
Na vzduchu
Cestou do Diakonie ve Stodůlkách vdechuji chladný a krásně voňavý vzduch.
Ačkoliv jsou ještě kolem vidět barvy podzimu, není pochyb – začíná zima.
Nějak jsem to během těch pár dní, co jsem převážně proležela doma v posteli,
nestihla  zaznamenat,  a  tak  to  zjišťuji  teď  (kabát  jsem  na  sebe  v nějaké
podvědomé předtuše před odchodem z domu navlékla – naštěstí!).

Jak tak kráčím podzimně zimním ránem, hlavou mi běží spousta věcí… 

Zima! aha,  je  potřeba opatřit  semínka pro ptáky a  porozhlédnout  se  po
krmítcích  v okolí  nebo nějaké  vyrobit  doma a instalovat  ho na bezpečné
místo. Ne, lojové koule v síťkách na zavěšení nekupuji, zjistila jsem, že oka
jsou pro drobné ptáčky nebezpečná – snadno se v nich zachytí nožka a ve
snaze vyprostit ji se pták zraní nebo vyčerpá a uhyne.

Zima! Měla bych se podívat,  jestli  se už prodávají  Nocleženky Armády
spásy pro lidi v nouzi.  Jedna taková znamená noc v noclehárně,  polévku,
možnost umýt se a základní zdravotní ošetření.  Za stovku. Lidé,  co tuhle
službu druhým poskytují, by zasloužili metál. Za sociální práci se ale moc
metálů nedává. Tak aspoň nakoupím nějaké ty Nocleženky a poděkuji Pánu
Bohu za ty, kdo služby jimi hrazené poskytují.

Zima, advent za dveřmi! Přemýšlím o tom, jak ho uprostřed všeho, co se
děje ve světě i v mé vlastní bublině, prožít jako specifické období církevního
roku, do hloubky, jak se neminout s tím, co nabízí. Sbírám tipy a zároveň se
ráda podělím o ty již sebrané.

Zima, čas, který ve sboru letos prožijeme bez Majdy. Bude mi chybět. Jsem
vděčná, že i ve svém druhém působišti mohu “farářovat” ve dvou. Zvlášť,
když  to  znamená  spolupráci  s  nápaditou,  zkušenou,  energickou,  laskavou
a vstřícnou kolegyní. Majdina rozličná obdarování i její práce jistě nebudou
chybět jen mně. Držme jí společně palce, aby čas studijního volna mohl být



časem obohacujícím, snad i časem k drobnému zpomalení a nadechnutí se,
užitek to přinese nejen jí, ale i těm kolem.

Zima, čas zapálit svíčku. Připomenout si tak úplně jednoduše a prostě, že
světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 

Nadějný zimní čas nám všem.
Saša Jacobea, farářka

Výtah z jednání staršovstva 3. 11. 2022

• Informace o seniorátní revizi sborového hospodaření – proběhla bez výtek.

• Souhlas se 3 změnami círk. zřízení – před projednáním na konventu

• Dokončena diskuse o návrhu nového rozhraničení seniorátů – před 
projednáním na konventu

• Předběžné rozhodnutí přejít od Fio banky k Raiffeisenbank - br. Černohorský 
projedná možnosti založení nového běžného účtu. Zároveň lze část fin. 
prostředků uložit s lepším úročením – nutno připravit k projednání na VSS.

• Stanoven termín VSS 19. 3. 2023.

• Souhlas se křtem Josefa Weisbauera.

• Prodej Obchůdku jednoho světa 27. 11.

• Na den Památky zesnulých dětí 13. 12. budou dvoje bohoslužby, dopolední 
a večerní vzpomínkové.

• Při vánoční slavnosti 4. adv. neděli bude místo divadelní hry dětí divadlo 
mládeže. Děti se uplatní při bohoslužbách jinak. 

• Řešení vytápění jednotlivých sborových prostor v zimních měsících.

• Dovoz starších hůře pohyblivých členů do sboru – sb. sestra zjistí zájem 
a možnosti.

• Zjistit zájem o případné Silvestrovské podvečerní setkání ve sboru.

• Dopad zvýšených cen energií na rozpočet sboru a podněty s. Přibylové – bude 
projednáno na mimořádné schůzi 19. 11. 2022

Příští řádná porada staršovstva: 1. 12. 2022 v 19:00 hod., své případné podněty 
adresujte, prosím, farářkám či kurátorovi (ideálně emailem).
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Rozloučení se sestrou Adamovou
V pondělí  7.  11.  jsme  se  v Nové
obřadní síni na Olšanských hřbitovech
naposledy rozloučili se sestrou Hanou
Adamovou,  nejstarší  věrnou  členkou
našeho  sboru  (7. 2. 2023  by  byla
oslavila sté narozeniny), která zemřela
28. října t. r. 

