně; pročež ten, kdo jde do kostela pro posilu, inspiraci a slyší to, co
s úlevou nechal před modlitebnou, nebude dvakrát potěšen, i když si ze
zdvořilosti nedovolí to sousedovi říci.
Aby nevzniklo nedorozumění: Prostor pro ticho, o kterém je v poslední době
stále častěji řeč a o které se v našem sboru snažíme, má být pomůcka, nikoli
omezení a nařízení („nepošeptáš!“). Ticho neznamená dusno, pověstné ticho před
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bouří, kdy sedím na židli s rukama za zády a ani nedutám. Vnější ticho je
pomůckou k vnitřnímu tichu, stavu, kdy se člověk nemusí vydávat
a opotřebovávat, ale naopak nabírá sílu k tomu, co koná, říká, vymýšlí. Není jistě
náhoda, že mnohé klíčové křesťanské osobnosti od bratra Rogera z Taizé přes
Matku Terezu k Henrimu Nouwenovi a mnoha dalším chápou ticho jako onen
základ, elementární a čistou modlitbou, bez kterého je duchovní život stavbou na
písku. Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, „láska je především modlitba
a modlitba je ticho“.
Filip Hanuš Härtel

Parament
Průběh roku vnímáme všemi smysly. Mění se zvuky (ptačí zpěv, ticho
zasněžené krajiny), barvy (květy, zbarvené listí), teplota, chutě (čerstvé ovoce,
vánoční cukroví...). Je to dobře a je to krásné i přirozené. A jak to máme
s církevním rokem? Co v něm vnímáme? A jak?
Možná se nám vybaví
adventní věnec a hlavně
vánoční strom. Někdo má v té
době zvláštní výzdobu i doma.
Ale zbytek roku se často
promění v řadu nedělí
uvedených třeba jako pátá po
sv. Trojici či druhá postní.
Kázání se někdy na určité
období zaměří, někdy pak už
vůbec ne. Průběh církevního
Ilustrace 1: zelené paramenty ve sboru v Jilemnici
roku určitě není stěžejní
ukazatel v našem životě. Ale už v dávné době křesťané začali vnímat, že je
dobré si jej v rytmu života přidržovat. Mimo jiné proto, abychom se na
nejdůležitější svátky mohli i vnitřně připravit a dobře je prožít. Logicky si běh
církevního roku připomínali především vybraným čtením. Ale svět vnímáme
různě, a tak se začal prosazovat zvyk odlišovat nejdůležitější období
i vizuálně, barvami. Nemá smysl natírat pořád dokola zdi nebo kazatelnu,
volba tedy padla logicky na to, co se mění snadno. Textilní prvky v chrámu či
na oblečení, tedy takzvaná paramenta, liturgická plátna. Pod tím si můžeme
představit všechno možné od kněžského roucha až po oltářní přehozy.
V luterské církvi se označením parament myslí zpravidla látka na stole Páně či
na kazatelně.
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A jak je to s barvami? V našem prostředí se ustálila praxe čtyř hlavních
liturgických barev. Bílá barva je pro hlavní svátky (Velikonoce, Vánoce),
červená pro letnice (kromě toho někdy podle té které církve nejdůležitější
neděle či naopak třeba svátek reformace), fialová pro postní doby (advent
a postní doba před Velikonocemi) a nakonec barva zelená pro ostatní neděle
(tzv. mezidobí). Můžeme se setkat i s liturgickou barvou růžovou či černou,
v církvích pravoslavných i mnoha dalšími.
V Českobratrské církvi
evangelické jsem se setkal
pouze se střídmým užíváním
liturgických barev. Na úrovni
vedení církve před několika
lety
proběhla
dokonce
konference
o
liturgické
obnově, kde zaznělo mnoho
myšlenek ohledně závaznosti
principů bohoslužeb či míry
volnosti formy liturgie. Ve
sborech se proto v tomto
Ilustrace 2: Varnsdorf - postní parament
ohledu setkáváme s různým
pojetím a myslím, že to tak je dobře. Tak úzká část liturgie, jako je užívání
liturgických barev při bohoslužbách, je jistě jen věcí služebnou. Právě proto
nám ale může v něčem posloužit. Zvlášť v určitých období roku, jakým je
třeba postní doba, která se v běžném pracovním rytmu dní ztrácí, může
naslouchání Písmu a současně pohled na změněnou podobu kazatelny či stolu
Páně pomoci k hlubšímu a trvalejšímu prožitku doby. Je to jako lavička podél
cesty. Nemusíme se zastavovat, nepřekáží, ale může nám pomoci, když ji
budeme potřebovat.
Hanuš Härtel

