KRONIKA
Farního sboru ČCE Praha – Střešovice
od počátku sborové práce v roce 1923 do 31. 12. 2011
Podle ohláškových knih sepsala
Lydie Roskovcová

Vzdám ti díky ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným
lidem.
Žalm 35,18; ČEP

Svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho,
jenž jest v nebesích.
Matouš 5,16; Kral.

ÚVODNÍ SLOVO
Sborovou kroniku od jeho vlastních začátků do konce roku 2011 jsem napsala podle 89. ročníků sborových ohlášek.
Prvních sedm ročníků jsou ohlášky kazatelské stanice pražského sboru ČCE Salvátor, kde v letech 1923 – 30 byl farářem
Stanislav Čapek, další dva ročníky jsou ohlášky filiálního sboru, který se 1. září 1932 stal farním sborem ČCE, a odtud je
dalších 80 ročníků.
Osmdesáté narozeniny svého sboru jsme chtěli oslavit také vzpomínáním na minulost, která se právě rovná
jednomu dlouhému lidskému životu. Vlastně je jenom maličko těch, kteří pamatují počátky samostatnosti sboru,
pamětníci prvopočátků práce v kazatelské stanici Salvátora již nás vesměs předešli do Boží slávy. Mezi „otci zakladateli“
nebylo kronikáře, který by zaznamenal rok po roku nejdůležitější události v životě sboru. Cesta sboru sleduje vlastně
cestu Českobratrské církve evangelické a cestu Československé republiky od dvacátých let 20. století, se všemi
přerušeními, okupacemi a útlaky, až do konce první desítky let třetího tisíciletí, kdy byla tato kronika psána.
Když jsem byla požádána, abych něco pověděla o sboru, do něhož jsem se narodila, a mám výsadu žít v něm celý
svůj život, trochu jsem váhala, odkud budu čerpat fakta. A pak mne napadlo: vždyť jsou tu ohláškové knihy. Ty se
zachovaly v úplnosti. Nepředstavila jsem si, kolik stránek k pročtení mne čeká! Nejstarší ohlášky byly psány do
opravdových knih s pevnou vazbou, teprve v 60. letech to byly spíš sešity; od duběnkového inkoustu se přešlo k
propiskám, a v poslední době k výstupům z počítačové tiskárny. Velkou většinou psali ohlášky kazatelé, teprve od 90. let
20. století tuto povinnost vzali na sebe členové staršovstva.
Při té sice náročné a trochu jednotvárné, avšak velice zajímavé četbě přede mnou vystupoval můj domovský sbor,
vyrůstající z počátků břevnovské kazatelské stanice v osobité společenství částky lidu Kristova, zabudovaného do stavby
Českobratrské církve evangelické.
Dnes je těžké představit si, že celých prvních 15 let sbor neměl vlastní shromažďovací prostory. Od prvopočátku
hledal stavební parcelu, avšak kupní smlouva na pozemek, na němž stojí střešovický kostel s farou, byla podepsána až v
polovině roku 1937 a stavební povolení získáno v lednu 1938. Stavba probíhala ve velmi rychlém tempu, v jednom z
nejtěžších roků pro Československo. První bohoslužby se v sotva dokončeném kostele (ještě bez vnitřního vybavení)
konaly pouhý týden po podepsání Mnichovské dohody...
V kostele, postaveném podle návrhu člena sboru, významného architekta Ing. Dr. Bohumíra Kozáka, můžeme číst tři
stručné, pečlivě vybrané, biblické citáty podle kralického překladu: nad vchodem zvenku starozákonní, na katedrálním
okně evangelijní a na kazatelně z epištoly. Prostor je připomínkou starokřesťanské baziliky, se stropem zlatě zdobeným
a mozaikovou výmalbou apsidy a náznaku bočních lodí.
Dnes střešovický sbor dokáže zaplnit při bohoslužbách prostor svého kostela rovnoměrným podílem všech generací,
přičemž zvlášť počet dětí dělá všem přítomným radost. Je pravda, že sborová kartotéka nyní vykazuje mnohem nižší
počet jmen, než v dobách minulých. Avšak na nedělních bohoslužbách, které jsou po všechna léta středem sborového
života, se scházíme v počtu, který odpovídá 17% zapsaných členů, což je pro nás povzbuzením a svědectvím o dobré
péči Boží, v jehož rukou je všechna přítomnost i budoucnost. Bůh také poslal tomuto sboru své dobré a věrné
služebníky, za něž jsme vděčni a s nimiž se můžeme ve stručných zmínkách „ohláškové kroniky“ setkávat.

Svému sboru emeritní kurátorka Lydie Roskovcová
V Praze, 23. září 2012

KAZATELSKÁ STANICE Farního sboru ČCE Praha – Salvátor
V roce 1923

založili bratři JUDr. Emil Lány a Karel Machotka, oba z pražského sboru Salvátor, pobočku

ekumenického spolku Kostnické jednoty v Břevnově (tehdejší čtvrť Praha XVIII). Zároveň si uvědomili, že v okrajové
části Prahy žije dost evangelíků, kteří do Salvátorského kostela mají daleko a že by patrně uvítali možnost shromažďovat
se v blízkosti svého bydliště.
Rozhodli se založit v Břevnově kazatelskou stanici - se souhlasem salvátorského staršovstva a tehdejšího faráře
Stanislava Čapka.
První bohoslužby kazatelské stanice se konaly v jedné třídě školy „Na Marjánce“, kde ředitelem byl evangelík
František Zedník. Kromě bohoslužeb se začalo i s biblickými hodinami, v úterky ve 20:00. O pořádek v pronajaté třídě a
o topení v kamnech v zimním období se staral mladý muž František Kratochvíl, povoláním metař. Rovněž se začalo s
vyučováním náboženství v některých školách obvodu, ve Střešovicích - Norbertově v soboty dopoledne, v Břevnově a
Liboci v soboty odpoledne. Ustavil se rovněž ženský kroužek pro sociální práci (které v chudém Břevnově bylo
zapotřebí) a občasný kroužek pěvecký, který po bohoslužbách nacvičoval zpěv kostelních písní.
První vysluhování večeře Páně se uskutečnilo 30. prosince 1923 (sloužil ji salvátorský farář Stanislav Čapek).
V prvním výboru kazatelské stanice pracoval vedle iniciátorů dr. E. Lányho (předseda) a K. Machotky též ředitel F.
Zedník a br. Jarolím, pokladník.
Koná se konfirmační příprava břevnovských dětí, konfirmace sama byla však ve sboru salvátorském. První křest v
kazatelské stanici konal se 6. 7. 1924 (dítě bratra Beránka). Na podzim 1924 začalo se scházet sdružení mládeže, a sice v
nedělní odpoledne až podvečery, v nedalekém hostinci „U Rusů“ v Liborově ulici. (Hostinec je na tom místě dodnes v
provozu, byl však nedávno přejmenován na hostinec „U Nývltů“.)
Od počátku se členové kazatelské stanice snaží o vybudování vlastního sídla - což byl ovšem nemalý úkol. Sbíralo se
na budovu, platil se salár. Pro vyměření přiměřené částky saláru pro jednotlivé členy ustavena komise, která zkoumala
finanční situaci členů. Schůze členů kazatelské stanice se scházela několikrát ročně (v čase biblické hodiny).
Během prázdnin činnost ustává – nekonají se bohoslužby ani biblické hodiny (škola je zavřena), ale v září se opět
rozbíhá. Na podzim 1925 se náboženství vyučuje na celé řadě škol v obvodě a je zřejmé, že pro další činnost je zapotřebí
vlastního kazatele. Hledá se pro něj byt v obvodě sboru.
Prací ve stanici pověřen vikář Antonín Venc, byt pro něj u členky stanice, sestry Tardyové na Ořechovce.
Na počátku roku 1926 zakoupeno harmonium k doprovázení bohoslužebného zpěvu. Na ně i na stavbu se intenzivně
vybírají peníze, uspořádal se dobročinný bazar (14. 3. 1926) v Husově domě i s pohoštěním, jež darem dodaly členky
stanice, pohoštění se prodávalo.
V říjnu 1926 založen dotační fond, což bylo ekonomickou přípravou k samostatnému sboru. Na tento fond je stabilní
archová sbírka - vedle plateb saláru. Ve prospěch vánoční nadílky (odpoledne na Hod Boží vánoční) byl uspořádán
koncert u Salvátora – vstupné 5Kč.
Výroční shromáždění stanice konala se mimo neděle – obvykle v době biblické hodiny. Sbírá se na salár, dotační
fond a stavební fond. O financích hovoří se při každých ohláškách.
Na Velký pátek 1927 konala se v 19:00 dětská slavnost, další Akademie na stavební fond v hostinci „U Rusů“. Na
Jeronýmovu jednotu konají se „podomní sbírky“.
Občas se konají společné vycházky spolku Kostnické jednoty a kazatelské stanice do Hvězdy.
Konfirmační cvičení konal kazatel Venc ve svém bytě, první konfirmace byla na neděli sv. Trojice s vysluhováním VP
(12.6. 1927). Bylo při ní konfirmováno 16 dívek a chlapců, mezi nimi sestra Růžena Hoffmannová (později ve sboru
známá jako provdaná Terschová). Od té doby koná se konfirmace každoročně, obvykle v blízkosti Svatodušních svátků –
buď poslední neděli před Hodem Božím Svatodušním, nebo na neděli sv. Trojice, výjimečně na Hod Boží Svatodušní. VP
se při konfirmaci nevysluhovala, nebo pouze pro konfirmované, později i pro jejich rodiny.
Vysluhování VP se děje vzácně – v jeden den o Vánocích, kdy bohoslužby vedl ordinovaný kazatel (často prof.
Ferdinand Hrejsa, který byl s rodinou také členem kazatelské stanice, na Ořechovce měl vilu), podobně jeden den o
Velikonocích a Svatodušních svátcích.
8. 1. 1928 byly první nešporní bohoslužby ve Vokovicích.

22. 1. 1928 se v hostinci „UTellingrů“ konal koncert pěveckého spolku Blahoslav ve prospěch fondů kazatelské
stanice. V plánu stanice je postavit sborový dům poblíž Pohořelce, kde by kromě modlitebny a sborových prostor byly 3
třípokojové byty. Hledají se zájemci o moderní bydlení a jedná se o odkoupení vhodného pozemku. Další koncert
Blahoslava se konal 17. 3. 1928 ve dvoraně Sokola Střešovice.
4. 3. 1928 oznámeno, že bratr farář Rudolf Lány z Čáslavi věnuje stanici nádobí k večeři Páně. Poprvé bylo toto
nádobí použito k vysluhování o Svatodušních svátcích roku 1928.
Kazatel A. Venc složil farářskou zkoušku a byl zvolen ve sboru v Liptále (od září 1928). Sbor se s ním rozloučil v
červnu 1928. K práci v kazatelské stanici byl povolán kazatel Bedřich Henych.
Na podzim 1928 provedli členové kazatelské stanice součet svých členů: 355 rodin, 898 duší. Finančně však sbor
podporovala jen nepatrná část.
V roce 1929 se sbor intenzivně snaží o získání vlastní modlitebny – sborový dům. Mládež, která se doposud scházela
v neděli odpoledne v hostinci „U Rusů“, v lednu 1929 ohlašuje schůzky v bytě bratra Hudka v Hošťálkově ulici v
Břevnově.
Konfirmační příprava se koná obvykle od února, nyní v bytě bratra Lányho, který se na ní podílel společně s
kazatelem. Konfirmace koná se každoročně, obvykle na neděli sv. Trojice. Konfirmandů bývá 10 – 20.
Na léto 1929 byly oznámeny kurzy v LTK v Bělči, především pro pracovníky mezi mládeží. Rovněž se v LTK konají
ozdravné pobyty pro děti.
V září 1929 snaží se zkrášlit bohoslužebnou třídu. Zakoupil se červený koberec, a bílá látka na zakrytí třídní tabule.
Na povlak tabule sestra Růžena Hoffmannová a další vyšily nápis: Já jsem ta cesta, pravda i život. (J 14, 6)
K 31. 12. 1929 končí v kazatelské stanici vikář B. Henych, který přijal místo sekretáře ústředí Kostnické jednoty. Od

1. ledna 1930

se stává kazatelem PhDr. Bohuš Hrejsa (syn prof. Ferdinanda Hrejsy), který končí studia na

bohoslovecké fakultě.
Pokladník bratr Jarolím se stěhuje do Brna, funkci pokladníka přebírá Alois Kopička, člen výboru. Sbor se stále
neúspěšně snaží o zakoupení stavební parcely, nyní na Hubálce, poprvé se jedná i o místo na Bateriích. Při výročním
sborovém shromáždění rozhodnuto požádat salvátorský sbor o osamostatnění jakožto sbor filiální. K tomuto účelu byl
již dříve založen dotační fond (sloužící k financování potřeb). Každý z dospělých členů kazatelské stanice musel též
vyplnit předtištěné prohlášení, jímž dal najevo svůj souhlas k vytvoření filiálního sboru. S žádostí kazatelské stanice
souhlasilo salvátorské staršovstvo, doporučil ji i seniorát, souhlas vydal i synodní výbor. Poté byla žádost potvrzena
schválením Zemské správy politické.
Na mimořádném sborovém shromáždění 22 6. 1930 bylo zvoleno 1. staršovstvo filiálního sboru. Jeho kurátorem
byl jednomyslně zvolen JUDr. Emil Lány, František Machotka byl místokurátorem, jednatelem a zapisovatelem, Alois
Kopička pokladníkem. Jedním z členů byl prof. Ferdinand Hrejsa. Na témže shromáždění byl vikářem filiálního sboru
zvolen Dr. Bohuš Hrejsa. Ten byl na shromáždění 29. června 1930 ordinován synodním seniorem Josefem Součkem.

FILIÁLNÍ SBOR PRAHA – BŘEVNOV
1. září 1930 začal fungovat filiální sbor. Znamenalo to především, že začaly být vedeny samostatné matriky,
pokřtěných, oddaných a zemřelých. Křtilo se po bohoslužbách. Snoubenci, kteří chtěli uzavřít sňatek, museli být řádně
ohlášeni, zpravidla třikrát po sobě, (nebo jednou za třikrát). Proto značný podíl v ohláškách měla ohlašování sňatků.
Ohlášené sňatky nemusely nutně být uzavírány v kazatelské stanici, ohlašovaných sňatků bylo vždy více, než
vykonaných.
V Ruzyni se vyvinula situace příznivá k založení kazatelské stanice. Začínají se konat bohoslužby v neděli odpoledně
(15 hod.), nejprve v bytě presbytera Františka Tichého, od 1. března 1931 se konají bohoslužby jedenkrát v měsíci v
ruzyňské škole, pro Ruzyni, Liboc a Řepy.
Schůze staršovstva se konají v bytě ředitele Františka Zedníka. Biblické hodiny se přesunují na čtvrtek, 19:30.
Dle sčítání lidu v roce 1931 má filiální sbor přes 1500 duší (s dětmi).

Staršovstvo shání starší skříň, aby bylo možno dobře a bezpečně uložit knihy, matriky a další věci, nakonec ji dostali
od synodního výboru. Stále není možné získat parcelu ke stavbě sborového domu.
Farní úřad se stěhuje do vily prof. Hrejsy na Ořechovce.
O Vánocích 1931 se bohoslužby konají v tělocvičně školy – (přes 100 účastníků).
Na jaře 1932 byla ustavena kazatelská

stanice v Ruzyni a zvolen šestičlenný výbor. Jeho předsedou byl

rolník Matěj Prchal, místopředsedou Jaroslav Dušek. Bohoslužby se v Ruzyni konají pravidelně jednou měsíčně, od
podzimu 1933 dopoledne od 9:00 ve škole. V Břevnově tehdy káží obvykle kazatelé ze sboru – prof. F. Hrejsa, J. B.
Souček, vedle vikáře Bohuše Hrejsy.

FARNÍ SBOR ČCE PRAHA - STŘEŠOVICE
Na sborovém shromáždění 29. května 1932 bylo jednomyslně usneseno převést filiální sbor na samostatný farní
sbor Břevnov. Vikáře Hrejsu rozhodnuto kandidovat za vikáře sboru. Vše se připravovalo na zahájení činnosti farního
sboru na podzim 1932. Synodní rada se souhlasem Zemského úřadu potvrdila samostatný

farní sbor Praha

– Břevnov od 1. září 1932. Na neděli 18. 9. 1932 svoláno mimořádné sborové shromáždění, které zvolilo
vikářem PhDr. Bohuše Hrejsu a staršovstvo farního sboru.
Pro zajímavost uvádím podmínky pro hlasovací právo na sborovém shromáždění:
Bydlet v obvodu sboru nejméně rok, nebo vykázat převod z jiného sboru naší církve
Dovršení věku 24 let
Výkaz o zaplacení saláru během posledních 3 let (nově přistoupilí členové získají právo až po roce od data
přistoupení).
První staršovstvo farního sboru (zvoleno 18.9. 1932)
JUDr. Emil Lány, kurátor, František Machotka místokurátor, Alois Kopička, pokladník. Další členové: Božena
Adalbertmannová st., Marie Dukátová, Otakar Hoffmann, prof. dr. Ferdinand Hrejsa, Václav Kadečka, Václav Kváš,
František Nerad, JUDr. Josef Růžička, Aloisie Tučková, Jan Váňa, František Zedník. Náhradníci: František Pergl, Vlasta
Neumannová, Marie Teichová, Jan Zemánek, Václav Chadima.

dr. Bohuš Hrejsa úspěšně farářskou zkoušku, byl proto na dalším mimořádném sborovém
shromáždění 27. 11. 1932 zvolen prvním farářem farního sboru. (Sborová shromáždění se od té
Na podzim složil

doby svolávají na neděle, jednat se začíná po bohoslužbách, jako nyní.)
Stále se nedaří sehnat vhodnou parcelu ke stavbě modlitebny. Bohoslužby i biblické hodiny ve čtvrtek v 19:30 jsou
stále ve škole Pod Marjánkou, kancelář se však přestěhovala do vily prof. F. Hrejsy na Ořechovce, kde bydlí i farář
sboru s manželkou Jarmilou. V kanceláři se také konají bohoslužby během školních prázdnin i schůzky mladší mládeže –
dorostu (po konfirmaci). Starší mládež se stále schází v bytě bratra Karla Hudka v Břevnově.
Na stavební fond se prostředky shromažďovaly pomalu, i když sbor pořádal 1-2x ročně Akademii v Husově domě a
koncerty (obvykle pěveckého spolku Blahoslav) ve prospěch stavby. Příčinou byla nejen hospodářská krize, která členy
sboru citelně zasáhla, ale i fakt, že stále nebylo jasné, kde by bylo možno modlitebnu postavit. V té době byl střešovický
kopec, na němž nyní stojí kostel, prázdný, pozemky vlastnila městská čtvrť Praha XVIII. Na počátku 30. let vyrůstaly na
Bateriích první vilky.
Ve 30. letech ovšem vznikla celá řada sborových budov a modliteben – v Praze to byl např. sborový dům v Nuslích
podle návrhu dr. arch. Bohumila Kozáka, člena našeho sboru.

1. října 1933 pořádá se slavnost k desetiletému výročí práce církve v Břevnově, vydána publikace prof. F.
Hrejsy: K desetiletí sboru na Bílé Hoře.
V říjnu 1933 dostala kazatelská stanice Ruzyně do správy Toleranční hřbitov v Ruzyni. Tehdy se na něm ještě
pohřbívalo.
Mládež pořádá na podzim a na jaře vycházky, do Hvězdy, na Bílou Horu, do Motola atp., schází se stále u br. Hudka.

