Souterrain 10/2019
Oslava
je důležitou součástí lidského života. Jednou z nejdůležitějších. Chodím pět dní
v týdnu do práce a na otázku, co v práci, odpovím – nic, normál, práce. Jsem na
kratičké oslavě … sotva pár hodin a vyprávím o ní nebo vzpomínám týdny.
Oslava je nevšední, prosvěcuje život, odměňuje za neslavné, dlouhé, někdy
nudné, doby bez oslavy.
Co všechno budou lidé v měsící říjnu slavit? K této otázce jsem došel
v návaznosti na zářijový úvodník v tomto měsíčníku, kdy jsem horoval pro
nedělní bohoslužby jako místa k „rekreaci“. V říjnu jsem chtěl připomenout další
rys našich kostelových nedělních setkání, totiž jejich oslavnou část. A juknul do
pramenů, co dalšího ještě lidé mohou tento měsíc slavit a připomínat si. Úplně
jsem ztratil dech.
„Mezinárodní dny“ se střídají se „Světovými dny“ – den - kávy (hmmm, to mě
baví), lékařů, seniorů, úsměvu (to taky), pošty, zraku, standardů (to nebaví ),
páteře, statistiky, stromů, odrůd jablek či mrtvice (to nebaví), spoření, den žen
žijících na venkově – to mě zajímá a ptám se, jak k tomu přijdou ženy žijící ve
městě… Některé dny jsou proti něčemu – artritidě, popáleninám, trestu smrti, za
omezení přírodních katastrof … a proti McDonald´s. Zní to často trochu
k smíchu, ale dobrý úmysl nelze popřít. Jsou témata, důvody, problémy, radosti,
které mají univerzální rozměr, a proto je dobře, ať se nad nimi zamyslí celý svět
a nejlépe naráz; v jeden den.
Radost ve mně vyvolává pocit sounáležitosti k celosvětové rodině křesťanů,
která každou neděli slaví – Stvořitele, Pána, Spasitele, Boha Otce … i Syna …
i Ducha svatého. Tato nedělní oslava má být nevšední, prosvěcovat život, působit
radost.
Přeji si, aby se tak dělo i u nás ve sboru. A připomínám nám všem, co všechno
dalšího ještě zažijeme během říjnových nedělí. Část sboru bude jednu neděli
slavit s evangelíky ve sboru v Libiši, 13. 10. budeme děkovat za úrody, týden na
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to nás oblaží Naši pěvci, další neděli na kazatelně jeden z nás, tedy br. Susa, a na
konci měsíce bude výročí reformace. Někteří z našich mládežníků pojedou na
svůj „Open space“ neboli celocírkevní sjezd. Přejeme si, aby náš křesťanský
„životní styl“ (tedy neděle je oslav□ přebíraly i nové generace. Pamatujme na děti
a jejich možnosti se k nám přidávat v Nedělní škole a biblických hodinách; stejně
tak na ty, u jejichž křtu jsme kdysi byli a v současné době již patří do
konfirmačního cvičení. Přihlaste a přiveďte vaše děti k tomuto setkávání. Je
otevřeno již i pro ročníky 2007/8. Naše sborové aktivity s dětmi jsou dobrou
cestou, jak novou generaci připojovat k univerzálnímu, mezinárodnímu, naprosto
světovému dni – který nemá ovšem specifický přívlastek. Je jím totiž každá
„obyčejná“ neděle. Díky Bohu mění se v neobyčejnou oslavu.
Pavel Ruml

