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Zdravím Vás všechny, kteří jste jako já na 
začátku července opustili Prahu a věřili jste 
tomu, že tak uniknete nekonečnému toku 
úkolů, nabídek přátel a známých, možnos-
tí a povinností. Patrně jste se také uchýlili 
na nějaké klidné místo a chtěli jste zastavit 
tryskající myšlenky či ukáznit a soustředit 
svou těkající mysl. Netroufám si odhad-
nout, kolika z Vás se to podařilo. Možná 
strašnickým mládežníkům na horách, jak 
o tom zavzpomínala Eliška Chlebounová. 
Já jsem zjistila, že pokud si člověk odveze 
své rozbouřené mozkové závity s sebou, 
nepomůže mu ani zapadlá vesnička, ani 
sebekrásnější příroda k tomu, aby se vnitř-
ně uklidnil. A pokud navíc zjistí, že ho čeká 
uzávěrka sborového dopisu ještě před 
návratem z prázdnin, zmocní se jej pocity 
odevzdání se do vůle Boží. 

Zdravím také Vás, kteří jste byli nuceni 
strávit parné letní dny ve velkoměstě, pro-
tože jste chodili do práce a těšili jste se na 
pár dní dovolené. A doufali jste, že koneč-
ně pominou ta tropická vedra. A myslím 
na Vás, pro něž bylo toto léto obdobím sa-
moty, nemoci nebo jiných trápení.  Ať už 
jste zažili krátký odpočinek nebo dlouhou 
a nezapomenutelnou relaxaci, přečtěte si 
úvahu Pavla Klineckého o tom, proč mohu 
zpívat i po návratu z dovolené a jak s tím 
souvisí přechod Židů přes moře. Pokud 
cítíte potřebu užít si volných dní v krásné 
přírodě i na podzim, pojeďte na konci září 
se strašnickým a  smíchovským sborem do 

Chotěboře. Prý budou vařit manželé  Olin-
ka a Ben Klinečtí. Více se dozvíte uvnitř 
dopisu.

Ke každodenním starostem sborového ži-
vota patří péče o všechny prostory sboro-
vého domu. Po řadu let ji na svých bedrech 
nesly sestry Jana a Kateřina Potočkovy. 
Nyní jejich neúnavná kostelnická služba 
končí. Bratr Jan Balcar se za nás s nimi 
rozloučil tak hezky, jak to umí jen on sám. 
Děkujeme Vám, sestry, za tu neskutečnou 
mravenčí píli!

Už víte, kdo bude novým strašnickým vi-
kářem a odkud pochází? Pokud ne, tak si 
nalistujte rozhovor s ním. Dozvíte se něco 
málo i o jeho ženě.  Otázky kladl náš bratr 
farář. 

V roce 2015 si připomínáme výročí naro-
zení i úmrtí rožmitálského kantora  Jakuba 
Jana Ryby. Na následujících stránkách se 
nad jeho životem zamýšlí Jan Balcar. Uka-
zuje nám, že dramatické osudy druhých 
mohou promlouvat i do našich situací 
a nastavovat zrcadlo naší toleranci a naší 
snaze o pochopení ostatních.

Přeji Vám hodně vytrvalosti při vykonávání 
každodenní rutiny, sílu ke zvládání nečeka-
ných překážek, krásné vzpomínky na dny 
odpočinku a hlavně víru v to, že Pán má 
v rukou život každého z nás, ať už se nám 
děje cokoli.