Na podzim 1934 byla veřejně vyhlášena změna regulačního plánu Střešovic a Břevnova, což podmiňovalo získání
pozemku na stavbu modlitebny. O tomto tématu se intenzivně jedná na staršovstvu, rovněž se rozbíhá sbírání na
stavební fond. Ten je složen ze dvou částí: jednak z hotových peněz na kontě sboru, jednak z finančních úpisů. K
zahájení stavby bylo potřeba alespoň 50 000Kč na hotovosti - zatím bylo k dispozici 10 770Kč. S nadějí na realizaci
stavby stavební fond rychle narůstá, ke konci roku 1934 je shromážděno 40 000Kč. Staršovstvo rozhodlo, že každý z
členů sboru měl by věnovat na stavbu asi trojnásobek ročního saláru.
Péčí dr. Lányho bylo opatřeno nové harmonium, staré bylo věnováno kazatelské stanici Ruzyně, která dosud neměla
vlastní nástroj.
Staršovstvo rozhodlo, že každé tři roky bude se obnovovat polovina staršovstva. K první doplňovací volbě dochází
při sborovém shromáždění 1935. Rovněž bylo usneseno zvýšit počet starších z 14 na 18 a náhradníků z 5 na 6.
Pravidelný chod sboru zůstává. Bohoslužby ve školním roce se konají v 10:00 ve škole, při velkých svátcích
(konfirmace, Vánoce) v tělocvičně. Rovněž v tělocvičně se konává Vánoční dětská slavnost, obvykle 4. neděli Adventní
odpoledne. Na nadílku pro děti se vybírá na archovou sbírku v Adventu. Konfirmační cvičení se koná v bytě dr. Lányho,
biblické hodiny ve škole, schůzky dorostu ve farní kanceláři, sdružení u br. Hudka, biblické hodiny ve čtvrtek v 19:30 ve
škole. O prázdninách se konají pouze bohoslužby a to ve farní kanceláři v 9:30.
Večeře Páně se vysluhuje o velkých církevních svátcích (Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky) a to zcela na závěr
bohoslužeb, po požehnání, po němž valná většina účastníků odešla. Například ze shromáždění o 150 účastnících se VP
zúčastnilo pouze asi 30. Podobně křty se konaly po ukončení bohoslužeb, za účasti rodin křtěnce a kmotrů.
V roce 1936 vzrůstá počet konfirmandů, takže se konfirmační příprava děje ve dvou skupinách, a to ve farní
kanceláři v pátek a sobotu odpoledne (soboty jsou pracovní, je i školní výuka).
Na podzim 1936 se konají velkolepé oslavy Jiřího Třanovského a jeho kancionálu Cithara Sanctorum. Cestuje se do
Liptovského Mikuláše, kde je centrum oslav. V Praze se z Třanovského kancionálu pořádá koncert u Salvátora (2. 10.
1936) a na Malostranském náměstí na domě někdejší Svatomikulášské školy, v níž Třanovský působil, byla 4. 10. 1936
odhalena pamětní deska.

15. listopadu 1936 bylo oznámeno, že byla podepsána trhová smlouva, kterou přechází v majetek
sboru pozemek na Bateriích, stavba modlitebny je reálná. Ihned se začalo jednat se členem sboru, dr. arch. Bohumírem
Kozákem o stavbě kostela a fary. (Ten ostatně trpělivě navrhoval sborové budovy pro každé z míst, jež v průběhu let
připadalo v úvahu jako pozemek pro stavbu.) Vidina uskutečnění záměru výstavby vlastní budovy zmnožila úsilí členů
opatřit dostatečný kapitál. Konaly se archové sbírky, podomní sbírky u členů i jen sousedů, prodávaly se pohlednice s
kresbou kostela od B. Kozáka, sbírání „cihel“ po koruně. Do sbírek „cihla za korunu“ se zapojila zejména mládež.
Staršovstvo zavázalo členy sboru, aby přispívali na stavbu pravidelně ve výši 1% svého hrubého příjmu. Na stavbu
několikrát přispěl darem cca 1000Fr také švýcarský podpůrný spolek HEKS. O zahájení a průběh stavby se starala
stavební komise, určená staršovstvem.
V červnu 1937 podepsali zástupci Obce pražské se statutárními zástupci sboru kupní smlouvu, v níž je uveden
závazek sboru, že do roka započne se stavbou.

Koncem

ledna 1938 dostal sbor stavební povolení,

jsou hotovy stavební plány. Mimořádné

sborové shromáždění (29. 5. 1938) pověřilo staršovstvo, aby zahájilo stavbu kostela, která byla svěřena firmě Mašek a
Kozák. Stavbu schválila v červnu i synodní rada ČCE. Stavební fond vzrostl na 240 557 Kč, staršovstvo navrhlo, aby se
současně s kostelem postavila i fara (což v důsledku znamenalo snížení celkových výdajů). K tomu účelu se sešlo další
mimořádné sborové shromáždění, které návrh schválilo (19. 6. 1938).
Stavba sborových budov vrcholila ve velice tísnivé atmosféře politické situace podletí 1938, dvakrát proběhla
mobilizace, v koncem září Mnichovská smlouva, po ní období tzv. 2. republiky, následované okupací Němci 15. března

1939. Chrámová sbírka 25. září 1938 byla věnována na obranu vlasti. Nicméně stavba pokračovala velice rychle, na
konci září byla novostavba předána. První

bohoslužby v novém kostele se konaly 2. října 1938.

Byla sepsána Pamětní listina prvních účastníků bohoslužeb s podpisy (podepisováno 16. 10. 1938).
Do nové fary se stěhují manželé Hrejsovi, farní kancelář funguje na faře. Do sborových prostor se stěhují i všechny
schůzky v týdnu, dorost, sdružení, biblické hodiny, konfirmační příprava. Do sborové místnosti sbor dostal k levnému
odkoupení židle z jednoty Sokol. Stůl Páně, kazatelnu a farářskou lavici vyrobil darem ve své dílně bratr Jaroslav
Dušek z Ruzyně. Při bohoslužbách o Hodu Božím vánočním v roce 1938 se sešlo 206 účastníků.

Rok 1939 byl nadále velice neutěšený, politická situace špatná, válka na spadnutí. Po smrti prvního synodního
seniora Josefa Součka v červnu 1938 převzal funkci jeho 1. náměstek Kamil Nagy. Synod církve, který měl zvolit
synodního seniora, se však stále odkládal.
V novém kostele došlo k první ordinaci, a sice vikáře Josefa Svatoně. Ordinaci provedl 30. dubna 1939 náměstek
synodního seniora Kamil Nagy.
Slavnostní otevření chrámu se uskutečnilo na Nanebevstoupení Páně, ve čtvrtek 18. května 1939. Vykonal je
náměstek synodního seniora Kamil Nagy v 9:30. Dopoledne slavnostního dne se shromáždili členové sboru před
kostelem, zazpívala se společná píseň „Pán Bůh je síla má“ a klíč od zamčených dveří byl předán br. Nagy, který kostel
odemkl. Kázal dr. Josef Křenek, farář klimentský a člen synodní rady. (V té době bylo Nanebevstoupení Páně státním
svátkem, pravidelně se konaly ve sboru bohoslužby). Odpoledne bylo shromáždění obojí mládeže. Slavnosti se zúčastnili
zástupci střešovického Sokola a místní organizace Národního souručenství. Při „Obědě lásky“ se vybralo na stavební
dluh na 3500 Kč.
O prázdninách 1939 se konají bohoslužby v novém kostele, v 9:30.
Dlouho odkládaný synod zvolil Kamila Nagy synodním seniorem. Senior Nagy však nečekaně umírá na podzim 1939.
Mimořádný synod 8. 12. 1939 zvolil na jeho místo dr. Josefa Křenka.
Sbor sice ještě splácí dluh za sborové budovy, přesto na podzim 1939 staršovstvo začíná jednat o stavbě varhan.
Odhad ceny v té době byl cca 30 000Kč.

Na počátku roku

1940 je ze statistik patrné, že sbor stále mírně početně roste. Nedělní bohoslužby v 10:00 jsou

centrem sborového života, v 8:45 je nedělní škola, která má nyní více skupin (mohou se rozejít po velkém prostoru
kostela). V týdnu se konají ve sborové místnosti biblické hodiny (Čt 19:30), schůzky dorostu (St 17:00), sdružení (Út
20:00). Jedenkrát do roka konal se ve sboru tzv. „Den mládeže“, kdy při bohoslužbách kázal host (někdo, kdo se prací s
mládeží zabýval, např. zakladatel LTK Běleč, Adolf Novotný), odpoledne bylo s přednáškou hosta a malým koncertem,
pohoštěním.
23. června 1940 se JUDr. Emil Lány vzdal funkce kurátora sboru a odstoupil i ze staršovstva, po 17. letech práce pro
sbor. (Byl proto jmenován doživotním čestným kurátorem sboru.) Rezignoval tehdy bez udání důvodu, bylo to však
vzhledem k jeho ilegální činnosti proti okupaci Německem. Na jeho místo zvolilo staršovstvo MUDr. Oldřicha Chmelaře
z Ořechovky (otce Evy Sedliské).
Ve válečných letech probíhal sborový život pravidelně, staršovstvo se často schází k poradě po bohoslužbách, kde
řeší mnohé aktuální otázky, jež často nebylo možno zapisovat. Kostelní okna byla opatřena zatemněním, jak
předepsáno pro všechny budovy města, jako ochrana před nálety spojenců. Ve sboru vypomáhal jako katecheta a
pomocný kazatel vikář Josef Svatoň, do uzavření vysokých škol asistent na Husově bohoslovecké fakultě (od roku 1945
pracovník v kanceláři synodní rady ČCE).
V neděli odpoledne se po nějakou dobu konaly v našem kostele bohoslužby Československé církve.
O prázdninách 1941 v době dovolené faráře B. Hrejsy slouží bohoslužby Antonie Páleníková, Stanislav Segert,
Ladislav Kubát.
K pravidelným každotýdenním bohoslužbám po dostavení kostela a fary patřily i bohoslužby o svátcích. Velikonoce
– večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek, na Velký pátek dopolední bohoslužby s vysluhováním VP, na Hod Boží

velikonoční a Pondělí velikonoční bohoslužby dopolední s vysluhováním VP. Na Velký pátek, který býval obvykle dnem
pracovním, měli státní zaměstnanci právo dovolené na bohoslužby, což platilo i během války a kratší čas po válce. Den
Nanebevstoupení Páně (10 dní před Svatodušní nedělí – čtvrtek) býval volným dnem. Konaly se dopolední bohoslužby.
V době války (cca od 1941) je Nanebevstoupení Páně dnem pracovním a bohoslužby se konají večer, v době konání
biblické hodiny v 19:30. Na Hod Boží svatodušní a pondělí svatodušní byly dopolední bohoslužby s vysluhováním VP. O
Vánocích bývala pravidelně dětská vánoční slavnost odpoledne na 4. nebo 3. neděli adventní, na Štědrý den odpolední
bohoslužby obvykle v 16:00, Na Hod Boží vánoční a 2. svátek dopolední bohoslužby s vysluhováním VP. Na poslední den
v roce (Sylvestra) podvečerní nebo večerní bohoslužby, v 17:00 nebo v 19:00, na Nový Rok (1. ledna) dopolední
bohoslužby s vysluhováním VP. Počátkem roku se od 30. let koná Alianční modlitební týden.

22. března 1942 konaly se oslavy 350. výročí narození Jana Amose Komenského u Salvátora.
V květnu pořizuje se nové velké harmonium (8500Kč), které ozvučí velký prostor kostela. Malé se umístilo do
sborové místnosti.
U Martina ve zdi konaly se upomínkové večerní bohoslužby na „první VP pod obojí způsobou“.
Od neděle 10. října 1943 se konají občas odpolední bohoslužby v Hostivicích.
Od roku 1944 konají se v Husově domě v neděli večer krátké večerní pobožnosti, následované přednáškami.
Při výročním sborovém shromáždění se volila polovina staršovstva, kurátorem je dr. Chmelař.
V únoru 1944 umírá prof. František Žilka, k uctění jeho památky byl založen Žilkův vydavatelský fond, do nějž
přispívá řada sborů.
Ve sboru se stále pilně vybírá na stavební dluh, ke konci roku 1944 zůstává ve výši 175 000Kč.
V roce 1944 bylo na bohoslužbách celkem 9068 účastníků (průměr 149), VP celkem 393.

Rok 1945 začíná velkými uhelnými prázdninami, pro děti se pořádají aktivity na faře v dopoledních hodinách,
přesouvá se tam vyučování náboženství. Rodiče jsou nabádáni, aby posílali děti do NŠ. (Bývá jich až 165.)
Po náletu na Prahu v únoru 1945 je postiženo mnoho obyvatel, kterým se sbory snaží pomoci sbírkami, hlavně
finančními, ale i šatstvem a nádobím. Kvůli náletům se posunují bohoslužby na časnější hodinu, konfirmace 22. dubna
začíná v 8:00 je při ní konfirmováno 38 chlapců a dívek. V neděli 6. května 1945 – na počátku Pražského povstání se
nekonají bohoslužby, podobně je tomu v den Nanebvstoupení Páně (10. května 1945). Děkovné bohoslužby se
konají v neděli 13. května. Při těchto bohoslužbách se vděčně vzpomnělo těch členů sboru, kteří během 2. světové
války zahynuli:

Za Heydrichiády byl popraven Josef Švarc
V koncentračních táborech zahynuli Josef Bíma, prof. dr. Otakar Fišer, František
Fridrich, JUDr. Josef Růžička (člen staršovstva), František Šmakal a jeho choť Iva,
sdruženec Oldřich Tuček.
Zakladatel sboru a jeho první kurátor JUDr. Emil Lány byl za svou ilegální činnost
v roce 1944 zatčen a uvězněn na Pankráci. 5. května 1945 byl na dvoře věznice
zastřelen německými hloubkaři, kteří kulometem ostřelovali zástup Pražanů,
shromážděných před branami věznice. Dr. Lány byl na dvoře, kde čekal na
automobil, který jej měl z rozkazu ředitele věznice odvézt do bezpečí. Střelou
německého kulometčíka byl na místě mrtev.

2. května byl v Terezíně zastřelen Jiří Staněk.
Za pražského povstání padli sdruženec Zdeněk Horyna, Olga Krátká, Milan
Mikulecký.
Ve sboru se konají sbírky na ty, kdo se vracejí z koncentračních táborů a na obyvatele míst, kde došlo k devastaci
ústupem Němců. Sociální odbor církve pořádá ozdravné pobyty na venkově.
Začíná docházet k stěhování některých členů pražských sborů do vysídlených oblastí pohraničí. Sbory se pokoušejí
dát zprávu na farní úřady, ale moc se to nedaří. Odstěhováním některých svých členů do pohraničí je postižen i
střešovický sbor.
V červnu se začíná s odpoledními bohoslužbami na pozemku církve v Troji Na Fárkách – v Letním táboře
Komenského (LTK), s nimiž se každoročně v letním období (červen – září pokračuje až do šedesátých let.
Na podzim se začíná s vyučováním náboženství ve školách, avšak důraz klade staršovstvo na výuku dětí v NŠ, která
je před nedělními bohoslužbami v 8:45.
V Husově domě se obnovují přednášky v neděli večer.
Na podzim se koná Světový sjezd mládeže. K tomuto projektu se pro českou evangelickou mládež koná program v
Husově domě ve dvou listopadových víkendech. Přednáší J. L. Hromádka, J. B. Čapek, dr. Štúr (Slovák), prof. Kohák (otec
B. Koháka).
Poprvé od počátku války koná se synod ČCE, (prosinec 1945) na němž byl opět zvolen synodním seniorem dr. Josef
Křenek.

Při prvním výročí Pražského povstání konají se velké oslavy – v neděli 5. 5. 1946 byly bohoslužby už v 8:00, aby se
lidé mohli účastnit veřejných oslav. 9. 5. je volný den, konají se děkovné bohoslužby v 10:00.
Konference Evangelického díla se konala 29. - 31. srpna 1946 v Hradci Králové. Promluvil na ní synodní senior J.
Křenek, synodní kurátor L. Boháč, prof. J. L. Hromádka a ministr školství Zdeněk Nejedlý.
V září 1946 se ve sboru utváří oddíl evangelického skautu – slouží zejména pro menší děti jako oddíl světlušek a
vlčat. Žel, oddíl měl krátké trvání, po necelých dvou letech byl zakázán.
V roce 1947 se konstatuje, že dochází k mnohým výstupům z církve. Kromě toho se v kanceláři neohlašují ani ti,
kdo se odstěhovávají z obvodu sboru, ani se nehlásí nově přišlí.
Výroční sborové shromáždění 1947 je opět volební, obnovuje se polovina staršovstva, kurátorem je Alois Kopička.
Farář Hrejsa po Velikonocích onemocněl, až do konce prázdnin se bohoslužeb ujímají J. B. Souček a Rudolf Říčan. Ve
sboru slouží Jindřich Schiller (emeritní farář JB), který vyučuje náboženství ve školách a většinou káže v Ruzyni. Během
prázdnin jsou bohoslužby pouze ve střešovickém kostele a to od 10:00.
Konají se prázdninové pobyty dětí v tzv. evangelických dětských koloniích, funguje LTK v Bělči.
Konfirmační příprava od roku 1947 prodlužuje, začíná již na podzim.
Horší se situace Lužických Srbů (jejich území je v NDR). Konají se sbírky, organizuje se delší pobyt (několik měsíců)
dětí v ČSR. Děti mají přijet do Čech se svými učiteli, hledá se pro ně pobyt v rodinách. Kromě toho se pořádají finanční
sbírky.
Akademická YMCA organizuje pro studenty – cizince návštěvu v rodinách na Štědrý den.
Na počátku roku 1948 rezignoval presbyter Otakar Hoffmann, místo něj byl povolán Vilém Kučera.
Sborem otřásla zpráva o smrti Jana Masaryka 10. března 1948. V neděli 14. března má bohoslužby ve Střešovicích
synodní senior dr. Josef Křenek. Jan Masaryk byl členem ČCE a traduje se, že i střešovického sboru.
26. září je ve sboru ordinace Bohumíra Sedliského.
Prozatím stále probíhají ohlášky sňatků a platí církevní sňatky.

14. listopadu

1948 se koná Den mládeže, káže Zdeněk Somolík, odpoledne přednáší o rodině Rudolf Říčan a

Zdeněk Somolík.
Sbor pořádá autobusový zájezd do tolerančního sboru Kšely (u Českého Brodu). Církev oslavuje 100 let od
sjednocovací konference českých evangelíků v roce 1848 (ke sjednocení ovšem dojít nemohlo.)
Ve výkazu sboru za rok 1948 je patrné, že návštěvnost bohoslužeb mírně klesá (7280 celkem, průměrně 121).
1949 v červnu umírá náhle synodní senior dr. Josef Křenek.
Náboženství ve školách se koná pouze v případě, že během září rodiče své děti přihlásí písemně u ředitele školy.
Husova bohoslovecká fakulta pořádá „extenze“ - večerní přednáškové kurzy pro laiky. Kurz začíná v září 1949 ve
velké posluchárně fakulty v Konviktské ulici, která však nestačí zájmu a proto se extenze stěhují do velké posluchárny
Filozofické fakulty na dnešním Palachově náměstí.

