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Co si děti pamatují
Do  Niederthai  v  rakouských  Alpách 
jsme přijeli  s  dětmi, ale máme je už 
tak velké,  že jsme se o ně prakticky 
nemuseli  starat.  O  to  víc  času  jsme 
mohli  trávit  pozorováním  dětí 
ostatních,  ráno  a  navečer  se  jimi 
jídelna  jen  hemžila.  Napadlo  mě 
přitom  nejednou,  co  si  tyhle  děti  z 
týdne v Alpách asi nejvíc zapamatují. 

Překrásné horské scenérie ty nejmenší 
většinou  prospaly  ve  svých  krosnič-
kách  nebo  kočárcích,  které  nosili  a 
tlačili jejich zdatní rodiče. 

Těm  trochu  starším  se  horská 
krajina mohla líbit už proto, že viděly, 
jak  se  líbí  rodičům.  Ale  spíš  v  nich 
zůstane  vzpomínka  na to,  jak  bolely 
nohy  nebo  že  se  cestou  do  kopce 
vedly za  ruku nejen  s  mámou,  ale  s 
jiným  dospělákem,  který  si  s  nimi 
cestou  povídal.  A  ti  ještě  větší  už 
vyráželi  na  horské  túry  s  potěšením 
sami.

Jeden  večer  se  promítal  film  o 
Přemyslu Pittrovi,  vzpomínali v něm 
staří  pamětníci  na  setkání  s  ním  a 
Olgou  Fierzovou  v  době,  kdy  byli 
malými dětmi.  Bylo úžasné sledovat, 
jak  přesně  a  živě  si  ti  stařečci  a 
stařenky z té doby vybavovali zařízení 
pokojů,  písničky,  kamarády, 
nejrůznější  příhody.  Současně 
vyznávali, jak velice je tyto zážitky a 
setkání  v  dětství  ovlivnily  a 
formovaly po celý život. Našim dětem 
se  nevede  zle,  jako se  vedlo  těm ve 
filmu za války a těsně po ní. 

(pokračování uvnitř čísla)
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Co si děti pamatují
(pokračování z titulní strany)

Ale chovají se v mnohém až překvapivě úplně stejně a bezpochyby si i stejně 
pamatují. A tak děkuji milým přátelům, kteří se zvlášť postarali o to, aby si děti 
týden v Niederthai pamatovaly jako týden veliké legrace: třeba při nacvičování 
dětského  sborečku  v  úžasné  zpěvohře  o  dvou  vdovách  nebo  s  veverkou  při 

předávání  dárků 
Hudcovým.  Odjíž-
děli  jsme  všichni 
naplněni  dojmy  z 
krásné  přírody  a 
milého  přátelského 
společenství.  A 
navíc  s  radostí,  že 
jsme ty dny trávili s 
dětmi, které si  jistě 
budou  pamatovat  i 
naše  společné 
modlitby  a  zpívání 
k Boží chvále. 

Anna Hejlová

Pastýřská péče ve sboru
Nejmladším oborem bohosloveckého studia je praktická teologie. Tento obor 