EDITORIAL
Irena Chlebounová
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Jeden z častých podzimních titulků v časopisech i na internetu je „Jak přežít návrat 
z dovolené”. Krásné dny aktivního odpočinku nebo milého nicnedělání skončily a na-
stává opět všední čas. Je nám to líto, na dovolenou jsme se těšili a nyní už je za námi. 
V práci se toho nakupilo, nejsme zvyklí tak brzy vstávat. Rady z časopisů jako „pracovat 
pomalu, postavit si na pracovní stůl suvenýr z dovolené nebo dopřát si spánek” pomá-
hají málo. Asi je tu každá rada drahá, protože, zkrátka řečeno, u moře, v lese, na táboře 
nebo na horách bylo líp.  
Ani pohled do Bible nepřinese převratnou radu. Starý i Nový zákon nejsou čtení příliš 
praktické. Bible jen připomíná nejširší kontext všedního dne i celého života, souvislost 
smyslu, nejzazšího výhledu a naděje každodenních záležitostí. I návratu z dovolené.
Šestašedesátý žalm je plný zpívající radosti. Nezdá se však, že by žalmista jásal nad 
nějakou konkrétní situací, úspěchem nebo výhrou. Spíš to vypadá, že přišel do chrámu 
a zastavil se a zamyslel. Nebo zůstal doma, je večer a on přemýšlí, co dnes udělal, co 
ne a co bude dělat zítra. Někteří badatelé vznik žalmu dokonce situují do chvíle před 
bitvou. Ať je to jakkoli a kdekoli, žalmista také přemýšlí o své všední situaci. A zřejmě 
se dostane k té nejzazší, poslední a ústřední otázce: proč to všechno, jaký to má smysl? 
Podle jakých kritérií mám posoudit nebo rozhodnout svůj dnešek, své „co mám dělat 
a co ne, co stihnu a nač musím rezignovat”? 
A při tom si vzpomene na událost tak starou, že ji nepamatuje ani on sám, ani jeho 
praděd. Ta událost se stala před staletími. Jako kdybychom si my vzpomněli na něco 
z vrcholného středověku. Nejširším kontextem žalmistovy situace je – kupodivu – pře-
chod přes moře. Žalmista o něm slyšel, když se učil, jak vznikl Izrael – takhle vzdálená 
událost! 
A je důvodem k radosti. Kvůli ní žalm dýchá pohodou, i když přitom možná modlitebník 
brousí kopí nebo řeší letošní sucho a neúrodu. Jenže dokud platí, že u hlavního kormi-
dla je Pán, jenž obrátil moře v souš, aby se poutníci mohli dostat na druhý břeh suchou 
nohou, je možné zpívat. Dokud mohu ve svém životě nacházet ohlasy tohoto zázraku, 
dokud někdo nepřinese důkaz o tom, že Pán se vzdal svého světa, dokud nejzazší na-
ději života drží v ruce Hospodin a jeho láska k člověku, mohu zpívat. 
I po návratu z dovolené, na počátku nového pracovního roku.

BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ
ODKUD SE BERE RADOST VŠEDNÍHO DNE?
Pavel Klinecký

„Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!“ (Ž 66, 6)
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ZPRÁVA O STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH
II. ETAPA REKONSTRUKCE SBOROVÉHO DOMU
Alena Němcová

V letošním roce jsme v rámci rekonstrukcí sborového domu navázali na práce, které 
byly započaty již v roce 2014. V první polovině tohoto roku jsme provedli plánované 
zateplení fasády. 
Práce se ujala firma ing. Jaromíra Křivohlavého, která odvedla práci rychle a v nadstan-
dardní kvalitě. Na ní pak plynule navázala oprava pravé strany dvorku, kterou koordi-
načně a z velké části i pracovně zajistil bratr Jiří Kolařík. Celkové náklady na zateplení 
fasády a opravu dvorečku vyšly na 597 078,- Kč.  
Současně s pracemi na fasádě proběhla rekonstrukce bytu po studentech, ve kterém 
nyní bydlí nové kostelnice sboru, Dana a Johanka Rotkovské. Návrhy interiéru připra-
vila sestra Zuzana Rákosníková, práce a jejich koordinaci řídil bratr Jiří Kolařík. Celkové 
náklady na rekonstrukci bytu si vyžádaly 394 861,- Kč. 
Všem, kteří se na obou rekonstrukcích podíleli, ale především bratru Jiřímu Kolaříkovi 
děkujeme za operativní a rychlé provedení obou oprav.