1. ledna 1950 vstupuje v platnost nový zákon, který ruší sborové matriky. Existují pouze státní
matriky pro sňatky a narozené, a proto se farní matriky do roku 1949 stěhují do státních matrikových úřadů. Církevní
sňatky jsou zakázány, možné je pouze požehnání sňatků uzavřených na úřadech.
Rovněž vstupuje v platnost zákon o hmotném zabezpečení církví z roku 1949, kterým stát přejímá do vlastnictví
veškerý majetek církví. Kazatelé jsou placeni státem (od počátku jsou to velice nízké sumy), ovšem veškeré výlohy s
provozem církevních budov a shromáždění si církve platí samy. Zůstávají proto všechny druhy sbírek, i salár.
V únoru 1950 zvolil X. synod synodním seniorem dr. Viktora Hájka.
Den mládeže ve Střešovicích 12. 3. 1950. Odpoledne přednáší Jan Milíč Lochman.
Výroční sborové shromáždění volí polovinu staršovstva, kurátorem zůstává Alois Kopička.
Církevní ústředí pořádá v létě 1950 poslední dětské prázdninové kolonie.
4. července 1950 se koná na Kozím Hrádku velká mírová manifestace, k níž byly zmanipulovány nekatolické církve.
V 7:00 odchází průvod z Tábora na Kozí Hrádek, organizovaný Československou církví husitskou, v 9:00 jsou na Kozím
Hrádku bohoslužby vedené synodním seniorem dr. Viktorem Hájkem, po nich v 10:00 promluvil předseda Národního
shromáždění dr. Oldřich John. Ke slavnosti byly vypraveny zvláštní vlaky a autobusy za významně snížené jízdné.
Staršovstvo rozhodlo, že v podzimním období bude vysluhována večeře Páně na Den vděčnosti (Důvodem byla
dlouhá doba mezi Svatodušními svátky a Vánocemi). Datum se rok od roku posouvalo, ale VP se na podzim slavila.
Poprvé to bylo 8. října 1950.
10. září kvůli Dni horníků byly bohoslužby od 9:00.
Staršovstvo zjišťovalo, kdo z členů sboru jsou úderníky (údernicemi).
Byl zahájen druhý rok extenzí evangelické fakulty, nyní již Komenského (Husovu fakultu si ponechala v názvu
Československá církev Husitská, která se od původně společné fakulty oddělila.)
Vzpomnělo se 450 výročí od narození Jana Augusty.
Po Vánocích 1950 zemřel synodní kurátor Antonín Boháč.

V roce 1951 nebylo možno pořádat prázdninové pobyty dětí, tzv. prázdninové kolonie.
Při konfirmaci 1951 jsou společně s konfirmandy zváni k večeři Páně i jejich rodiny.
V září zahájeno vyučování náboženství, avšak rodiče museli své děti včas přihlásit písemně u ředitelů.
18. 11. 1951 staršovstvo zvolilo za sborovou sestru studentku teologie Evu Bolzeovou.

19. 1. 1952 se dožívá 85 let prof. Ferdinand Hrejsa.
Mluví se vážně o stavbě varhan. Odhad ceny je nyní 600 000 – 600 500Kč.
Staršovstvo zvolilo vikářem sboru (5. 2. 1952) Jaroslava Ryšavého, který byl v letech 1949 – 51 politickým vězněm.
Sloužil ve sboru v letech 1952 - 1954.

Ve sboru působí také manželé Jan Horký a Magdalena Horká, kteří připravují pro sbor hudební nešpory. Účastní se
jich také zpěvačka Stanislava Součková – Ryšavá.
Vybírá se na varhany, které sbor chce pořídit co nejdříve. Na účtu je cca 150 000Kč.
Od září se konají v Liboci biblické hodiny, ve vedení se střídají E. Bolzeová a J. Ryšavý. V Ruzyni jsou bohoslužby
dvakrát do měsíce.
20. září 1952 je požehnáno sňatku Evy Bolzeové a Ing. Milana Kučery.
Na podzim 1952 umírá náhle místokurátor Karel Pellar. Místo něho postupuje do staršovstva dr. Ladislav Urbánek.
12. prosince 1952 umírá člen sboru prof. Bedřich Hrozný, bývalý rektor UK.

Na počátku roku 1953 vypracovává varhaník dr. Jiří Reinberger dispozice pro dvoumanuálové varhany vhodné i
pro koncerty. Sbor má na hotovosti asi 500 000Kč, doufá, že bude možno uvolnit nějakou částku z tzv. „vázaných
vkladů“. Peníze je potřeba intenzivně shánět, nesmí to však být na úkor jiných pravidelných sbírek, jako je salár a JJ.
V roce 1953 začíná práce na novém evangelickém zpěvníku, předsedou pracovní skupiny je dr. Bohuš Hrejsa,
členové Jan a Magdalena Horkých, kteří ve sboru občas pořádají hudební neš-pory.
V březnu 1953 umírají v těsném sledu J. V. Stalin a Klement Gottwald.
Při výročním sborovém shromáždění (26. 4. 1953) je zvolena polovina staršovstva, presbyterem se stal MUDr. Jiří
Holý, kurátorem byl zvolen RNDr. Ladislav Urbánek.
Neděle 3. května 1953 je prohlášena pracovním dnem (náhrada za volno 1. máje). Od té doby jsou neděle poblíž
svátečních dnů občas prohlášeny za pracovní – zejména v okolí 1. května a Vánoc. Pracovní volno již není v den
Nanebevstouopení Páně, ani ve Svatodušní pondělí.
Snižuje se počet přítomných na nedělních bohoslužbách, klesá počet konfirmovaných. Tlak proti církvím zřetelně
sílí. Sbor pořádá 7. června 1953 sborový den věnovaný myšlence služby, káže prof. J. B. Souček, odpoledne přednášejí
dr. Viktor Hájek, prof. Adolf Novotný a doc. Amedeo Molnár.
LTK Běleč je přejmenováno na Středisko evangelických kurzů – SEK. Dosud je v církevním vlastnictví a provozují se
tam prázdninové vzdělavatelné kurzy pro laické pracovníky – ti jsou převážně z řad mládeže nad 18 let.
Staršovstvo zvolilo Evu Kučerovou - Bolzeovou sborovou diakonkou.
Přestává se vyučovat náboženství na školách - nejsou přihlášeni žáci.
Extenze Komenského fakulty se konají v budově techniky na Karlově náměstí.
XI . synod ČCE schválil nové Církevní zřízení, které mimo jiné umožňuje ordinaci žen.
14. prosince 1953 zemřel prof. Ferdinand Hrejsa.

Hlavní událostí roku

1954 je stavba varhan na něž se intenzivně vybírají finance. Varhany jsou

objednány ve

známé varhanářské firmě v Krnově.
14. března 1954 ordinuje synodní senior dr. Viktor Hájek dosavadní diakonku Evu Kučerovou - Bolzeovou ke službě
Slova a svátosti.
V edici Kalich začíná vycházet Biblická konkordance.
Na podzim 1954 jsou varhany v Krnově zhotoveny a zaslány vlakem do Střešovic. Na kruchtě kostela jsou k jejich
instalaci provedeny brigádnicky přípravné práce, bratři ze sboru rovněž pomáhají při překládce z vlaku na nákladní auto
a vykládce v kostele. Během 10. dnů jsou varhany nainstalovány a intonovány, vše je připraveno k jejich slavnostnímu
uvedení do provozu.
14. listopadu 1954 proběhlo během bohoslužeb požehnání nového nástroje, kázal synodní senior dr. Viktor Hájek.
Ten den večer byly hudební nešpory, kázal prof. J. B. Souček a na varhany hrál jejich navrhovatel, dr. Jiří Reinberger.
Do konce roku 1954 pak byly ještě troje další hudební nešpory.
Účast na bohoslužbách v roce 1954 byla v běžnou neděli obvykle na 150 osob, o svátcích přes 200.

V lednu jsou od

roku 1955 každoročně pořádány konference kazatelů v Praze v Husově domě. V pražských

sborech se hledá ubytování pro mimopražské účastníky.
Zakládá se pěvecký kroužek, vedený manželi Janem a Magdalenou Horkých. Jakmile to počasí dovolí (přestanou
mrazy), pořádají se ve sboru hudební nešpory, při nichž se užívá nových varhan.
Na varhany doprovází zpěv při bohoslužbách občas i Ing. Stanislav Chvojka (později pravidelně).
Podzimní extenze bohoslovecké fakulty jsou v modlitebně Církve bratrské v Soukenické ulici.
4.

prosince

1955 slavil sbor 25. výročí svého vzniku (počítá se doba filiálního sboru), s kázáním dr.

Viktora Hájka. Byla instalována též výstava, zorganizováno sborové odpoledne.

V roce

1956 sbor zaznamenává výraznější pokles návštěvnosti bohoslužeb - v běžnou neděli průměrně 55 – 75

účastníků.
11. března 1956 ordinoval synodní senior dr. Viktor Hájek Renata Schillera, který byl v letech 1956 - 7 vikářem
sboru.
Na den Nanebevstoupení Páně se v roce 1956 poprvé nekonají ani večerní bohoslužby (je pracovní den, stejně jako
Velký pátek a Svatodušní pondělí).
V SEK Běleč jsou ještě prázdninové kurzy pro pracovníky v církvi (účastní s zejména mládež). Rovněž běží turnusy
lesních brigád mládeže, o prázdninách běží bohoslužby v LTK v Troji na Fárkách až do 60. let.
Extenze Bohoslovecké fakulty se konají v Husově domě, kam se fakulta přestěhovala po vypovězení z budovy v
Konviktské ulici. Tématem bylo učení o křtu, v té době velice aktuální, protože někteří kazatelé měli problém s křtem
nemluvňat, vyvstávala otázka „překřtívání“.
Náboženství na školách se nevyučuje - sice není zakázané, ale není přihlášených žáků. Konfirmační cvičení je od
podzimu 1956 dvouleté, pro mladší a starší děti.
16. prosince 1956 byl ordinován Viktorem Hájkem Pavel Pellar, člen sboru.
Velmi malý počet účastníků bohoslužeb přistupuje k VP: o Vánocích 1956 z 179 přítomných jen 36.

V roce 1957 si církev připomněla 500 let Jednoty bratrské.
Oslavy byly v Mladé Boleslavi 29. 6. - 2. 7.; 7. 7. byl otevřen zrenovovaný památník v Kunvaldu „Na Sboru“.
V únoru 1957 se konal Den mládeže, v březnu (17. 3. 1957) zorganizoval dr. Holý odpolední shromáždění rodičů, s
tématem Náboženská výchova v rodině, hovořil prof. Adolf Novotný a MUDr. Jiří Holý.
Na konventu Pražského seniorátu (9. 3. 1957) byl seniorem zvolen střešovický farář dr. Bohuš Hrejsa a 7. dubna
1957 ke své službě instalován dr. Viktorem Hájkem.
Dr. Hrejsa byl seniorem po dvě volební období (do roku 1969) a přibylo mu dost povinností s vedením velkého
seniorátu. V té době ve Střešovicích působila řada vikářů, sborových a seniorátních. Od jara 1957 působila u nás
vikářka Milena Tůmová a vikář František Potměšil.
Konaly se několikeré hudební nešpory, společná vycházka dětí, rodičů a staršovstva do Motola, mládež se schází
také s ostatními pražskými sbory, chodí na nešpory k Martinu ve zdi, kde často kázali také studenti bohoslovecké
fakulty.
Konfirmace 26. 5. - 20 konfirmandů.
O Vánocích 1957 jsou pracovní 4. neděle adventní (22.12.) a 29. 12. Oba dny jsou bohoslužby večer. Dětská vánoční
slavnost se koná 23. prosince, kdy mají děti už vánoční prázdniny.

1. ledna 1958 káže synodní senior dr. Viktor Hájek, je též vysluhována VP.
Staršovstvo usneslo menší liturgickou změnu bohoslužeb: Úvodem před 1. písní je vstupní pozdrav z Písma od stolu
Páně (je tomu tak ve sboru dodnes).

Na jaře sbor pořádá zájezd do stále fungujících domovů odpočinku ve stáří - Krabčic a Sobotína
4. května 1958 je opět pracovní neděle, bohoslužby se konají v 10:00 i večer.
Na jaře i na podzim pořádají se vždy několikeré hudební nešpory.
Poslední léto funguje SEK v Bělči, kde se pořádají kurzy pro laiky. Účastní se jich především mládež.
Extenze KBF se konají ve velké posluchárně v Husově domě, kde fakulta sídlí.
O Vánocích 1958 je opět pracovní neděle (28. 12.).

V roce 1959 je při Výročním sborovém shromáždění další doplňovací volba staršovstva.
3. 5. je další pracovní neděle, bohoslužby jsou večer, spojeny s hudebními nešporami.
10. 5. 1959 je instalace faráře Pavla Pellara v Libkovicích. P. Pellar působil po dva roky v Děčíně, jako vikář pro
Benešov nad Ploučnicí, u faráře Renata Schillera. Po P. Pellarovi do Děčína odchází jako vikář další člen střešovického
sboru, Jaroslav Vetter.
Konfirmace na Hod Boží Svatodušní - 20 konfirmovaných.
V červnu 1959 se slaví 70. narozeniny prof. J. L. Hromádky konvokací na KBF.
ERC doporučila KMK, aby sborům doporučila „Den modliteb za odvrácení atomové války", nejlépe na den výročí
náletu na Hirošimu 9. srpna.
Od podzimu pracují ve sboru další vikáři: Pavel Filipi (1959 - 1963), Jaroslav Ondra (1959 - 1962) a Blahoslav Hájek
(1959 – 1964).
Sbor musí splácet půjčku na varhany, splátka je 4000Kč/ročně a těžko se peníze shánějí.
Klesá účast na bohoslužbách – za rok 1959 je průměrně 83 účastníků.

3. ledna 1960 je opět pracovní neděle – večerní bohoslužby byly spojeny s hudebními nešporami, při nichž kázal
synodní senior dr. Viktor Hájek.
Ekonomická situace sboru je obtížná. Splátka na varhany je 4000Kč/ročně, repartice jsou určeny synodem ve výši
6Kč/ročně na každého člena ze sborové kartotéky, ale na jednoho plátce saláru připadne 30Kč/ročně, tolik někdy ani
salár nečinil. Staršovstvo vyzvalo členy, aby přispívali na salár ve výši 1% svého hrubého ročního příjmu, v případě
chudých 1/2%.
SEK v Bělči bylo zabráno pro pionýrské tábory. Prázdninové kurzy pro laiky se pořádají ve Vrbně a v Praze, fungují
ještě lesní brigády mládeže.
V Ruzyni sbor dostal výpověď ze školy, kde se konaly bohoslužby, hledá se nové místo, kde by bylo možno
pokračovat.
Konfirmace je stále každoročně, obvykle v blízkosti Svatodušních svátků, ale tentokrát na Květnou neděli, 18
konfirmovaných.
Extenze KBF jsou opět ve velké posluchárně Husova domu.
Na podzim se ve sboru kromě dvouletého konfirmačního cvičení začíná s „předkonfirmační“ přípravou, která se
později vyvíjí v biblické hodiny pro nekonfirmované.
Na podzim Den vděčnosti 2. 10. s VP.
Fakulta Komenského pořádala extenze, v Husově domě (kde sídlila).
O Vánocích bohoslužby na Hod Boží a 2. svátek, s VP, poslední den v roce večer a Nový rok s VP.
Účast na bohoslužbách mírně klesá (50 - 70 běžné bohoslužby, svátky téměř dvojnásobně).
V lednových mrazech 1961 (-18°C) poklesla účast na bohoslužbách na 40-50.
Stále se sbírá na dluh varhan.

27. 2.

1961

zemřela Eva Kučerová-Bolzeová, poslední rozloučení vedl synodní senior dr. Viktor Hájek, proslovy

přispěli Rudolf Říčan a MUDr. Jiří Holý.

Velikonoce bohoslužby na VPá večer (VP), Hod Boží a Pondělí v. - 10:00, s VP.
Konfirmace před Svatodušními svátky, 120 přítomných, 10 konfirmandů. VP na následující neděli Svatodušní.
Sborový zájezd do Libkovic (farář Pavel Pellar) s výstupem na Říp 4.6. 1961.
Letní odpolední bohoslužby v LTK v Troji na Fárkách.
Prázdninové kurzy ve Vrbně a v Praze.
Letní provoz – bohoslužby pouze ve Střešovicích v 9:00.
V září pravidelný sborový život, bohoslužby ve Střešovicích a Liboci, biblické hodiny, konfirmační příprava.
Podzimní kurz extenzí Komenského fakulty.
9. 11. zemřela Emilie Pípalová, vdova po faráři Janu Pípalovi z Libenic.
Před Vánoci byly velké mrazy – v té době klesl počet účastníků bohoslužeb (40-50) Hod Boží - 101, bohoslužby se
konaly 3.12, navečer.

Rok 1962 začal bohoslužbami s vysluhováním VP, týdenní shromáždění pokračují Po – předkonfirmační příprava
(náboženství), St – mládež; Čt – dorost; Pá – sborová biblická hodina, So odpoledne konfirmační příprava. Sídlo
kazatelské stanice se přesouvá z Ruzyně do Liboce, konají se v úterý večer biblické hodiny, nedělní bohoslužby se
prozatím nekonají, není vhodná místnost.
25. 3. při sborovém shromáždění proběhla doplňovací volba staršovstva, řádnými přesbytery byli zvoleni: Božena
Adalbertmannová, Miroslav Bouček, Jaroslav Dušek, Rafaela Kadlecová, Vilém Kučera, Josef Machač, Marie Rouleová,
Ing. Václav Smělý, František Světlík, Ing. Bohumil Šust, Růžena Terschová, Vlasta Veverková, náhradníky byli zvoleni:
Rosalie Bažantová, Věra Čechová, Ing. Pavel Gregora, Jan Kyncl, Jan Mareš, Lydia Neradová, Marie Procházková,
Miroslava Vohnoutová. Kurátorem sboru byl na první schůzi zvolen František Světlík, místokurátorem Miroslav Bouček,
pokladní Božena Adalbertmannová a hospodářem (a účetním) Ing. Bohumil Šust.
Konfirmace se konala 3. 6., bylo konfirmováno 6 dívek a chlapců. VP se slavila následující neděli – na Hod Boží
Svatodušní.
Během prázdnin se konaly kurzy pro mládež (od 18. let) ve Vrbně a pro laiky v Praze, v Troji na Fárkách byly o
prázdninách odpolední bohoslužby.
7. 10. se konal sborový den – Den vděčnosti, při bohoslužbách se vysluhovala VP (i když stále po požehnání, kdy ti,
kdo se nehodlali účastnit stolu Páně, odešli).
Vánoční dětská slavnost se konala na 3. adventní neděli odpoledne, o Vánocích byly bohoslužby na 1. a 2. svátek
vánoční s vysluhováním VP, poslední den v roce podvečerní bohoslužby.
Klesá účast na bohoslužbách, průměrně 50-60, o svátcích 80-100.

Na počátku

roku 1963

byly tuhé mrazy, což se projevilo na účasti na bohoslužbách (40-50). Problémy s

vytápěním kostela jsou dlouhodobé, snaha o zlepšení se táhne jako červená nit až do zcela nedávné doby – tj do 90.
let, kdy se situace vyřešila moderním kotlem na plyn a zavedením topných těles pod lavice.
Týdenní shromáždění jako v r. 1963 (Út biblická h. v Liboci, St, Čt - mládež, Pá sborová biblická h., Po –
přdkonfirmační příprava, konfirmační příprava v So odpoledne.
XIV. synod zvolil opětovně dr. Viktora Hájka synodním seniorem.
Rok byl poznamenán několika pracovními nedělemi (celkem 5).
24. 2. zemřela Božena Adalbertmannová starší. 18. 10. tragicky zemřel Jan Stuchlý (přejet autem) ve 23 letech (syn
presbytera Dr. Bohumila Stuchlého).
Den vděčnosti s VP se konal 22. září.
V Jirchářích se schází skupina křesťanů různých denominací i s některými filozofy (marxisty), a pod záštitou J. L.
Hromádky společně diskutují.
6. 10. se v sousedních Libčicích připomnělo položení základního kamene ke stavbě chrámu.

Konfirmace měla zvláštní charakter, který se udržel po několik následujících let. Konfirmandi (4) společně se
staršovstvem a rodiči se sešli v sobotu odpoledne (14.12.), konfirmandi prokázali, čemu se po dobu přípravy naučili, a
následující neděli (15.12.) byli představeni sboru. Svou první VP se slavili se sborem až o Vánocích.
Na varhanách stále vázne dluh, který sbor splácí. Při většině bohoslužeb doprovází Ing. Stanislav Chvojka, občas (1.
- 2. ročně) se konají hudební nešpory, obvykle v neděli navečer (17 hod.).