Když jsme jí letos počátkem února
přišly  pogratulovat  k  narozeninám
a zároveň  ji  „vyzpovídat“  do
Souterrainu  (rozhovor  najdete  v č.
3/22),  uvítala  nás  jako  vždy  milým
úsměvem. Chůze jí dělala potíže, ale
nevzdávala  se.  Když  nemohla  kvůli
schodům v domě bez výtahu jít  ven

bez  pomoci  a  doprovodu,  „procházela“  se  denně  alespoň  na  balkoně.  Přes
všechny rány osudu nikdy neztratila upřímnou a hlubokou víru a neopustila ji ani
laskavost a optimismus. Její úsměv nám bude scházet.

Marta Petříčková, Naďa Sleziaková

Jak žijeme:
Jana a Vladimír Kohoutovi

Když jsem se domlouvala se sestrou Kohoutovou na návštěvě, upozornila mě, že
se chystají malovat a byt mají proto částečně vyklizený. Seděly jsme v obývacím
pokoji u stolu, jen knihovna byla už vyprázdněná, aby se pak dala lépe stěhovat.
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Sestra Kohoutová měla vzpomínky na svůj život chronologicky zapsány v sešitě,
ze kterého mi pak četla. Moje práce byla tím mnohem jednodušší, než obvykle.
Svým vzpomínkám dala název O vděčnosti:

Jaká byla Tvoje rodina? Můžeš říct něco o její historii?
Když se ohlédnu zpět na svůj život, napadá mě, že je toho mnoho, za co bych
měla být vděčná. 

Začnu prarodiči. Dědeček se narodil v početné rodině, jeho tatínek tragicky
zahynul, tak se musela o všechno starat jeho maminka. Vyučil se sedlářem, oženil
se se vzdálenou příbuznou Marií Fraňkovou. Usadili se v Praze na Starém Městě
v Masné ulici. Zde jsem taky jako malé dítě bydlela, ale v jiném patře. Jejich
začátky byly primitivní, z ložnice se stala dílna – na postele babička dala prkna.
Později  si  dědeček otevřel  obchod  a  dílnu  v Dlouhé  třídě,  která  se  rozrostla
o tovaryše. Dílna se dál rozrůstala a všichni se odstěhovali do Dolních Beřkovic,
kde dědeček založil továrnu na kožené zboží. Tovaryši šli s ním a navíc dal práci
i místním  nezaměstnaným.  Závod  rozšířil  jeho  syn  František  –  sedlář,  měl
obchodní školu. Kožené zboží pro koně se vyváželo do zahraničí, např. do Persie,
Afganistánu, Turecka. Za komunistů a po roce 1989 byl postupně celý závod
zničen.

Za druhé světové války nastala přísná kontrola od Němců a tzv. přidělenec měl
dohlížet v továrně na veškeré dění. Byl to naštěstí slušný člověk a antifašista.
Nebezpeční  byli  spíš  někteří  zaměstnanci,  kteří  udávali  strýce  Františka,  že
nechtěl  pracovat  pro  Říši.  Udání  zadržoval  statečný  poštmistr  a  tito  udavači
později po roce 1948 pracovali pro StB. 

Dědeček byl laskavý člověk, jeho smrt mě velmi zarmoutila. Zemřel v roce
1940. Babička – vdova, pak u nás přebývala v zimě. Její penze 180,-Kč na obživu
nestačila. Babička sice neměla velké vzdělání, ale byla to moudrá a trpělivá žena,
prožívala s námi všechny životní zkoušky a byla naší oporou. Viděla jsem, že se
za nás modlí. I když byla katolička, chodila s námi do evangelického kostela a my
jsme respektovali její katolickou výchovu. Kvůli vyznání nebyly mezi námi žádné
rozbroje.

