První březnová neděle
Do minulého čísla přispěla Judith Stoklasová skvělým úvodníkem „Druhá
únorová neděle“. Psala, že 14. února slavíme nejen všudypřítomného Valentýna,
ale i Světový den manželství. Rád bych plynule navázal, jelikož i na letošní první
březnovou neděli vycházejí zásadní výročí: Marcus Aurelius se stal císařem,
Graham Bell si nechal patentovat telefon a Albánie slaví Den učitelů.
Krom toho si připomínáme narození Tomáše Garriguea Masaryka. V našich
kruzích se občas podotkne, že „pan prezident byl také evangelík“, méně se
dodává, že poněkud soukromého, necírkevního ražení; usiloval o velmi civilní
křesťanství zaměřené na morálku a racionální poctivost. O důležitosti Ježíšova
poselství byl přesvědčen a velice poctivě je promýšlel, ale i zde byl solitérem,
v tomto případě ovlivněným americkým unitářstvím své manželky Charlotty.
V Masarykově stínu se daleko méně připomíná postava Reinharda Heydricha,
též narozeného 7. března. Jak se s tímto dvojitým výročím vypořádat? Je lepší
připomínat tatíčka a říšského protektora odsunout, nebo raději mluvit o tragické
postavě českých dějin s tím, že TGM je všude plno?
Připomenout oba muže současně ukáže něco, co lze snadno přehlédnout. Jako
osobnosti se od sebe naprosto lišili: Masaryk vyrostl na Slovácku v rodině
negramotného kočího. Heydrich pocházel z dobře situované rodiny uznávaného
hudebníka. Masaryk byl až do svých šedesáti osmi let pokládán především za
arogantního ješitu (staršími kolegy na univerzitě), filosemitu (za hilsneriády) či
vlastizrádce (v případě boje o rukopisy), až ve stáří se stal téměř nedotknutelnou
personou. Heydrich, ideál Hitlerova árijského typu, udělal závratnou politickou
kariéru ozdobenou trofejemi sportovního šermíře, ale Masarykova prezidentského
věku se ani zdaleka nedožil. Nicméně - při veškeré odlišnosti si nelze nevšimnout
jedné zásadní podobnosti: Z pohledu budoucích událostí byli oba vlastně neúspěšní, zároveň důsledky jejich konání stále pociťujeme. Masarykův ambiciózní
projekt pluralitní, humanistické demokracie se nedožil ani dvaceti let, přesto se
k němu vracíme ať polemicky („Kdyby Masaryk neprotěžoval Čechy, šli by

Slováci za Tisem a Němci za Henleinem“?), nebo pro inspiraci (např. na demonstracích Milionu chvilek pravidelně zněly Masarykovy úvahy o demokracii,
přednášené ze záznamu Radovanem Lukavským). Heydrichova hvězda zhasla
dříve, než dokázal uskutečnit své plány s protektorátem, ale to, co způsobil, je stále na očích – synagogy, židovské město, spory o památníky židovské a romské
genocidy, které povětšinou už jen připomínají, co bývalo, pohraničí, které se z odsunu Heydrichových soukmenovců nevzpamatovalo dodnes.
Jako kdyby Masaryk s Heydrichem stále soupeřili o to, čí přítomnost na Hradě
bude silnější a trvanlivější. Zároveň jejich „společné narozeniny“ vypadají jako
špatný vtip. Nicméně právě vtip má jednu pozoruhodnou schopnost, totiž držet
pohromadě zdánlivě absurdní protiklady a ukazovat, že jejich provázanost vlastně
velmi dobře odpovídá složité realitě našeho světa. Proto si připomeňme, že 7.
března by slavil narozeniny také hudebník a humorista Petr Skoumal. Jeho píseň
„Život je pes“ na slova Jana Vodňanského výtečně vystihuje, že od sebe
nemůžeme oddělit světlé a stinné stránky skutečnosti, ale můžeme si vybrat, jak
se k nim postavíme a co si z nich odneseme:
Život je pes, to každý vidí a nemusí být profesor.
Život je pes a pro nás lidi, je pes už dávno známý tvor.
Život je pes a už to samo, kdekoho časem poleká.
Život je pes a pes jak známo, je věrný přítel člověka.
Život je pes a zuby cení a usmívá se po očku.
Život je pes a proto není, rozhodně není pro kočku.
Filip H. Härtel