Rok 1964

pokračuje zavedeným způsobem. 1. neděli v měsíci se schází křesťanská služba ke sborovému

odpoledni, většinou s přednáškou a následným rozhovorem, týdenní rozvrh sborových schůzek je stejný jako v
předešlém roce.
Celocírkevní kurzy jsou pro mládež (od 18. let) ve Vrbně (zimní v lednu a letní o prázdninách), a pro laiky v Praze
(rovněž v lednu a o prázdninách).
Bývalý vikář sboru Blahoslav Hájek byl zvolen 2. farářem v Nuslích, vikářem sboru se stal Miloslav Plecháček
(30.3.).
O Velikonocích se konají bohoslužby na Velký pátek večer, na Hod Boží a v pondělí dopoledne s vysluhováním VP.
Den vděčnosti s vysluhováním VP se ve sboru slavil 4. 10.
1. 11. si církev připomněla 550. výročí 1. vysluhování „VP pod obojí zpúsobou“ slavnostními bohoslužbami u
Martina ve zdi (kde Jakoubek ze Stříbra vysluhoval) s kázáním J. L. Hromádky.
Konfirmace je opět v sobotu (12. 12.), Vánoční slavnost na 4. Advent odpoledne a o Vánocích bohoslužby s
vysluhováním VP po oba svátky. Poslední den v roce se konaly děkovné bohoslužby v podvečer.

Rok 1965 začíná bohoslužbami s VP na Nový rok, a lednovým Aliančním modlitebním týdnem, jako již od 30. let.
V týdnu se konají biblické hodiny - pro mládež ve středu a čtvrtek, sborová biblická je v pátek večer (19:00), konfirmační
příprava se přesunula na středu před mládež, biblické hodiny v Liboci jsou nepravidelně, ale dvakrát do měsíce se v
Liboci konají bohoslužby, a to v místnosti sboru Církve československé husitské. První neděli v měsíci se koná schůzka
křesťanské služby, občas v nedělní podvečer přednáška hosta (R. Říčan, Š. Šoltézs).
Konají se biblické kurzy pro mládež (nad 18 let) ve Vrbně a laiky v Praze, v lednu a o prázdninách.
Při výročním sborovém shromáždění (14.3.) se volí polovina staršovstva.
Na podzim začíná tzv. „předkonfirmační příprava“ - biblické hodiny pro děti, v úterý, středu a čtvrtek odpoledne.
Miloslav Plecháček nastupuje jako farář do Vilémova, ve Střešovicích působí jako vikář Vilém Jelínek.
28. 11. přednáší J. M. Lochman o II. Vatikánském koncilu.
Konfirmace je opět v sobotu před 4. Adventem (3 konfirmandi), na 4. Advent odpoledne je Vánoční slavnost,
bohoslužby o Vánocích jsou jako obvykle na 1. a 2. svátek s VP, poslední bohoslužby jsou na závěr roku v podvečer.

V roce 1966 se začíná bohoslužbami s VP na Nový rok, všechna shromáždění v týdnu probíhají jako v r. 1965:
Út, St, Čt odpoledne předkonfirmační příprava, St a Čt mládež, Pá sborová biblická hodina (19:00). V Liboci se konají
biblické hodiny (Út večer) a nepravidelně bohoslužby.
Mládež se účastní celopražských shromáždění, občas navštěvuje nešpory u Martina ve zdi.
Výroční sborové shromáždění se konalo 20.3.
24.3. zemřel ve věku 60. let 1. kostelník sboru, František Kratochvíl (jeho maminka jej přežila).
Den vděčnosti a reformace sbor oslavil bohoslužbami s VP 30.10., V Liboci se daří sloužit bohoslužby dvakrát do
měsíce.
Vánoční dětská slavnost je na 4. Advent odpoledne, o vánočních prázdninách se pořádá v Praze biblický kurz pro
konfirmované – (není nutný věk 18.let).

Poněkud se zvyšuje účast na bohoslužbách – je znát, že polevuje politický tlak. Také je dost vysoký počet křtů – 12.
Bohoslužby jsou na 1. i 2. svátek vánoční s VP, s rokem se sbor rozloučil podvečerními bohoslužbami 31. 12. V tomto
roce ovšem nebyla konfirmace.

Rok1967 začal bohoslužbami s VP a pokračují shromáždění v týdnu jako v roce předchozím: Biblické hodiny pro
mládež ve St a Čt, sborová biblická v Pá večer, předkonfirmační příprava – náboženství je ve St a Pá odpoledne,
staršovstvo 1. Po večer, křesťanská služba se schází 1. neděli v měsíci odpoledne, v Liboci jsou bohoslužby 2x měsíčně.
4. 1. oslavil farář B. Hrejsa 60. narozeniny.
Církev si 19. 1. připomněla 100. výročí narození prof. F. Hrejsy konvokací na KBF.
Prof. J. B. Souček byl zvolen děkanem KBF.
KJ oslavila 500 let od vzniku JB jako církve (1467).
Konfirmace byla na neděli Judica pro 3 konfirmandy, VP slavili konfirmandi se sborem o Velikonocích, V Liboci se
slavila VP na pondělí velikonoční.
Hned po Velikonocích začala další konfirmační příprava.
I v tomto pololetí bylo několik pracovních nedělí (kolem Velikonoc, 1. a 9. 5.).
O prázdninách celocírkevní kurzy ve Vrbně a v Praze, v Troji Na Fárkách jsou v Ne odpoledne bohoslužby.
Po prázdninách opět běžný provoz. Den vděčnosti se slavil s VP 22.10.
2.- 7. 10. pořádala KJ zájezd do NDR, k příležitosti 450 let od Lutherovy reformace.
Vánoční slavnost byla na 3. Advent odpoledne, bohoslužby na 1. a 2. svátek vánoční s VP, na poslední den v roce v
podvečer.
Bylo pokřtěno 12 dětí (prozatím vždy po bohoslužbách), 3 konfirmandi, požehnána 3 manželství a sbor se rozloučil s
21 zemřelými. VP vysluhována celkem 369, průměrná účast na bohoslužbách 58.
Kromě B. Hrejsy kázali V. Jelínek, B Šurman, V. Potměšil, A. Páleníková.

Rok 1968 začal bohoslužbami s VP, Dr. B. Hrejsa je stále seniorem Pražského seniorátu (1957-1969).
Provoz v týdnu je stejný, jako v r. 1967: St, Čt – schůzky mládeže a dorostu, předkonfirmační příprava ve St a Pá
odpoledne, konfirmační příprava ve Čt odpoledne V Liboci 2x do měsíce bohoslužby, Křesťanská služby se schází 1. Ne v
měsíci odpoledne.
3. března se ve Střešovicích koná seniorátní den Křesťanské služby, hostem je br. farář Jan Pokorný z Brna.
7.3. zemřel ve službě synodní senior dr. Viktor Hájek.
Politická situace se v posledních dvou letech uvolňovala, synodní rada ČCE vyjádřila potěšení ze zvolení Alexandra
Dubčeka do vedení KSČ.
Pražský seniorátní výbor svolal k současným událostem a situaci Velké seniorátní shromáždění do salvátorského
kostela na středu 17.4. v 19:00, kde na téma „Do nového zítřka“ promluvili prof. J.M. Lochman a synodní kurátor Dr.
Pavel Šimek.
Výroční sborové shromáždění 21.4. dovolilo polovinu starších:
Dr. Jan Cejp, Ing. Miloš Janáček, Stanislav Kureš,Josef Machač, Jitka Malotínová, Jan Mareš, Marie Rouleová, Ing.
Václav Smělý, Růžena Terschová, Miloslavaa Vohnoutová; Náhradníci: Rozalie Bažantová, Dušan Čapek, Karel Daněk,
Drahomíra Jůzová, Rafaela Kadlecová, Ing. Josef Krčmář, Jan Kyncl, dr. Jiří Nechvátal, Jan Procházka, dr. Vladimír Šust
Pokračují diskusní večery v Jirchářích a extense KBF v Husově domě.
Je možné zakládat oddíly Junáka, v několika pražských sborech vznikají oddíly.
Konfirmace 7 dívek a chlapců byla před Svatodušními svátky 26. 5., VP poprvé slavili se sborem na Svatodušní
neděli.
22. května zemřel prof. Adolf Novotný (v 77 letech).
Pražský seniorát zavedl ve čtvrtky večerní bohoslužby (19:30) u Martina ve zdi.
Křesťanská služba ve Střešovicích pořádala zájezd do Lán v So 15.6.
Synodní rada svolala na srpen konferenci evangelických učitelů do Jirchář.

Vstup sovětských vojsk 21. 8. 1968 všechny zasáhl – a na dlouho zastavil poněkud příznivější vývoj politické situace „Pražské jaro“.
Přes sovětskou okupaci trochu později v září začal pravidelný sborový život. Všechny schůzky – včetně schůzí
staršovstva začínají nejpozději v 17:00, aby se lidé rozcházeli za světla. Výuka náboženství probíhá nadále pouze na
faře, formou biblických hodin pro nekonfirmované. Kvůli tomu byl rozeslán všem rodičům dopis.
den Díkuvzdání s VP slaven 27. 10. (spolu s dnem reformace).
V agitačním středisku na Petřinách se na podzim začínají konat ekumenické bohoslužby, při nichž se střídají místní
církve. Na náš sbor přišla řada 10. 11.
Synodní rada vypsala sbírku vděčnosti k 50. výročí církve, sbírá se několik měsíců.
1. prosince se konalo slavnostní shromáždění k 50. výročí vzniku ČCE ve Sjezdovém paláci Julia Fučíka, kde
dopoledne kázal J. L. Hromádka a ve 14. hod. shromáždění s hosty, i z ciziny.
3.
Advent se bohoslužby poprvé spojily se Dětskou vánoční slavností, 22.12. byla opět pracovní neděle, s
bohoslužbami večer. 1. a 2. Svátek vánoční bohoslužby s VP, 31.12. v podvečer.

Rok 1969 začíná 1. ledna bohoslužbami s VP, schůzky v týdnu se konají jako obvykle: děti St a Pá odpoledne,
Út a St mládež, Pá večer sborová biblická hodina, v Liboci se konají 2x měsíčně bohoslužby, ale již ne biblické hodiny; 1.
neděli v měsíci křesťanská služba odpoledne na faře, 1. pondělí v měsíci večer staršovstvo. Rovněž se rozbíhá
konfirmační příprava, hledá se společný čas schůzek.
26. ledna (Ne) je přednáška J. B. Součka o spojení církví v roce 1918. Sbor stále sbírá na dar vděčnosti k 50. výročí
církve.
V lednu se upálil student Jan Palach, člen ČCE, k tomuto činu vydala SR 26. ledna poselství.
Synod ČCE (18. - 22. 2.) zvolil synodním seniorem Václava Kejře a náměstkem faráře Jana Pokorného z Brna,
synodní kurátor Dr. Pavel Šimek, jeho náměstek dr. František Škarvan, další členové farář Miloš Šourek a Miloš Lešikar.
Výroční sborové shromáždění se konalo 23. 3. za účasti 60 hlasovných členů.
Hudební nešpory se konaly 20. 4. a 8. 10. (středa).
Ekumenické bohoslužby se opět konají v petřinském agitačním středisku, 27.4. evangelické.
18. května je 30. výročí otevření kostela, při němž promluvil architekt Bohumír Kozák.
V 50. a 60. letech se střešovické staršovstvo družilo se staršovstvem 2. sboru Praha – Žižkov, pořádali spolu občas
společné schůzky a vycházky (i s rodinnými příslušníky.
Od podzimu 1969 se konají bohoslužby dvakrát do měsíce vždy v 8:30 v agitačním středisku Petřiny namísto v
Liboci, protože CČH v létě zlikvidovala svou místnost v Liboci. (Kazatel stihl dostat se z Petřin do začátku bohoslužeb ve
střešovickém kostele (10:00)). Často posloužil kázáním Dušan Čapek, který na Petřinách bydlel.
Rodiče byli písemně upozorňováni na přípravu dětí v NŠ, a při biblických hodinách pro nekonfirmované na faře –
vyučování na školách nebylo zakázáno, avšak mohlo se zahájit jedině pro děti písemně přihlášené rodiči u ředitele školy.
Celocírkevní slavnost 550. výročí vystoupení na horu Bzí pořádala KJ 13.+14. 9. (14. 9. 1419 vystoupil kněz Koranda
na horu Bzí, kde vyhlásil Husitský manifest.)
Na podzimním konventu Pražského seniorátu se volil nový seniorátní výbor – dr. Bohuš Hrejsa po druhém volebním
období ukončil svou funkci seniora. (Seniorem se stal farář Bohumil Betka, konseniorem Miroslav Heryán, sen.
kurátorem Ing. Ilja Herold, náměstkem Vladimír Chadim.).
Pavel Pellar byl instalován farářem v Plzni – Korandově sboru.
Den vděčnosti s VP slavil sbor 26.10.
ČCE oslavila 75. narozeniny dlouholetého tajemníka synodních seniorů a šéfa ústřední kanceláře, faráře Bohumila
Valeše, Bohumír Kozák oslavil 84. narozeniny.
V agitačním středisku na Petřinách se konají v neděli odpoledne (15:00) ekumenické bohoslužby, v jejich vedení se
střídají církve z okolí. Střešovický sbor byl na ředě 16.11.
O Vánocích je Dětská slavnost spojena s bohoslužbami – tentokrát na 4. Advent.
26. 12. 1969 zemřel Josef Lukl Hromádka.
O Vánocích byly bohoslužby s VP na 1. i 2. svátek.

Rok se zakončil bohoslužbami v podvečer 31.12.
Během roku bylo pokřtěno 19 dětí (nejvyšší číslo za posledních 15 let), požehnána 4 manželství, rozloučili jsme se s 27
zemřelými. Ve sborové kartotéce bylo 1684 duší

Rok 1970 začal pracovní nedělí 4. 1. (1.1. bohoslužby s VP).
Všechny týdenní shromáždění probíhají jako v roce předešlém: 1. Ne v měsíci odpoledne Křesťanská služba, 1.
pondělí v měsíci staršovstvo, St – konfirmační příprava, Čt – již jen jedna mládež, St a Pá odpoledne děti, Pá večer
sborová biblická hodina
Kostel i fara potřebují opravu – sbírá se na to. Rovněž je nevyhovující vytápění kostela, chronicky. Do věže zatéká (v
50. letech zabrala „civilní obrana“ vršek věže jako pozorovatelnu, odstranila žaluzie a vytvořila „střílny“, vše zalila
betonem. Na takovou váhu nebyl kostel projektován, do věže zatékalo, při prudkých deštích několikrát nateklo do
varhan.).
Ve sboru je řada úmrtí – starší ročníky vymírají. Na Petřinách v agitačním středisku pokračují odpolední ekumenické
bohoslužby, 2x do měsíce se konají ráno (8:30) bohoslužby evangelické.
V katolickém kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Jiřího nám. se konaly 18.1. odpoledne ekumenické bohoslužby,
sloužil biskup Tomášek.
8. 3. syn. sen V. Kejř ordinoval Dušana Čapka (tajemníka KBF).
O Velikonocích byla sněhová bouře, s teplotami -6°C; bohoslužby s VP na V Pá, Hod Boží a Po.
12. dubna Výroční sborové shromáždění.
Konfirmace se staršovstvem a rodiči v sobotu odpoledne před Svatodušními svátky, na Hod Boží svatodušní byli
konfirmandi představeni sboru a přistoupili poprvé k VP.
O prázdninách jsou kurzy pro mládež (od 18. let, Vrbno) a pro laiky v Praze.
Občas káže ve sboru Jaroslav Vetter, tajemník pro práci s nekonfirmovanými při synodní radě.
V září zahájen další ročník konfirmační přípravy, běží shromáždění v týdnu.
Na faře zasedá po dva týdny hymnologický výbor (jehož je B. Hrejsa předsedou), aby dokončil finální verzi nového
zpěvníku, na němž se po léta pracuje.
Je potřeba opravit varhany (několikrát do nich nateklo), koná se sbírka na opravu.
Připomíná se 300. výročí úmrtí J. A. Komenského (17.-18.10. 1970).
Den vděčnosti s VP je 25.10.
Ing. Dr. Bohumír Kozák se dožil 85 let, slavilo se na 1. adventní neděli, kázal syn. sen Václav Kejř.
Vánoční slavnost dětí na 4. adventní neděli dopoledne, spojeno s bohoslužbami, bylo přítomno 115. Bohoslužby o
svátcích (1.a 2. sv. Ván.) s VP, 31.12. podvečerní děkovné bohoslužby.
Křty: 10; konfirmandů: 4; požehnán 1 sňatek, pohřbů: 19, průměrná účast 40-50, o svátcích 80-110

Rok 1971 začal jako obvykle Aliančním modlitebním týdnem. 10. ledna kázal ve sboru synodní senior Václav
Kejř, který kázal také 24. a 31. 1., načež 7. 2. byl na vizitaci pražský senior B. Betka.
Bohoslužby na Petřinách se již tohoto roku nekonají...
Sborové biblické jsou jako obvykle, St. A pá odpoledne děti, později odpoledne konfirmační příprava, St večer –
sborová biblická, Čt večer mládež (jedna), křesťanská služba 1. neděli v měsíci odpoledne.
Oznamují se běhy tábora pro děti v Chotěboři, 2x třítýdenní běh a uprostřed dvoutýdenní.
Výroční sborové shromáždění bylo až po Velikonocích (VPá, Hod Boží vel. a Po vel. s VP) 18.4., byla při něm zvolena
polovina staršovstva, kurátorem se stal Ing. Václav Smělý, místokurátorem dr. Rudolf Šimek, pokladní B.
Adalbertmannová.
Ve sboru se konají asi čtyřikrát ročně hudební nešpory, při nichž často účinkuje sborový varhaník Stanislav Chvojka.
Tábor v Chotěboři, který bratr farář Jaroslav Vetter doslova vydupal ze země, byl slavnostně otevřen 4. června
1971 synodním seniorem Václavem Kejřem.
O prázdninách se uskutečnily brigády mládeže.
6. června byl u Salvátora instalován farář Renatus Schiller.

13. června byla ve sboru konfirmace, při níž bylo konfirmováno 18 chlapců a dívek a VP byla vysluhována celému
sboru (nejen konfirmandům a rodičům, popř. kmotrům, jako dosud).
V létě byly bohoslužby v Ne odpoledne v Troji Na Fárkách.
V létě byly pouze bohoslužby, posunuté na 9:00 (jako doposud vždy). Na podzim se provoz sboru vrátil do normálu.
Celocírkevní shromáždění konfirmované mládeže se konalo po dlouhé době, v neděli 26. září v Jimramově.
Den vděčnosti se slavil 26. září s VP.
Pracovní neděle byla 24. října
Opětovná vizitace seniora B. Betky se konala 7. listopadu.
14. 11. se konala instalace Daniela Henycha v Dejvicích.
Vánoční slavnost se konala na 4. Advent, vánoční bohoslužby na 1. a 2. svátek vánoční s vysluhováním VP.
Během roku ve sboru kázal občas farář Jaroslav Vetter (t.č. tajemník synodní rady).
Statistika: 13 křtů, 18 konfirmandů, 4 požehnání manželství, pohřby: 21 (prům. účast 58).