7 | září 2015

mí, že někdo musel ty zpěvníky vyrovnat, 
podlahu umýt, lavici naleštit a písně pově-
sit. A to zřejmě ani netuší, že před několika 
týdny se v těchto prostorách podřezávaly 
zdi diamantovým lanem za mohutného stří-
kání vody na stěny, všude bylo plno prachu 
a červeného bláta. A ty dvě se přitom tváří 
jakoby nic.
Z kdysi bezútěšného dvorku je zelená za-
hrádka, v době sněhových kalamit je stře-
cha modlitebny zametená, z druhého dvor-
ku zmizí jen tak mimochodem stavební 
odpady a kruchta i ostatní shromažďovací 
místnosti uléhají každý den k spánku ukli-
zené. Na adventním věnci nechybí svíčky,  
stejně tak je to s vínem k eucharistii a vodou 
ke křtu. Také všechny žárovky svítí. A ty dvě 
se pořád dál tváří jakoby nic. 
Milá Jano, milá Kateřino, znám vaší skrom-
nost a mám proto důvodné obavy, že 
po přečtení těchto řádek budete čelit poku-
šení přetáhnout mě smetákem po zádech. 
Ale nebojím se. Jednak vím, že tohle  an-
dělé nedělají, dále že pravda zůstává prav-
dou a vám ta chvála patří, a konečně i to, 
že smeták musíte v nejbližších dnech vrátit.
Nemohu skončit jinak, než velikým hlasitým 
DĚKUJEME! Nechť k vašim uším dolehne 
jako unisono mnoho hlasů všech těch, kte-
rým jste po 19 let tak obětavě sloužily.
Odcházíte pouze „pracovně“, ale dál spolu 
budeme žít ve  společenství sboru a my vás 
vídat při bohoslužbách v sedmé řadě u pra-
vé uličky. To je výborná zpráva na závěr, pro-
tože vás máme rádi.

PODĚKOVÁNÍ ODCHÁZEJÍCÍM KOSTELNICÍM
MÁME VÁS RÁDI
Jan Balcar

Obě mají nádherné vlasy, milý úsměv a 
příjemné chování. Jsou pracovité, oběta-
vé, spolehlivé a velmi empatické. Nikdy 
nemluví o sobě, ale pokaždé se zeptají na 
vaše problémy, plány a radosti. Mají to tak 
trochu mluvnicky přeházené - „já“ je u nich 
až ve druhé osobě jednotného čísla.
Pokud máte někdo pocit, že hovořím o an-
dělech, nemýlíte se. Naše kostelnice, rodné 
sestry Jana a Kateřina Potočkovy jsou veli-
kým darem a požehnáním pro tento sbor. 
Jejich práce má široký záběr.
Kateřina stála řadu let v čele dozorčí rady 
Diakonie ČCE, střediska Ratolest, Jana je 
velmi aktivní presbyterkou sboru. A to 
ve svém civilním povolání  ve zdravotnictví 
obě zastávají profesně i manažersky nároč-
né posty.
Po léta mě fascinuje jejich nenápadnost. 
Jsou všude, ale nikde na sebe neupozorňují.  
Zatímco my  ostatní často hovoříme o své 
přetíženosti, nezvládnutelnosti všech po-
vinností a kolikrát to ještě ke všemu považu-
jeme za něco hodného obdivu, Jana s Kate-
řinou pracují bez naříkání, i když by k  němu 
kvůli naší „ohleduplnosti“ měly často dost 
dobrý důvod.
Stejně tak mě fascinuje samozřejmost, 
s jakou jejich službu přijímáme. Strašnický 
evangelík  přijde např. první neděli v září 
do kostela, vezme si z dokonale vyrovna-
né řady zpěvník, po umyté podlaze dojde 
do své naleštěné lavice a pohlédne na boč-
ní zeď, „kterou“ že to teď budeme zpívat. 
Nevyčítejme mu, že si v té chvíli neuvědo-
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ROZHOVOR
S VIKÁŘEM MARTINEM
Pavel Klinecký

Martine, nový strašnický vikáři, představ 
se nám, prosím...
Pozdravujem Vás, milí bratia a sestry. Na 
oslovenie strašnický vikár si budem chvíľu 
zvykať. Je to veľká zmena. Dostali sa k nám 
slová chvály na strašnický zbor i jeho vede-
nie. S manželkou Elenou sa obaja veľmi teší-
me na nové výzvy, skúsenosti, vzťahy, ktoré 
nás v Strašniciach čakajú.
Pochádzame zo Slovenska, manželka zo 
stredného a ja východného. Vyrastali sme 
v kresťanskom prostredí. Elenka má korene 
v luterskej ECAV, ja v Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku. Obaja sme v Prahe 
už dlhé roky. Vyštudovali sme tu vysoké ško-
ly, Elenka Fakultu humanitních studií UK, ja 
Evangelickou teologickou fakultu UK v Čer-
nej ulici. Zoznámili sme sa v slovenskom zbo-
re ECAV ČR v Jirchářích, kde sme boli aktívni 
najskôr na mládeži, neskôr sme s priateľmi 
založili Druhý Kvartál, čo sú stretnutia ľudí, 
ktorí sa už necítia mládežníkmi a predsa by 
radi navštevovali biblické hodiny. 
Na deň detí v roku 2012 sme vstúpili do 
manželstva, v chráme U Martina ve zdi. 
Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli zostať a 
slúžiť v ČR, stal som sa členom 2. žižkovské-
ho zboru ČCE a podal som si žiadosť o vika-
riát.  