založil před 200 lety německý teolog Adolf Harnack. Praktická teologie se dělí na 
další  části:  homiletika  – jak kázat,  katechetika  – jak vyučovat,  liturgika – jak 
konat bohoslužby, pastýřská péče – jak pečovat o každého jednotlivce, zvláště o 
ty, kteří se ocitli v tísni. V posledních měsících mě zajímal ten poslední podobor 
praktické  teologie  –  pastýřská  péče.  Biblickým  východiskem  pro  teologické 
promýšlení,  jak  ve  sboru  konat  pastýřskou  péči,  je  verš  z první  epištoly 
Tesalonickým  5,  11:  „Proto  se  navzájem  povzbuzujte  a  buďte  druhému 
oporou,  jak  to  již  činíte“. Otázkou,  kterou  praktičtí  teologové  promýšleli  a 
promýšlejí, bylo a je, co to konkrétně znamená: povzbuzovat se navzájem a být si 
oporou. V luterské církvi se tomu rozumělo tak, že ono povzbuzování má dvě 
roviny. Jednak je křesťan povzbuzován kázáním evangelia a vysluhováním večeře 
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Páně. Tak k němu přichází Boží milost,  která je pevnou oporou v životě. To je 
práce faráře. Ale je tu ještě druhá rovina povzbuzování, řekl bych všední. Každý 
potřebuje někoho, komu by mohl povědět, co prožívá, s kým by se mohl poradit, 
každý potřebuje čas od času potěšit nebo napomenout. Každý z nás má spoustu 
všedních  starostí  a  trápení,  s nimiž  se  potřebuje  sdílet.  A také  sem  směřuje 
Pavlovo slovo:  povzbuzujte  se  a  buďte si  oporou. V řeckém originále  je  na 
tomto místě slůvko parakalein, což znamená potěšovat,  napomínat, vzdělávat i 
budovat.  Český  ekumenický  překlad  celý  ten  bohatý  obsah  shrnuje  slovem 
povzbuzovat. Tuto rovinu pastýřské péče ve sboru obstarávali především laici. A 
myslím,  že  tak  to  má  být.  Jak  povzbuzovat?  Na  to  neexistuje  jedna  správná 
odpověď, záleží vždy na situaci. Připojuji k tomu tři konkrétní poznámky. Mám 
moc rád jeden verš z epištoly Efezským:  „ Z vašich úst ať nevyjde ani jedno 
špatné  slovo,  ale  vždy  jen  dobré,  které  by  pomohlo (na  tomto  místě  je 
v originále  také  parakalein  –  potěšit,  napomínat,  vzdělávat,  budovat),  kde  je 
třeba,  a  tak posluchačům přineslo  milost“. Často  se  k tomu verši  vracím a 
s lítostí si uvědomuji, že tak někdy nečiním, a mrzí mě to. Zdá se mi, že tento verš 
je zásadní. Kdybychom se jím řídili, žilo by se nám moc dobře. A vlastně se po 
nás tak mnoho nežádá, to není žádný nadlidský úkol. Možná by stálo za to si ten 
verš  každé  ráno  připomenout.  Druhá  poznámka směřuje  k tomu,  že  existuje  i 
neverbální komunikace a je stejně důležitá, ba někdy důležitější, než ta verbální. 
Jakou sílu má „jen“to, když se na někoho usmějete. Takový milý úsměv velmi 
povzbudí. Když mám špatnou náladu, tak se mračím na celý svět a je to k ničemu, 
škodím tím druhým i sám sobě. Řeč očí i tváře je důležitá, povzbuzuje nebo sráží. 
A konečně poslední poznámka. K povzbuzování patří i modlitba. Mohu se modlit 
za druhé. Večer, než jdu spát, si vybavit své bližní, poděkovat za ně a předložit 
jejich bolesti Pánu Bohu.  A mohu se modlit i s druhými, což je ovšem těžké, moc 
těžké. Aby taková modlitba povzbudila, musí být autentická. Pokud na to nejsem 
připraven, pak je lépe mlčet nebo se pomodlit modlitbu Páně.

Smysl  a  cíl  vzájemného  povzbuzování  je  vždy otevření  naděje.  Povzbuzuji 
s tím cílem, abych pomohl bližnímu znovu najít naději. A proto v pozadí každého 
povzbuzování  má  být  odkaz  k Pánu Bohu.  Nejde  jen  o  to  chlácholit  druhého 
planými slovy typu: a všechno bude dobré (i když vím, že to dobré nebude), ty to 
všechno hravě zvládneš, a je to super atd.“, ale odkázat k Bohu, ke Kristu, od 
jehož lásky nás nic neodloučí. 

Apoštol Pavel dodává v závěru – jak to již činíte. Křesťané v Tesalonice to již 
činí  a  Pavel  z toho  má  radost.  Musím  také  konstatovat  s radostí,  že  i  vy, 
v dejvickém sboru, tak činíte, to je skvělé, ale není na škodu si tyto verše stále 
připomínat.                   