Výtah z jednání staršovstva (5. 9. 2019 v 19:00)
A. NA VĚDOMÍ
• přebrat a nově uspořádat knihovnu, archiv probíhá
• hospodářská komise – nová smlouva na plyn
A-1. Duchovenská práce (viz Souterrain a sborový web)
A-3. Další aktivity s. farářky a br. faráře
Oba: vedení sborové dovolené v Rakousku a tábor s dětmi Křížlice
B. K PROJEDNÁNÍ
Plnění úkolů a usnesení
• H. Härtel: úprava stolu Páně hotovo, skříňka za stůl Páně – září
• pokladna u vchodu - žádost předána H. Härtelovi
• místo na zpěvníky a uložení podsedáků přímo v kostele
B-1. Finanční záležitosti
• celocírkevní a seniorátní sbírky do konce roku:
▪ na Evangelickou akademii – 1. neděle v září – vykonáme 8. 9.
▪ na Fond sociální a charit. pomoci – při Díkčinění
▪ na JTD – do konce října
▪ seniorátní adventní – 1. 12.
▪ na bohoslovce – 25. 12.
• nový pokladník zatím nenalezen, budeme oslovovat konkrétní lidi ideálně pod
60 let
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B-2. Trvající a nové úkoly
• jednání se Sinclairovými o partnerství se sbory v zahraničí-Glasgow
• “Nápad pro šestku” – vizualizace exteriéru
B-4. Z došlé pošty a různé
• Diakonie Broumov - poděkování za bazar, příslib spolupráce do budoucnosti
• 2. listopadu školení učitelů NŠ v Praze
• SV-konvent, 9. 11. v 9:00 hod.
• konvent - Mašek, Tichá, Heller (člen SV), místo něj náhradník F. Härtel

C. TÉMA
• PR a MT - smlouva končí koncem srpna 2021 (oba nehodlají být prvním
farářem ve sboru), zvolena komise pro hledání nového faráře (Härtel, Heller,
Henychová, Mašek, Prudký)
• návštěva z kladenského sboru – hledání možností spolupráce
• noví konfirmandé - skupinu rozšíříme o děti r. n. 2007/08
• VP pro děti v našem sboru - článek br. Maška - září (výzva sboru);
říjen - shrnutí ohlasů ze sboru; staršovstvo zpracuje připomínky a rozhodne
o dalších krocích
• tzv. „tichá komise“- vyzve sbor k reflexi „zvolnění bohoslužeb“ schválena
anketa pro sbor

Hledáme příštího faráře
Čas utíká strašně rychle, a tak jsme si na staršovstvu uvědomili, že povolání obou
našich farářů, Pavla Rumla i Magdalény Trgalové, končí už za dva roky, ke
31. srpnu 2021. Oba dnešní faráři sice jsou ochotni sboru sloužit i poté, ale …
Bratr farář s prodloužením práce v církvi po dosažení důchodového věku
nepočítá a sestra farářka se necítí na roli první farářky na sboru a rovněž její plány
do budoucna se s ohledem na dílčí zaměstnání manžela v zahraničí mohou měnit.
Vzhledem ke zdlouhavému hledání faráře/farářky v době odchodu Abigail
a Petra Hudcových jsme usoudili, že je na čase začít s hledáním již teď. Zatím se
chceme soustředit na nalezení jednoho faráře na plný úvazek. Staršovstvo
pověřilo užší skupinu ve složení F. H. Härtel, D. Heller, E. Henychová, J. Mašek
a M. Prudký, aby se zabývala vytipováním vhodných kandidátů, které by pak
staršovstvo postupně oslovilo. Máte-li vhodné návrhy, dejte je prosím komisi
vědět. Rozhodně není rozumné jednat s myslitelnými kandidáty, byť předběžně,
na vlastní pěst, neoficiálně.
Jan Mašek
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Ohlédnutí za výletem dětí
V sobotu 22. 6. jsme se sešli s dětmi a pár dospělými z našeho sboru na
Smíchovském nádraží. Vlakem jsme dojeli na zastávku do Vráže u Berouna.
Cestou se vymýšlely pokřiky. Potom jsme došli procházkou do osady Záhrabská,
kde jsme byli moc pěkně přivítáni Světlanou Dobešovou, která nás hostila na
zahradě a ve svém domku. Zanedlouho tam dojel bubeník zvaný Svišť z Ligy
lesní moudrosti. Ten všem hned rozdal bubny a pověděl něco o hudebních
tradicích v různých částech světa. Bubnoval s námi opravdu výborně a byla to
legrace. Když jsme chtěli pokračovat ve výletu, začalo pršet. Nepřestávalo, takže
jsme po chvíli rozhodli, že půjdeme rovnou do Berouna na vlak, a ne oklikou přes
Svatého Jana, kam jsme se chtěli podívat na místní pouť. I když jsme nedošli do
původního cíle, tento výlet se opravdu vydařil.
Veronika Petříčková

