
Nespěch

Ne, není to překlep, třeba z toho důvodu, že jsem při psaní měla  naspěch.
Spíše nové slovo, které bych ráda přijala do svého obvyklého slovníku. Totiž
nevím, jak vám, přátelé, ale mně se v posledních letech nějak zkracují dny.
Mám bohužel podezření, že to asi nebude jen ubýváním světla s podzimem.
Zřejmě jsem nasedla do malstrómu zrychleného času, do víru, který mě táhne
kamsi  a  bliká  červeným  světlem:  Máš  naspěch!  Uvědomila  jsem  si  to
především na tom, že své nejbližší, kteří mě ještě poslouchají, případně jsou
minimálně  částečně  závislí  na  mé  koordinaci,  stále  popoháním.  Obvykle
takovými slovy jako „dělej, pospěš si, prosím tě, dodělej to už, nazuj si ty
boty, rychle, rychle, hoď sebou nebo to nestihneme, pohni prosím, nebo nám
to ujede, šup, šup, mrskni sebou, koukni sebou hnout, nebo bude průšvih,
šupito presto, hybaj na kutě“ a podobně. Má to něco do sebe, když si tak
rozvíjíte  osobní  slovník  synonym,  nicméně  záleží  na  tom,  v jaké  oblasti.
Dochází mi, že na mě doléhá nejen hektická doba, jak by se to dalo hezky
zobecnit a odosobnit,  ale také vlastní neschopnost. Nejsem s to, ubránit se
onomu  tlaku,  který  na  sebe  vytváříme  často  jen  my  sami  nadměrnými
očekáváními.

Na přednášce vikářům o managementu i letos zaznělo doporučení jednoho
odborníka v této oblasti, že při plánování času je potřeba celkový odhad vždy
vynásobit  1,5.  Škoda,  že  se  tím  nejsem  schopna  sama  řídit!  Ve  svém
optimismu a potřebě udělat, stihnout a prožít toho v práci, rodině a dalších
oblastech co nejvíc, tuto trefnou poučku často házím za hlavu. Naštěstí je tu
ještě možnost modlitby, práce na sobě, přehodnocení priorit a také podpora
farářů udělením studijního volna.  Loučím se s vámi tedy dočasně z těchto
stránek  a  beru  si  od  konce  listopadu  poprvé  v  životě  tzv.  sabatikl,  tedy
tříměsíční  studijní  volno.  Použiji  ho  k  četbě,  konsolidaci  domácnosti,



klidnějšímu prožívání času s rodinou a v neposlední řadě k absolvování kursu
nemocničního kaplana. V Bibli výzvu spěchej nenacházíme. Slovo spěšně je
tu ani ne desetkrát, a to jen v situacích záchrany, přípravy krmě pro čekající
hosty, případně v bitvě, kde se spěšně plení město. Nepřeji nikomu z nás, aby
se náš život stal bitevním polem s časem. Spíše nám všem přeji, abychom se
nechali nést a vést proudem nespěchu a nešli proti němu. 

Magdaléna Trgalová, farářka

Výtah z jednání staršovstva 6. 10. 2022

• Plán sborových aktivit po dobu studijního volna Magdalény Trgalové 
12/2022-2/2023.

• Přesun mimořádného jednání staršovstva na 18.-19. 11. 2022

• Schválena aktualizovaná náplň práce sborové sestry.

• Schváleno vysluhování svaté večeře Páně o prvních třech adventních nedělích.

• Předběžně s výhradami schválena (zatím nepodepsána) smlouva se sloučeným
střediskem Diakonie Praha.

• Výběr nových kalíšků k VP, kterých dokoupíme 30 ks.

• Rozhodnutí o přechodu k jiné bance, s Fio-bankou jsou potíže. Do příští 
schůze zjistíme možnosti a podmínky např. u Raiffeisenbank a Moneta Bank.

• V říjnu proběhne seniorátní revize sborového hospodaření, za sbor se jí účastní
manželé Černohorští a Jan Mašek.

• Dohodnuta schůzka konventuálů sboru na 7. 11. 2022 od 17h.

• Diskuse o 1. bloku otázek k novému uspořádání seniorátů.

• Příští řádná porada staršovstva: 3. 11. 2022 v 19:00 hod., své případné podněty
adresujte, prosím, farářkám či kurátorovi (ideálně emailem).