Petr Hudec
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Prochor, Nikánor, Timon, Parmen ...
... a ještě další tři muži byli zvoleni za diakony první církve. Ti měli již celkem 

obvyklá jména: Štěpán, Filip, Mikuláš. První čtyři neobvyklá jména si vylosovala 
jednotlivá  družstva  dětí  na letošním táboře v Rovečném. Stejně tak tomu bylo 
s barvou  a  jedním z křesťanských  symbolů.  Tak  např.  družstvo  Prochor  mělo 
barvu modrou, ve znaku rybu a pokřik, který si vždy družstvo samo vymyslelo: 

Prochor je modrá a modrá je dobrá!
Timon měl ve znaku kohouta a barvu zelenou: 
My jsme kokrháčci a jsme dobří soupeříčci. 
Další dvě družstva (kříž a žlutá barva, kalich a červená barva): 
Ničeho se nebojíme, ostatním to osolíme. 
Zdrhá před náma i ten Nor, my jsme prostě Nikanor!!!  
Všichni si to užijeme, překážkama proplujeme.
My jsme prostě Parmen, se soupeři amen.
Po celý  týden  jsme šli  cestami  prvních  apoštolů,  sledovali  začátky prvních 

sborů a šíření evangelia do světa, vše podle Skutků apoštolských. Byla to spousta 
příběhů,  některé  z nich  jsme  si  zopakovali  formou  pantomimy,  divadla  či 
muzikálu při večerní rekapitulaci. Obzvlášť velký úspěch měl muzikál o apoštolu 
Pavlovi a musel být zopakován, aby mohl být natočen a příležitostně promítnut ve 
sboru. Mládež připravila pro děti hry a soutěže, mnohé se vázaly k jednotlivým 
vyprávěním. Třeba diakoni měli zakusit na vlastní kůži, co to znamená pomoci 
lidem. Družstva se rozběhla po vesnici a nabízela pomoc. Kdo ji přijal, napsal do 
tabulky,  jaká  práce  byla  vykonána  a  hodnocení.  A tak  se  některému družstvu 
podařilo nasbírat  9 bodů,  jinému třeba jen dva.  Co děti  dělaly? Sbíraly větve, 
rovnaly  minerálky  v obchodě,  loupaly  kukuřici,  plnily  sudy  vodou,  pomohly 
s taškami s nákupem, vyvenčily psa, vozily kočárek, odvezly kolečko s odpadem, 
plely záhon… Na základě získaných bodů v celotýdenní táborové hře si družstva 
losovala  každý  den jednotlivé  díly mapy,  na  níž  se  postupně  odhalovalo,  kde 
všude apoštol Pavel byl, kde založil sbory, kde působil, kudy projel.

Svými  úsměvy,  dobrou  náladou  a  radostným  jásotem  nás  po  celý  týden 
oblažovala nejmladší účastnice Maruška, osmiměsíční dcera Kristýny. Při výletě 
do  nedalekého  lesa  exceloval  zvláště  Jáchym,  který  si  36  metrů  vysokou 
rozhlednu vyběhl  4x  za  sebou  -  a  kdybychom jej  nezarazili,  možná  by běhal 
nahoru a dolů dodnes (bylo to asi 200 schodů). A těch hub i při druhém výletě 
k přehradě Vír! Bedlami byla poseta celá louka a děti se jenom předháněly, kdo je 
utrhne dřív a donese jich víc. 

Při noční stezce odvahy se moc dětí nebálo, neboť samy šly jen čtyři, ostatní na 
sebe vždycky nějak „náhodou“ narazily a došly spolu buď ve dvojicích, někdy i v 
šesti.  Za to „dům hrůzy“, který nám dospělým na oplátku děti připravily ve škole, 
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se velmi vydařil. Úleků, výkřiků, překvapení s pohybující se kostrou bylo až dost. 
Líbilo se nám toho moc, od společného zpívání a živého doprovodu na kytaru a 
piáno, přes táborovou hru, individuální soutěže, vyrábění sádrových masek až po 
výlety.  A málem bych  zapomněla  na  koupání  v požární  nádrži  s  neuvěřitelně 
čistou vodou bez chemikálií. Dozvěděli jsme se, že to je pramenitá pitná voda, jíž 
je  nádrž napájena, vhodná pro kojence.  Počasí  bylo pestré,  takže jsme si  užili 
všeho, i deště i sluníčka a koupání. 