Výtah z jednání staršovstva (4. 2. 2021 v 19:00 on-line)
A. NA VĚDOMÍ
A-2. některé aktivity s. farářky a br. faráře
• MT: účast v kurzu krizové intervence pro kazatele; 2x předsvatební přípravy;
1xpředpohřební setkání a pohřeb; pastorace; on-line Homiletického semináře
vikariátu; supervize mentorů; Dozorčí rada Krabčice online; Dozorčí rada
Diakonie online; koncepční schůze k vikariátu; webové biblické kvízy dětem
z náboženství
• PR: SR – přípravu bytu (SR-p. Roubalová); vycházky s konfirmandy; pastorace
telefon, návštěva, předsvatební příprava; konference ANK (Asociace
nemocničních kaplanů-zvolen předsedou); bohoslužby SPEK (on-line);
rozhovor pro Proglas; Koncert podané ruky-Gothard
• Oba: Křeslo-večer s hostem Slíva; Diakonie ČCE-workshop ke vzdělávání
kaplanů v Diakonii-on-line
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A-3. Pošta a různé
• dne 27. ledna zemřel ve věku 92 let Lubomír Líbal, farář sboru v Chebu
• úmrtí s. Hany Schillerové
• poděkování za dar na pumpu (4 500,- Kč)-Nedělní škole-Člověk v tísni
• poděkování Post bellum (Den válečných veteránů 2 000,-)
B. K PROJEDNÁNÍ
B-1. Uspořádání bohoslužeb v nejbližším období a služby presbyterů
• Covid komise 1. 2. večer – Večeře Páně zatím ne v kruhu u stolu, ale jako
doposud
JS – dávat pozor na:
1.před bohoslužbami – upozornit na to, že se bude větrat, nechat si kabáty
2.shlukování lidí po bohoslužbách v předsálí – vysoké riziko nákazy, není možné
zde větrat, uzavřený prostor, raději zůstat v modlitebně s otevřenými okny
3.antigenní test – doporučit pro zvýšení bezpečnosti – presbyter vysluhující VP
• PR také vysvětlil, proč nejsou bohoslužby 2× mohou být, ale počet přihlášených
i přes výzvy zatím nepřesáhl min. počet účastníků (vyjma 17. 1. Jacobea)
B-2. Diakonie a křesťanská služba
• MŠ – co je možné udělat místo koncertu, který se nyní nemůže konat? – potisk
triček s pomocí umělců (Slíva, Tichý)
B-3. Finanční záležitosti (TČ)
• celocírkevní sbírka na křesťanskou službu – odesláno 4 550,- Kč
• sbírka na tisk 21. 2. – celocírkevní – dle prměru z minulých let (4 tis.)
• postní sbírka pro Diakonii – vykonáme k 7. 3. 2021
• nový evang. zpěvník – na jaře společná objednávka pro sbor (400 – 500,Kč/kus) – nabídneme členům objednání přes sbor – PR – rozeslat výzvu členům
– ve chvíli, kdy si budou hradit svoje zpěvníky, aby další kus uhradili pro sbor;
také vyhlásíme účelovou sbírku
• výkaz o hospodaření bude uzavřen do konce března, i když nebude odsouhlasen
VSS
B-4. Hospodářské záležitosti
• kancelář – nová světla v předsíni, police v kanceláři (PR)
B-5. Konvent
• proběhl ve dvou kolech formou dotazníků, vše potřebné schváleno převážnou
většinou (hospodářské tisky, rozpis repartic), shromážděny návrhy do SR
a CPR; na syn. seniora konventem navržen Pavel Pokorný
B-6. Volební a výroční shromáždění
• termíny shromáždění: volební 7. 3. 2021, VSS 21. 3. 2021 - schváleno, ale
• čekáme na vyjádření br. Adama Csukáse a SR
• pokyn k volbě od SR (28.1.)
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B-7. Trvající a nové úkoly
• myčka kuchyň- zařizuje M. Prudký, vybrána myčka AEG Mastery
FFB53900ZWB-8.
B-8. Z došlé pošty a různé k rozhodnutí
• Církevní mobilní síť – SR žádá rozšířit počet přihlášených, platit dohromady ze
sborového účtu-budeme naše členy informovat (MŠ?)
• JM – petice T. Trusiny pro parlament ČR (příprava novely zákona o pomoci
v hmotné nouzi, kritizuje možnost změny zabavování sociálních dávek) –
rozeslat sboru, podpisy do 7. 2. 2021
• ÚCK – od 3/2021 – úklid domu bude provádět zaměstnanec ÚCK
• letní sborová dovolená – oslovení účastníků dovolené v roce 2020 v Rakousku,
pevné rozhodnutí ve 4 – 5/2021, již se přihlásilo cca 50 účastníků (P. Geier)

Slovo faráře
„Křesťan a politika“ - in memoriam Jan Sokol.
Věčné téma s otevřeným koncem připomnělo mi úmrtí Jana Sokola
a pořady, které v televizi jeho památku připomněly. Téma, které jsme žili
na teologické fakultě nad textem apoštola Pavla z epištoly Římanům 13.
Kapitoly: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od
Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti
vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na
sebe soud“… Dále žilo s námi v diskusích se studenty i s profesory nad
thesemi, které naše alma mater vydala pár měsíců po Chartě 77, a které
měly „pomoci“ i církvi, aby se držela dál od této iniciativy; dál
a v relativním „bezpečí“.
Sokol popisuje v Gen (u) naprosto skromně, civilně a „normálně“, proč
podepsal Chartu; o pár minut později říká, že v r. 2003 po poradě
s manželkou kandidoval na prezidenta proto, že se to nedalo odmítnout; ve
svém představení oběma komorám řekl: „vzdělaná mládež je i dnes pro
hospodářství možná důležitější předpoklad úspěchu než suroviny nebo
kapitál“. K neúspěchu z voleb (které, jak jinak, rozhodli komunisté) říká:
„mrzelo mě, že to nevyšlo, a to proto, že z Václava Klause jsem měl trochu
strach“.
(ČT GEN; Jan Sokol). Historie ukázala, jak oprávněné jeho obavy byly.
Vícekrát jsme mohli ocenit velký přehled, moudrost filosofa, zkušenost
vzdělaného praktika, krásnou střízlivou víru. A ve vztahu k politické
angažovanosti tu „přirozenou normálnost“.
Když jde v jakékoli oblasti lidského života do tuhého – tedy člověk
4

u moci si začne nárokovat víc moci, než mu náleží; když společenský
systém začne absolutizovat a ospravedlňovat svoje vládnoucí násilí vůči
svobodě, právu a důstojnosti člověka; když lež převáží pravdu; nenávist
vítězí nad láskou-musí křesťan jít s „kůži na trh“.
Některé složité až neřešitelné teoretické, akademické, filosofické či
teologické otázky nakonec mají řešení-řeší je lidský čin; ztělesněná
poznaná pravda, za kterou se jde, bojuje i umírá.
K citátu z Kantova díla: „Jednej vždy tak, aby se maxima tvé vůle mohla
stát principem všeobecného zákonodárství (Základy metafyziky mravů)“
dodává Sokol svůj výklad-„jednej tak, abys používal lidství jak ve své
osobě, tak v osobě každého druhého, vždy zároveň jako účel a nikdy pouze
jako prostředek“.
P. Ruml

Něco ze vzpomínek na Jana Sokola
Vzpomínám na období padesátých let minulého století, když jsem jako student
navštěvoval tak zvané „Jirchářské čtvrtky“, kdy pod vedením profesorů
Komenského teologické fakulty probíhaly přednášky a rozhovory z teologické
a filosofické oblasti. Tato setkání měla veskrze ekumenický charakter. Zaujal mě
mimo jiné katolický diskutér Jan Sokol svými znalostmi.
Později, v roce 1973, jsem byl vedením Statistického úřadu pověřen připravit
a vést mezinárodní konferenci o bankách dat v informačních systémech, tehdy
u nás první tohoto druhu. Věděl jsem o Janu Sokolovi, že byl v této době naprosto
excelentní programátor počítačů. Byl jsem rád, že mně splnil přání, aby přednášel
a vedl na této konferenci jednu z programových sekcí. Setkával jsem se s ním
často při různých církevních i necírkevních příležitostech a vždy to bylo pro mne
milé a srdečné setkání. Děkuji Pánu Bohu za jeho vpravdě bohatý život jako
matematika, filosofa, teologa, politika, vysokoškolského profesora a v neposlední
řadě i moudrého a laskavého člověka.
Pavel Prosek