NAŠI PĚVCI ZPÍVAJÍ HÄNDELOVA SAULA
V pátek 23. března se v evangelickém kostele u Salvátora
koná dost výjimečný koncert, na nějž jste co nejupřímněji
zváni: uslyšíte průřez Händelovým oratoriem Saul,
v Čechách prakticky nehraným.
Tvorba Georga Friedricha Händela má těžiště právě ve vokálně
instrumentálních dílech - v operách a oratoriích - jichž skladatel zkomponoval
desítky a desítky. Oratorium Saul má 86 částí a trvá téměř tři hodiny. Popisuje
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události Saulova života od vítězství Davida nad Goliášem až po Saulovu smrt
a nástup Davida na trůn. Detailně se zabývá všemi (i méně známými)
epizodami Saulova života, tak jak je popisuje 1. kniha Samuelova a začátek
knihy druhé.
Provedení u Salvátora je asi sedmdesátiminutový průřez oratoriem, držící se
hlavní linie a hlavních postav. V roli Saula uslyšíte basistu Ivo Michla,
kontratenorovou úlohu Davida zpívá Jan Mikušek, Saulovou dcerou
a pozdější Davidovou manželkou - Míkal - je Alena Hellerová a Naši pěvci
zastupují lid izraelský. Doprovází komorní orchestr, řídí Lydie Härtelová.
líh

Životní úkoly
Co jsou to životní úkoly? Co je v životě důležité? Co je nejdůležitější?
Myslím si, že životní úkoly každého z nás jsou úzce spojeny s životním
posláním. Tedy s tím, k čemu jsme Bohem předurčeni. Všechno naše snažení
by mělo směřovat k naplnění tohoto životního poslání. Pevně věřím, že
vlastnosti, schopnosti, tendence k nějakému směřování, které jsme dostali do
vínku, je přesně to, co nám pomáhá v životě své životní poslání naplnit.
Někdy se na sebe zlobíme, že bychom chtěli být jiní ve svých vlastnostech,
ale lepší cesta je své vlastnosti přijmout, nebojovat s nimi. Každý z nás je
jedinečný a také jeho úkoly jsou jedinečné. Když nám druzí nějaké vlastnosti
vyčítají, nezlobte se na ně. Netuší, že právě vy je pro svůj život potřebujete.
Někdy je těžké přijít na to, co je našim životním posláním. Je to něco,
k čemu směřujeme, něco jako pevný bod na obzoru. Něco, čím máme přispět
k zlepšení života na Zemi. Mám na sobě vyzkoušeno, že když se začneme
chovat v souladu se svým životním posláním, teprve tehdy se nám začne
opravdu dařit. Začneme mít ze svého života konečně dobrý pocit.
V mém životě se mnohé událo a ne vždy jsem prožívala právě radostné
chvíle. Prošla jsem opravdu těžkými životními zkouškami. Teď ale vím, že
veškeré trápení bylo nutné pro moji životní zkušenost. Vyřešení těchto situací,
problémů, vztahů se stalo mou součástí a já teď mohu své zkušenosti předávat
dál, mohu opravdově pomáhat. A to jsem si vlastně vždy přála. Jsem vděčná,
že mě Bůh vyslyšel a že mi ty nástrahy položil do cesty. Už tomu rozumím
a děkuji.
Jiřina Muzikářová
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Z narozenin sestry Adamové – foto K. Řežábek 18. 2. 2018

Historické okénko
Schematismus farního sboru ČCE Praha – Dejvice
• 9. 10. 1925 - 30. 11. 1965 kazatelská stanice při sboru ČCE Praha Salvátor
Duchovní:
Stanislav Čapek (*1. 5. 1883 - †22. 2. 1966) farář sboru Praha Salvátor 15. 1.
1919 - 30. 4. 1958
• 1943 – 1945 v důsledku jeho prožidovského postoje mu bylo zakázáno
působení ve sboru
• senior Pražského seniorátu 1. 6. 1922 - 31. 5. 1934
Bohuslav Slabý (*19. 11. 1910 - †31. 12. 1991) vikář sboru Praha Salvátor 1. 5.
1935 - 30. 9. 1940
Vilém Foltin (*21. 10. 1916 - †23. 12. 1967) vikář sboru Praha Salvátor 17. 11.
1941 - 30. 11. 1945
Miroslav Krejčí (*19. 12. 1906 - †19. 2. 1992) seniorátní vikář 15. 8. 1930 – 31.
8. 1932 farář Praha Salvátor 1. 5. 1943 - 7. 7. 1961
• odňat státní souhlas pro výkon duchovenské služby 8. 7. 1961 - 30. 12.
1966
• farář Praha Salvátor 1. 1. 1967 - 31. 12. 1970
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ThDr. Jana Opočenská (*26. 9. 1933), roz. Juránková, vikářka Praha Salvátor 1.
7. 1957 - 31. 5. 1959
Daniel Henych (*29. 1. 1931) vikář Praha Salvátor 1. 6. 1958 - 30. 11. 1959
Jan Čapek (*14. 10. 1934) vikář Praha Salvátor 16. 11. 1959 - 30. 11. 1965
ThDr. Josef Smolík (*27. 3. 1922) univerzitní profesor, farář Praha Salvátor 17.
2. 1962 - 30. 9. 1966
Předsedové kazatelské stanice:
JUDr. Bedřich Molnár vrchní církevní rada (*5. 6. 1846 - †11. 8. 1928) 9. 10.
1925 - 11. 8. 1928
Št. kpt. Miloslav Kovář, legionář 1. 9. 1928 - 22. 3. 1942
Amos Pokorný (*1890 - †18. 8. 1949), zemský soudce, legionář 22. 3. 1942 18. 8. 1949
Ing. arch. Bohumil Bareš (*2. 8. 1906 - †24. 10. 1965) 23. 9. 1949 - 5. 10. 1951
JUDr. Jindřich Kynčl (*10. 7. 1895 - †6. 5. 1972) 5. 10. 1951 - 22. 10. 1965