Za pěkně prožitý společný týden patří dík sboru v Rovečném, že jsme směli 
pobývat  v jeho prostorách na faře,  dík také škole,  v jejíchž třídách byla velká 
většina  účastníků  ubytována,  a  dík  patří  všem,  kdo  se  podíleli  na  přípravě  a 
organizaci  celého  týdne.  Celkem nás  bylo  i  s Maruškou 32,  nejen  ze  sboru  z 
Dejvic, ale také z Kladna, z Kláštera nad Dědinou a z Daňkovic a další jednotlivci 
odjinud. Bylo to pestré společenství, a přece jsme žádné rozdíly nepociťovali, až 
jsme se sami divili. Možná i to byl jeden z charakteristických znaků první církve, 
který se sem podařilo také vnést. 

A. Hudcová
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Kraków
Jestli  chcete  navštívit  přátelské  město  s  velkým 

historickým centrem a mnoha pamětihodnostmi, kde se 
domluvíte česky, navštivte polský Kraków. My jsme to s 
mládeží udělali a všem to doporučujeme.

Bydleli  jsme  šťastně  přímo  v  židovské  čtvrti 
Kaziměři. Drtivá většina domů pamatovala sto let. A celková atmosféra bývalého 
ghetta se také nezměnila.

Krása  Krakówa  vůbec  spočívá  z  velké  části  v  jeho  zachovalé  architektuře 
pocházející  ze  všech  slohových  období.  Hlavnímu  "rynku"  vévodí  veliká 
renesanční Sukeniece s tržnicí v podloubí. Na kopci nad řekou se tyčí středověký 
hrad  Wawel  s  gotickou  katedrálou.  Pokud ovšem budete  chtít  shlédnout  další 
z mnoha světoznámých atrakcí města - da Vinciho Dámu s hranostajem - počkejte 
s  návštěvou  na  příští  rok;  muzeum,  kde  je  umístěna,  se  renovuje.  Dalším 
návštěvním  cílem  jsou  jistě  muzea  židovské  historie  a  kultury,  od  synagog 
přístupných veřejnosti  s  expozicemi liturgického náčiní  apod.,  po nová muzea, 
jako  jsou  např.  muzeum galicijských  židů  nebo  úchvatná  expozice  v  bývalé 
Schindlerově továrně známé ze Spielbergova filmu Schindlerův seznam.

A je toho mnohem a mnohem víc. Krátce, přesvědčte se sami, neprohloupíte.
m

Valašsko 7. - 13. srpna
Milý deníčku,
musím zase vstávat brzy – nepříjemné, snad i nekřesťanské (na konfirmačním 

jsme  to  neřešili,  tak  nevím).  Nicméně  jede  se  s  mládeží  do  Velké  Lhoty 
v Beskydech, tak by se to mělo vyplatit. 

Tam už nás vítá  farář  Jan Krupa.  Nemusím ti  tedy vysvětlovat,  že  budeme 
bydlet faře (ne, nevadí, že nejsi pokřtěný a asi se na to nikdo ptát nebude). Ale už 
asi nevíš, že jsme na památném místě, protože někdy před sto lety, když se to tu 
ještě jmenovalo Hrubá Lhota, tady působil Jan Karafiát (takže si někdy konečně 
přečti  Broučky!),  kázal  v  dřevěném  kostelíku  hned  tady  vlevo  za  stromy. 
V původním  tolerančním  kostele  z  konce  osmnáctého  století,  umíš  si  to 
představit?