Která oblast sborového života je Ti nejbliž-
ší, která je pro Tebe nová a neznámá?
Najviac skúseností mám s biblickými hodi-
nami a prácou s mládežou a Druhým Kvar-
tálom. Skúšali sme aj spoločné stretnutia 

kvartálu, mládeže a biblickej pre dôchodcov 
a bolo veľmi to obohacujúce. Rád tiež vďa-
čne prijímam pozvanie kázať. Blízka mi je 
teda biblistika a homiletika.
V poslednom čase som nemal príležitosť 
pracovať s deťmi ani staršou generáciou. 
Teším sa i na to. Veľkou výzvou sú Svítá 
a spevník, s ktorými mám zatiaľ malé skúse-
nosti. A samozrejme čeština.       

Znáš život evangelíků na Slovensku i v Čes-
ku – vidíš někde podstatnější rozdíl? 
Myslím, že rozdiel je v otvorenosti voči rôz-
nosti. Na Slovensku žijú luteráni a kalvíni 
oddelene. Sú jasne vymedzení – my sme tí 
a nie tí. Málokedy spolupracujú. ČCE je nám 
blízka tým, že tu žijeme všetci spolu.
Tiež si myslím, že zbory na „kresťanskom“ 
Slovensku čelia iným problémom ako tie 
v „ateistickom“ Česku. 

Na co se ve Strašnicích těšíš, co očekáváš, 
máš z něčeho obavy?
Teším sa na rok plný dobrodružstiev, spo-
znávania a služby. Dúfam, že sa mnohé 
naučím. Samozrejme k tomu pristupujem 
s rešpektom. Verím, že sa vzájomne v láske 
prijmeme a obohatíme.
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ZAMYŠLENÍ NAD
JAKUBEM JANEM RYBOU
Jan Balcar

Uděl nám všem spokojenost,
vlej do našich srdcí svornost,
abychom se milovali,
tím jen tebe vyznávali,
Bože náš dobrotivý,
Otče vždy milostivý!

8. dubna, tři dny po letošní neděli Vzkří-
šení, uplynulo 200 let od chvíle, kdy zde-
cimovaný existenčními starostmi, trýzněn 
nemocí a unavený spory s nadřízenými 
si v lese podřezal krční tepny. Bylo mu 
padesát a patřil k vášnivým čtenářům 
Seneky. Trvalo čtyřicet let, než jeho tělo 
smělo spočinout na hřbitově mezi ostat-
ními „slušnými“ lidmi. O kom je vlastně 
řeč? Paradoxně o člověku, jehož dílo si 
každoročně v čase předvánočním pod-
maňuje tisíce lidí, otevírá a rozněžňuje 
jejich srdce. Byl jím Jakub Jan Ryba a tou 
skladbou Česká mše vánoční, vlastně ja-
kási pastorální hra na půdorysu liturgie 
tradiční mše. Příchod pastýřů k jesličkám 
zasadil Ryba ve vlastním textu do českého 
prostředí. Z posluchačského hlediska je 
dílo zcela nenáročné, hudebně velmi jed-
noduché, s výrazně lidovou notou. A mož-
ná právě tato jednoduchost ve spojení 
s neliturgickým textem, v němž všechny 
ty prosté postavy svou schopností radost 
přijmout i darovat, být pokorný, obětavý 
a naplnit své srdce chválami, jako by nás 
vyučují a také tak trochu napomínají k ra-

dostnějším a vděčnějším polohám víry.
     
Budem Boha prostě chválit, ale upřímně,
budem Dítě božské slavit zpěvy úplně.