Zdeněk Susa 80
Když jsme se s rodiči přestěhovali do dejvického sboru, jeden z prvních, koho
jsem  si  všimla,  byl  tehdy  mladý  lékař,  sotva  devětadvacetiletý  Zdeněk  Susa
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s manželkou Marií, dvěma maličkými dětmi (a třetím na cestě). 

Uteklo  to…..  A teď  přicházíme  Zdeňkovi  blahopřát  ke  krásným kulatinám,
kterých se dožívá v síle a moudrosti. Nemohu tady vypočítávat všecko, čeho za
těch osm desítek let dosáhl a co všecko vytvořil (to nejdůležitější nám prozradí
třeba Wikipedie nebo jeho autobiografické knížky „Jak roste pes“, cestopisy, jako
například „Ultreia“, „Laudato si“, „Krkonošská pouť“ a další).  Tak jen pár
otázek jubilantovi:

Zdeňku, jsi lékař, teolog a spisovatel (a nakladatel) a ve všem jsi uznávaná
kapacita. Prozraď nám, čím jsi chtěl být jako malý kluk. 

Jako malý kluk jsem měl hlavně zájem o přírodu, znal jsem kytky a brouky
a plánoval jsem, že až budu velký, pojedu na nějakou objevitelskou cestu do
dalekých krajin. To byl v padesátých letech nesplnitelný sen. Když mi to došlo,
hledal jsem nějaký obor blízký přírodním vědám. A když jsem poznal medicínu,
která je nejen biologický obor, ale současně i humanitní, našel jsem se v ní.

Jako  mladý  lékař  jsi  chtěl  sloužit  v  tropech.  Intenzívně  ses  na  to
připravoval.  Pamatuji  si,  jak  jsi  měl  o  nemocech  v  tropech  program
v dejvické  mládeži.  Nejvíc  mi  v  hlavě  uvízlo  povídání  červech,  kteří  se
zavrtávají lidem do těla, když se koupou ve sladké vodě. Domorodci je pak
dostávají z těla tak, že je navinují na nějakou špejli. Musí to dělat pomalu,
aby je nepřetrhli...  Žes nakonec do tropů neodjel, to nebylo asi z obavy před
těmi červy, že? 

Ono to bylo celé trochu jinak. Když jsem se hlásil do „kádrových záloh pro
rozvojové země“,  jak  se  tehdy  říkalo,  musel  jsem udělat  zkoušku  z tropické
a subtropické medicíny a k tomu patřili ti červi, kteří tě tenkrát upoutali. Jako
lékař jsem chtěl jet do Tunisu, tedy do žádných divokých tropů. Pak mě přeřadili
do Alžírska, kde jsem měl dokonce učit na univerzitě. Že jsem neodjel, nezavinili
červi, ale docela jiní škůdci. Moje kádrování se vleklo léta, až docela usnulo.
Nikdo mi nic nesdělil, takže možná mě ještě někde pro tuhle službu prověřují…

Stal ses ordinovaným kazatelem naší církve. Měl jsi  někdy neodbytnou
myšlenku, že pověsíš medicínu na hřebík a naplno budeš farářem? 

Ne, nikdy jsem nechtěl opustit medicínu. Po roce 1989 se přede mnou otevřely
všechny možnosti,  o  kterých  se  mi  dříve  ani  nesnilo.  Koketoval  jsem chvíli
s politikou, zdálo se, že bych se v ní mohl dobře uplatnit, ale rychle jsem z toho
vycouval, protože jsem chtěl zůstat lékařem. Získal jsem tituly před jménem i za
jménem, začal učit na lékařské fakultě, církev mě volila do kurátorských funkcí
a ve  stejné  době  jsem  se  přihlásil  ke  studiu  na  teologické  fakultě.  Ale
nevystudoval  jsem ani  první  ročník.  Při  svém pracovním vytížení  na  klinice
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i v církvi jsem prostě nemohl absolvovat intenzivní kurzy hebrejštiny a řečtiny.
Takže jsem zůstal  výpomocným kazatelem,  který  káže  tam,  kde ho  pozvou,
a farářem se stát nemohu. Ale do dneška jsem odsloužil už pět set čtyřicet dvě
bohoslužby a kázal jsem na sto třiceti místech.

Foto M. Študentová

Jak se má Pavel Domin?