Naše společné výlety po horách jsou nádherné, viď, pestrá krajina, zalesněná, 
domečky,  kravičky,  čistý  vzduch,  prší  minimálně,  člověk  i  papír  v  tvrdých 
deskách se tu úplně rozplývá.  Nechci  se s  tebou hádat,  ale  sám za sebe bych 
vyzdvihl výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Uznej, kde jinde najdeš muzeum, ve 
kterém bys měl celou starou valašskou vesnici postavenou v přírodě? A o kus níž 
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i výstavnější stavby jako velký kostel, fojtův dům nebo vodní stavby jako mlýn, 
pila, hamr, kde ti průvodci ukazují, jak to tehdá fungovalo - a ono se to před tebou 
opravdu točí, šoupe a vůbec, že jo?

Co se  týče atmosféry,  mně  přijde velmi  dobrá,  přátelská,  programu jsme si 
tentokrát připravili opravdu hodně. Různé hry, zpěv s kytarou nebo jenom prostě 
povídání  – a nezapomeň na ranní  pobožnosti  a  večerní  úvahy,  i  když ses jich 
nezúčastnil. 

No  a  samozřejmě  nácvik  čtyřhlasého  zpěvu  na  bohoslužby  ve  Valmezu 
s požehnáním manželství Annie a Dana Bartoňových. Možná jsem ti to neřekl, ale 
svatbu měli už dva týdny před tím v Anglii; to jenom pro pořádek, abys mi pak 
nevyčítal,  že  nejsi  informovaný.  Po  všech  stránkách  krásný  a  silný  zážitek. 
Souhlasím s tebou, že to byla nádherná tečka za celým týdnem a že bez ní by byl 
tak trochu neúplný.

Tož zatím, ogare!
Tvůj

FHH

P.S.:  Aby ses nenudil,  hádej,  co znamenají  tahle  slova:  1)  kyčera  2)  fojt  3) 
frgálovica

Hezké hory
Na hory jsme vyrazili ráno autem. Cesta byla dlouhá, 

ale já jsem vůbec nespala, takže jsem ke konci viděla, jak 
se  ty krásné hory přibližují  a  zvětšují.  Na  konci  cesty 
jsme měli zahnout u kříže, ale těch křížů tam bylo nějak 
moc. Tak jsme ten správný kříž chvíli hledali. Když jsme ho našli, viděli jsme, jak 
na  té  kamenité  cestě  před  námi  uvízlo  jedno  auto.  Nakonec  to  dobře  dopadl 
a podařilo se nám vyjet k tomu domu, kde jsme pak bydleli. 

Ten  dům byl  vesele  barevnej  a  z údolí  byl  dobře  vidět.  Byl  uvnitř  takovej 
zašmudlanej a museli jsme si ho uklidit. Moc se mi líbily ty vchodové dveře. Byly 
fialové a vypadaly jako dveře do nějakého obchodu. 

Blízko našeho domu byla květinová louka, na které se pásly krávy. Protože ta 
louka byla na vysokém svahu, byl z ní krásný výhled na hory a vesnici pod námi. 
O kousek dál byl hustý les.  V tom lese rostly houby a s kamarádem Šimonem 
jsme tam stavěli domečky pro skřítky.
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Když jsme si náš dům uklidili, vypadal už hezky, měl velkou kuchyň a jídelnu 
a vařili jsme tam výborná jídla. Nejvíc mi chutnala gulášová polívka. Ještě než 
jsem ji dostala, šla z kuchyně lahodná vůně přes celou jídelnu.

Na horách  se  mi  nejvíc  líbily právě  ty hory.  Dělali  jsme každý den výlety 
a našli jsme na nich zajímavé kameny, houby a hlavně jahody. 

Měla jsem tam dobré kamarády, jednou večer jsme společně hráli divadlo. Táta 
v něm hrál „Smrtku“ a Ája  - „Mora“. Se všema kamarádkama jsme dělaly na tom 
divadle družičky a zpívaly jsme. Markétka, Josefínka a Johanka měly sukně a já 
jsem měla krásné šaty. Divadlo se nám moc líbilo a někoho z nás pak napadlo, že 
bychom tu scénku se Smrtkou a Morem mohli nacvičit jako překvapení. Šimon 
hrál  Smrtku  a  my  všechny  holky  jsme  tancovaly  a  hrály  Mory.  S tím 
nacvičováním nám pak pomohl táta  s Lydkou,  která pro nás připravila hostinu 
s kofolou  a  bonbóny.  Když  jsme  to  naše  divadlo  předvedli,  tak  bylo  trochu 
legrační. Všichni se smáli a tleskali. Tak jsme s Johankou ještě předvedly „Jdou 
vojáci jdou…“ - takovou písničku s pochodováním, kterou jsme zkoušely a teď se 
nám hodila. 