Foto M. Trgalová

Harry Potter a turnaj tří kouzelnických škol
Z Prahy a z Olomouce se sjeli mladí kouzelníci a čarodějky ve věku 6-16 let na
letní křížlický výjezd Školy čar a kouzel v Bradavicích.
Již v den příjezdu byli rozděleni podle kouzelnických škol a přivítáni Albusem
Brumbálem (Jakubem Rumlem), profesorkou Minervou McGonagallovou
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(Magdalenou Trgalovou), ošetřovatelkou (Denisou z Olomouce), asistentem
vyučujících (Benjaminem Hejlem), Rubeusem Hagridem (Danielem Mejsnarem)
a blíže nespecifikovaným kuchařem (Pavlem Rumlem), který vařil ke snídani
ovesnou kaši porridge a taková jídla, jako vývar s obřími knedlíky či vynikající
salámový řízek. Později přijel i prof. Alastor Moody řečený Pošuk (Daniel
Molnár), který nás učil rozdělávat oheň bez pomoci čar: lukem a křesadlem.
Mimo disciplíny, jako bylo
balancování na laně nad
vodou či odchyt kouzelných
tvorů, se trénoval famfrpál
na mistrovství tří škol. Tato
hra se obešla bez větší újmy
na zdraví, nepočítáme-li věci
jako omlácení bratrovým
koštětem, zlomení koštěte
o něčí tvář či jiné deformace
závodních košťat.
Poslední den byl prostor,
aby studenti předvedli svoje
dovednosti.
Čarodějky
a kouzelníci se toho ujali

Foto zaslal P. Ruml
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s nadšením, a tak jsme mohli vidět zpěváka provádějícího stojku, vidět a slyšet
autorský zpěv písně „Turnaj tří kouzelnických škol“, historické a jiné drama,
taneční vystoupení, sofistikované kouzlo s míčky a kelímky atd.
Na celém pobytu nebyl žádný větší úraz a churavěl jen jeden člověk (a to jen
jeden večer), bez újmy zůstali i obyvatelé chlapeckého pokoje poté, co byla
vyvedena z rovnováhy a následně spadla hmotná skříň na okraj jedné z postelí.
Šimon Härtel

Seriál o hospodaření sboru – část čtvrtá - cestovné,
poštovné a telefony
Čtvrtá část informací o hospodaření sboru od Tomáše Černohorského. Za připravenými díly
mohou následovat další – inspirované vašimi dotazy – s Tomášovým vysvětlením případných
nejasných otázek.

Začnu tím nejjednodušším – poštovné. V době e-mailu, mobilních telefonů
a SMS se jedná o celkem zanedbatelné náklady. V účetnictví bychom je mohli
přiřadit „někam jinam“. Tato položka je ovšem stále v účetní osnově naší církve
a proto ji vykazujeme. Jedná se náklady do 1 000,- Kč za rok.
Následují telefony. Náš sbor už nepoužívá stabilní, jinak také zvanou pevnou
linku. Místo toho má farář, kurátor a sborová sestra k dispozici mobilní síťové
číslo naší církve a hovorné je placeno ze sborových peněz. Sestra farářka na
polovičním úvazku má své vlastní číslo a je jí, podle povolací smlouvy, vyplácena
přibližně poloviční částka hovorného bratra faráře. Celkově hovorné „sboru“
nepřesahuje 1 000,- Kč za měsíc, tedy asi 12 tisíc Kč za rok. Cestovné je dáno
směrnicí ústředí naší církve. Jsou to jednak kupony MHD pro oba faráře
a sborovou sestru, jednak prokázané a odsouhlasené cestovní výlohy kohokoliv
ze sboru. Uvedu několik příkladů. Zásobování sboru zbožím všeho druhu, kdy je
třeba použít auto. Použití auta pro „zpívání ve Stodůlkách“, kdy je třeba vzít
s sebou kytaru či jiný nástroj a příslušné množství zpěvníků (někdy zpěváků).
Zajišťování bohoslužeb v odlehlých lokalitách. Cestovné na kurzy pro učitele NŠ.
Mohl bych ve výčtu pokračovat, ale pro pochopení náplně „cestovného“ to není
podstatné. Tato částka se v našem sboru dlouhodobě pohybuje okolo 35 tisíc Kč.
V plánu nákladů cestovného, poštovného a telefonů pro rok 2019 počítáme
s částkou 50 tisíc Kč.
Pro potřeby sboru tedy zůstává částka 502 tisíc Kč.