Za Janem Sokolem (*18. 4. 1936 - †16. 2. 2021)
O Janu Sokolovi, který nás všechny předešel v úterý před Popeleční středou, na
konci Masopustu, ke svému Pánu, budeme jistě číst různé vzpomínky v tištěných
i elektronických médiích. Sluší a patří se připomenout, že patřil k prvním
signatářům Charty 77, že jeho žena Františka, se kterou mají dva syny a dceru, je
rozená Patočková, tedy dcera českého filozofa Jana Patočky, mj. jednoho
z prvních tří mluvčích Charty, který tuto svoji historickou roli 13. 3. 1977 zaplatil
životem, že Sokolovi s Patočkovými bydleli v Břevnově, že po prvních
svobodných volbách byl od 7. června 1990 do 4. června 1992 poslancem
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Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum, že byl
místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu Občanské fóra
a parlamentní delegace pro jednání s Evropským parlamentem, že po rozpadu
Občanského fóra přešel do Občanského hnutí a později do KDU-ČSL. Někdo si
možná ještě vzpomene i na to, že od 2. 1. 1998 do 22. 7. 1998 byl čtvrtým
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v tzv. „Tošovského vládě“ a že 28.
února 2003 byl koaličním kandidátem do třetí volby prezidenta ČR, kde ho,
v posledním kole těsně porazil Václav Klaus. Patřil i mezi nejznámější tvůrce
české Wikipedie, kam přispěl velmi vydatně.
To všechno je pravda, ale pro mne to není důvodem ke vzpomínání. Prvně jsem
se s tímto velice vzdělaným a rozvážným katolickým intelektuálem setkal na
Zvíkově, kde se v létě 1972 konalo týdenní výjezdní zasedání novozákonní
překladatelské skupiny. V tomto týmu, vedeném profesorem Nového Zákona na
tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě Josefem Bohumilem
Součkem, iniciátorem ekumenického překladu Bible, který zemřel již 9. 9. 1972
ve věku 70 let, zastupoval Jan Sokol jako laik římsko-katolickou církev a můj
otec, profesor teologie Jan Heller, tu spolupracoval na Českém ekumenickém
překladu Bible v roli starozákonního experta. Paradoxně se teprve později stal
i členem starozákonní překladatelské skupiny. Můj otec se s Janem Sokolem
intenzívně přátelil i po celý další život a znali se již od konce šedesátých let,
především z římsko-katolického, ekumenicky velice otevřeného hnutí, nazvaného
„Dílo koncilové obnovy“, které skončilo záhy po roce 1968. Jan Sokol, tehdy
šestatřicetiletý, na mne už tenkrát na Zvíkově, kam jsem přijel za svým otcem se
svým nejstarším synem Samuelem, tátovým prvním vnukem, kterému bylo tehdy
rok a čtyři měsíce, udělal opravdu veliký a trvalý dojem. Charakterizovala ho
nikdy nekončící touha po vzdělávání a nezdolnost. Nepřijali ho na střední školu
a tak se vyučil zlatníkem. Dělal zlatníka a později mechanika a přitom dálkově
studoval střední školu. V roce 1958 odmaturoval. Od roku 1963 studoval dálkově
matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Přitom již od roku 1964
pracoval jako programátor. Dodnes mám od něj doma v knihovně srozumitelně
napsanou tenkou knížku nazvanou „Jak počítá počítač“. Později to „dotáhl“ až na
vedoucího výzkumného pracovníka ve Výzkumném ústavu matematických strojů
a kromě výpočetní techniky se zabýval i dalšími technickými obory, od
hodinářství po elektrotechniku, ale také botanikou.
Při tom všem se jako laik a samouk naučil novozákonní řečtinu na takové
úrovni, že v té novozákonní překladatelské skupině byl úplně rovnocenným
partnerem erudovaným teologům a lingvistům. V tom nám laikům, kteří se občas
díváme do řeckého originálu Nového Zákona s otázkou, jak je to tam vlastně
v originálním znění, zůstává nedostižným vzorem.
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Přišel rok 1989. Jan Sokol spolu s filozofem Zdeňkem Pincem založili při
Pedagogické fakultě UK úplně novou instituci - Institut základů vzdělanosti, ze
kterého 1. 8. 2000 vznikla samostatná Fakulta humanitních studií. Léta před
rokem 1989 pilně studoval další, tentokrát tzv. humanitní obory, a tak od roku
1991 přednášel filozofii, antropologii a religionistiku hned na dvou fakultách: na
Pedagogické a Filozofické fakultě UK. Získal jak titul CSc., tak PhD. V roce
1997 se stal docentem, v roce 2000 profesorem. Ve filozofii vycházel
z fenomenologie a z personalismu. Těžištěm jeho zájmu byla filozofická
antropologie, dějiny idejí a témata přirozeného světa, srozumitelná i laikům.
Zajímal se o vztahy filozofie a náboženství, filozofie a vědy, a filozofie a politiky.
Pilně psal a překládal. Napočítal jsem 23 jeho knih v češtině, 2 v angličtině, 3
v němčině a po jedné v čínštině („Malá filozofie“) a v maďarštině. Články ve
sbornících a v časopisech jsem nespočítal. Nevím, kolik uměl jazyků, ale přeložil
17 knih významných filozofů 20. století, seřazeno podle abecedy např. Foucault,
Gadamer, Lévinas, Ricoeur, Rosenzweig, Teilhard de Chardin, Tresmontant a von
Weizsaecker. Jeho podíl na Českém ekumenickém překladu Bible z původních
jazyků se nedovážím odhadnout, to totiž bylo opravdu kolektivní dílo.
Musím ještě napsat, že byl nesmírně skromný a - i když to možná vyzní jako
fráze - hluboce lidský. Především v každodenním kontaktu s lidmi, uměl
přirozeně hovořit se vzdělanci i s lidmi prostými, s křesťany i s nekřesťany.
V devadesátých letech, i po roce 2000, jsem se s ním občas potkával při různých
příležitostech na půdě Univerzity Karlovy. V letech 2000 - 2007 byl prvním
děkanem nejmladší ze 17 fakult Univerzity Karlovy - Fakulty humanitních studií,
která sídlí v pražských Jinonicích. Po skončení tohoto období přednášel v zimním
semestru akademického roku 2008/2009 etiku a lidská práva na Harvardově
univerzitě v USA. Rád vzpomínám i na naše poslední velice neformální setkání
při příležitosti oslavy jeho „kulatých“ narozenin na Fakultě humanitních studií
v Jinonicích. To už jsme si s Honzou několik let tykali.
Daniel Heller