V roce 1972 kázal 16. ledna synodní senior Václav Kejř (farář Hrejsa měl 4. 1. narozeniny).
Biblické hodiny: Čt – večer sborová, Čt odpoledne konfirmační příprava, večer po sobě mládež – mladší a starší děti
St a Pá odpoledne, 1. neděli v měsíci v 15:30 křesťanská služba
V lednu je v Jirchářích je zimní kurz pro sborové pracovníky.
Ohlašují se prázdninové kurzy – Chotěboř plánuje opět tři prázdninové běhy pro děti.
V červnu se v Chotěboři připravuje kurz křesťanské služby
Výroční sborové shromáždění se konalo 12. března.
Pražský odbor KJ pořádal 14. května výlet na Křivoklát na památku Jana Augusty.
Konfirmace 8 konfirmandů se konala 4. června s vysluhováním VP pro všechny
Ing. Stanislav Chvojka doprovází na varhany již 15. let!.
O prázdninách pořádala synodní rada kurzy pro laiky i mládež, pro důchodce pak pobyt v Chotěboři 28.8. - 8.9.
Státní správa na poslední chvíli zakázala prázdninové běhy pro děti v Chotěboři – operativně se tam vytvořila
rodinná rekreace pod hlavičkou ROH, což trvalo i v dalších letech – z Chotěboře se stalo velice oblíbené církevní
rekreační středisko, kde se ale konají pravidelné pobožnosti i přednášky, které jsou přizpůsobeny dětskému chápání.
Po prázdninách zahájen běžný sborový provoz.
9. září zemřel prof. Josef B. Souček.
Od října začíná konfirmační příprava dalšího ročníku, rovněž běží všechny biblické hodiny.
Den vděčnosti s VP se slavil 15. října.
Vánoční slavnost na 3. Advent, dětské pásmo v průběhu bohoslužeb
4. Advent byl 24.12., dále na 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s vysluhováním VP.
Statistika: Křty: 9, Konfirmace: 8, Požehnáno manželství: 6, pohřby: 26; Občas kázal farář J. Vetter.

Rok 1973 začíná již téměř tradičně – 7.1. káže synodní senior Václav Kejř.
V týdnu se konají pravidelná shromáždění: děti ve St a Pá odpoledne, sborová biblická St večer, mládež Čt v 18 a v
20 hod, 1. neděle v měsíci 15:30 křesťanská služba, staršovstvo se schází 1 – 2x ročně se svými partnery v Ne odpoledne
Farář B. Hrejsa pomýšlí na odchod do penze (66 let), staršovstvo vybírá nového kazatele. Farář Jaroslav Vetter,
doposud tajemník v synodní kanceláři, pomýšlí na nástup ve sboru. Bydlí v Dejvicích. Staršovstvo vybírá nového
kazatele. Navrhuje J. Vettera – který souhlasí. Je však potřeba požádat církevního tajemníka o souhlas.
1. dubna je výroční sborové shromáždění, připravuje se volba, a žádá pro J. Vettera o souhlas. Ten byl udělen.
Volební shromáždění svoláno na 6. května, k volbě se dostavil mimořádný počet členů sboru, Jaroslav

zvolen 190 hlasy!!
Konfirmace 5 konfirmandů se konala na Svatodušní neděli.
J. Vetter nastoupil ke službě ve Střešovicích 1. září 1973, instalován byl 11. listopadu.

Vetter byl

Den vděčnosti s VP se konal 9. 10., sbor se loučí se svým prvním farářem PhDr. Bohušem Hrejsou, přítomno je 212
členů sboru; následuje sborové odpoledne.
Na podzim došlo ke změně v liturgii bohoslužeb, přímluvná modlitba navazuje na ohlášky.
Dětská vánoční slavnost na 4. adventní neděli dopoledne – spojená s bohoslužbami.
Statistika: Křty: 7; Sňatky: 3; konfirmace: 5; Pohřby13;

Na Nový

Rok 1974 se konají bohoslužby s VP, při které fungují presbyteři (roznášejí chléb). Pomalu se zavádí

péče presbyterů o VP: Vetter učí, jak se připraví chléb, aby se dobře rozdával (bez kůrek, sloupečky lehce naříznuté, aby
se sousta dobře odlamovala). Presbyteři rovněž mají umýt a uložit nádobí k VP do trezoru.
Pravidelná shromáždění v týdnu: St a Pá děti, Konfirmandi v Út odpoledne, večer biblická pro studenty
(Strahováky), Sborová biblická Čt večer, Mládež 18 a 20 hod. ve St; křesťanská služba 1. Ne odpoledne. Vetter koná 1x
měsíčně přípravky učitelů NŠ. Na faře bydlí Hrejsovi, nemají, kam by s odstěhovali. Vetterovi bydlí v soukromém bytě
v Dejvicích.
Výroční sborové shromáždění 10. 3. zvolilo celé nové staršovstvo, na 4 roky podle nových církevních řádů. Na 1.
schůzi nového staršovstva byla zvolena kurátorkou Růžena Terschová.
Pracovní neděle se občas stále vyskytují – 12.5. bohoslužby večer, jako hudební nešpory.
18. května se připomnělo 35. výročí posvěcení kostela.
SR vypisuje prázdninové kurzy a brigády, připravuje se rodinná rekreace v Chotěboři.
V červnu staršovstvo rozhoduje, kdy se při bohoslužbách bude stát a kdy sedět, ohlašuje se to sboru.
Pokud rodiče chtějí přihlásit své děti k vyučování náboženství ve škole, je třeba tak učinit do konce června; tím
prakticky končí vyučování na školách a náboženská výchova se přesouvá na faru.
Po prázdninách presbyteři začínají s pravidelnými službami při bohoslužbách: vítání u vchodu, starají se o sbírky
(počítají a odevzdávají pokladníkovi).
Řádnými členkami staršovstva se z náhradnic stávají od října L. Roskovcová a E. Fendrychová.
Den vděčnosti s VP se konal 20. října.
Vánoční slavnost se konala na 4. Advent v rámci bohoslužeb. O Vánocích jsou účastníci bohoslužeb vyzýváni
přistupovat k VP pokaždé, když se vysluhuje: zdůrazňuje se Ježíšův výrok: kolikrát koli... Tato změna byla dosti
závažná, neboť velká většina členů sboru přistupovala k VP jen jednou během svátků (Vánoce, Velikonoce); dokonce
někteří se účastnili VP jedenkrát za rok (v tom případě obvykle na Velký pátek).
Statistika: křty: 6; sňatky: 2; pohřby: 11; průměrná účast: 65.

Rok 1975 začíná jako obvykle bohoslužbami s VP.
Shromáždění v týdnu se konají jako v předchozím roce: -Ut odpoledne konfirmandi, večer střídavě Strahováci,
přípravka, staršovstvo; St a Pá odpoledne děti, St 2x mládež, Čt večer sbor. biblická
Konfirmace na Květnou neděli (23. 3.); Vetter opakovaně vyzývá, aby členové přistupovali k VP pokaždé, když se
vysluhuje.
Výroční sborové shromáždění 6. 4.
Starší mládež, která se schází ve středu v 20:00, se nadále nazývá „dvacátníci“.
Pracovní neděle byla 4. května – bohoslužby večer formou hudebních nešpor.
Sbor v době svátečních květnových dní koná brigádu v Chotěboři – stává se z toho tradice, nejen se vykoná úklid, ale
rodiny sboru se sžívají a společně tráví hodně času.
Občas se pořádají sobotní vycházky rodin s dětmi.
O prázdninách jsou kurzy v Chotěboři a ve Vrbně, rodinná rekreace v Chotěboři
Staršovstvo na svých schůzích vypracovává (pod vedením faráře Vettera) pořádek bohoslužeb, způsob vysluhování
VP (presbyteři se střídají v podávání chleba, farář o tom vede záznamy), křest by měl být součástí bohoslužeb,
dosavadní praxe je však po bohoslužbách. Sbor stojí při vstupním pozdravu (Introit), při čtení Písma, při modlitbách a
požehnání. (při stáří a nemocech je samozřejmě možno zůstat sedět).

Od září se posouvá počátek bohoslužeb na 9:30 a NŠ probíhá paralelně s bohoslužbami, děti odcházejí do sborové
místnosti po 2. písni a vracejí se k rodičům na závěr bohoslužeb. Jedenkrát měsíčně se konají tzv. rodinné neděle, kdy
děti zůstávají s rodiči a kázání je přizpůsobeno jejich chápání. Pokusy o zavedení společných obědů na faře a následně
odpoledního programu.
Vánoční slavnost na 4. Advent, bohoslužby o Vánocích na 1. a 2. svátek, s vysluhováním VP.
Statistika: průměrná účast o svátcích 100 – 115, běžné neděle 50 – 70; křty: 11; sňatky: 2; pohřby: 15

Rok 1976 začíná bohoslužbami s VP 1.1.
Schůzky v týdnu: St večer společná mládež; St a Pá děti, Čt 19:00 sborová biblická hodina konfirmační příprava Pá
odpoledne, 1. Ne odpoledne křesťanská služba, Staršovstvo, přípravka NŠ a Strahováci střídavě v Út
Na Jeronýmovu jednotu se tradičně začíná vybírat již v postní době – tj. obvykle v únoru.
Konfirmace na Květnou neděli (11. 4.)
Velikonoce mají bohoslužby na VPá večer, na Hod Boží a Pondělí vel. v 9:30, po všechny dny s vy-sluhováním VP, a
zdůrazňuje se přistupovat pokaždé.
Farář J. Vetter se podrobil operaci žlučníku; po dobu jeho nemoci jej zastupoval D. Henych z Dejvic, kázali střídavě
B. Sedliský a B. Hrejsa.
Prázdninové kurzy SR jsou v Chotěboři (kde též rodinná rekreace), ve Vrbně a v Praze.
Ve staršovstvu na místo zemřelého B. Stuchlého nastoupila náhradnice Zdeňka Snopová.
Vetterovi stále bydlí v Dejvicích.
Od podzimu se na faře začínají scházet „pátečníci“ pod hlavičkou „Schůzky mladých rodičů“, jedenkrát měsíčně, v
pátek od 18:00.
Slavilo se sborové adventní odpoledne (1. Advent).
Vánoční slavnost v rámci bohoslužeb na 4. Advent.
Na Hod Boží vánoční (s VP) byla do služby uvedena sborová sestra Dagmar Klingerová.
Statistika: průměrná účast svátky: 100-110; jinak 40-60; křty:4; sňatky:3; pohřby: 9, asi 2 – 3 krát ročně se konají
hudební nešpory
Účast na bohoslužbách neroste, spíš stagnuje či klesá; potěšitelný je mírně stoupající počet dětí.

Rok 1977 začal oslavou 70. narozenin bratra faráře Dr. Bohuše Hrejsy (4. 1.), odpoledne se konala v 15 hod
sborová oslava. 9. 1. kázal ve Střešovicích synodní senior Václav Kejř (i v minulosti dosti často první neděli kázal u nás
synodní senior).
Schůzky v týdnu: 1. Po v měsíci schůze staršovstva, Út Strahováci, a přípravka NŠ, St mládež, Čt večer sborová
biblická a Pá odpoledne děti. 1. Ne v měsíci odpoledne křesťanská služba.
Staršovstvo opakovaně jedná o špatném stavu kostela a fary, je zapotřebí důkladná oprava fasády, hledá se, kdo by
opravu mohl dělat a jak sehnat prostředky na opravu. Kostel je památkově chráněný kvůli návrhu architekta Kozáka.
Výroční sborové shromáždění se konalo 6. 3.
13. července zemřela dlouholetá pokladní sboru a členka staršovstva, sestra Božena Adalbertmannová.
V září zahajuje konfirmační příprava – v roce 1977 konfirmace se nekonala.
V létě byla veliká průtrž mračen, při níž silně nateklo do varhan a poškodilo je. Příčinou byl špatný stav omítek
kostela, který se silně zhoršil vybudováním pozorovatelny Civilní obrany ve věži.
Den vděčnosti (s VP) se slavil 2. října.
V říjnu se konal synod ČCE, synodním seniorem byl zvolen Miloslav Hájek, farář ve Zlíně.
Na podzim se ve sboru začínají konat jednou měsíčně studijní biblické hodiny, (Út 19:30), které organizuje prof. Jan
Heller (jsou to vlastně semináře ze SZ a religionistiky, konané pod záštitou střešovického sboru).
Vánoční slavnost je na 4. Advent (účast 133), děti vyrábějí dárky pro sbor (záložky do knihy s bibl. veršem). O
Vánocích se slaví po oba svátky VP. Na Hod Boží je účast 131.
Statistika: křest: 1; sňatky: 3; pohřby: 15

Rok 1978 začíná opět bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: Po 1x měsíčně staršovstvo, St mládež, Čt (večer) sborová biblická, Pá odpoledne děti a konfirmační
příprava; Úterky jsou pestré – 1x měsíčně přípravka NŠ, 1x měsíčně biblická hodina studijní, občas (nepravidelně)
Strahováci, Pá v 18:00 pátečníci 1x měsíčně
Farář Vetter prodělává lázeňskou kůru (po operaci žlučníku).
Ke 30. výročí února (1948) se koná celocírkevní shromáždění!!
12. března zemřel Karel Trusina, tajemník SR pro mládež.
2. dubna zemřel architekt Bohumír Kozák, člen sboru, v 93 letech.
2. dubna se konalo výroční sborové shromáždění, při kterém bylo zvoleno tentokrát na 6 let celé staršovstvo. Na
své první schůzi zvolilo kurátorkou setru Růženu Terschovou a místokurátorem Ing. Václava Smělého.
Vizitace seniora Otřísala se konala v neděli 23. 4., při níž se konal slib nového staršovstva.
Kolem májových svátků (1.5.) se konala sborová brigáda v Chotěboři.
Pražský seniorát pořádá v Chotěboři rekreaci seniorů ze seniorátu v červnu. Je to poprvé, ale osvědčilo se to a od té
doby se tato rekreace koná každoročně.
Na Svatodušní neděli se VP koná po kázání – výrazná liturgická změna poloviny 70. let.
Konfirmace spolu s několika křty se konala 18. června (nebyla VP).
Den vděčnosti s VP se konal 15. října.
Seniorátní den křesťanské služby se konal ve Střešovicích 5. listopadu.
Na 2. Advent se poprvé pořádalo „dortové odpoledne“ pro děti.
Vánoční slavnost se konala na 3. Advent, děti opět zhotovily dárečky pro sbor, dárky pro děti jsou jmenovité. Štědrý
den byl na 4. Advent, bohoslužby, na 1. a 2. svátek bohoslužby s VP.
Farář B. Hrejsa vážněji nemocen s žaludečním vředem.
Statistika: křty: 7; sňatky: 3; pohřby: 15, průměrná účast svátky 100 – 150;, běžně 40 – 60; Hudební nešpory 23. 3. a 12.
11.
Během roku na varhany občas Eva Sedliská nebo bratr farář Hrejsa, varhaník br. Stanislav Chvojka často nemocen.

Rok 1979

začíná tradičně bohoslužbami s VP. SR pořádá v lednu kurzy v Praze, pro mládež od 18 let v

Herlíkovicích.
Schůzky v týdnu: mládež se schází ve St večer, sborová biblická ve Čt (19:00) Pá odpoledne děti, jedenkrát měsíčně
pátečníci v 18:00; Út: staršovstvo 1. v měsíci v 19:00, přípravky 1x měsíčně večer, 1x měsíčně v 19:30 studijní biblická
(Heller); v říjnu začíná konfirmační příprava pro další ročník
Zavádí se od dubna letní čas – od té doby pravidelně, v celé Evropě.
Na varhany doprovází E. Sedliská a občas hraje farář B. Hrejsa.
Sborový den se konal 20. 5. Kázal synodní senior M. Hájek, bohoslužby ozvláštněny hudbou: zpívala sestra
Polívková, spoluúčinkoval žesťový kvintet. Odpoledne přednášeli M. Hájek a P. Pellar, zpíval Jan Kozák (syn architekta
Kozáka).
Konfirmace na neděli Exaudi (27. 5.) VP se konala až o neděli později – hod Boží Svatodušní.
Nový zpěvník je připraven k vytištění – toho se ujaly bratrské církve v Německu. Přihlášky k jeho odebrání. Vytištěný
zpěvník došel koncem prázdnin, jeho slavnostní představení se konalo u Salvátora. Od září se zpěvník používal ve
střešovickém sboru. Sborové výtisky byly v modré vazbě (ty se neprodávaly zájemcům). Zpěv z nového zpěvníku je
třeba osvojit.
Zemřel Ing. Stanislav Chvojka, dlouholetý varhaník sboru.
Rodinná neděle s obědem na faře a odpoledním programem pro děti i dospělé 23. 9. Staršovstvo rozhodlo, že
poslední neděle v měsíci bude nadále rodinná (moc dlouho to však nevydrželo).
Den vděčnosti s VP 14. 10.
Na synodu ČCE byl zvolen synodním kurátorem Miloš Lešikar (nám. Jaro Křivohlavý).

Na varhany doprovází Ing. Pavel Gregora, o Vánocích V. Roskovec.
Vánoce: Dortová slavnost 3. Advent odpoledne, 4. Advent sborová vánoční slavnost, na 1. a 2. svátek bohoslužby s
VP
Statistika: Průměrná účast 60, o svátcích 80 – 90; křty: 2; konfirmandů 18; sňatky: 1; pohřby: 11

Rok 1980 začíná bohoslužbami s VP. Na varhany doprovází střídavě ing. Pavel Gregora a V. Roskovec, hledá se
intenzivně stálý varhaník; bohoslužby od 9:30, paralelně NŠ.
Schůzky v týdnu: St: mládež; Čt: sborová biblická (19:00); Pá: odpoledne děti, 1x měsíčně v 18:00 pátečníci; Út střídavě
staršovstvo (19:00); 1x měsíčně studijní hodina (Heller); 1x měsíčně přípravka NŠ; poslední neděle v měsíci rodinná (se
společným obědem a odpoledním programem); 1. neděle v měsíci odpoledne křesťanská služby
Sborová sestra D. Klingerová ukončila službu a odešla do civilního zaměstnání (od února).
Nastupuje Dr. Jan Čulík jako sborový varhaník (od 24. 2.).
Výroční sborové shromáždění na Květnou neděli (30. 3.).
Konfirmace na neděli Exaudi, VP následující neděli (Svatodušní); konfirmační příprava následujícího ročníku začala v
říjnu).
Na podzim začíná nejnutnější oprava – střechy – sbor brigádnicky pomáhá.
Seniorátní odpoledne v Ne 19. 10. - téma: O manželství.
Den vděčnosti s VP 26. 10.
Ordinace Františka Schilly na 1. Advent 30. 11. (ke studiu teologie byl doporučen sborem; později se však rozešel s
ČCE a kazatelskou službu v současnosti nevykonává).
Vánoce: na 4. advent (21.12) vánoční dětská slavnost v rámci bohoslužeb, dortové odpoledne; bohoslužby s VP na 1.
i 2. svátek vánoční
Statistika: křest:1; Sňatky: 2; pohřby: 8

Rok 1981 začíná pracovní nedělí – 4. ledna. Bohoslužby 1. 1. jsou s VP.
Schůzky v týdnu: Út jsou různé: 1. úterý staršovstvo (19:00), 1x měsíčně přípravka NŠ, 1x měsíčně studijní biblická
(19:30, Heller); St večer mládež, Čt sborová biblická (19:00), Pá odpoledne děti, pak obvykle konfirmační příprava, 1x
měsíčně pátečníci v 18:00
SR pořádá zimní biblické kurzy v Sola Fide (mládež od 18let) a v HBS v Praze (laici).
Výroční sborové shromáždění 8. 3.
Sborový den 17. 5. - připraven pro všechny účastníky oběd. Hostem tajemník KMK Lubomír Miřejovský.
Konfirmace na neděli Exaudi (24.5.) - 2 dívky – VP pro všechny na Svatodušní neděli.
ČCE si připomněla 200 let od Tolerančního patentu, konaly se celocírkevní oslavy v září Novém Městě na Moravě.
Den vděčnosti s VP se slavil 25. 10.
Vetterovi se konečně stěhují na faru. Pro manžele Hrejsovy byla s přispěním lidovecké zástupkyně na OÚ získána
garsoniéra v domě pro důchodce v Ďáblicích..
Byt na střešovické faře měl být upraven přes léto, ale jako všechno, oprava byla zpožděná, takže Vetterovi žili
uprostřed stavebního ruchu (navíc začala oprava kostela), po celý podzim se konají brigády.
Na 1. Advent se poprvé slavila VP (od té doby již pravidelně).
Varhaník dr. Čulík onemocněl – místo něj od 4. Adventu Ing. Pavel Gregora.
Vánoce: 4. Advent – vánoční slavnost, dortové odpoledne. 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP
Statistika: Průměrná účast 40-50; svátky 80-90; křty: 1; sňatky: 5; konfirmace: 2; pohřby: 7; hudební nešpory: 22.2.
1.3.;15.3.; 12.4.; 26.4. 10.5.