6

Povrhel
(k začátku školního roku)
Jak vyhlídková loď proplouvala fjordem, vynořovaly se na obou březích nové
a nové skalní štíty a strmé svahy. Barbora se na ně nemohla vynadívat. Co byly
oproti tomu výlety na vltavském parníčku! Až teprve teď si splnila dávné přání
podívat se do zadumaného Norska, které znala jen z Björnsonových
a Gulbranssenových románů a z knih Undsetové.
Všecko by bylo krásné a nezapomenutelné, kdyby se kvapem neblížily závěr
prázdnin a návrat do školy. Před lety si sice sama dobrovolně vybrala kantořinu,
ale to ještě byla idealistka, která si představovala, jak bude uskutečňovat
Komenského školu hrou a ideje zaníceného švýcarského pedagoga Pestalozziho.
Styk s lidským materiálem, který měla zušlechťovat, ji však brzy vyvedl z omylu.
Ti ničemové! Či grázlové? Původ tohoto nespisovného výrazu je dosti nejistý.
Snad souvisí s nelichotivým německým grässlich – děsný, strašný. Nebo jde
o zkomoleninu jména Krassel, což prý byl nenapravitelný kriminálník a praotec
všech grázlů. V každém případě jich za ta léta, co učí, poznala víc než dost.
Někteří jí občas pili krev jako upíři a vampíři čili listonosi.
Nejprve jim čelila domluvami, což je ten nejubožejší a nejméně zabírající
způsob, ať jde o domluvy rodinné nebo školní. Grázl nebo jeho bujará dívčí
obdoba jsou totiž málokdy schopni uznat, že mohou někomu způsobit zármutek
a zklamání. Stejně tak neúčinné jsou výhrůžky důtkou, sníženou známkou z mravů
nebo vzkazem rodičům.
Jistou dobu se Barbora uchylovala k tomu, že když se setkala s povstaleckými
živly, začala odbojníky ironizovat. S touto obrannou metodou však dosti brzy
přestala. Zdála se jí jaksi nečestná. Je to přece jen nerovný boj, když studentíka
začne zesměšňovat dospělý partner, zralý kantor, který má pro tuto metodu přece
jen v neposlední řadě bohatší zkušenosti a navíc kantorský notes na známky.
Konec konců Barbora nebyla nervózní netykavka a necítila potřebu kvůli
občasným nepříjemným soubojům vzdát se svého povolání. Navíc měla v dobré
paměti, že také ona sama kdysi patřila ve škole k podobnému nepoddajnému živlu.
Proto nebyla nesmlouvavě proti tomu, když se hodina občas zpestřila nějakým
extempore.
Co se však hodně za těch několik desítek let dost změnilo, byla setkání s rodiči.
Ve svých otcích a matkách získali totiž někteří grázlové zanícené advokáty. Ty tam
jsou doby, kdy tátové prohlašovali o svých ratolestech (alespoň o těch menších):
„Když si kluk, pane učiteli, nedá říct, jednu mu klidně vlepte! Škoda rány, která
padne vedle!“ Takováto rodičovská prohlášení rozhodně patří už dávno do říše
7