Vzpomínka na Jana Hrubeše,
byť nepříliš častého účastníka našich shromáždění. Proč to? řeknou si mnozí.
Nicméně: v tomto roce by mu bylo sedmdesát, před drahnými lety byl ve sboru
pokřtěn a konfirmován a poměrně živě se zúčastnil schůzek mládeže, ale pak se
vrhl do víru života, ze sboru zmizel – avšak neztratil se. Prostě jednou za čas,
vždy na některý Boží hod přišel do shromáždění. Zpravidla si sedl ke mně,
pohovořili jsme a že zas někdy příště... V posledních desetiletích zmínil, že
působí na radnici Prahy 6 a vždy mě nabádal, abychom, tak jako jiné církevní
obce Prahy 6, využívali finance, které jsou v rozpočtu Městského úřadu
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vyčleněny pro činnost církevních společenství. Léta tam působil jako vedoucí
odboru kultury. Dopadlo to a náš sbor jím připomínané finanční prostředky
využil, jak jsme slyšeli ve smutečním oznámení o jeho smrti koncem ledna.
PaedDr. Jan Hrubeš koncem ledna zemřel. Avšak - Honza byl především synem
svého otce: Ing. Dr. Pavel Blahoslav Hrubeš, vrchní rada na svém pracovišti, do
dejvického sboru chodil, co pamatuji, pravidelně. Pamatuji bratra Hrubeše ještě
z Wuchterlovy - sedávali jsme poblíž sebe vlevo od harmonia a bratr Hrubeš po
shromáždění se mnou vždy pohovořil. Nebyly to žádné drby o tom či o onom, ale
pokaždé se zamýšlel nad kázáním. Maně si vzpomínám, jak snad i s potěšením to jistě pod tíhou doby, jednalo se o 60. - 70. léta 20. stol. -, opakovaně
zdůrazňoval až přesmutné citace z Epilogu Dostojevského románu Zločin a trest
o Raskolnikově snu ve vězení, kdy se protagonista probíral ze své nemoci.
Vyslechli jsme je tehdy v jednom kázání faráře Daniela Henycha, kdy bratr farář
z Dostojevského - tehdy pro něho neobvykle důrazně - jak dnes ho slyším -,
citoval přibližně následující: „Zdálo se mu v nemoci, jako by celý svět byl
odsouzen k oběti, jakési ... morové ráně, jdoucí z hlubin Asie na Evropu... objevily
se jakési nové trichiny, mikroskopické bytosti, usazující se do lidských těl. Avšak
tyto bytosti byli duchové, obdaření rozumem a vůlí. Lidé, kteří je přijali do sebe,
stávali se ihned zuřivými a šílenými. Avšak nikdy, nikdy se nepokládali lidé za tak
rozumné a neotřesitelné v pravdě, jako se pokládali nakažení. Nikdy nepokládali
za nezvratnější svá rozhodnutí, své vědecké záměry, svá vědecká přesvědčení
a vyznání. Celé osady, celá města a národové se nakazili a šíleli... každý myslil, že
jen v něm jediném spočívá pravda...“ Daniel Henych ve svém kázání přirozeně
hovořil o celém tom úděsném Raskolnikově snu, ovšem i o jeho katarzi! a my to
s bratrem Hrubešem probírali i z Henychova pohledu: mravní i duchovní bída
člověka vězí v jeho hříchu. Ale nyní se mi vybavují ještě starší poznámky ing.
Hrubeše: i ke kázání Jana Čapka, kdy Čapek odpovědnost člověka dokládal třeba
působením Alberta Schweitzera v Lambarene či kladl otázky nad zodpovědností
církve, když nás seznamoval například s Hochhuthovým Náměstkem.
Ale ještě k Janu Hrubešovi - proč ho uvádím: Do jisté míry mé připomenutí jeho
osobnosti podtrhují i vzpomínky jeho spolupracovníků, na jeho památku uvedené
v nekrologu, který Radnice Prahy 6 uveřejnila na svých stránkách. Uvědomil
jsem si, že kolegové Jana Hrubeše, i starosta, u zesnulého vyzdvihují jeho
pracovní i lidskou zodpovědnost. A mně se především, obzvlášť v těchto dnech,
opět vybavuje - kromě té Honzovy materiální starosti o sbor i to, jak z něho
vystupoval zármutek a - při rozhovoru s ním to doslova bilo do očí - i jeho lítost,
že je pro sbor jen „hodobožovým“. Myslím, že to je významné memento i pro
naši sborovou práci, v podobném případě i s kartotékou.
Marek E. Světlík
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Co dobrého mi přinesl COVID
V lednovém Souterrainu jsem si přečetla podnětné názory sester ze sboru na
téma, co dobrého jim do životů přinesl COVID. Jsem vděčná za jejich otevřené
zpovědi. Inspirovaly mě natolik, že jsem popřemýšlela nad odpovědí sama za
sebe.
Předně jsem si uvědomila, že i když jsem mnohdy pesimista, v tomto případě
jsem se vědomě pokusila dívat se na situaci s koronavirem pozitivně. A hledat
odpovědi, co mně (nám) má tato doba plná omezení říci.
Myslím si, že přímo vybízí k zamyšlení, co máme či co můžeme změnit ve
svých životech. Co je důležité a co je jen honba za pomíjivým. A konstatovala
jsem, že mně paradoxně toto období přineslo jistou úlevu. Vůbec tím ale nechci
znevážit či zlehčit nepříznivé zdravotní, sociální a ekonomické dopady pandemie
na životy většiny z nás. Jde jen o to využít ten čas smysluplně.
Jela jsem totiž na plný plyn. Nesla jsem tíhu mnoha povinností, několik
zaměstnání, péči o blízké, o rodinu, domácnost. Snažila jsem se léta rozvíjet své
talenty pěstováním koníčků. Přineslo mi to radost, ale také další povinnosti. Bylo
to náročné. Díky covidu jsem se zastavila. Dopřála jsem si odpočinek. Přimělo
mě to více o sobě přemýšlet, získala jsem najednou čas jen pro sebe. Uvědomila
jsem si, že jsem se stále snažila plnit očekávání druhých. A že jsem dlouhodobě
na sebe zapomínala.
Začala jsem se více zajímat o naplnění smyslu života. Vím, že je důležité naše
životní poslání. Ale i když zjistíme, v čem spočívá, máme prostor ho plnit? Při
tom všem „nasazení“?
Získala jsem čas na usebrání. Na objevení vlastní zátěže, kterou si nesu
z minulosti. Na odložení strachů, které vznikly neblahým působením okolí. A že
jich bylo. Strach z odmítnutí, z nepřijetí, z nelásky, ze zla, z bolesti, ze tmy
a mnoho dalších. Objevila jsem různé možnosti, jak se strachy aktivně pracovat
a odložit je navždy. Ta úleva! A ta radost, když mohu tyto zkušenosti předávat dál.
Někdy se vynoří staré myšlenky plné skepse, smutku a sebelítosti. Jsou to těžké
chvíle, kdy člověka zachvátí úzkost, že to nezvládne. Tehdy se obracím k Bohu
a v modlitbě prosím o naději, důvěru v život a v Boží přízeň.
Práce na sobě není jednoduchá, ale je motivující. Přináší hmatatelnou úlevu nám
samým a zprostředkovaně i druhým. Říká se, že učinit šťastným druhé může jen
šťastný člověk. Přeji všem ze srdce, aby objevili a odložili staré programy
a přesvědčení, které jim již neslouží a mohli svobodně vykročit do nového.
K tomu všem dopomáhej Bůh!
Jiřina Muzikářová
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Poznávejme se
Je dobré zamýšlet se nad posláním křesťanského společenství. Nejprve si musíme
ujasnit, kdo je vlastně křesťan. Myslíme si, že jsou to ti, kteří chodí v neděli do
kostela a pochvalně se vyjadřují o církvi. Zůstáváme u povrchního pojetí, ale ta
pravá bohoslužba je v duchu a v pravdě. Pokud ústy vyznáváme, ale naše činy
tomu neodpovídají, pak jsme horší než ti nevěřící. Oni totiž neví, že existuje