Jak jste tehdy žili?
Způsob rodinného života byl tehdy jiný, než dnes. Lidé se více navštěvovali a byli
si bližší. Rodiče mívali často návštěvy a já a můj bratr Vladimír o šest let mladší,
jsme byli nadšeni, když se nějaká sešlost uskutečnila. Naši častou hrou byla hra
na divadlo. Maminka byla ochotná svoje šaty, klobouky, přehozy poskytnout nám
k našim hrám, které rozvíjeli naši fantazii. Naše maminka byla laskavá a pečlivá
a svůj  vztah k nám dětem budovala na vzájemné důvěře.  Tatínek byl  o něco
přísnější a důsledný. Maminku často zastupoval, protože maminka měla špatný
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sluch, dokonce ani po ušní operaci se jí to nezlepšilo. Tatínek proto při našich
dětských nemocech v noci obětavě vstával a taky mi na dobrou noc zpíval. 

Kdy jsi začala chodit pravidelně do kostela a jaký byl Tvůj život ve sboru?
Bylo mi asi sedm let, když mě maminka odvedla do nedělní školy k Salvátoru.
Měli  jsme  výborné  učitele,  zvláště  bratra  Vorala,  biblické  příběhy nám uměl
krásně přiblížit. Byl usměvavý a srdečný, tehdy chodilo do NŠ 90 – 100 dětí. Byli
jsme rozděleni v lavicích podle věku. Bratr Voral byl jedním z mých duchovních
otců, kromě faráře Stanislava Čapka, který nás připravoval ke konfirmaci. Snažil
se, abychom nad Biblí samostatně přemýšleli.

Kde si chodila do školy a jaké byly Tvoje záliby?
Do  obecné  školy  jsem  chodila  k Vojtěchu  (Vojtěšská  škola  za  Národním
divadlem). Byla to dívčí škola a chodila jsem tam moc ráda. Naše paní učitelka
Julie Fialová byla hodně trpělivá a výborný metodik. Nemusely jsme se ani doma
učit. Získala jsem tam dobré základy. 

Ještě v obecné škole jsem začala chodit do Sokola a přihlásila jsem se i do
Skautu. V Sokole panovaly srdečné vztahy, ale také kázeň. Družinové schůzky ve
Skautu byly jednou týdně a v neděli se chodilo na výlety a to byl kámen úrazu,
protože jsem začala  zanedbávat  nedělní  školu.  Nastal  konflikt  –  Skaut,  nebo
nedělní škola. Zasáhl bratr Voral. Setkala jsem se s ním náhodně a on se mě ptal,
proč nechodím do NŠ. Tvářila jsem se zahanbeně, on mi řekl: „Budeš se muset
rozhodnout, člověk nemůže sedět na dvou židlích. Situace se vyřešila sama, po
roce 1948 byl Skaut zrušen. Ze Skautu jsem si odnesla ty nejhezčí vzpomínky.
Silnější má pomáhat slabším, vztah k přírodě a ostatním lidem a alespoň jeden
dobrý  skutek  denně.  Vzniklá  přátelství  byla  na  celý  život.  Učili  jsme  se
samostatnosti a odvaze. S velkou vděčností vzpomínám na naše obětavé vedoucí. 

Další útočiště jsme našli ve vodáckém oddíle pod Zlíchovem, kde naši vedoucí
draze zaplatili za naši činnost. Několik let strávili v komunistickém kriminále.

Co bylo dál?
Po obecné škole jsem udělala zkoušky na Nerudovo gymnázium a ten rok tam byl
moc prima, ale ministr školství vytvořil jednotnou školu. Do druhého ročníku
jsem už chodila na jednotnou školu. Po jejím absolvování se vytvořila nepříjemná
situace. Za prvé: nebyla jsem v pionýru, za druhé: tatínek byl živnostník a za třetí
kostel  byl  taky  někde  zaregistrován.  Jako  špatně  politicky  uvědomělou  mě
soudružky učitelky poslaly do továrny na převýchovu. Učila jsem se na litografku
v tiskárně. Nebylo to nic tragického, učila jsem se ráda, ale něco mi chybělo.
Rodiče napsali odvolání a charakterní učitelé ze školy to podpořili a tak jsem se
na Nerudovo gymnázium dostala zpátky. Musela jsem dohonit šest týdnů, které
jsem tam nebyla. 
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Podobné situace, když byl člověk náhle obdarován, se opakovaly několikrát
v životě. Člověk musí být za to vděčný. 

Na gymnáziu jsem prožila šťastná tři léta. Měli jsme dobré kantory a třídní
byla skvělá. Škoda, že můj bratr neměl tak dobré kantory. 

Těžká situace nastala, když můj bratr dostal zánět mozkových blan a týden
nebylo jasné, zda přežije. Všichni se modlili za jeho uzdravení. Dostal se z toho
a vyučil se jemným mechanikem.