V jakém kontrastu k výpovědi a poselství 
svěžího dílka stojí nemilosrdnost lidských 
soudů  nad sebevrahem, odloženým 
zprvu na zrušený morový hřbitov. Osud 
rožmitálského kantora nám připomíná, 
že kolikrát lidé přinášející druhým radost 
mohou sami v sobě nosit smutek až zou-
falství. Takoví možná chodí  i kolem nás, 
jenom o tom nevíme.  Kéž by ti všichni 
smutní a bezradní,  ale i ti druzí, kteří žijí 
s pocitem, jak dobře mají život „zmáknu-
tý“, uměli společně v pokoře pokleknout 
a zpívat:

Nyní se do tvé ochrany poroučíme…
Uděl nám všem pokoj svatý, po němž 
všichni dychtíme.
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VZPOMÍNKA NA
TÁBOR NŠ A HORY MLÁDEŽE
Eliška Chlebounová

Tábor nedělní školy je pro většinu dětí přiro-
zeným úvodem do prázdninové atmosféry, 
takže jeho kapacita byla rychle naplněna. 
Jelikož se nám minulý rok zalíbilo ve Vysoké 
Srbské, vydali jsme se do tohoto areálu po-

cích, jelikož s pomocí aut 
bylo možné prozkoumávat 
i vzdálenější přírodní krásy. 
Biblický program byl za-
měřený na téma modlitby. 
Koupali jsme se, rozšířili 
jsme své obzory o pár za-
jímavých filmů, hráli jsme 
spoustu her a díky Benovi 
a Olince Klineckým bylo 
pro nás každé jídlo neza-
pomenutelným zážitkem. 
Tak snad zase za rok na vi-
děnou!

druhé. Letos bylo naším cí-
lem dojít na letní tábořiště 
našeho pravěkého kmene. 
V cestě nám stálo mnoho 
překážek, divé zvěře a na-
konec i nepřátelský kmen. 
Čas prozářený sluncem 
jsme trávili v lese, v bazé-
nu a hlavně společně. Těž-
ko posoudit, kdo si těchto 
deseti dní užil více – děti či 
vedoucí? 

Držíc tradici vyrazila i tento rok mládež v 
srpnu na hory. Již potřetí nás hostil Dům 
setkávání v Travné v Jeseníkách. Přes úmor-
ná vedra jsme každý den statečně podnikali 
výlety. Tentokrát nejen po přilehlých kop-
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Hory mládeže

Tábor Nedělní školy
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Setkání „Hovory nejen pro křesťany“ bude od podzimu nahrazeno programem s novým 
názvem, podobou i cílem. Jak se „Bible pro dnešek“ bude od „Hovorů“ lišit?

„Hovory nejen pro křesťany“ vznikly kdysi jako studijní skupina pro všechny, kteří chtěli 
křesťanství konfrontovat s vlastní zkušeností nekřesťana, s jiným náboženstvím apod. Pro-
gram byl určen těm, pro něž vlastní víra nebyla základem, nýbrž se k ní pomalu a opatrně 
blížili, často s jistou nedůvěrou, s obavou před bigotností a tradicionalismem. Základem 
„Hovorů“ byl otevřený dialog, kde polemické otázky byly vítány a pochyby byly pravidlem, 
jejich cílem nebyla příprava ke křtu ani misie. Od začátku bylo jasné, že „Hovory“ budou 
trvat potud, pokud budou zájemci o tento způsob nábožensko-filosofické reflexe života. 

„HOVORY“ KONČÍ,
PŘICHÁZÍ „BIBLE PRO DNEŠEK“
Pavel Klinecký

diskuse, ani tady nebudou šťouravé nebo pohoršlivé otázky na překážku. Těžištěm bude 
biblický text, krátký farářův výklad exegetický, se souvislostmi dobového pozadí, literární 
kritiky apod., doplněný snad iniciačními otázkami. Výklad bude ovšem obsahovat i „zvěsti“, 
tedy „evangelium pro dnešek“. 
Setkání bude doplněné písněmi a modlitbou, někdejší navazující meditace „Chvíle ticha“ 
se konat nebude. Setkání bude trvat přibližně hodinu a půl. Výběr biblického textu – téma-
tu setkání bude upřesněn po dohodě účastníků.