duchovní život. Orientují se jen dle svých smyslů. Boha nikdo nepotkal tváří
v tvář, a tak není. Kdyby byl, nedopustil by genocidu a spoustu jiných zločinů,
které dělají lidé lidem. Jistě, pokud by byl Bůh náš sluha, tak by to platilo. Jenže
on učinil člověka správcem celého stvoření, obdařil ho myšlením a dal mu
svobodu v rozhodování.
Pokud mi chybí pokora před Stvořitelem, tak si myslím, že jsem nejchytřejší,
a chci být i nejmocnější. Proto neumím naslouchat druhým, nechápu hodně věcí
a hlavně mi chybí láska a úcta k Božímu stvoření. Modlíme se: „Pane, dej nám
mír, doveď nás do života věčného, ochraňuj nás, ať se nedostaneme do područí
hříchu,“ apod. Otázka je, co pro to děláme my. Jak si to na Zemi zařídíme, tak to
bude.
Křesťanská společenství by měla být společenství lidí, kteří se znají, pomáhají si
a mají k sobě přátelský vztah. Pomáhat si v životních krizích by mělo být běžné.
Hodně psychických onemocnění by nevzniklo, kdybychom měli možnost svůj
problém s někým probrat. Samozřejmě ten někdo nebude vytrubovat naše selhání
do světa.
Situace je taková, že ve velkých sborech se ani neznáme a v tom malém se třeba
po bohoslužbě krásně pobavíme, ale víc scházet se nemůžeme, neboť bydlíme
daleko od sebe. Jaké je řešení? Až se budeme moci scházet, je třeba otevřít sbor
veřejnosti, dělat konzultace či biblické kurzy pro zájemce.
V našem sboru vypisujeme životní jubilea (samozřejmě když někdo nechce,
nemůžeme ho tím zatěžovat). Někdo oslavuje, jiný ne. Bylo by dobré, kdyby
oslavenci předstoupili před shromáždění (1x za měsíc) a řekli, čím se zabývají, či
zabývali (profesi) a kde bydlí. Za nějakou dobu bychom se poznali a věděli
bychom, na koho se obrátit dle profese. Věděli bychom také, kdo bydlí blízko
nás a kdo by nám mohl pomoci. To by bylo dobré zejména pro staré a osamělé
členy sboru. Dále je možnost pravidelných schůzek, zamyšlení nad Biblí,
konzultací, přímluvných modliteb, kdy by se tato setkání konala i v bytech.
Samozřejmě nelze nikoho k ničemu nutit. Ať každý rozmýšlí, zůstane-li
anonymním členem sboru nebo jen hostem, či se aktivně zúčastní sborového
života.
Lidmila Přibylová
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Čím jsme žili v roce 2020
LEDEN
• Začalo oslovování možných kandidátů na prvního faráře našeho sboru
• Koncert Podané ruky u sv. Gotharda v rámci ekumenického týdne modliteb
• Zpěvy Taizé u sv. Vojtěcha
• NP – zpěvohra od Daniele Henycha Dvě vdovy při bohoslužbách
• Ekumenická bohoslužba u Sv. Vojtěcha
• Dejvické křeslo pro hosta: strahovský opat Daniel Janáček
• Klub poznávání: Cesta do Nepálu a Bhútánu – manželé Štajfovi
• Zemřel Petr Pokorný
ÚNOR
• Instalace nových členů seniorátního výboru u Martina ve zdi (od nás Daniel
Heller – seniorátní kurátor a Jan Mašek – jeho náměstek)
• Ve sboru prodejní výstava obrazů Milady Šindlerové
• Dejvické křeslo pro hosta: Míříme k vyhynutí a co s tím dělat – Arne
Springorum
• Klub poznávání: Hispaniola – východisko kolonizace Ameriky – Václav
Petříček
• Oslava životního jubilea Hany Adamové
• Narodila se Noemi Tichá
• Zemřeli Dana Šilhánová, Oldřich Šesták a Erazim Kohák
BŘEZEN
• Poprvé se setkala nová skupina nazvaná Obcování
• Víkend konfirmandů spolu se střešovickými
• Chleby pro bezdomovce – Martina Jílková
• Oslava jubilea bratra Dušana Čurdy
• Do života sboru i všech jeho členů zasáhla omezení v důsledku epidemie
Covid-19
• Zemřeli Eva Kalousková a Konstantin Androchowicz
DUBEN
• Velikonoční bohoslužby natočil s našimi faráři Michael Otřísal
• Rozesílání pastýřských listů s kázáními
• Zemřel Ladislav Hejdánek
KVĚTEN
• Pavel Dobrovský předtáčí bohoslužby s našimi faráři
• Prezenční bohoslužby obnoveny na svatodušní neděli ráno a večer
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• Ekumenická bohoslužba za krajinu
• Dejvické křeslo pro hosta: recitátor Rudolf Kvíz
• Naši pěvci – veřejná zkouška
ČERVEN
• Vedením bohoslužeb a následnou společnou besedou se nám představili dva
možní kandidáti na prvního faráře našeho sboru: Alexandra Jacobea a Petr
Pivoňka. Obě neděle byly vysílány on-line díky Petru Hejlovi
• Piknik dětí a rodičů ve Hvězdě
• Výlet dětí a konfirmandů do Přistoupimi
• Přespání dětí z Braníka u nás a jejich účast při bohoslužbách
• NP nahrávají písně z evangelických zpěvníků do databáze ČCE
• Slavnostní ukončení tříletého kurzu Základy evangelické teologie v Libni
• Seniorátní setkání kurátorů v našem sboru
• Zemřela manželka Gerharda Reininghause
ČERVENEC
• Sborová dovolená v Bystřici pod Hostýnem
• Staršovstvo na mimořádné schůzi vybralo jako kandidátku na první farářku
našeho sboru Alexandru Jacobea z Brna
• Mažeme chleby pro bezdomovce
• Narodily se: Adélka a Rozárka Mixovy a Naděje Lavická
SRPEN
• Tábor dětí v Křižlicích vedený našimi faráři
• Mažeme chleby pro bezdomovce
• Zemřel Jaroslav Oliverius
ZÁŘÍ
• Zasedání synodu naší církve
• Seniorátní den v Kladně
• Otevření nového pracoviště Diakonie v Dolních Počernicích
• Schůzka učitelů NŠ
• Dejvické křeslo pro hosta: režisér Václav Marhoul
• Staršovstvo rozhodlo o zakoupení streamovacího zařízení, zařídil Petr Hejl
• Křest Noemi Stoklasové
• Svatba Víta a Anežky Henychových, zpívali NP
• Ukládání urny Marty Zachové
ŘÍJEN
• Vizitace našeho sboru pražským seniorem Romanem Mazurem a Janou Šarounovou
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• Dvakrát odložené VSS
• Opět vyhlášena celostátní karanténa, bohoslužby a schůzky konfirmandů online
LISTOPAD
• Rozloučení s manželi Sinclairovými, kteří se vrací zpět do Skotska
• 90. narozeniny Miloslava Nekvasila, za sbor přání a dárek předala sestra
Trgalová
• Možnost objednat si přes sbor produkty Obchůdku jednoho světa
• Chleby pro bezdomovce
• Dejvické křeslo pro hosta: Pastorals Brothers
• Zemřela Milada Pražáková
PROSINEC
• Ordinace nových farářů naší církve v Pardubicích
• Smutné Vánoce u Martina ve zdi (M. Trgalová a M. Vymětal)
• Dopisy pro Amnesty International (Dan Molnár)
• Magdaléna Trgalová a Pavel Dobrovský dali dohromady netradiční dětské
bohoslužby (keramický betlém), které jsme vysílali on-line
• Zájemci si mohli ze sboru odnést Betlémské světlo – zařídili Gallusovi a Dan
Molnár
• Vzpomínkové bohoslužby na Sváťu Karáska
• Zemřel Václav Kouba
Co jsme v roce 2020 plánovali a díky covidu nemohli realizovat:
• Oslavy kulatých narozenin činovníků sboru Vladimíra Jenčeka, Jana Maška,
Martina Prudkého a Daniele Hellera
• Společný oběd a výlet na Vyšehrad se Svatovojtěšskými
• Noc kostelů společně se Svatogothardskými
• Všeliká mládež v Dejvicích
• Sborový výlet do Olomouce
• Sborový výlet do Wittenbergu a okolí s Gerhardem Reininghausem
• Nocování v kostele s dětmi
• Společný adventní oběd
• Křeslo pro hosta – Bílá hora s Ondřejem Halamou