Jaký byl Tvůj život v církvi?
Byla to doba intenzivních sdruženeckých setkávání u Salvátora. Každou sobotu
večer jsme měli sdružení a velmi na nás působilo, že nás navštěvovali teologové
Jan a Kája Trusinové, Jan Čapek, Bláža Šourek. Všechny těžkosti a starosti jsme
s nimi mohli probírat. Nejblíž nám byl Kája Trusina.

V létě  jsme  se  sdružením  jezdívali  stopem do  hor  (Vysoké,  Nízké  Tatry,
Šumava…) Vztahy byly velmi krásné, čisté, bratrské. 

Někdy ale příhody z cest byly napínavé. Jednou se nám podařilo u Českého
Krumlova dostat se do vojenského prostoru. Stop se nedařil, silnice opuštěné a šlo
se dlouho do noci (5 dívek), šlo se dobře, svítil měsíc. V březovém hájku jsme
postavily stany a vůbec jsme netušily, co se v noci rozpoutá. Asi 400 m před námi
začalo noční vojenské cvičení s tanky a se vší parádou. Tu noc jsme moc toho
nenaspaly. 

Nádherné vzpomínky mám na lesní evangelické brigády. Jezdívali jsme na
Jizerku v Jizerských horách ošetřovat lesní porosty. Hory nám přirostly k srdci
a co jsme zažili, nedá se zapomenout. Oceňovali jsme pracovní ochotu, s jakou
lidé pracovali a klidné chvilky vzájemné důvěry, legraci večer. Dokonce někteří
úctyhodní faráři přitom omládli. Tam jsem si našla i svého budoucího manžela
Vladimíra.

Jaké byly Tvoje další cesty?
Nakonec jsem se nějakým zázrakem dostala na Filozofickou fakultu na dějiny
umění. Hned v prvním ročníku mě začala sledovat StB. Potřebovali konfidenty –
donašeče a vyhrožovali, že mě vyhodí z fakulty. Přestali mě obtěžovat když jsem
jim řekla, že klidně půjdu mýt nádobí a že mě fyzická práce docela baví. Po
studiích dostali dobrá místa soudruzi a já jsem práci nedostala. 

V té době byla naše rodinná finanční situace nedobrá, tatínek jako obchodník
přišel o zaměstnání. Byl nějaký čas horník na Kladně, protože nemohl dostat jiné
zaměstnání. Později našel lehčí práci ve Sběrných surovinách. 

Jakými zaměstnáními jsi prošla?
Po fakultě jsem si našla průvodcovské místo na Malé Straně u Svatého Mikuláše.
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Měla jsem známé v učňovské škole pro děti s vadami zraku v Krči, tam jsme už
dříve chodili číst slepcům. Na tuto školu jsem byla přijata a doplnila jsem si
mezitím i pedagogické vzdělání. Hodně mi pomohl můj muž, protože v té době
učil. Jako nová „úča“ jsem dostala předměty, které „zbývaly“ – tělocvik, psaní na
stroji, češtinu, Braillovo písmo. Začala jsem si zvykat na myšlenku, že zasvětím
svůj život zrakově postiženým.

Po dvouletém působení mě
pan  ředitel  z této  školy
„odsunul“.  Zřejmě  jsem  ho
zklamala, nebyla jsem správný
tvárný  materiál.  V posudku
jsem  měla,  že  učím
náboženství. Když se mi něco
nelíbilo, dala jsem to najevo.

Nedostala jsem jiné místo,
než v družině, pak jsem zůstala
doma s dětmi. Uměla jsem šít,
plést,  vařit,  přežili  jsme  to
dobře.

Po  ukončení  mateřské
dovolené  v šedesátých  letech
se mě nikdo neptal na kádrové
materiály,  ale  na  odborné
zkoušky.  Dostala  jsem  se  na
Střední  školu  ekonomiky
služeb v Karlíně, kde se učila
v prvním  ročníku  estetická
výchova. Na gymnáziu v Praze
6  jsem  ve  čtvrtém  ročníku
učila dějiny umění. Soudruhům později vadil každý tvořivý předmět, tak estetiku
zrušili. Pak jsem přešla do Dušní, byla tam moje bývalá spolužačka - soudružka -
ředitelkou, ale dalo se s ní lidsky mluvit. 

Pak  přišel  rok  1989  a  s  ním velké  změny.  Následující  dny  po  zmlácení
průvodu na Národní třídě byly bouřlivé. Veškeré události jsme měli s manželem
z první ruky. Byli jsme na Synodu naší církve, kam přišli zmlácení mladí lidé
z Národní třídy. 