Skupina účastníků se ovšem časem 
proměnila. Nyní ji tvoří většinou čle-
nové sboru, bez výjimky křesťané, 
kteří rádi prohloubí své křesťanské 
vzdělání, doplní je, svou víru upev-
ní i pročistí. To vyžaduje jiný způsob 
práce s Biblí, jinou přípravu i jinou 
podobu setkání. 
Smysl setkání „Bible pro dnešek“ 
bude odpovídat poptávce: půjde 
o vhled do biblických témat v jejich 
aktuální souvislosti, pro všechny zá-
jemce, bez rozdílu generace. Na roz-
díl od klasických „biblických hodin“ 
zde bude větší možnost okamžité 
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POZVÁNÍ
NA SBOROVÝ VÍKEND V CHOTĚBOŘI
Pavel Klinecký

Podzimní víkend v Chotěboři patří ke stálicím sborového života strašnických evangelíků. 
Několik let jezdíme společně se sborem na Smíchově, rezervujeme jim vždy několik míst. 
Letos budeme mít možnost zůstat v krásné přírodě o den déle, rezervovali jsme termín 
25. – 28. září, kdy pondělní státní svátek umožňuje nejet v neděli domů. Změnou bude le-
tos i obstarání obědů, protože sousední rekreační středisko ukončilo provoz. Nabídla se ale 
zajímavá náhrada: přímo ve středisku uvaří naši Olinka a Ben Klinečtí. Že to umějí, mohou 
dosvědčit účastníci letních pobytů mládeže na horách. 
Okolí umožňuje výlety i procházky, ve středis-
ku samotném lze odpočívat, povídat si, spor-
tovat, pokud to počasí dovolí. Večery prozpí-
váme, budeme-li mít chuť a hlasivky. Nedělní 
bohoslužby budou přímo ve středisku. 
Ceny pobytu budou stejné jako loni.
• Dospělí 190 Kč os/den.
• Děti do tří let 110 Kč, do 1 roku zdarma.
• Obědy cca 80 Kč, dětská porce 65 Kč.
Děti, mládež a studenti dostanou na ubytová-
ní slevu. To je lákavá nabídka, ne?
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neděle   9.00 bohoslužby pro děti i dospělé 
pondělí 18.00 „Bible pro dnešek“ (čtrnáctidenně)
středa 14.00 setkání starší generace 
středa 16.45 setkání konfirmandů 
středa 18.00 večer mládeže
čtvrtek 16.00 setkání mladších i starších dětí
čtvrtek 18.00 porada Křesťanské služby (1x měsíčně)
čtvrtek 18.30 příprava učitelů Nedělní školy (1x měsíčně)
čtvrtek 19.30 staršovstvo (1x měsíčně)
pátek 19.30 večer střední generace

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

setkání mladších i starších dětí a konfirmandů začínají první týden v září:
• mladší i starší děti ve čtvrtek od 16.00,
• konfirmandi ve středu od 16.45.
Těšíme se na setkání, v němž se leccos dovíme, ale také si zazpíváme, popovídáme a třeba 
i něco zahrajeme.

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČOVÉ,

Do bytu 2+1 v klidném domě, minutu od metra Strašnická (Saratovská 3), hledám klidného 
a spolehlivého nájemníka.
Byt je vybaven spotřebiči včetně základního nábytku a věcí v kuchyni (chybí pouze pračka).

Cena: 9000 Kč včetně poplatků, k pronajmutí od 1.9. 2015.

Kontakt:
Tomáš Weiss, tel. 603 564 153, další informace může podat i Kristýna Klinecká, bývalá 
nájemkyně.

INZERÁT
NABÍDKA NÁJMU BYTU 2+1
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6. 9. Ne 9.00 začátek školního roku, bohoslužby s VP

12. 9. So 11.00 svatba Marie Waldmannové a Jana Součka
(Křížlice)

19. 9. So 10.00 svatba Ondřeje Vojtíška a Mariky Mytýzkové 
(Uhříněves)

25. – 28. 9. Pá – Po sborový víkend v Chotěboři

2. – 4. 10. Pá – Ne Sjezd nejen evangelické mládeže (Litoměřice)

10. 10. So výlet Nedělní školy (muzeum MHD Střešovice)

11. 10. Ne 9.00 neděle Díkčinění

7. 11. So konvent pražského seniorátu

21. 11. So 1. mimořádné zasedání 34. synodu ČCE

PODZIMNÍ KALENDÁRIUM
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