Kdysi  jsem  mu  vydal  dobrodružnou  dětskou  knížku  z doby  Tolerančního
patentu. Jmenovala se „Vítkovy prázdniny“. Vím, že v té době mu vyšlo také
několik drobných textů v církevním tisku. Ale od té doby se žádná zpráva o něm
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neobjevila. Takže o tom, jak se má, nic nevím. Mám dokonce takové podezření,
že jméno Pavel Domin je jen pseudonym někoho v církvi dobře známého.

Zdá se, že na co sáhneš, to ti jde. Je něco, co neumíš? 

Mohl bych ti vypočítat spoustu toho, co neumím. Na příklad běhat, skákat do
vody, hrát na hudební nástroje, zpívat, tancovat… V podstatě umím jen jedno,
nebo spíš mám jen jedno obdarování a to je mluvit, komunikovat s lidmi. Když
promluvím, posluchači ztichnou, poslouchají a přijímají to, co říkám. To mi slouží
v medicíně, učitelství i v kazatelství a to jsou právě ty obory, které mi jdou, jak
říkáš.

Jaké plány máš do dalších kulatých narozenin?

Myslím,  že  by  nebylo  rozumné  plánovat,  co  vykonám  do  devadesátých
narozenin, když se jich s největší pravděpodobností nedožiju. Přeju si jen žít, jak
dlouho ještě Bůh dá, a během té doby se snažit, aby to nebylo jen přežívání, ale
aby ten čas byl naplněný, aby měl nějaký smysl. 

Děkuji za rozhovor a přeji, i za dejvický sbor, Boží požehnání do dalších
let.

Ptala se -líh-

Jak žijeme:
sestra Eliška Hálová

Sestru  Hálovou  jsem chtěla  oslovit  už  dříve,  ale  bylo  mi  řečeno,  že  se  má
stěhovat. Když jsme se nakonec na mé návštěvě u ní domluvily, řekla mi, jak to
mohlo vzniknout. V domě, kde bydlí, jim měnili okna a tak musela sundat záclony
a uvolnit prostor kolem oken. Teď potřebuje ještě sehnat lepicí pásky, aby mohla
záclony na okna pověsit a dokončit úklid bytu. Do nových oken totiž nesmí vrtat
ani jinak do nich zasahovat. I když je sestře Hálové už 89 let, stěhovat se zatím
nehodlá.

Jak to všechno ve Vašem věku zvládáte?

Velké prádlo mi perou v pečovatelské službě, drobnosti si peru sama. Teď mám
problém se světlem. Dřív byl tady pán, který pomohl, když bylo potřeba něco
opravit. Bydlím zde 58 let, za tu dobu jsme prořídli a ty mladé už neznám. Obědy
si buď vařím sama, nebo si koupím hotové krabičky. Občas zajdu na oběd do
Sokolovny  na  Hradčanské  se  svojí  příbuznou,  manželkou  mého  zesnulého
bratrance,  nebo  jedu  taxíkem  na  oběd  do  jídelny  Fakulty  tělesné  výchovy
a sportu. Vaří tam dobře, jídlo není moc drahé a je výběr ze čtyř jídel. Dokonce
jsem to doporučila jednomu taxikáři, který si stěžoval, že má už dost jíst jen samé
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bagety. 

Mám problém s chůzí, chodím o francouzských holích. Než jsem se s nimi
naučila chodit, jednou jsem i upadla. Když mi později dělali EEG, zjistili, že jsem
prodělala  malou  mozkovou  příhodu.  Chodila  jsem  do  Tyršova  domu
s důchodkyněmi na cvičení, teď už to nezvládám.

Jezdím už jen taxíkem – buď zdravotním, který je levnější, ale musí se předem
objednat,  nebo  normálním.  Před  osmi  lety  jsem  si  dala  žádost  do  domova
důchodců v Praze 4 – Chodově, ale zatím jsem toho nevyužila. V bytě je pořád co
dělat a taky se mám pořád na co těšit.

Odkud pocházíte a jaký byl Váš další osud?