Další  den jsme zabalili  všechny věci  a  odjeli  domů. Moc se  mi  tam líbilo 
a nejradši bych tam zůstala. Pozdravuju všechny, děti i dospělé, a hlavně Gudrun.

Leontýnka Sýkorová (5 let)
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OSMISMĚRKA PRO DĚTI  (BIBLICKÝ KRÁL)

J  O  N  Á  Š  Š  L  N  Š
U  N  A  D  I  Á  A  Á  L
D  D  J  A  M  E  K  H  L
A  Ř  A  E  O  D  A  U  O
M  E  CH V  N  A  R  M  L
L  J  O  A  I  T  É  Š  U
L  E  I  N  A  D  A  M  N
Vyškrtej  biblická  jména: Adam,  Áda,  Daniel,  David,  Eva,  Jan,  Jonáš,  Juda,  
Lámech, Lea, Lot, Lukáš, Náhum, Ondřej, Rut, Šét, Šimon, Tadeáš
Řešení pošli poštou nebo mailem do 15. září na adresu redakce (v tiráži na zadní 
straně) nebo prostřednictvím SMS na číslo 776 240 028. Jeden vylosovaný luštitel 
dostane čokoládu.

III. Bienále pro Diakonii
Výstava:
2. - 8. října 2011 
Modlitebna Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické 
Praha - Bubeneč, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 
Neděle 17 – 20 hodin
Pondělí – pátek 14 – 20 hodin
Sobota 10 – 13 hodin

3. – 10. října 2011 
Radnice MČ Praha 13 
Sluneční náměstí 13, Praha 5 – Nové Butovice 
(metro B, stanice Hůrka)
Pondělí - středa 8 – 18 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 hodin

Doprovodný program:
pátek 30. září 2011 
Kostel ČCE Praha 2 Vinohrady, Korunní 60 
     [19:00]  Úvodní koncert skupiny Jablkoň
     [21:00] Dobročinná aukce
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neděle 2. října 2011 
Evangelická modlitebna FS ČCE Praha - Dejvice, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 
     [18:00]  Vernisáž III. Bienále pro Diakonii
     Zahraje soubor příčných fléten Syrinx. 

pondělí 3. října 2011 
Radnice MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice 
      [18:00]  Vernisáž III. Bienále pro Diakonii
      Zazpívá smíšený pěvecký sbor Naši pěvci (Scarlatti, Bach, Schweitzer,
      Fryklöf aj.)

úterý 4. října 2011 
Evangelická modlitebna FS ČCE Praha - Dejvice, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 
     [18:30]  Koncert souboru TRIGONUM MUSICUM
     (David Prosek - hoboj, Lydie Härtelová – harfa, Jan Keller - violoncello)
     Program: Bach, Loiellet, Haydn, Debussy a další 

čtvrtek 6. října 2011 
Evangelická modlitebna FS ČCE Praha - Dejvice, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 
     [18:30]  Povídání o srdci a hudba mezi obrazy

      ▼
11.  9.  po bohoslužbách  na zahájení 
školního  roku  plánujeme  pro  děti  a 
další  zájemce  společnou  vycházku 
Jelením  příkopem  s výkladem 
Martiny Študentové. Je nutno si vzít 
dobrou (turistickou) obuv a svačinu - 
v případě pěkného počasí budeme jíst 
venku,  v případě špatného počasí  ve 
sboru,  kde  bude  připraven  též 
náhradní program.