Statistika za rok 2020
Celý rok byl ovlivněn situací kolem Covidu-19
K bohoslužbám jsme se sešli celkem 48× (z toho 4× byly bohoslužby zdvojené)
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za průměrné účasti 63, počítané bez bohoslužeb s omezením. Bohoslužeb
s omezením bylo 15.
VP jsme slavili 16×
Počet členů sboru celkem: 506
Počet členů sboru s hlasovacím právem: 207
Počet plátců saláru: 154
Pokřtěni byli: Noemi Stoklasová.
Do sboru se přistěhovali: Lenka Strouhalová
Zemřeli: Dana Šilhánová, Oldřich Šesták, Eva Kalousková, Konstantin
Androchovicz, Jaroslav Oliverius, Milada Pražáková, Václav Kouba,
Jaromír Malý
Staršovstvo
Kromě obvyklých schůzek, většinou on-line, byly i dvě mimořádné kvůli výběru
kandidáta na prvního faráře
Pravidelná setkávání jednotlivých skupin:
Nedělní škola
Organizace: Ivana Hellerová
konala se 16× za průměrné účasti 6 dětí
Témata - začátkem roku 2020 - dokončení modlitby Otče náš, dále apoštolské
vyznání víry Věřím v Boha Otce.... - po částech a na podzim - to měla být ta
nejrůznější témata dle katecheze ze synodní rady - z Nového i ze Starého zákona.
Sbírka NŠ je na pumpu na čistou vodu v Africe (Jeden svět). Sbírka byla uzavřena
koncem roku a byla odeslána
Biblická hodina
Organizace: Pavel Prosek
skupina se sešla 9× za průměrné účasti 8
Tématem zamyšlení byly Pavlovy listy Římanům.
Biblická hodina pro děti
Vede Magdaléna Trgalová
Čtvrtek v 17 hodin, celkem 11× za průměrné účasti 7
Maminky s dětmi
Organizace: M. Trgalová
Maminky s dětmi se sešly 5×, průměrná účast 4 maminky a 4 děti
Konfirmační cvičení + mladí konfirmovaní
Vede Pavel Ruml
Pátek odpoledne, celkem 14× (z toho 10× on-line), průměrná účast 6
6× výšlap a 1× víkendový pobyt 8 dětí
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Náboženství v ZŠ Suchdol
Vede Magdaléna Trgalová
Celkem 4× za průměrné účasti 3
Nędělníci
Program si zajišťují sami. Pro bližší informace lze kontaktovat Filipa Härtela,
f.h.hartel@gmail.com
scházejí se 1x za měsíc, vždy třetí neděli v měsíci po bohoslužbách,
celkem 9× (z toho 2× on-line) za průměrné účasti 8
Obcování
Vede Magdaléna Trgalová
Nově ustavená skupina rodičů s dětmi, schází se 1× měsíčně v domácnostech
(kvůli hlídání dětí)
Sešli se 3× za průměrné účasti 9
X-cátníci
Organizuje: Martin Volný
Mezigenerační skupina se zamýšlí nad základními biblickými tématy a pojmy.
Schází se 1× měsíčně, celkem 7× , z toho 2× on-line, za průměrné účasti 10
Dejvické křeslo pro hosta
Organizuje: Marta Študentová
Otevřená skupina jak generačně, tak i vně církve, hosté jsou zváni tak, aby
pokrývali aktuální, závažná či zajímavá témata.
Schází se 1× měsíčně ve školním roce. celkem 5× (z toho 2× on-line)
Klub poznávání
Organizují: Marta Petříčková a Draga Bošková
Otevřená skupina aktivních seniorů, schází se ve školním roce většinou druhý
čtvrtek v měsíci, zamýšlí se nad různými tématy s hosty a navštěvuje s odborným
výkladem výstavy.
Celkem 3× za průměrné účasti 13 lidí
Hodina pohybu
Vede Jana Prosková
Určeno pro všechny, kteří mají v pondělí odpoledne čas.
3× za průměrné účasti 5
Křesťanská služba
Organizují: Magdaléna Trgalová, Mirjam Růžková, Eva Javornická, Marta
Študentová
Stará se o doručování přání k narozeninám seniorům. První přání dostanou 60letí,
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pak v 65 letech a v 70, od 75 každý rok. Tímto způsobem mapujeme situaci
seniorů i na okraji sboru. Poznatky se zapisují a jsou pak dále vyhodnocovány.
Dále se snaží pomáhat členům sborů v nouzi, navštěvovat nemocné a také být
skupinou, na kterou se s důvěrou lidé mohou obrátit.
Celkem 10× za průměrné účasti 8
V křesťanské službě působí:
Magdaléna Trgalová, Mirjam Růžková, Eva Javornická, Ludmila Henychová,
Jana Jasná, Jana Poláčková, Jindra Zukalová, Jana Kohoutová, Naďa Sleziaková,
Jarmila Nedvídková, Jana Cihlová, Bohunka Minárová, Marta Študentová, Šárka
Skaláková, Wanda Dobrovská, externě také Magdalena Hellerová
Další členové sboru se pravidelně starají o dovoz potřebných na nedělní
bohoslužby.
V uplynulém roce nadto probíhaly spontánně telefonické rozhovory a vzájemná
solidarita mezi mnoha dalšími členy sboru.
Letos k tomu přibylo roznášení dopisů těm, co nemají internet, dopisy roznášeli:
Ludmila Henychová, Martin Volný, Marta Petříčková, Irena Troupová
Organizačně zajišťovala sborová sestra
V minulém roce byla v našem sboru ustavena opatrovnická rada pro Ladislavu
Mejsnarovou. Členkami jsou Anna Hejlová, Naďa Sleziaková a Karolína
Vránková (pěstounka dvou synů Radky), jako náhradnice Marta Študentová.
Naši pěvci
Vedou: Lydie Härtelová a Filip Hanuš Härtel
Počet členů: 45-50
Vystoupení:
1× zpívání v Dejvicích při bohoslužbách
1× veřejná zkouška