Pocházím z Polabí, z Peček. Máma byla z Vysočiny, táta z Lovosic. Seznámili se
na Vysočině. Táta žádal o místo na dráze, dostal ho i s bytem v činžovním domě
v Pečkách.  Tam  jsem  chodila  do  základní  školy  a  pak  do  obchodní  školy
v Kolíně, kam chodil i můj bratr. Umístěnku jsem měla v Čokoládovně ve Velimi,
později  jsem přešla do Prahy na ředitelství  Čokoládoven. Ředitelství  po čase
zrušili, Čokoládovny se osamostatnily a já jsem šla zpět do Velimi. Ta se taky po
dvou letech měla rušit. Kolega si šel hledat práci, sobě ji nenašel, ale mně řekl, že
ve Státním projektovém ústavu v Praze hledají sekretářku. Nastoupila jsem tam
a v ústavu jsem zůstala pracovat v administrativě v různých funkcích 40 roků.
Dodělala  jsem  si  i  maturitu  v Obchodní  akademii  a  přešla  jsem  pak  na
ekonomický  úsek.  Když  začala  v padesátých  letech  družstevní  výstavba,
přihlásila jsem se, začala si šetřit peníze a v roce 1964 jsem tento byt, ve kterém
dodnes žiju, dostala. 

Jak jste trávila volný čas?

Jak už jsem říkala, pořád se musím na něco těšit, to mě drží od mládí. Ráda jsem
chodila  do  divadla,  na  estrády,  do  kina,  bylo  kam  chodit.  Ještě  když  jsem
pracovala v Čokoládovně, jednou nám objednali lístky do Karlínského divadla na
Jana Wericha. Od roku 1945 jsem byla ve skautu, ten se pak rozpadl a v roce
1950 ho nahradil SSM (Socialistický svaz mládeže). Někde převedli skaut do
turistického oddílu. Tam jsem začala chodit, dělaly se pěší túry 15 nebo 30 km.
Jezdili jsme na Sázavu, ale taky na Slovensko, s ruksakem na zádech – Malá
Fatra, Velká Fatra, Slovenský ráj, Nízké Tatry, Vysoké Tatry. Někdy to bylo dost
náročné, brali jsme si jídlo i na celý týden. 

V Krkonoších v Horní Malé Úpě byla skautská chata, kterou jsme dostali do
opatrování. V létě jsme tam byli 14 dní, v zimě týden. V létě jsme museli pokosit
stráň, nasušit seno a členové JZD si pak pro něj přišli. Později chatu převzal SSM
Pečky, který se ale o nic nestaral. Nakonec jim ji obec odebrala a předala někomu
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jinému, kdo splnil podmínku kosení trávy a sušení sena. 

Jednou, v roce 1949 jsme byli na lesní brigádě na Šumavě, bylo nás kolem
dvou set. Jeli jsme v nákladních vagonech se slamníky přímo na tábořiště. Tábor
byl ve tvaru trojlístku. Stany jsme si stavěli sami, uvnitř byl stoleček a venku
lavička. Latríny jsme si taky museli vykopat sami – byla to jáma a přes ni klády.
Náš oddíl  měl  pilky,  měsíc jsme prořezávali  určené stromky.  Jiná  parta ráno
rozhrabovala seno, aby se vysušilo a večer ho dávala do kupy. Další kluci čistili a
spravovali cestu. Nejmladší děti, kolem pěti let, chodily na borůvky, ze kterých se
pak pekly koláče, nebo dělaly knedlíky.

Na svatou Annu, na posvícení, přijelo k nám auto s maminkami z Peček na
výlet. Starší kluci udělali dětem kolotoč, starší oddíl děvčat napekl v myslivně
koláče a cukroví a vedení lesní správy nám darovalo srnku na přilepšenou, kterou
nám  udělali  na  smetaně.  Peníze  jsme  žádné  neplatili,  jen  jsme  odevzdali
potravinové lístky, jinak jsme si všechno odpracovali. Byli jsme v zakázaném
pásmu u Plešného jezera, které bylo asi 6 km od našeho tábora. Na okraji jezera
byl památník česko-rakouského spisovatele, malíře a pedagoga Adalberta Stiftera.

Při návratu domů jsme se cestou z nádraží v Pečkách zastavili na náměstí
u pomníku T. G. Masaryka. Šli jsme tam položit věnec z lesních větví a v čele
průvodu  jsme  nesli  spojenecké  vlajky s  nápisem  Tábor  míru,  kterým  jsme
zdůvodnili, proč neseme ty spojenecké vlajky, aby nás zástupci národního výboru
nemohli napadnout. Později sochu T. G. Masaryka odstranili. V Pečkách stála na
náměstí kromě T. G. M. ještě socha Jana Husa. Tuto nabídli sboru Českobratrské
církve evangelické, který si ji postavil před svůj kostel Mistra Jana Husa a stojí
tam dodnes. 