Rok 1982 začal bohoslužbami s VP; 4.1. oslavil farář B. Hrejsa 75. narozeniny.

Schůzky v týdnu: Út odpoledne konfirmační příprava, večer střídavě: 1. v měsíci staršovstvo (19:00), 1x měsíčně
přípravka NŠ; 1x měsíčně studijní biblická (19:30, Heller) St večer mládež, Čt sborová biblická (19:00), Pá odpoledne
děti, 1x měsíčně pátečníci v 18:00.
Vytápění kostela hapruje, často bývá zima. Je to dlouhodobý problém – farář Vetter věnuje tomu problému mnoho
úsilí.
Od února se doprovodu bohoslužeb ujímá opět dr. Jan Čulík; po Velikonocích občas střídá Ing. Gregora.
Na 1. postní neděli jsou poprvé bohoslužby s VP (od té doby pravidelně).
Výroční sborové shromáždění patrně na Květnou neděli 4. 4. (z ohlášek nejasné).
V plném proudu přípravy na generální opravu kostela a fary (zejména střechy a fasády); sborové brigády zejména
při skládání stavebního materiálu.
Konfirmace tradičně na neděli Exaudi (23. 5.); VP pak na Svatodušní neděli (aby konfirmandi nebyli nuceni se
účastnit).
O prázdninách kurzy v Chotěboři a ve Vrbně, v Chotěboři v červnu rekreace pražských důchodců, v létě rodinné
rekreace.
V září se zavádí „šatna pro malé děti“ - během bohoslužeb je v kanceláři hlídají členky mládeže.
Od září občas doprovází na varhany Jan Roskovec – pod vedením dr. Čulíka se učí doprovázet chrámový zpěv.
Den díkůvzdání s VP 3. 10.
20. 10. odevzdán kostel jako „staveniště“ firmě ŠTUKO, která má provést generální opravu a kostel vymalovat.
Skoro každou sobotu se konají brigády.
Den reformace 31. 10. se opět slaví s VP.
Opravené věžní hodiny dány do provozu 30. 11.
1. Advent je opět s VP, frekvence vysluhování se zvyšuje.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost s jmenovitými dárky pro děti, dortové odpoledne; bohoslužby s VP na 1. a 2.
svátek
31. 12. oslavila sestra Terschová 70 let (*1912)
Statistika: křty: 9; sňatky: 5; pohřby:13; mírně se zvyšuje průměrná účast na bohoslužbách. 60-70; o svátcích kolem 100

Rok 1983 začíná bohoslužbami s VP.
Shromáždění v týdnu nezměněna: Út večer se střídá: 1 v měsíci staršovstvo (19:00); 1x měsíčně přípravka NŠ; 1x
měsíčně studijní biblická (19:00, Heller); St večer mládež; Čt sborová biblická (19:00); Pá odpoledne děti; 1x měsíčně
pátečníci v 18:00 konfirmační příprava v Ne, protože není možné nalézt jiný termín v týdnu... posléze nalezen termín ve
středu později odpoledne
Zpěv z nového zpěvníku dělá potíže, je potřeba se písně učit. Proto vždy jedna píseň celý měsíc, aby „přešla do
krve“.
VP se koná i na neděli Estomihi 13,.2.; další zvýšení frekvence vysluhování.
Na Pondělí velikonoční odstraněno lešení, po stavbě zůstal značný nepořádek, úklidové brigády na denním
pořádku.
Konfirmace (+křest) tradičně na neděli Exaudi, VP na Svatodušní neděli.
Po prázdninách VP slavena 11. 9., pak na den Reformace (30. 10.).
Čtvrteční biblické se občas konají v bytech těch, kdo nemohou na faru (u br. Urbánka).
Od října doprovází na varhany br. Ing. Pavel Gregora.
1. Advent – VP.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost + dortové odpoledne; Na 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, bohoslužby také na
poslední den v roce (od 17:00), jako vždy dosud
Statistika: křty:2; sňatky:4; pohřby: 15; průměrná účast 60-70, max. o svátcích 110

Rok 1984 začíná bohoslužbami s VP.

Schůzky v týdnu: Út střídavě – 1. v měsíci staršovstvo (19:00); 1x měsíčně přípravka NŠ; 1x měsíčně biblická studijní
(19:30, Heller); St odpoledne konfirmační příprava, večer mládež; Čt sborová biblická (19:00); Pá odpoledne děti, 1x v
měsíci pátečníci v 18:00.
Bratr Nerad se nabízí, že bude roznášet literaturu, která ladem leží ve sboru.
Varhanní doprovod Ing. Pavel Gregora.
Do kanceláře je zaveden reproduktor z kostela, takže rodiče nemluvňat mohou poslouchat kázání.
14. 9. zemřel RNDr. Ladislav Urbánek, emeritní kurátor.
Sborový zájezd do Chotěboře se plánuje na víkend 18. - 20. 9.
Ve sborové místnosti uspořádána výstava výtvarných prací mladých členů sboru, vernisáž 24. 3.
Výroční sborové shromáždění 25.3. s volbou celého staršovstva na dalších 6 let. Na ustavující schůzi kurátorkou
zvolena Eva Sedliská a místokurátorem Josef Krčmář.
Agenda ČCE vytištěna v Německu, zároveň rodinný zpěvníček Zpívejte Hospodinu; slavnostně předáno u Martina ve
zdi na květnou neděli v podvečer.
Konfirmace tradičně na neděli Exaudi (3. 6.), VP až na Svatodušní neděli (10. 6.).
Pražský senior B. Otřísal přijal slib staršovstva na neděli sv. Trojice
Ekumenický překlad Bible hotov, sbory píší objednávky na výtisky 1. celistvého vydání, tištěného v Německu.
V letních měsících občas doprovází zpěv J. Roskovec a A. Fendrychová.
Na podzim stále pokračují brigády na dodělávkách oprav a úklidu.
Na Den vděčnosti (29. 9.) a Den reformace (28. 10.) se slaví VP.
Adventní odpoledne pro seniory na 2. Advent a dortové odpoledne pro děti na 3. Advent
Vánoce: 4. Advent Vánoční slavnost; 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31. 12. bohoslužby v podvečer
Statistika: křty: 6; sňatky: 0; pohřby: 14; průměrná účast 60-65, o svátcích 80-110

Rok 1985 začíná bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: Út staršovstvo v 19:00 první v měsíci, 1x měsíčně přípravka, 1x měsíčně studijní biblická (19:30,
Heller); St opět starší a mladší mládež po sobě; Čt sborová biblická hodina v 19:00 – občas se koná v bytě těch, kdo se
na faru nedostanou; Pá odpoledne děti a 1x měsíčně pátečníci v 18:00; 1. neděle v měsíci odpoledne schůzka
křesťanské služby – spíš jsou to schůzky důchodců
Na varhany pravidelně doprovází Ing. Pavel Gregora, občas J. Roskovec, A. Fendrychová.
VP: koná se skoro každý měsíc: v postě, o Velikonocích (VPá, Ne, Po), Svatodušní neděle, před prázdninami, po
prázdninách, Den vděčnosti, Den reformace, 1. Advent, Vánoce (1. a 2. svátek).
Od roku 1980 se v úklidu sborových prostor střídají členové sboru – především členky staršovstva, manželky
starších.
Služby presbyterů při bohoslužbách (příchod 9:15, vítání u dveří, vybírání sbírky a její spočítání a odevzdání
pokladníkovi, služby u VP.
Výroční sborové shromáždění 24. 3.
Úklidový zájezd do Chotěboře 30. 4. - 3. 5. - s velikou účastí dětí; 5. 5. opět pracovní neděle.
František Nerad oslavil 90. narozeniny, v dubnu 80. narozeniny br. Straka.
Pracovní neděle 5. 5. - bohoslužby večer.
V září byl sboru doručen dopis z Holandska, z města Oss: členové tamního protestantského sboru by chtěli navázat
přátelství. O víkendu 11. - 15. října přijelo na návštěvu asi 11 lidí. Od tohoto data se počítá naše přátelství s členy
Passkerk Oss.
Zájezd do sboru Vysoká u Mělníka v neděli 27. 10. - v rámci pomoci slabým sborům. Ve vesnici je veliká toleranční
katedrála (v interiéru natáčen film o J.A. Komenském). Sbor se však schází v malé místnosti fary, místních účastníků
bohoslužeb je 5-8. Velmi smutný dojem.
Příprava na další etapu oprav sborových budov – konají se sobotní brigády.
Vánoce: 2. Advent dortové odpoledne doplněné divadlem pro děti (loutkové, mládež), 3. Advent vánoční slavnost.
4. Advent je 24. 12. 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31. 12. Ne – bohoslužby

Statistika: křty: 1; sňatky: 1; pohřby: 10; konfirmace nebyla; průměrná účast 50-80

Rok 1986 začal bohoslužbami s VP. SR pořádá kurzy ve Vrbně pro mládež od 18 let, v Praze pro laiky.
Schůzky v týdnu: 1. Ne v měsíci odpoledne Křesťanská služby – pro důchodce; Út 1. v měsíci staršovstvo v 19:00, 1x
měsíčně přípravka NŠ a 1x měsíčně biblická hodina studijní (19:30, Heller), St večer mládež, Čt večer sborová biblická
hodina, Pá konfirmační příprava odpoledne, 1x měsíčně pátečníci v 18:00; So odpoledne děti – (nenašel se termín v
týdnu)
Varhany: pravidelně doprovází Ing. Pavel Gregora, občas vypomáhá J. Roskovec a A. Fendrychová.
VP: Nový Rok, 1. postní, Velikonoce (3x), Svatodušní Ne, Před prázdninami, po prázdninách, Den Reformace, 1.
Advent, Vánoce (2x).
Výroční sborové shromáždění na Květnou neděli 23. 3.
31. 3. zemřela Ruth Součková, vdova po prof. J. B. Součkovi; poslední rozloučení 11. 4.
Sborový den 13. 4. - dopoledne kázal Pavel Pellar z Plzně, odpoledne přednášel konsenior pražský, Pavel Smetana.
Další návštěva Vysoké u Mělníka 25. 5.
Holanďané z Oss přijeli na víkend 6 – 8. 6.
13. 7. zemřela presbyterka Helena Koželuhová.
Křty se zasazují do bohoslužebného shromáždění – po kázání (ne už po bohoslužbách, jako dosud).
Sborový zájezd do Chotěboře 19. - 21. 9.
Začíná se se schůzkami seniorů – v úterky od 15:00 (po vzoru Holanďanů), prozatím paralelně běží křesťanská
služba 1. Ne v měsíci odpoledne.
Vánoce: 4. Advent dopoledne vánoční slavnost, odpoledne hra pro děti + dortové odpoledne, 1. a 2. svátek
bohoslužby s VP, 31. 12. podvečerní bohoslužby.
Statistika: křty. 5; sňatky“ 1; pohřby: 6; průměrná účast 60-80.

Rok 1987 začíná bohoslužbami s VP.
Bratr farář PhDr. Bohuš Hrejsa oslavil 4. 1. 80. narozeniny.
Schůzky v týdnu: 1. Ne v měsíci křesťanská služby (převážně senioři) Út odpoledne senioři; 1x měsíčně přípravka; 1.
úterý staršovstvo (19:00); 1x měsíčně studijní biblická (19:30, Heller); St mládež (2x) Čt večer sborová biblická, Pá
odpoledne konfirmační příprava, 1x měsíčně pátečníci (18:00), So odpoledne biblická hodina pro děti
Farář Vetter administruje Libčice + Kralupy (D. Rotkovská na mateřské dovolené), oba sbory se díky tomu sbližují.
Ve sboru občas vypomáhá čtenými bohoslužbami Matouš Sedliský.
Odpoledne pro děti v Ne 5. 4., (divadlo a pohoštění).
Výstavy ve sborové místnosti: březen – duben obrazy Máši Šormové, červen obrazy Věry Pavláskové.
Úklidový zájezd do Chotěboře 29. 4. - 3. 5.
Běží oprava kostela a fary – doprovázená častými sobotními brigádami.
Návštěva Holanďanů z Oss na víkend neděle Exaudi (26.-28. 5.), organizované odpoledne.
Od září se mění hodina sborových biblických hodin: začátek v 17:00 Na biblické docházejí převážně staří členové
sboru, pro něž je 19:00 pozdě.
Konfirmace je na podzim: 25. 10. (Den Reformace).
Úklidová brigáda v Chotěboři – den – 3. 11.
Seniorátní den mládeže se konal ve Střešovicích v sobotu 14. 11.
Synod ČCE zvolil nového synodního seniora Josefa Hromádku z Frýdku-Místku.
Vánoce: 4. Advent dopoledne vánoční sborová slavnost, připravená dětmi, odpoledne pro děti divadlo (hraná
pohádka, dosud ve sborové místnosti); 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31.12. bohoslužby

VP vysluhována: 1. 1.; 1. postní; Velikonoce (3x); Exaudi (s Holanďany); Svatodušní neděle; před prázdninami;
konfirmace; 1. Advent; Vánoce(2x)
Statistika: křty: 7; sňatky: 2; pohřby: 10; průměrná účast lehce stoupá: 60-80; svátky: 80-100

Rok 1988 začíná tradičně bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: 1. Ne v měsíci odpoledne křesťanská služba (pro seniory); 1. Út v měsíci v 19:00 staršovstvo, 1x
měsíčně studijní biblická hodina (19:30, Heller); odpoledne v 15:00 senioři; St večer mládež (jedna); Čt v 17:00 sborová
biblická hodina; Pá 1x v měsíci přípravka, 1x měsíčně pátečníci v 18:00; So odpoledne děti – od září v Pá odpoledne.
Výroční sborové shromáždění 13. 3,
Holanďané z Oss 12. - 15. 5. Připraven sobotní výlet do Tábora a Chýnova (krápníková jeskyně, hřbitov s řadou
náhrobků od sochaře Bílka, který odtud pochází); diskuse na domluvené téma se společnou večeří.
Z chrámové předsíně byla ukradena kasička s penězi za tisk a drobnými dary. (Od té doby kasička přišroubována ke
stolu.).
V červnu zájezd do Libčic (Vetter administruje sbor) na schůzku středního věku ve statku u Millerů v Holubicích.
Pokračuje oprava kostela – četné sobotní brigády.
Vánoce: 4. Advent Vánoční slavnost, odpoledne pro děti divadlo a pudink, na Štědrý den dopoledne bohoslužby; na
1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31. 12. bohoslužby v podvečer.
VP vysluhována: 1. 1.; 1. postní; Velikonoce (3x); s Holanďany (Exaudi); před prázdninami; po prázdninách; den
Reformace;, 1. Advent; Vánoce 2x.
Statistika: křty: 4; sňatky: 0; pohřby: 10; poněkud stoupá účast na bohoslužbách; průměrně 80-90; svátky 90-110.

Rok 1989 začíná bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: Út vždy v 15:00 senioři; 1. v měsíci staršovstvo (19:00); 1x měsíčně biblická hodina studijní St 20:00
třicátníci (později ne pokaždé) Čt 17:00 sborová biblická hodina, 19:00 mládež Pá odpoledne děti; 1x měsíčně pátečníci,
1x měsíčně přípravka NŠ; 1. Ne v měsíci odpoledne stál křesťanská služba – nyní převážně pro seniory
Krátce po svých 82. narozeninách zemřel první farář sboru PhDr. Bohuš Hrejsa (14. 1.).
Situace vedoucí síly státu je nepevná; příklad: byl odejmut souhlas dvěma vikářům (Zvonimíru Šormovi a Pavlu
Pokornému) a během dvou týdnů – po protestu – vrácen.
Zemřel emeritní synodní senior Václav Kejř.
Chystá se první zájezd sboru do Holandska, do Oss. Holandští přátele každému zájemci o cestu poslali jmenovité
pozvání a poslali peníze na cestu. Tady si účastníci zájezdu museli vyřídit pas, výjezdní doložku (povolení cesty) a
devizový příslib...
Varhaníkem je Ing. Pavel Gregora, občas vypomáhají Iva Jankovská a Alena Fendrychová.
Na bohoslužby chodí i cizinci – manželé Namblardovi (z francouzského vyslanectví) a manželé Petersonovi (USA) a
účastní se i některých sborových akcí. Bohoslužby se překládají do angličtiny (J. Vetter dodává předem písemná kázání),
často překládal farář B. Sedliský.
J. Vetter dále administruje Libčice (a Kralupy), občas vypomáhá čtenými bohoslužbami Matouš Sedliský.
V únoru zemřel místokurátor Ing. Josef Krčmář, místokurátorkou zvolena L. Roskovcová.
Konfirmační příprava začala po Velikonocích – ten rok časných – vždy v úterý).
Farář Bohumír Sedliský zemřel náhle 27. 4. jeho úkolu překládat cizincům se ujali střídavě členové sboru (br.
Pavlásek, L. Roskovcová).
Zájezd do Oss se uskutečnil 30. 4. - 9. 5. Po návratu účastníci cesty referovali na sborovém odpoledni v Ne 14. 5.
Stále se opravuje kostel – na věži je umístěno pozlacené husitské slunce uvnitř s kalichem. Časté sobotní brigády.
Návštěva v Holubicích u Millerů se stává tradicí.
V červenci začala pracovat obnovená Diakonie ČCE.
Po prázdninách sborový den 17. 9.: Bohoslužby s VP, odpoledne od 15:00 program, paralelně i pro děti.
Jaroslav Vetter je na konventu Pražského seniorátu zvolen konseniorem a zároveň synodálem.
Zemřela Jarmila Hrejsová (choť faráře B. Hrejsy)

VYPUKLA REVOLUCE – v té době právě zasedal synod (J. Vetter přítomen). Synodní senior Josef Hromádka hovořil z
balkónu Melantrichu.
Pátečníci na své schůzce debatují o synodu i o politických událostech.
1. Advent loutkové divadlo pro děti odpoledne.
Sbor pořádá řadu setkání a schůzí. Prohlášení k případné účasti synodního seniora ve vládě (k tomu došlo, ½ roku
byl Josef Hromádka členem vlády, vzdal se církevního mandátu, jeho funkci převzal náměstek Pavel Smetana). Píše se
do Holandska,navazují se kontakty se sborem v Lipsku, prozatím písemné. Zaznamenán náhlý nárůst účasti na
bohoslužbách – přes 100 (což však dost rychle pominulo).
Staršovstvo se schází po každých bohoslužbách, přemýšlí se, zda nezaložit sborovou pobočku OF – naštěstí
rozhodnuto připojovat se k místním pobočkám. Posílá se dopis na podporu volby Václava Havla prezidentem.
Vánoce: 3. Advent vánoční slavnost a odpoledne pohádka pro děti i dospělé (již v kostele); 4. advent je 24.12.,
bohoslužby dopoledne, na 1. i 2. svátek bohoslužby s VP.
Statistika: křty: 2; sňatky: 3; pohřby: 10; průměrná účast 70 (svátky ke 100); 1-2x ročně hudební neš-pory; VP 1.1.; 1.
postní, Velikonoce (3x), před odjezdem do Oss, Svatodušní neděle, před prázdninami, po prázdninách, Den
Reformace, 1. Advent, Vánoce 2x