Ze  školy  jsem  odcházela  koncem  školního  roku  1990.  Synodní  rada  mě
oslovila, zda bych nepomohla budovat evangelické školství. Na Synodní radě
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jsme  s Janem Knapem a  Jindřichem Cibulcem připravovali  osnovy a  hledali
školu a kantory. Nakonec jsem na škole i učila a dva roky jsem byla zástupkyní
ředitele. 

Nyní jsem v důchodu. Prožili jsme s Vladimírem 62 let společného života,
máme šest vnoučat a pět pravnoučat. Manžel je fyzik a stále ještě učí.

Co bys řekla závěrem?
V této fázi života bych si přála, 1. abych mohla být alespoň trochu užitečná,
2. abych nedělala našemu Pánu ostudu a 3.  abychom si  v současné napínavé
politické situaci zvolili moudrého a slušného prezidenta.
K tomu nám dopomáhej Pán Bůh, prosím.

Děkuji za rozhovor
Zapsala: Naděžda Sleziaková

Přespávání v kostele
Ze  soboty  19.  na  neděli  20.  listopadu  proběhlo  přespávání  v  kostele.  Je  to
každoročně pořádaná a velmi oblíbená akce pro děti.  Letos byla hojná účast,
jelikož na přespávání byli pozvány i děti a mládež ze spřízněného střešovického
sboru. Nakonec se sjelo asi 11 dětí,  8 konfirmandů, 8 mládežníků, 3 ochotní
pomahači  ze Střešovic  a  naše  2 farářky.  Program začal  dvouhodinovou hrou
výhradně pro konfirmandy. Měli za úkol získat mapu a následně obejít vyznačená
stanoviště, kde se nacházely indicie k vyšetření vraždy. Poznávaly přitom kostely
jiných církví, které se v Dejvicích nacházejí. Výsledkem mělo být, že obětí je
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Kristus, děti (bohužel) došly k tomu, že to byla Aluška, která oběť naložila do
zelí.  I  když  závěrečné  povídání  dopadlo  trochu  katastrofálně,  tak  si  to
konfirmandi velmi užili. Po hře přišly i ostatní děti. Zahráli jsme si spoustu her,
připravili nedělní bohoslužby, k večeři si dali špagety a skvěle si to užili. Při
oblíbené  noční  hře  „sardel“  se  bohudík  nikdo  nezranil.  A navečer  se  ještě
konfirmandi s mládeží podívali na film, mezitím, co se mladší děti ukládaly ke
spánku.

Za mládež a konfirmandy Ofka a Aluška Trgalovy

6  balíčků  špaget.  11  dětí,  6+2  konfirmandů,  8  mládežníků,  5  dospělých
namíchaných z Dejvic a Střešovic. Takové je zhruba skóre letošního Nocování
v kostele.  
Mnoho dalšího se ale vyčíslit nedá – nejen množství snědených buchet nebo
balíčků popcornu k filmu,  ale i  to,  co všechno se stihlo odehrát.  Namátkou:
detektivní hra pro konfirmandy, „Sardele“ v kostele (a nikomu se nic nestalo,
hurá!), hovory v kuchyňce do pozdních nočních hodin, povídání o oběti a o tom,
co  je  pro  nás  drahé,  příprava  přímluvných  modliteb  pro  nedělní  bohoslužby
i bezpočet zábavných her a hříček… 

Moc jsem si užila tu lidskou směsici: od předškolačky a prvňáčků přes puberťáky
až k čím dál dospělejším mládežníkům a dospělákům. Díky všem, kdo letošní
Nocování pomohli uskutečnit – ať už připravovali hry, věnovali se dětem nebo
třeba nastavili topení, pomohli s nádobím, či nám na dálku drželi palce.