legend! Dnes bude táta do krve hájit záškoláka a zmalovaná matinka se
jednoznačně postaví za své ubohé děťátko, které bývá při vyvolání duté jako
pařez. To tak, aby si kantor s rodiči něco začínal! – Tak toho všeho byla teď
Barbora téměř dva měsíce ušetřena. Musí si tedy užít posledních okamžiků
svobody!
Najednou však zaclonil Barboře výhled na kouzelný fjord štíhlý stín: „Dobrý
den, paní profesorko!“ – „Dobrý den, Matěji!“ vydechla udiveně Barbora. „Kde se
tu bereš – tak daleko od domova?“ – „Naši mají dovolenou a vzali mě s sebou,“
vysvětlil jinoch. „Nechtěla byste si s nimi, paní profesorko, popovídat?“ Že by si
mohla popovídat s někým, koho skoro ani nezná, Barboru v této chvíli příliš
nenadchlo, odmítnout ale nemohla: „Tak dobře – budou-li ovšem mít rodiče
zájem.“
Sám Matěj byl pro Barboru tak trochu její případ. Sama si ho v duchu
pojmenovala povrhel. Jako dítě měla Barbora babičku, která četla hodně Bibli
a ráda užívala i v běžné řeči některé biblické výrazy – a povrhel byl jeden z nich.
Koho tím mínila, Barbora dlouho nechápala. Když se pak babičky na to zeptala,
babička jí to vysvětlila: „No, povrhel je někdo, kým všichni opovrhují, takový
vyvrženec a odstrčenec. Takové děti nebo dospělé ostatní přezírají a šidí je.
I o Pánu Ježíši se v žalmech píše, že se k němu budou chovat jako k povrhelovi.“
A právě tohle Barboru napadlo, když poznala Matěje. Nebyl dítě, které trápí
učitele a snaží se mezi ostatními se všelijak pochybně prosadit. Působil dost
bezbranně a vyskytoval se většinou někde na okraji. A ti, kdo naopak chtěli na
sebe upozornit, toho zneužívali. Dost často ho nutili, aby jim posluhoval, jindy ho
všelijak zesměšňovali. Inu, takový povrhel!
Stalo se jednou, že Barbora nachytala v šatnách partu vzrostlých kluků, jak cpou
násilím Matěje do šatní skříňky. Nemohla se tehdy udržet, vtrhla mezi násilníky
a Matěje jim vyrvala ze spárů. Po vyučování si pak zavolala jejich vůdce: „Teď na
místě mi slíbíš, že ode dneška nikdo nezkřiví Matějovi ani vlásek! Rozumíš? A já
si dám důkladný pozor, jestli jsi vůbec schopný se o to postarat!“ Účinek byl
nečekaný. Od toho dne šikana ustala a Matěj získal nečekaně ochránce, i když
nedobrovolného.
Neuplynulo ani pět minut od chvíle, kdy se Barbora s Matějem na lodi
pozdravila, a už se vrátil s rodiči. Barbora si jen matně vzpomínala, že když
vždycky před koncem čtvrtletí přicházeli na rodičák, spokojovali se sdělením, že
Matějovi vychází z francouzštiny dvojka, a nijak jinak se už neprojevovali. Teď na
lodi to však bylo jiné: „Jsme moc rádi, paní profesorko, že jste tu s námi. Máme
aspoň konečně příležitost vám poděkovat, že jste se před třemi lety tak energicky
zastala Matěje proti těm gaunerům, co ho pořád trápili. Snad jsme vám mohli
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Anketa
Milé sestry, milí bratři,
možná jste postřehli, že se v Dejvicích při bohoslužbách děje něco málo
jinak než dřív.
Anebo jste si toho možná ani nevšimli.
Od loňského léta se naše malá „tichá skupinka“ zabývá otázkou TICHA jak a jestli vůbec je pro nás důležité, jak a v jaké podobě a míře ho
zakomponovat do bohoslužebného života v Dejvicích.
Chceme Vás proto požádat, abyste odpověděli na 4 následující otázky:
1) Varhaníci před začátkem bohoslužeb nehrají, varhanní hudba zní
až s příchodem faráře...

□ a) je to tak lepší, mohu se soustředit, ztišit
□ b) nemám pocit, že by to byla změna k lepšímu
□ c) je mi to jedno, není to pro mě podstatné
□ d) vadí mi tato změna
2) Farář a presbyteři nevstávají před koncem písní, tempo bohoslužeb
se tím zvolnilo, nikam nespěcháme...

□ a) je to dobré, vítám tuto změnu
□ b) je to zbytečné
□ c) je mi to jedno, není to pro mě podstatné
□ d) vadí mi tato změna
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3) V přímluvné modlitbě je chvíle pro tichou modllitbu

□ a) ano, je to to tak dobře, uvítám vždy
□ b) ano, uvítám občas
□ c) je mi to jedno, není to pro mě tak důležité
□ d) vadí mi to
4) Na konci bohoslužeb zní postludium, farář s presbyterem a celé
shromáždění po tu dobu stojí...