2× nahrávání písní z evangelických zpěvníků do databáze ČCE
Zkouší ve středu, počet zkoušek: 25, průměrná účast na zkoušce 35
Dejvický Evangswing
Pavel Prosek (kapelník), Daniel Heller, Michal Heller, Hana Chvojová, Wanda
Dobrovská, Filip Härtel
Zpívání ve středisku Diakonie ve Stodůlkách
15×, průměrná účast 25
zpívání ve Stodůlkách: Pavel Ruml, Magdaléna Trgalová, Michal Heller, Honza
Machovec a Karolína Härtelová, která je zaměstnancem školy
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Duchovenská práce:
Za kazatelnou jsme přivítali tyto kazatele:
Pavel Ruml 23×
Jakub Malý 1×
Magdaléna Trgalová 18×
David Sinclair 1×
Karel Müller 2×
Eliška Härtelová 1×
Alexandra Jacobea 2×
Petr Pivoňka 1×
Gerhard Reininghaus 1×
Pavel Hanych 1×
Zdeněk Susa 1×
děti z NŠ
Petr Gallus 1×
Bohoslužby v Chotiněvsi
Magdaléna Trgalová 3×, Pavel Ruml 2×
Dále naši faráři a výpomocní kazatelé kázali mimo náš sbor:
Pavel Ruml: 2× Škvorec
Magdaléna Trgalová: Kyle of Sutherland Churches – on-line
Zdeněk Susa: v Modřanech, na Jarově, v Libčicích, v Orlové (SCEAV),
u Klimenta a v Libštátě,
Setkání katechumenů
Práce laiků ve sboru:
Pokladnu vede Jana Cihlová
O finance se starají manželé Černohorští
Hospodáři sboru Petr Hejl, Jan Petříček, Dan Molnár
Kontakt se střediskem Diakonie Praha zajišťují:
faráři, sborová sestra a Dana Caldová
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 Daniel Henychovi
Přání pro křesťanskou službu maluje a dodává Madlena Prachenská
Sborová fotodokumentace Jiří Hlavsa, Ivan Prachenský
Na varhany nás doprovázeli:
Pavel Prosek, Lydie Härtelová, Filip H. Härtel, Vít Henych, Tomáš Najbrt, Tomáš
Černohorský
O hudební doprovod se postarali také další instrumentalisté a zpěváci (Míša
Petříčková, Irena Troupová, Eliška Henychová, Karolina Härtelová, Magdaléna
Trgalová, Pavel Ruml, Vepřek, Šimon Härtel, Lucie Troupová, Jan Siřínek,
Ondřej Petříček, Markéta Petříčková…)
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K učení v Nedělní škole se přihlásili:
A. Hejlová, B. Hejl, I. Hellerová, M. Hellerová, D. Heller, Václav Henych,
M. Petříčková, J. Petříček, M. Stoklasa, M. Študentová
Posezení u kávy a čaje připravovali a k této službě se zavázali, i když jsme
kávové posezení měli jen několikrát:
Marta Petříčková, Jiřina Černohorská, Bohunka Minárová, Naděžda Sleziaková,
Martina Jílková, Šárka Skaláková, Wanda Dobrovská, Eva Javornická, Jindra
Zukalová, Dana Caldová, Marie Susová, Květa Jechová, Ludmila Janská, Jarmila
Nedvídková, Josef Cimpa, Dylan, Eliška Härtelová
Organizačně zajišťuje Marta Študentová
Ekumenická a mimocírkevní setkání:
Koncert Podané ruky u sv. Gotharda
Ekumenická bohoslužba u sv. Vojtěcha
Svatovojtěšský ekumenický ples
Bohoslužba za krajinu na Sedleckých skalách
Zpěvy z Taizé u sv. Vojtěcha
Práce s fotbalovým dorostem klubu Dukla (P. Ruml)
„Ekumenické snídaně“ – pravidelná setkávání duchovních působících v Praze 6
Charitativní akce:
Polévka a chleby pro bezdomovce 4×
Organizuje Martina Jílková
Akce pro děti a mládež:
• piknik ve Hvězdě
• výlet do Přistoupimi
• víkend pro konfirmandy se Střešovickými
• příprava keramického Betléma a video pro 4. adventní neděli
Vícedenní sborové akce:
• sborová dovolená v Bystřici pod Hostýnem (Pavel Geier)
• dětský tábor připravili a vedli: faráři sboru, Jakub Ruml, Andrea a Adam
Bohatovi, Dan Molnár, Denisa Stratilová
• Víkendový pobyt dorostu v Mnichově Hradišti ( s ČCE Střešovice)
Úpravy sborových prostor
• Nová podlaha v předsíni před kanceláří
• Nově zakoupeno streamovací zařízení
• Automatické rozsvěcení vitrážových oken po setmění
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Informace ze seniorátu, povšechného sboru a Diakonie Praha:
• Zasedání synodu bylo v důsledku covidových omezení přeloženo na září,
jednání konventu bylo odloženo do roku 2021
• V našem seniorátu byli uvedeni do funkce tito faráři: Josef Bartošek
(Soběhrdy), Lukáš a Magdaléna Ondrovi (Modřany), Jordan Tomeš
(Beroun) a Lenka Ridzoňová se ujala práce na Jarově. Jako výpomocný
kazatel byl ordinován Jan Balcar (Strašnice).
• Jako každoročně se konal podzimní seniorátní den (Kladno), jarní
seniorátní konference musela být odvolána.
• V roce 2020 jsme si připomněli úmrtí několika významných členů naší
církve, zejména Ladislava Hejdánka, Sváti Karáska, Petra Pokorného, …
• Středisko Diakonie Praha (Zvonek) zřídilo pobočné pracoviště v Dolních
Počernicích.
Sledovanost on-line vysílání (stav k 27. 1. 2021)
Videa bohoslužeb:
10. 4.
309 (Velký pátek)
11. 4. 626 (Boží hod Velikonoční)
17. 4.
718
23. 4.
258
On line bohoslužby:
14. 6.
125
21. 6.
106 + beseda 54
28. 6.
126 + beseda 126
20. 9.
278
27. 9.
80
4. 10.
90
11. 10.
115
18. 10.
226
25. 10.
282
1. 11.
233