Saša Jacobea
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Děti  vybraly  v nedělní  škole  peníze  na  trampolínu  pro  děti  ze
Speciální školy Praha – Diakonie ČCE. Foto J. Hlavsa

Mládež v pohorách
Historicky první výlet nynější mládeže se odehrál někdy ještě před covidem

a to  tak,  že  skromně.  Byl  to  pouze  výlet  na  Petřín,  takže  spíš  procházka  –
procházka  dvou  rodin  (Veroniky  a  Markéty  Petříčkových  a  Kryštofa  a  mě
Härtelových).  Byl to  ale zároveň jediný „výlet“,  během kterého jsme napsali
báseň o tom, co se přihodilo, a to toho moc nebylo. Více se ovšem výletování
rozmohlo až spolu s virovou nákazou. Když totiž opatření trochu polevila, konaly
se mládeže venku, na výletech a procházkách, aby měl virus utrum. Výletovali
jsme povětšinou spolu  s  Pavlem Rumlem.  V této  výletní  epoše  žádná báseň
nevznikla, zato byla vprostřed mokra, šáreckých hvozdů, zimy a sněhu vyvinuta
výletnická  specialita  -  česneková  polévka  s  brambory  al  dente  (prostě  se  ta
polévka nechtěla vařit – všechno zlé je k něčemu dobré). Dalším stupněm ve
výletnictví, a to již ne konfirmando-mládežnického, ale už mládežnického, byl
střešovicko-dejvický  koprodukční  turistický  víkend  na  Zahrádecku.  Původně
jsme měli spát ve Skalním bytě – sklepě ve skále – ale, jak někdo slušně prohlásil
o jeho neslušném stavu, nebyl tam záchod moc oddělený od zbytku podlahy,
takže  jsme  spali  venku.  Na  tomto  výjezdu  vznikl  jakýsi  komáry  způsobený
novotvar očního víčka (na fotografie se ptejte u Aloisie T.) a peněžní přebytek
použitý  na  nákup polárkových  dortů.  Díky  spolupráci  střešovické  a  dejvické
mládeže i se uskutečnil další, zatím poslední výletní počin: Po dětském táboře
jsme šli s mládeží od 28. srpna do 1. září z Křížlic do Roztok u Prahy, kde jsme
přespali na ostrově naproti penicilínce porostlém jakýmisi hlavy přesahujícími
žlutě kvetoucími bylinami. Z tohoto puťáku vznikl povšechný pozdní příchod, ale
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vběhna do třídy s batohem, pádly a vypuštěným nafukovacím člunem nebylo ani
nutno vysvětlovat, že jdu pozdě kvůli problémům s lodní dopravou. V článku
jsem  nepsal,  byť  tyto  nebyly  o  nic  horší  než  akce  zmíněné,  o  všech
mládežnických výletech a výjezdech, které by se daly považovat za turistické –
například prvním střešovicko-dejvickému výjezdu o adventu minulého roku nebo
o dvoudenní akci na Petříčkovic chalupě v lůně Dobříškých luhů a hájů, ale asi
spíše těch hájů. Šimon Härtel

Proskovi 60 let spolu. Foto Ivan Prachenský
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Kalendář na prosinec 2022 
Bohoslužby

9:30 on-line na

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

4.12.
11.12.
11.12.
18.12.
25.12.
26.12.

1.1.

VP

VP

19:00

VP

VP

Z. Susa

A. Jacobea

A. Jacobea, Světový den památky zesnulých dětí

A. Jacobea, rodinné

A. Jacobea, Boží hod vánoční

R. Mazur, Sv. Štěpána

A. Jacobea, Nový rok

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

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

pátek v 15:30 – 18:30 (nově 1x měsíčně, termíny: 16.12., 13.1., 17.2.)
pátek v 15:30 – 18:30 (nově 1x měsíčně, termíny: 16.12., 13.1., 17.2.)
čtvrtek v 18:30 – 20:00

Křesťan. služba 11.12. po bohoslužbách

Děti + maminky čtvrtky 1.12, 15.12. v 9:30 – 11:30

X-cátníci úterý 13.12. v 19:00, téma: Je čas pro sbory psát kšaft? (K. Řežábek)

Naši pěvci středa 7.12. v 18:30 – 20:30

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

Obcování pondělí 19.12. v 18:00 sraz u katolického Salvátora

Biblická hodina úterý v 16:00 – 17:00

Klub poznávání 8.12. v 9.30 téma: tradiční vánoční posezení

Staršovstvo 1.12. v 19:00

Ostatní 8.12. vánoční koncert Naši pěvci (19:30, ČCE Vinohrady, Korunní 60)
13.12. vánoční besídka Škola Diakonie Praha
21.12. pietní akt generálmajor Pernický (Brandejsovo nám., Suchdol)
24.12. Betlémské světlo (10:00 – 11:00)
24.12. Setkání s Biblí a koledami (22:00, Suchdolské nám., Suchdol)
31.12. Silvestrovské setkání

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 18. 12. 2022.
Číslo vyjde 25. 12. 2022. 
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