• Od 1. 12. 1965 farní sbor ČCE Praha Dejvice
Duchovní:
Jan Čapek (*14. 10. 1934) farář Praha Dejvice 1. 12. 1965 - 31. 3. 1971
Daniel Henych (*29. 1. 1931) farář Praha Dejvice 1. 6. 1971 - 31. 1. 1991
Miloš Rejchrt (*19. 10. 1946) vikář Praha Dejvice 1. 10. 1990 – 28. 2. 1997
• farář Praha Dejvice 1. 3. 1997 - 30. 6. 1997
Miloslav Nekvasil (*6. 11. 1930) jáhen Praha Dejvice 1. 3. 1994 - 31. 8. 1998
Abigail Hudcová (*7. 3. 1956), roz. Pípalová, farářka Praha Dejvice 1. 9. 1998
Petr Hudec (*29. 7. 1955) farář Praha Dejvice 1. 9. 1998
Kurátoři sboru ČCE Praha Dejvice
JUDr. Jindřich Kynčl (*10. 7. 1895 - †6. 5. 1972) 22. 10. 1965 - 18. 10. 1971
RNDr. Zdeněk Stejskal (*29. 7. 1921 - †12. 2. 2003) 18. 10. 1971 - 16. 9. 1985
Ing. Pavel Prosek (*31. 7. 1937) 16. 9. 1985
Sborové sestry:
Natálie Boháčová (nar. 23. 5. 1925) Sborová sestra salvátorského sboru,
pracovala pro Dejvice i po rozdělení sboru do roku 1966, do odchodu z ČSR.
Marie Zelinková (2. 6. 1901 – †20. 1. 1981) 9. 1966 - 30. 6. 1969
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Olga Dubská (28. 3. 1899 – †16. 11. 1978) 9. 1966 - 30. 6. 1969.
• Z pověření staršovstva sboru vykonávala sestra M. Zelinková
administrativní práce a sestra O. Dubská dbala o sociální a pastorační
službu. Jejich činnost byla dobrovolná. (Avšak již od poválečných let sestra
Dubská ve sboru neúnavně a věrně působila jako věrná služebnice až do
svých posledních dnů.)
Bohumila Fischerová (10. 6. 1904 – †24. 10. 1998) 1. 7. 1969 - 31. 12. 1981
Jarmila Dudková (18. 10. 1912 – †28. 3. 2005) 1. 1. 1982 – 30. 6. 1982
Mirjam Růžková (nar. 17. 6. 1937) 1. 9. 1982 – 5. 1. 1999
Abigail Hudcová (nar. 7. 3. 1956) 1. 9. 1998
Marek Světlík

NEZAPOMEŇTE!!! 11. 3. 2018 Výroční sborové shromáždění

Z jiných sborů - hřbitov u evangelického kostela v Moravči (2017-08-20), foto J. Hlavsa
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Kalendář na březen 2017
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30

Biblická hodina

4. 3. s VP
11. 3. Výroční sbor. shromáždění
18. 3.
25. 3. (Pozor! Letní čas!)
30. 3. VP, Velký pátek
v úterý v 17:30

Pavel Ruml
Pavel Ruml
Olga Mrázková
Pavel Ruml
Pavel Ruml

Děti

maminky s dětmi: vždy 1. čtvrtek v měsíci v 9:30
1. 3. v 17:00

Konfirmandi

pátek ve 14:30

Nedělníci

vždy 3. neděli v měsíci, po bohoslužbách

X-cátníci

13. 3. v 19:00, teologie knihy Daniel

Naši pěvci

Středa 18:30
pátek 23. 3. v 19:30 u Salvátora - průřez Händelovým
oratoriem Saul

Křesťan. služba

4. 3. po bohoslužbách

Hodina pohybu

sledujte ohlášky

Klub poznávání

8. 3. 9:30 Kapucíni a Nový svět

Křeslo pro hosta

22.3. 19:00 Jakub Čech

Staršovstvo

1. 3. v 19:00

Zpívání - Stodůlky

pátek v 9:15

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 18. 3. 2018.
Dubnové číslo vyjde 25. 3. 2018.
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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