□ a) ano, líbí se mi to tak, mám ještě chvíli pro ztišení
□ b) nemám pocit, že by to byla změna k lepšímu
□ c) není to pro mě důležitá změna
□ d) vadí mi tato změna
Mám k danému tématu vlastní poznámku/nápad:

Děkujeme za Váš čas a odpovědi,
které můžete vhodit do připravené krabice v předsálí, nebo poslat (ve tvaru
např. 1a, 2a,...) na adresu redakce:
henychova@atlas.cz
Vaše „tichá skupina“
(Judith, Wanda, Jana, Filip, Věra)
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projevit vděčnost už dřív, ale před jinými lidmi se to jaksi nehodilo. Nikdy vám to
ani my ani Matěj nezapomeneme. Teď vás nechceme zdržovat. Už zas jdeme a vy
si užívejte dovolené!“
Je to divné, ale Barboře se už nepodařilo v sobě znovu vyvolat ten povznesený
pocit, který se jí předtím zmocnil při pohledu na nádhernou severskou přírodu.
Nečekaně jí však vyvstal v paměti jeden z biblických výroků, které často slýchala
od babičky: Pouštěj chléb svůj po vodě, neboť po mnohých dnech najdeš jej.
S tímhle veršem to je opravdu zvláštní. Před lety zabloudila Barbora v cizině do
kostela, právě když tamější kazatel vykládal tohle rčení. Říkal přibližně toto:
„Zkuste hodit kus chleba do vody. Nikam daleko neodpluje. Proud ho odhodí
někam ke břehu a chleba se tam bude točit, dokud se nerozmočí nebo dokud ho
nespolkne nějaká ryba. Ještě po několika dnech ho tam nejdete. Je to jen symbol
marného počínání.“ To babička to na rozdíl od toho kazatele určitě myslela daleko
optimističtěji: „Když si budeš, Barborko, počínat správně, nebude to třebas mít
momentálně účinek. Možná však – bude-li Pán Bůh chtít – po letech se ti to
v nějaké podobě vrátí.“ – Jak to tedy je s Barbořinou kantorskou námahou: je
marná, nebo časem přece jen bude mít nějaký ohlas – jako třebas v případě
tohohle povrhela?
Daniel Henych (z pozůstalosti)

Oznámení
4. - 6. 10. proběhne v Novém Městě na Moravě Celocírkevní sjezd mládeže.
6. 10. se koná sborový výlet do Libiše.
Klub poznávání vás zve na setkání 10. října v 9:30. Název programu, který
připravil Marek Světlík, zní: „Jiří Sedmík: sponzor tábora v Bělči – legionář,
diplomat, stínový ministr zahraničí, odbojář popravený nacisty.“
12. - 13. 10. přespí děti v kostele.
20. 10. po bohoslužbách proběhne tradiční podzimní bazárek. V nabídce
budou podzimní plody a květiny, výtěžek bývá tradičně určen na Křesťanskou
službu.
20. 10. budou při bohoslužbách zpívat Naši pěvci
Hodina pohybu pro seniory bude probíhat i v následujících měsících.
Termíny budou určeny po dohodě, vede Jana Prosková.
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Kalendář na říjen 2019
Bohoslužby
ve sboru neděle 9:30
Katechumeni

6. 10.VP
13. 10.VP, Díkčinění
20. 10.
27. 10.
8. 10. s Xcátníky

M. Otřísal (sborový výlet)
M. Trgalová (P. Ruml Chotiněves)
P. Ruml (NP, bazárek)
Z. Susa

Děti

čtvrtek 17:00
maminky s dětmi 3. 10. v 9:30
náboženství v Suchdole: pátek 13:30 od konce září

Konfirmandi

pátek 14:45 hod.

Nedělníci

neděle 20. 10. po bohoslužbách

X-cátníci

úterý 8. 10. od 19:00

Naši pěvci

středa 18:30, neděle 20. 10. při bohoslužbách

Křesťan. služba

13. 10. po bohoslužbách

Hodina pohybu

termíny po dohodě

Biblická hodina

od října každé úterý

Klub poznávání

10. 10. v 9:30, M. Světlík: Jiří Sedmík – viz oznámení

Křeslo pro hosta

24. 10. 19:00 Eduard Stehlík

Staršovstvo

3. 10.v 19:00

Zpívání

Diakonie Stodůlky - každý pátek v 9:15

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je 20. 10. 2019.
Listopadové číslo vyjde 27. 10. 2019
SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce:
Mgr. E. Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 - Liboc
tel.: 222 360 437, henychova@atlas.cz
Adresa sboru:
Farní sbor ČCE v Praze - Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 739 373 924 (Pavel Ruml), tel.: 777 213 718 (Magdaléna Trgalová)
tel.: 739 246 347 (Marta Študentová)
http://dejvice.evangnet.cz, dejvice@evangnet.cz, č. ú. 2400319773/2010
var. symbol: salár =101, Jeronýmova jednota =102, personální fond=103
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