30. 4.
7. 5.
21. 5.

120
77
77

8. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.
6. 12.
13. 12.
20. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

151
159
192
195
170
145
147
115
138
8

Dejvické křeslo pro hosta
24. 9.
199 (Václav Marhoul) 26. 11.

550 (Pastoral Brothers)

Uzávěrka příštího čísla Souterrainu je v neděli 21. 3. 2021.
Dubnové číslo vyjde 28. 3. 2021.
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Kalendář na březen 2021
Bohoslužby
9:30 on-line na
http://dejvice.evang
net.cz/line-vysilani
Fyzicky – přihlášení
od pondělí před
následující nedělí
(změna vyhrazena)

7. 3. VP
14. 3.
21. 3.
28. 3.
2. 4. VP
4. 4. VP
11. 4.

P. Ruml
P. Ruml (křest – Mixovi)
M. Trgalová
M. Trgalová (změna času na letní)
P. Ruml (Velký pátek – 9:30 a 11:00)
M. Trgalová (Hod Boží velikonoční – 9:30 a 11:00)
P. Ruml

Bohoslužby on-line + určené počty účastníků + Večeře Páně
podle vývoje situace a aktuálního upřesnění
Konfirmandi

pátek v 17:00 (on-line)

Křesťan. služba

28. 3. po bohoslužbách (letní čas!)

Děti + maminky
Nedělníci
X-cátníci
Naši pěvci

VŠECHNA OSTATNÍ SETKÁNÍ BUDOU OZNAMOVÁNA AD HOC

Zpívání

DLE VÝVOJE SITUACE

Modlitby Taizé

viz webové sborové stránky a sborové dopisy

Hodina pohybu
Biblická hodina
„Obcování“
(generace 35-50)

16. 3. 20:00 (on-line)

Klub poznávání
Křeslo pro hosta

25. 3. on-line

Staršovstvo

4. 3. v 19:00 (on-line)

Ostatní

Všechna sborová shromáždění jsou dočasně zrušena rozhodnutím SR ČCE.
O způsobu povolání našich duchovních rozhodne staršovstvo sboru.

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.: 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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