Další  rok  jsme měli  jet  na  Želnavu,  vagony se slamníky byly  připraveny
a najednou přišel zákaz, že nikam nepojedeme. Bylo to pořád zakázané pásmo.

Jednou náš dívčí oddíl  jel  na Silvestra do Horní Malé Úpy. Autobus nám
zastavil u silnice a my jsme se brodili ve sněhu po kolena, než jsme se dostali k
chatě. Když jsme tam dorazili, zjistili jsme, že dveře jsou vyražené a uvnitř je
spoušť. Komory prázdné, strožoky vypárané. Byli tam Poláci. Zjistili jsme to
podle polských konzerv a zápalek. Šli jsme pro SNB (Sbor národní bezpečnosti),
pak jsme vše dali do pořádku. V zimě jsme tam jezdili na lyžích a sáňkách, v létě
taky na sáňkách po mokré trávě. Když objekt vzali svazáci, přestali se o to starat
a neměli jsme nic. 

Teď se jezdí na Vysočinu do Chotěboře. Byla jsem tam několikrát. Dělali jsme
výlety pěší nebo i auty, navštívili jsme některé fary, byli tam s námi i katolíci
a moc se jim tam líbilo. Já jsem při jedné takové návštěvě fary dokonce našla
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i jednu  svoji  příbuznou.  Večer  před  ukončením  tábora  se  hrálo  na  housle
a zpívalo. Teď už ze zdravotních důvodů nemohu nikam jezdit.

Jezdila jste i do zahraničí?

V létě jsme jezdili do Turecka, do Německa na Rujánu, když bylo počasí, bylo to
lepší a příjemnější, než na rozpáleném jihu. S podnikem jsme jezdili na tří až
čtyřdenní  cesty  po  Evropě.  Například  jsme na  francouzské  Riviéře  nedaleko
Cannes levně spali v nenápadném protiatomovém krytu. Při cestách do Německa
jsme obvykle dvě noci spali v hotelu a další dvě noci pod stanem.
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Zabývala jste se kromě cestování ještě něčím jiným?

Někdy kolem roku 1995 jsem začala chodit na Univerzitu třetího věku. Nabízeli
nám asi pět odvětví – např. zdravotnictví, dějiny umění, archeologie, teologie
apod., každý si mohl vybrat jeden nebo dva obory. Byl to soubor přednášek, na
které jsme podle daného rozvrhu chodili. Na závěr kurzu jsme dostali několik
témat, z kterých jsme si měli jedno vybrat a napsat na pár stránkách pojednání na
dané téma. V Karolinu jsme pak dostali potvrzení o absolvování studia. Já mám
potvrzení  o  absolvování  dvouletého  studia  Husitské  teologické  fakulty  UK
v oblasti prevence v medicíně a taky teologie a písemnictví Starého zákona. 

Jak jste se dostala do dejvického sboru?

Do dejvického sboru jsem začala chodit od roku 1996. Do té doby jsem byla
přihlášena v Pečkách. Jezdila jsem tam nejdřív za rodiči, pak za maminkou, které
jsem pomáhala s praním a úklidem. Později za bratrem, on zůstal v Pečkách sám.
Po jeho smrti jsem tam postupně přestala jezdit. 

Co řeknete závěrem

I když celý život žiju sama, nikdy jsem se necítila a ani teď se necítím osamělá.
Mám hodnou příbuznou, kamarádky, chodím do sboru pokud mi to zdraví dovolí
na  bohoslužby a  na Klub poznávání.  Taky si  pustím televizi,  program podle
nálady. Vždy je na co se těšit.

Děkuji za rozhovor.
Zapsala: Naděžda Sleziaková

Ve víru víry
23. až 25. září 2022 se jako každý rok konal sjezd (nejen) evangelické mládeže