Rok 1990 – vděčnost za svobodu pocítili všichni účastníci bohoslužeb s VP 1.1.
Schůzky v týdnu: Út odpoledne senioři, od 15:00 konfirmační příprava, 1. v měsíci staršovstvo v 19:00; (farář Vetter
připravuje program staršovstva, rozmnožený si jej presbyteři mohou vyzvednout v Ne před schůzí) St v 20:00 třicátníci
Čt sborová biblická hodin v 17:00, mládež v 19:00; Pá odpoledne děti, 1x měsíčně pátečníci v 18:00, obvykle 1. Ne v
měsíci křesťanská služba; knížky z KALICHA prodává David Sedliský.
Změna! Farář Vetter přiděluje psaní ohlášek presbyterům, střídají se po měsíci.
Na bohoslužbách jsou stále přítomni někteří cizinci, pokračuje se v překládání kázání do angličtiny.
První společné shromáždění s katolíky – u Norberta, čtvrtek 25. 1., druhé je u nás 8. 3.
Hostem únorové nedělní křesťanské služby je Jiřina Šiklová, hovoří o V. Havlovi.
Hostem na kazatelně 25.2. bylas významná francouzská teoložka Christianne Dieterle.
Pražským seniorem se stal Jiří Lejdar, seniorátním kurátorem MUDr. Zdeněk Susa.
Výroční sborové shromáždění 25. 3. je s volbou staršovstva na dalších 6 let. Na ustavující schůzi je kurátorkou
zvolena Lydie Roskovcová, místokurátorem Ing. Tomáš Fendrych.
Ohlášky střídavě čtou sice presbyteři, většinou je však píše farář Vetter, změna moc nefunguje. Od dubna jsou psány
na psacím stroji na volné listy A-5, které se vkládají do pořadače.
Další přestavba topení v kostele (už asi čtvrtá). Zavádí se topení pod lavicemi v trubkách. Přípravné práce i následný
úklid opět brigádníci.
Asi čtvrt roku ve čtvrtek od 19:00 učili na faře angličtinu (bezplatně) manželé Petersonovi. Od května 1990 se
přestěhovalo vyučování do soukromí a ve Čt v 19:00 se začala scházet mládež.
Začal vycházet časopis pro mládež Bratrstvo a nezávislý evangelický měsíčník Protestant.
Připravuje se Sjezd (nejen) evangelické mládeže na 7. - 9. října v Liberci. Od té doby každoročně, střídavě v Čechách
a na Moravě, první víkend v říjnu.
Na Petřinách se chystá otevření křesťanské mateřské školky, ta se však dlouho neudržela.
Návštěva z Oss na přelomu dubna a května. V sobotu výlet, jeden večer společná diskuse na dané téma. Holanďané
se rozhodli financovat opravu varhan (některé součástky nutno dovézt z Německa). Je předělávána pneumatická
traktura na elektrickou, opravy se účastní i členové sboru pod vedením Ing. J. Bíci. Holanďané dovezli jako symbolický
dar rovněž jednu píšťalu, která je jako památka připevněna na korpusu varhan.
Konají se první svobodné volby, členové sboru vypomáhají v komisích.
V červnu již tradiční návštěva u Millerů v Holubicích.
Biblické hodiny sborové (Čt) čas od času u Snopů.
SR vypisuje prázdninové kurzy, navíc také jazykové.
V září se otevírá v rámci Evangelické akademie (EA) Bratrská základní škola na Proseku, v průběhu krátké doby se
v rámci EA otevře řada škol, převážně se sociálním programem, v Praze, Brně, Náchodě.

Střešovický sbor nabízí vyučování evangelického náboženství ve školách Prahy 6 – s vyučováním pomáhají faráři
Vetterovi sestry Olmerová a Boublíková.
Na ETF je nával studentů – ubytování v Jirchářích nestačí, shání se pro studenty ubytování v rodinách.
Podzimní sborový zájezd do Chotěboře se uskutečnil společným autobusem 21. - 23. září.
Kostel je vymalován (zevnitř), imitace mozaiky je v apsidě a v postranním rozšíření lodi.
Od Adventu 1990 píše po 21 let sborové ohlášky Lydie Roskovcová.
Ordinace Jana Roskovce se uskutečnila na 2. Advent odpoledne (J. Roskovec začíná práci jako vikář v Českém
Brodě).
Koncem roku se vracejí manželé Namblardovi do Francie, na rozloučenou sboru věnovali staré ilustrované vydání
Bible.
Vánoce: 3. advent – v sobotu vánoční odpoledne pro děti, 4. Advent vánoční odpoledne seniorů, 1. a 2. svátek
bohoslužby s VP, 31. 12. v podvečer bohoslužby.
Na přelomu roku je veliké mezinárodní shromáždění studentů v Praze (Taizee), cizinci jsou ubytování v rodinách
pražských sborů.
Statistika: Není uvedena v ohláškách. Pro zajímavost – kostelní sbírky jsou 300-600 Kč, mř. 1000 Kč
VP: 1.1. poslední po Zjevení, 2. postní, Velikonoce (3) s Holanďany, Svatodušní neděle, uprostřed prázdnin, po
prázdninách, 30. 9., 28. 10., 1. Advent, Vánoce (2)

Rok 1991 začal bohoslužbami s VP, které vykonal tajemník SR pro zahraničí Christof Lange.
Schůzky v týdnu: Ne 1x v měsíci křesťanská služba (15:30); 1. Út v měsíci staršovstvo (19:00), senioři (15:00), St
třicátníci; jen jednou měsíčně; Čt sborová biblická (17:00), večer mládež; Pá odpol. děti, 1x měsíčně pátečníci v 18:00
Ukončení oprav kostela a fary – 17. 1. se dílo předalo.
SR pořádá řadu kurzů v lednových prázdninových dnech, na konci ledna farářský kurz.
Jarovský sbor zve zájemce ke konverzačním schůzkám v němčině či angličtině (Út odpol.).
V rámci Aliančního modlitebního týdne (který se koná od 20. let) shromáždění v Břevnovském chrámu sv.
Markéty, Vetter krátké kázání.
Zemřel člen strašnického sboru a člen představenstva Chotěboře, dr. Pavel Titěra (18.1.).
Plánuje se zájezd do holandského Oss 7. - 13. 5. – nyní se sbory navštěvují střídavě. Tentokrát se cestuje společně,
pronajatým autobusem; cena zájezdu cca 600 Kč.
Sborové odpoledne 10. 3. - vyprávění o cestě po Egyptě členů libeňského sboru.
Schůzky seniorů se konají ve čtvrtek od 15:00 (stejný den je biblická h. v 17:00).
Marta Zemánková, bohoslovka, káže poprvé 5. května.
Na zájezd do Oss odjíždí i farář Vetter s chotí – čtené bohoslužby br. Daněk.
Svatodušní neděle 15. 5. je sborové odpoledne, dojmy ze zájezdu do Oss.
Celopražský výlet NŠ se konal v sobotu 21. 5. (cíl – Karlštejn).
Víkendový sraz pražské mládeže ve Hvozdnici 25. - 26. 5.
V sobotu 1. června přijelo 6 členů evangelického sboru z Lipska pod vedením svého faráře br. Friedra Wünsche (již
předtím navázali písemný kontakt) k prvnímu seznámení. Rozhovor s nimi v So v 18:00 na faře.
Návštěva v Holubicích 14. 6.
Staršovstvo povolalo ke službě kostelníka Filipa Vettera.
Sborový zájezd do Chotěboře společně autobusem poslední víkend v září 27. - 29. 9.
Dny setkání křesťanů z Čech, Polska a Německa se koná v německém Zhořelci (Görlitz) se konaly 20. - 22. září,
organizuje seniorátní úřad.
Na praxi ve sboru je student ETF Tomáš Molnár.
Sjezd Kostnické jednoty 11. - 12. 10. v Brně (nesehnal se delegát ze Střešovic).
Účelová sbírka na nový koberec do kostela a na Diakonii ČCE.
Seniorátní sejití mládeže ve Hvozdnici se konalo 18. - 20. října.
V říjnu zahájeno vyučování náboženství ve školách, které mají zájem.

Zahájila činnost Akademická YMCA ve spolupráci s EA, přednáškové cykly v budově YMCA na Poříčí.
Sbor v Lipsku (zástupci na návštěvě v červnu) nabídl partnerství – zájezd 26. - 28. 10. asi 8 osob; farář Vetter se
účastní
Přátelé z Oss v dopise zvou delegaci ze sboru na slavnosti J.A. Komenského na jaře 1992 – mimo pořadí návštěv.
Vypisuje se další účelová sbírka: na ozvučení kostela, rozpočet je cca 20 000Kč.
Konfirmace 17. 10., současně křest a VP, VP je též na 1. Advent.
Zavádí se seniorátní adventní sbírka – na evangelizační práci seniorátu, konkrétně na obnovu kaple v Thomayerově
nemocnici, která bude ekumenicky sloužit.
Vánoce: 3. Advent vánoční slavnost, odpoledne pohádka; 23. 12. mají senioři vánoční odpoledne s večeří;
bohoslužby s VP na 1. a 2. vánoční svátek, 31. 12. podvečerní bohoslužby (sbírka na bohoslovce vynesla 1681 Kč)
VP: 1.1.; 2. postní; Velikonoce (2); Svatodušní svátky, před prázdninami, po prázdninách, konfirmace, 1. Advent,
Vánoce (2)
Statistika: křty: 12; sňatky: 7; Pohřby: 9; průměrná účast 60 – 70, svátky 80 – 95, průměrná sbírka750 Kč

Rok 1992 začal tradičně bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: Út 1. v měsíci staršovstvo, St odpoledne děti, konfirmační příprava, Čt 15:00 senioři, 17:00 sborová
biblická, 19:00 mládež; Pá: děti, 1x měsíčně pátečníci v 19:00
Ukončena sbírka na koberec, který bude položen středem kostela (v březnu); sbírá se na ozvučení kostela
(mikrofony a reproduktory); do dvou středních lavic budou umístěna sluchadla, označeny „U“, dále se vybírá na
Diakonii, připomíná se salár, aby se jeho placení neodkládalo až na prosinec. Výhodné je platit měsíčně – nebo alespoň
čtvrtletně.
Připravuje se 400. výročí narození J. A. Komenského v Uherském Hradišti 13. - 14. března.
Seniorátní porada křesťanské služby ve Střešovicích 15. 2.
Akademická YMCA pořádá přednášky, a sbírky na potřebné, např. boty pro školáky v Albánii; v březnu přednášel
prof. J. M. Lochman z Basileje, který při své návštěvě republiky také kázal ve Střešovicích (22. 3.) a sešel se se svými
přáteli.
Zemřel pražský senior, Jiří Lejdar – konsenior Vetter do nové volby přejímá funkci.
Na JJ se začíná vybírat již v postní době (je to ostatně letitá tradice ve Střešovicích.
Výroční sborové shromáždění 29. 3.
Velikonoce: na Zelený čtvrtek místo biblické příprava na VP; VPá a Neděle – VP, Po bohoslužby.
Oslavy 400 výročí narození J. A. Komenského se konají také 17. 5. na Vsetíně.
Student bohosloví M. Javornický káže 26.4. (Vetter v Počernicích).
Okamžitě poskytnut dar 3000 Kč obyvatelům Soloveckých ostrovů, sborový rozpočet se doplní dodatečně sběracím
listem.
Ve čtvrtek 14. května se místo biblické hodiny uskutečnila beseda s farmáři z Dánska, kteří se chtěli něco dozvědět o
evangelících v Čechách.
L. Roskovcová zvolena na mř. konventu (16.5.) do seniorátního výboru, seniorátním kurátorem Joel Pokorný.
Seniorem zvolen Blahoslav Hájek, jeho náměstky B. Pivoňka a J. Štorek.
Návštěva z Oss poslední víkend v květnu (28. - 31. 5. Exaudi); Holanďané dovezli látky, šatstvo a hračky. Textil byl
členům sboru prodáván za symbolický příspěvek do sborové pokladny.
Návštěva u Millerů v Holubicích 18.6.
O prázdninách občas hraje na varhany V. Roskovec.
10. Valné shromáždění konference evropských církví 1. - 10. září v Suchdole (L. Roskovcová delegátkou za ČCE) V
neděli 6. 9. navštívili delegáti různé pražské sbory – ve Střešovicích asi deset, po bohoslužbách rozhovor s nimi, na oběd
k členům sboru
Zájezd do Chotěboře 18. - 20. září, tentokrát se zúčastní i delegace přátel z Lipska.
Marta Zemánková ukončila studium na ETF a 6. října 1992 byla promována. Stala se vikářkou ve střešovickém
sboru; ordinována byla 22. 11. v mateřském sboru v Huslenkách.

Schůze staršovstva se od listopadu přesouvají na 1. pondělí v měsíci.
V Betlémské kapli se každý den (kromě neděle) konají krátké ekumenické bohoslužby v 17:00.
Václav Havel přednáší v kostele u Salvátora na téma: „Duchovní rozměr politiky“ ve čtvrtek 17. 12. ve 20:00.
Vánoce: o adventních nedělích jsou pro děti zavěšeny bonbony na držácích čísel písní, po bohoslužbách je učitelé
NŠ rozdávají. 4. Advent dopoledne sborová vánoční slavnost, dárečky pro děti a pro všechny členy vyrobila hvězdičky
sestra Milena Lichocká, odpoledne pohádka pro děti s pohoštěním (pudink); 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31. 12.
bohoslužby v podvečer.
Statistika: křty: 11; sňatky: 1; pohřby: 3; průměrná účast 60-70. svátky 90; konfirmace nebyla průměrná sbírka 650 Kč,
na bohoslovce 2200 Kč
VP: 1.1.; 5. po Zj.; 2. postní; Velikonoce 2x; s Holanďany, Svatodušní svátky, před prázdninami, uprostřed prázdnin; po
prázdninách; Den reformace; 1. Advent; Vánoce 2x

Rok 1993 začal dopoledními bohoslužbami s VP; odpoledne byla ekumenická bohoslužba v 16:00 v katedrále sv.
Víta, především k zahájení nového státu, po rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Kázal děkan
ETF Jakub Trojan.
Pohřební shromáždění jsou často v kostele – je již povoleno mít v kostele rakev.
Schůzky v týdnu: Po – 1. v měsíci v 19:00 staršovstvo; St odpoledne děti (také v Út); Čt: senioři (15:00); sborová biblická
h. (17:00); mládež (19:00); Pá odpoledne konfirmační příprava; 1x měsíčně pátečníci a 1x měsíčně třicátníci (19:00); na
podzim mládež v úterý.
Program na další měsíc se začátkem měsíce píše na lístky, které si účastníci bohoslužeb berou.
Sborová neděle 17. 1. - odpoledne beseda s vikářkou M. Zemánkovou; snaha konat sborové neděle každý měsíc
(namísto tzv. rodinných nedělí; děti mají svou NŠ, odpoledne je pro ně zvláštní program).
„Holandská skupina“ připravuje cestu sboru do Oss, jede se autobusem společnosti MAREK.
Kurzy: ETF pořádá extenze, SR kurzy pro laiky na konci ledna, farářský spolek farářský kurz.
Únorová sborová neděle 21. 2. - téma: celocírkevní heslo: Život v pravdě (J 18, 37b).
Diakonie ČCE organizuje sbírku na Bosnu, i šatstvo.
Pátečníci na své schůzce hostí prof. J. M. Lochmana: Duchovní situace Evropy v posledních desetiletích.
L. Roskovcová zvolena náměstkyní seniorátního kurátora J. Pokorného;, dále do synodního zastupitelstva a
synodálkou.
Oznámeny prázdninové rekreace a kurzy. Při jihočeském hudebním festivalu v Bechyni se pořádá Ekumenický
biblický kurz.
Sbor navštívil farář Wünsche s rodinou z Lipska, kázal 21. 3.
Sborová neděle 28.3. - prof. Heller :Starosti starozákonníka.
Vydává se sborový „oběžník“ - EVANGELÍK – od té doby vychází nepravidelně až dodnes, obvykle 2x ročně tzv
„Velký“, který se rozesílá, nyní každý měsíc „malý“ se sborovým programem a důležitými sděleními
Zájem o zájezd do Oss klesá – někteří se odhlašují...
Výroční sborové shromáždění 18. 4.
Pracuje se na novém systému odvodů do církevní pokladny – v naději, že brzy bude schválen nový zákon o vztahu
státu a církví.
Sborová neděle 25.4. zaměřena na Diakonii a pomoc potřebným. Připravuje se projekt patronátu nad Ústavem
pražského magistrátu pro ženy s kombinovaným postižením, který je ve Vlašské ulici č. 25. Ředitel Fanta hovořil o
tomto ústavu, sbor nabídl sestavu několika členek, které by dívky pravidelně jedno odpoledne navštěvovaly
(místoředitelka je dr. Jindřiška Schwarzová, manželka ředitele Diakonie).
Cesta do Oss 29. 4. - 2. 5.; o svých dojmech členové delegace vyprávěli při květnové sborové neděli.
Návštěva v Holubicích 18. 6.
O prázdninách řada kurzů (SR) a rekreací, brigády i v cizině (Německo).
Bratr Václav Kučera oslavil 14. 8. 90. narozeniny.
Připravuje se zájezd do Německa, Lipska, koná se 24. - 26. září, br. farář Vetter také.

V sobotu 11. září se koná v Libčicích slavnost k 130. výročí postavení kostela.
Náboženství se vyučuje opět formou biblických hodin pro děti na faře – ve školách není zájem, ani zájem rodičů.
Sbírá se kojenecké a dětské oblečení pro Bosnu a Chorvatsko (organizuje Diakonie ČCE).
Brigáda v Chotěboři svolána na 28. - 30. 10.
28. Synod ČCE na Vinohradech 20. - 24. 11. Přijat velmi důležitý dokument Hospodářské zabezpečení církve, podle
něhož má ČCE směřovat k finanční nezávislosti na státu. Na základě tohoto přijatého stanoviska zřízen Personální fond
(PF) pro zajištění finančních prostředků pro kazatele a další zaměstnance církve. PF má tvořit v běžném roce zajištění
výplat v roce následujícím. Pravidla pro využívání PF stanovena Statutem PF, jsou naprosto závazná a jakákoli změna
musí být schválena synodem. Tento synod také stanovil, jak se odvody sborů obsazených kazateli budou postupně
zvyšovat, aby do 5 let dosáhl částky, tvořící 75% mzdových nákladů. Toto usnesení se sice nesplnilo, ale PF existuje a
roční odvody se přece jen pomalu zvyšují.
Na Tolerančním hřbitově v Ruzyni brigáda (zarostlý plevelem), členové sboru se spojili se spolkem přátel Ruzyně a
Ochránci přírody.
Pořádá se sbírka na Bible pro Ukrajinu – vynesla 2648Kč.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost a odpoledne pohádka; vánoční odpoledne seniorů ve čtvrtek 23. 12. odpoledne, 1.
a 2. svátek bohoslužby s VP; Diakonie organizuje vánoční odpoledne pro bezdomovce, na což se sbírá vánoční cukroví
do balíčků pro ně. 23. 12. zemřel bratr Straka. Bohoslužby 31.12. v podvečer.
Statistika: křty: 7; sňatky: 0; pohřby: 6. průměrná účast: 80, svátky 100+, zvyšují se sbírky: 800 - 1000Kč
VP: 1.1.; 4. po zj., 1. postní; Velikonoce 2x; před odjezdem do Oss; Svatodušní svátky, před prázdninami, po
prázdninách, den reformace, 1. Advent; Vánoce 2x

Rok 1994 začal v sobotu, bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: Po: 1. v měsíci staršovstvo v 19:00; Út mládež (která v průběhu roku mění datum a hodinu schůzek); St
odpoledne děti, konfirmandi 17:00 Čt v 15:00 senioři (scházejí se podle počasí, ne při velkých mrazech a náledí);
sborová biblická hod. v 17:00;, v 19:00 ob týden třicátníci; Pá děti, 1x v měsíci v 18:00 pátečníci; do Ústavu ve Vlašské
docházejí na návštěvy cca 3-4 starší sestry, střídají se. Rodinná neděle jednou v měsíci nahrazuje setkání křesťanské
služby: bohoslužby s dětmi, po bohoslužbách pohovor s čajem a kávou; NŠ je paralelně s bohoslužbami – děti přicházejí
zpět po ohláškách; vyřizují poslání, které se po měsíci obměňuje; knížky z Kalicha prodává stále David Sedliský.
DOHODA O KŘTU – významný dokument o vzájemném uznání křtu mezi církvemi ČCE, římskokatolickou a CČH byl
podepsán 25. ledna 1994.
Vikářce Martě Zemánkové se narodil syn Jan (12. 2.; její starší dítě je dcera Anna).
Pořádá se homiletický seminář pro výpomocné kazatele (SR); ETF koná přednášky pro veřejnost.
Začalo se s opravou varhan (Holanďané opatřili součástky z Německa), pod vedením Ing. Bíci se účastnili členové
sboru.
Velikonoce: Čt při biblické v 17:00 příprava, VPá a Ne – s VP; PoV bez VP.
Výroční sborové shromáždění 10. 4.
Návštěva z Oss 28.4. - 1. 5.; tentokrát také autobusem; výlet po středních Čechách (Ml. Boleslav).
O Svatodušních svátcích trojitý křest (Ester Fendrychová, Tereza Hajná, Jan Zemánek).
Výlet NŠ pražského seniorátu v So, 28. 5. do Klánovic.
Návštěva prof. Stanislava Segerta z USA (bratr sestry Klimešové), setkání s třicátníky.
Sborová neděle v červnu (12. 6.) – potřeba hovořit o tom, jak dál (malá účast na hovoru po bohoslužbách).
Návštěva v Holubicích (17. 6.).
Během prázdnin se koná řada kurzů i rodinných rekreací, brigád pro mládež (i v cizině).
Děti ze sboru o prázdninách na pobytu na chalupě v Jizerských horách – organizuje Magda Štajfová.
Na Ruzyňském tolerančním hřbitůvku se konají brigády na jaře a po prázdninách.
Mládež se po prázdninách schází ve středu (namísto v úterý, jako dosud).
Ve sboru je na praxi bohoslovec Josef Hurta; také písničkář.
Návštěva z Lipska 16. - 18. 9.