Pozvání od přátel na 18. 9.    ►
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KŘÍŽOVKA O KNIHU
G. E. Lessing: I ten nejpomalejší, když neztrácí cíl z očí ...... (dokončení v tajence)

Vodorovně:   A. batoh s rámem; vojenská barva; sibiřský veletok - B. dusá; bůžek 
lásky;  udeří  nohou  -  C.  chem.  zn.  kyslíku;  1.  díl  tajenky; označení  čsl.  letadel; 
předložka  -  D.  matematika;  muž.  jméno;  franc.  pytel  -  E.  iniciály  čes.  herce 
(představitele F. L. Věka); chem. zn. sodíku; odvody státu; obchodní - F. španělsky 
zlato; překáží; krmí svým mlékem; španělský urč. člen  - G. části oběda; kov; nemá 
zájem či chuť - H. zabírající; předložka; část dolní končetiny - I. 2. díl tajenky  
Svisle:   1.  3. díl  tajenky;  jeden ze sedmi jáhnů (Sk 6) - 2.  citoslovce prasknutí; 
koňská žrádla - 3. východočeské město; neviditelná bytost - 4. skladby; MPZ Polska - 
5.  domácky  Natálie;  Perseova  matka  -  6.  VŠ  uměleckého  směru;  odborník  na 
rozladěný  klavír;  zn.  pro  jednotku  energie  -  7.  druh  pěšího  bojovníka;  archaická 
spojka - 8. drsně; lůno - 9. tón, podle něhož ladí orchestr; zkr. Kostnické jednoty; 
čidlo zraku; "kapitán" biblické archy - 10. SPZ Kolína; iniciály herečky Režnarové; 
předložka; vztažné zájmeno - 11. MPZ Itálie;  4. díl tajenky; zkr. pro 1000 kg - 12. 
zájmeno osobní; divočák; egypt. bůh slunce - 13. 5. díl tajenky; SPZ Trenčína 

 (Nápověda: el, oro, sac)
Řešení  posílejte  do  15.  září  na  poštovní  či  mailovou  adresu  redakce  uvedenou  na  
poslední stránce Souterrainu v tiráži nebo jako SMS na mobil 776 240 028. Uveďte své  
jméno a kontakt na vás.
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Kalendář na září 2011
Bohoslužby
ve sboru -
neděle  9:30

4. 9. s VP, křest Lucie 
Troupové
11. 9. na zahájení šk. roku 
18. 9.
25. 9.
2. 10. křest Daniela 
Koblice
9. 10. s VP (Díkčinění)

P. Hudec / A.Hudcová

A. Hudcová
P. Hudec
A. Hudcová 
P. Hudec

P. Hudec / A. Hudcová
Biblická hodina úterý 18:00 od 13. 9.
Děti Nedělní škola:         neděle  9:30

Náboženství:           čtvrtek 16:30 ve sboru (od 16. 9.)
                                pátek 13:30 v ZŠ Suchdol (od 7.10.)

Mládež a dorost úterý 19:15 (od 13. 9.)  
x-cátníci čtvrtek 15. 9. v 19:30
Sbor Naši pěvci středa 18:30 (od 7. 9.)
Křesťanská 
služba

4. 9. po bohoslužbách   

Klub poznávání až od října
Debatní klub 
seniorů

po dohodě

Setkání s hostem čtvrtek 22. 9. v 19:30 - Lenka a Wolfgang Schmidtovi: 
Školní projekt v Kongu

Staršovstvo čtvrtek 8. 9. v 19:30 
Konfirmandi čtvrtek 17:00 od 15. 9.
Zpívání ve 
Stodůlkách

v jednání

Bienále

SOUTERRAIN – sborový zpravodaj. Založen v Dejvicích v dubnu 1992.
Vychází pravidelně poslední neděli předcházejícího měsíce.
Adresa redakce: Pod Terasami 85, 164 00 Praha - Nebušice
tel.: 222 361 505, mobil: 776 24 00 28, e-mail: lydie@hartelova.cz
Adresa sboru: Farní sbor ČCE v Praze – Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, 160 00 Praha 6
tel.: 224 314 897, 607 622 358 (A. Hudcová), 721 141 691 (P. Hudec)
e-mail: dejvice@evangnet.     cz   , č. ú.: 162838359 / 0800
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