a letošním městem byla Ostrava (po 100 letech!). Sjezd nesl velmi poutavý název
Ve víru víry. Ostrava je daleko, ale ani to nás nezastavilo a tak jsme se v pátek
vydali na skoro čtyřhodinovou cestu vlakem. Naše dejvická mládež ve spojení
s mládeží ze Střešovic a Nuslí naplnila skoro polovinu vagónu. Jeli jsme i s naší
farářkou Majdou, která měla na starost dvě konfirmandky. Nakonec jsme cestu
zvládli a úspěšně se ubytovali. Kdo chtěl mohl ještě večer vyrazit na koncert a my
ostatní (unavenější) jsme se připravili na první noc v ostravské tělocvičně. Další
den byl velmi nabitý, tak vypíchnu to, co mně osobně nejvíc utkvělo v paměti.
Zaprvé chci zmínit Sašinu úvodní přednášku, kde vyprávěla o mnoha zážitcích ze
své cesty víry a vězte, že sál v Klubu Alfa praskal ve švech. Nejlepším bodem
přednášky bylo video s animovanou lamou:) Pak nechci opomenout přednášku
Petra Galluse na téma Tajemství víry, kde jsme rozebírali křesťanské čekání na
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druhý příchod Krista. „Co děláte při čekání obvykle vy?“ a „Je tedy křesťanský
život vlastně nuda?“ - to jsou otázky, které ve mně při přednášce rezonovaly.

Sobotní večer jsme strávili mimo jiné na kouzelnickém představení, kde nám
velmi  vysoký  kouzelník  Antony  Brtník  pěkně  zavařil  mozky  svými  triky
a optickými  iluzemi.  Sjezd  skončil  velkolepými  nedělními  bohoslužbami
v Evangelickém Kristově kostele, ze kterých jsme hned uháněli na zpáteční vlak
do Prahy. Sjezdu se zúčastnilo okolo čtyř set lidí a byla to skvělá příležitost potkat
nové lidi. Považuji to za velmi smysluplně prožitý čas a už se těším na příští
sjezd, který bude v Čáslavi...

Aluška Trgalová 

Ohlédnutí za koncertem pro domov Daniela

Diakonie dokončila stavbu speciálního domova pro lidi s autismem. Slavnostní
otevření Domova Daniela se uskutečnilo 21. září.

Říjnový  benefiční  koncert,  jehož  výtěžek  byl  určen  k  nákupu  vybavení
Domova Daniela, vynesl 40 415 Kč.

Všem moc děkujeme.

Foto na následující straně J. Hlavsa
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Kalendář na listopad 2022 
Bohoslužby

9:30 on-line na

http://dejvice.evangnet.cz/
line-vysilani  

6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

VP

VP

A. Jacobea, Den veteránů
A. Jacobea
M. Trgalová, rodinná, vzpomínka na zemřelé
A. Jacobea, 1. adventní, zpívají Naši pěvci, na
varhany hraje L. Nováková 

YouTube kanál ČCE Praha – Dejvice: https://www.youtube.com/channel/UCw6RIL-UOfsQl2tI8Ik-_Fw 

Konfirmandi (11+)
Děti (5 - 11)
Mládež (13+)

pátek 15:30 – 18:30 (nově 1x měsíčně, termíny: 11.11., 16.12., 13.1.)
pátek 15:30 – 18:30 (nově 1x měsíčně, termíny: 11.11., 16.12., 13.1.)
čtvrtek 18:30 – 20:00

Křesťan. služba 6.11. po bohoslužbách

Děti + maminky čtvrtek 3.11. 9:30 – 11:30

X-cátníci úterý 8.11. od 19:00, téma: Bůh a válka

Naši pěvci každou středu v 18:30 – 20:30

Zpívání Diakonie Stodůlky každý pátek 9:15 – 10:15

Obcování pondělí 21.11. od 18:00 u D. Molnára, téma: obtížné verše z Bible

Biblická hodina úterý v 16:00 – 17:00

Klub poznávání 10.11. od 9.30 téma: Karel Čapek - povídky

Staršovstvo 3.11. od 19:00, mimořádně také 18.-19.11.

Ostatní 5.11. celocírkevní setkání učitelů NŠ (Kolín)
6.11. soustředění Naši Pěvci
7.11. od 17:00 porada konventuálů
12.11. konvent Pražského seniorátu
13.11. od 16:00 koncert pro Proskovy
24.11. chleby pro lidi v sociální nouzi

SOUTERRAIN - sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992. Až na výjimky vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce. Adresa

redakce: Mgr. Eva Henychová, Radčina 12, 161 00 Praha 6 – Liboc, tel.: 730 196 658, henychova@atlas.cz. Adresa sboru: Farní sbor ČCE v  Praze -

Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6, tel.: 737 517 413 (Saša Jacobea), 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

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je v neděli 20. 11. 2022.
Číslo vyjde 27. 11. 2022. 
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