Zájezd do Chotěboře 30. 9. - 2. 10.
Sborová návštěva sboru v Českém Brodě (farář Jan Roskovec) v Ne 5. 11.
Úspěšně dokončena oprava varhan – slavnostně uvedeny hudebními nešporami 3. adventní neděli 11. 12.; hrál
prof. Jan Hora.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost, odpoledne pohádka. Bohoslužby na 1. a 2. svátek vánoční s VP; 31. 12.
Statistika: křty: 5; sňatky: 1; pohřby: 5; průměrná účast: 50 – 70; zvedají se sbírky: 600 – 900, mř. vyšší – HDL: 2716 Kč,
bohoslovci: 3231 Kč
VP: skoro každý měsíc: 1.1., Septuagesimae, 1. a 4. postní, Velikonoce 2x; s Holanďany, před prázdninami, po
prázdninách, Den reformace, 1. Advent, Vánoce 2x

Rok 1995 -začal bohoslužbami s VP.
Schůzky v týdnu: jedna neděle v měsíci sborová; každou Ne děti po návratu z NŠ vyřizují sboru poslání na další týden,
mění se po měsíci; 1. Po v měsíci staršovstvo v 19:00; St: odpol. děti, pak konfirmandi, v 19:00 mládež; Čt 15:00 senioři,
17:00 sborová biblická hodina; 1x za 14 dní třicátníci ve 20:00; Pá:odpoledne děti, 1x měsíčně pátečníci; do Vlašské
návštěvy sester ve Čt 16:00
Mimořádná sbírka na stavbu kostela v ukrajinské Bohémce.
Zemřel nejmladší syn prof. Říčana, Rudolf (Roušek) 10. 2.
V březnu je v Praze prof. J. M. Lochman – přednáší na ETF vždy ve středu v 15:00, navštívil březnové pátečníky.
První školení o sborovém účetnictví, užívání počítačového programu.
Velikonoce: Čt místo biblické příprava na Velikonoce, VPá a Ne VP; Po bohoslužby.
Zájezd do Oss autobusem 27. 4. - 1. 5.; téma rozhovoru: Misie.
Konvent Pražského seniorátu v sobotu 13. května ve Střešovicích; J. Vetter zvolen po druhé konseniorem
Pražského seniorátu (seniorem zůstává B. Hájek).
Seniorátní dny mládeže se konaly 19. - 21. 5. v Hořovicích.
Celopražský výlet NŠ do Černošic v sobotu 3. 6.
Začal vycházet časopis ETF Teologická reflexe.
Založena Nadace jednoho světa, (založeno sbory Vinohrady a Jarov, Věra Lukášová) která chce pomáhat lidem z
chudých zemí prodejem výrobků; „Obchůdek jednoho světa“ ve sborovém domě na Vinohradech (Korunní 60).
Návštěva z Libčic na pátečnících 15. 6.
V létě se po třetí koná v Bechyni seminář „Duch a umění“ s tématem „Být spolu“
16. - 23. 7.
Během prázdnin kurzy a rekreace ČCE: Chotěboř, Běleč, Jánské Lázně.
25. výročí založení Chotěboře se slavilo v neděli 23. července (syn. senior Pavel Smetana).
Distribuci církevního tisku a prodej knih si vzal na starost bratr Jan Cejp
Zájezd do Lipska v menším počtu 15. - 17. 9.
Na varhany občas doprovází sestra Rebheinová.
Sborový zájezd do Chotěboře 6. - 8. října, tentokrát jednotlivě, již ne společně autobusem.
Šedesátiny bratra faráře Vettera sbor oslavil při páteční schůzce 10. listopadu.
Synod ČCE 16. - 20. 11. na Vinohradech; nyní je volen na 4. roky, zasedání je každý rok. také předsednictvo synodu
je na dobu 4 let. Předsedou synodu zvolen Daniel Ženatý z Nového Města na Moravě.
Konfirmace na 1. Advent (3. 12.), spojená s VP, podle přání konfirmandů.
Slavnostní otevření ETF v budově „Marathonu“ v Černé ul.; 1. Advent 3. 12. - Bohoslužby u Salvátora a v nové
budově odpoledne od 14:00.
Mimořádné sborové shromáždění 2. Advent 10. 12., při kterém zvolena za kazatelku sboru Marta Zemánková.
Vánoce: 3. Advent Vánoční slavnost a odpoledne pohádka pro malé i velké; 23. 12. vánoční večeře pro seniory (So);
24. 12. bohoslužby (Ne); 1. a 2. svátek bohoslužby s VP; 31. 12. - Ne
Statistika: křty: 4; svatby: 3; pohřby: 6; průměrná účast: 65 – 85 (mimo léto); svátky 80 – 100; sbírky blíží se 1000Kč;
HDL: 2686Kč; solidarity: 2381Kč; Bohémka (kostel) 3616Kč

VP: koná se o círk. svátcích a přibližně jednou za 4 – 6 týdnů, podle ujednání staršovstva

Rok 1996 začal bohoslužbami s VP.
Pravidelné schůzky a úkony 1. Po v měsíci staršovstvo v 19:00; St odpoledne děti pak konfirmační příprava, mládež v
19:00; Čt senioři v 15:00 (při mrazech a náledí se nescházejí); sborová biblická hodina v 17:00; třicátníci v 20:00 (1-2x v
měsíci); Pá děti, NŠ paralelně s bohoslužbami, děti po návratu do kostela vyřizují sboru poslání, které se mění po měsíci;
1x měsíčně v 18:00 pátečníci; O prodej literatury se stará dr. Jan Cejp; církevní tisk mají na starosti manželé Popelovi;
pokladní Romana Plischkeová
Farář Jaroslav Vetter se rozhodl odejít do penze – chce, aby si sbor s předstihem vybral dobrého následovníka.
Není třeba spěchat. Z členů staršovstva se sestavila výběrová komise, která by měla vybírat kandidáty a oslovovat je,
pozvat do sboru ke kázání.
Mimořádná sbírka do pokladničky na nátěr oken fary.
Kurz pro laiky v Jirchářích koncem ledna, pro starší mládež v Křížlicích o pololetkách; farářský kurz začátkem února
(prof. Lochman).
Výroční sborové shromáždění 24. 3. s volbou celého staršovstva na dalších 6 let. Na ustavující schůzi byla
kurátorkou zvolena Lydie Roskovcová a místokurátorem Tomáš Fendrych.
Velikonoce – příprava na čtvrteční biblické hodině, VPá aNe bohoslužby s VP, Po bez VP.
Farář J. Vetter odjel po Velikonocích na tříměsíční studijní pobyt do Heidelbergu; ve sboru působí jáhenka Marta
Zemánková, veškerý sborový program běží normálně. ve věcech úředních zastupuje farář Miloš Rejchrt z Dejvic.
Několikrát kázal Mgr. Pavel Rybín, vystudoval bohosloví a byl ordinován, v současnosti mimo církevní službu (na
Svatodušní neděli vysluhoval VP).
Návštěva z Oss 26. - 29. 4.; sobotní výlet na Sázavu (Český Štemberk, sklárna v Tasicích, Sázavský klášter, závěr u
Smělých a Krčmářů na zahradě v Krhanicích); rozhovor: Sjednocování Evropy, drogy, přetechnizovaná společnost a co
na to církev? V neděli odpoledne hudební nešpory, pak rozhovor na závěr holandského pobytu. Po návštěvě
rozhodnuto, že o vzájemné styky obou sborů bude u nás pečovat komise, která vždy připraví návštěvu u nás, nebo cestu
do Oss.
Na schůzi staršovstva mř. 1. května pozváni i členové odstupující, dostali poděkování a kytičku.
Seniorátní výlet NŠ do Vráže u Berouna v So 6. 6.
V polovině července se vrátil farář J. Vetter ze svého studijního pobytu.
V nakladatelství Z. Susy vyšla knížka Jaroslava Vettera Ve tmě se blýská sekyra, dobrodružství podle knihy Soudců,
které JV psal před lety na pokračování pro děti ze sboru; ve sboru ji lze koupit s mírnou slevou.
Slavnostní ordinace prvních absolventů vikariátu – postgraduálního kurzu ČCE pro absolventy ETF, kteří se rozhodli
pro kazatelskou službu v církvi – se konala v neděli 1. 9. u Martina ve zdi.
Rodiče dětí se domlouvají s kazateli na termínu biblických hodin pro děti; těžká dohoda, vyučuje se třikrát v
týdnu; rovněž se rozbíhá konfirmační příprava.
Staršovstvo urgentně hledá někoho na úklid kostela a sborových prostor (50Kč/hod).
Setkání zástupců sboru s přáteli z Lipska v Jáchymově 27. - 29. září.
Sbírá se do pokladničky opět na kostel v Bohémce; stavba byla dražší, než se počítalo.
Pastorační středisko pražské arcidiecéze u sv. Vojtěcha v Dejvicích zve ke společným rozhovorům.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže v Českých Budějovicích 4. - 6. října.
Podzimní zájezd do Chotěboře se nepodařilo uskutečnit – místo toho v sobotu 5. 10. putování po některých
pražských sborech (Vršovice, Strašnice Jarov).
Slib staršovstva v Ne 13. 10. (senior B. Hájek).
Sborová návštěva v Holubicích u Millerů, Pá 18. 10.
Seniorátní dny mládeže v Soběhrdech 18. - 20. 10.
Farář Jaroslav Vetter administruje sbor Salvátor, má to být až do září 1997.
Zasedal synod ČCE (2. zased. 20.), kde prezentováno Prohlášení ke smíření Čechů a Němců, přijaté na 8.
celoněmecké synodě počátkem listopadu. Českoněmecká komise bude pracovat na společné verzi tohoto prohlášení.

Konfirmace na 1. Advent 1. 12. (s VP spolu s konfirmandy).
Vánoce: dětem bonbony z Adventního kalendáře (již několikaletá tradice); 4. Advent – vánoční slavnost, odpoledne
pohádka; 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP; 31. 12. bohoslužby v 17:00
Statistika: křty: 3; sňatky: 1; pohřby: 5 průměrná účast: 80 (v létě 40; svátky 100-140); sbírky: 800-1200Kč, HDL:
2519Kč; bohoslovci: 2223 Kč; JJ:13 000Kč

Rok 1997začíná bohoslužbami s VP. Při mrazech se vchod do kostela neotvírá a vchází se farou.
Schůzky v týdnu: Út odpoledne konfirmační příprava; St 1. v měsíci staršovstvo v 19:00; St odpoledne děti, Čt senioři
15:00, .při mrazech a náledí se nescházejí; sborová biblická hodina 17:00, 1-2x do měsíce třicátníci v 20:00; Pá: děti; 1x
měsíčně pátečníci; Ne – 3. v měsíci bývá rodinná (rozhovor po bohoslužbách, někdy odpolední program); NŠ paralelně s
bohoslužbami, děti na závěr bohoslužeb vyřizují sboru poslání, které se po měsíci mění. Do Vlašské docházejí starší
členky sboru; Cejp – literatura, časopisy Boublíková; pokladní Romana Plischkeová.
Komise pro styk s Holanďany připravuje zájezd do Oss 30.4. - 4. 5.; cestuje se pronajatým autobusem; téma
rozhovoru: 1) kázeň v církvi; 2) Smíření (v souvislosti II. Evropského setkání křesťanů ve Štýrském Hradci; Vetterovi
nejedou.
Výroční sborové shromáždění 23. 2.
Tragicky zahynul Ing. Matouš Sedliský – 11. 3.; rozloučení v sobotu 22. března v kostele.
Velikonoce: Ve středu pašije v kostele: hudba a úryvky z Bible; VPá a Ne Vel bohoslužby s VP, Po bohoslužby bez VP.
Senioři se občas scházejí u Snopových v bytě
Marta Zemánková složila 29. 4. farářskou zkoušku a obdržela dekret volitelnosti za farářku
Brigáda na úpravu pozemku okolo fary v pá odpoledne (16.5.).
Sborová beseda v neděli l5. června odpoledne, loučení s manželi Plíškovými; Jaromír Plíšek jmenován velvyslancem
v Rumunsku.
Na čtrnáctidenní praxi po 2. ročníku studia na ETF Lenka Ridzoňová.
Velké povodně – sbírky na postižené; sbíralo se po celé léto, konečná cifra dosáhla 45 000Kč.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže v Prostějově 3. - 5. října, téma: „Mezi proudy“.
Volební sborové shromáždění 21. září; volí se na 1 rok farář J. Vetter – odchází do důchodu k 1. 12. 1997 a podle
Řádů ČCE musí být volen každý rok; dále farářka Marta Zemánková na ¼ úvazku na 5 let; (oba zvoleni).
Návštěva v Hořovicích v neděli 5. října, kde jsou manželé Javorničtí (M. Javornický farářem).
Zájezd sboru do Chotěboře – autobusem; 10. - 12. října.
Do pokladničky se sbírá na léky do Bohémky, kam odjíždějí na ½ roku manželé Mostečtí; dr. Mostecká tam bere
léky. Vybralo se 5788 Kč.
Sousední sbor Dejvice otevřel slavnostně nově vybudovanou modlitebnu v suterénu církevního domu v ulici dr.
Zikmunda Wintra 19. 10. 1997.
J. Vetter administruje Kladno.
Presbyter Milan Bauman sám vybudoval nové osvětlení ve sborové místnosti – úspěšně slouží dodnes.
22. 10. zemřela po těžké nemoci členka staršovstva Eva Fendrychová.
20. - 23. 11. se konalo 3. zasedání 29. synodu, které volilo celou synodní radu na dalších 6 let. Synodním seniorem
byl zvolen Pavel Smetana, synodní kurátorkou Lydie Roskovcová.
Konfirmace a křest (2 děti a 1 konfirmandka) na 1. Advent.
Od konfirmace se schází mladší mládež v Út odpoledne
Vánoce: Jako každoročně pro děti je adventní kalendář s bonbony; 4. Advent vánoční slavnost, odpoledne pohádka
pro malé i velké; 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP, 31. 12. podvečerní bohoslužby.
Statistika: křty: 7; sňatky: 2; pohřby. 6; průměrná účast 80 – 90; (svátky až 120); sbírky: 1000 – 1500; HDL 2553Kč; JJ: 16
350Kč; povodně: 45000Kč; Solidarita sborů: 3042Kč; Bohémka léky: 5788Kč; bohoslovci: 2343Kč

Rok 1998 začal bohoslužbami s VP, sloužil ordinovaný presbyter Jiří Nečas z Jarova.
Schůzky v týdnu: Út odpoledne mladší mládež; St: děti odpoledne; následuje konfirmační příprava; 1. v měsíci
staršovstvo v 19:00; Ćt senioři 15:00; sborová biblická hodina 17:00; 19:00 mládež; Pá 1x měsíčně pátečníci 1xměsíčně
třicátníci; 1x měsíčně je rodinná neděle, kdy se sbor shromažďuje ve sborové místnosti ke kávě a čaji s rozhovorem, děti
mají svůj program; při významných narozeninách se oslavencům přeje a zpívá narozeninová písnička; NŠ paralelně s
bohoslužbami, na závěr vyřizují děti sboru poslání; do Vlašské chodí ve čtvrtky starší sestry (3-4 střídavě); časopisy
Boublíková; knihy Kučera (Cejp); pokladník M. Janáček.
Začal vycházet stručný měsíčník – Evangelík s programem na další měsíc (nerozesílá se).
V rámci modlitebního týdne „Za jednotu křesťanů“ společný modlitební večer s katolíky v úterý u Norberta od
18:00.
20 února zemřel MUDr. Jiří Holý a pohřben v úzkém rodinném kruhu.
Výroční sborové shromáždění 22. 2. - s opakovanou volbou J. Vettera na další rok.
Instalace Marty Zemánkové 22. 2. v 15:00 (Senior Blahoslav Hájek, návštěva z mateřského sboru Huslenky.
Brigáda na Tolerančním hřbitůvku v Ruzyni 28. 3.
Na Květnou neděli připravily bohoslužby děti se svými faráři; VPá a Ne – bohoslužby s VP, Po bohoslužby bez VP.
Vybírá se na holandskou návštěvu (na výlet i pohoštění).
Celiocírkevní shromáždění k 540. výročí založení JB v Letohradě 25. - 26. dubna.
Návštěva z Oss 30. 4. - 3. 5.; výlet na Berounsko.
Konvent Pražského seniorátu se konal v sobotu 16. 5. ve Střešovicích – volil se seniorátní výbor, seniorem Tomáš
Bísek ze Spořilova, seniorátním kurátorem Jan Ratiborský z Kobylis.
Výběrová komise pro dalšího faráře pozvala Pavla Pokorného z Trutnova ke zkušebnímu kázání na 21. 6.
Sborový zájezd do Chotěboře je 18. - 20. září.
Sjezd mládeže v Litoměřicích 2. - 4. října.
Sbírá se na povodně do druhého košíčku a na sběrací arch; staršovstvo rozhodlo, že dvě sbírky budou pravidelně 3.
týden v měsíci, určené na spolupráci se zahraničními sbory (Oss, Lipsko).
Návštěva z Lipska 9. - 11. 10. (farář Wünsche).
Farář J. Vetter končí administraci Kladna – zvolena tam Daniela Brodská.
Instalační shromáždění farářky D. Rotkovské a slib staršovstva v Libčicích 25. 10.
Třicátníci se na podzim začali scházet v rodinách, každý týden v úterý večer.
Synod ČCE na Vinohradech 19. - 21. 11.
Pavel Dvořáček, farář v Poděbradech, káže ve Střešovicích 22. 11. - zkušební kázání.
Do sousedních Dejvic instalováni manželé Abigail a Petr Hudcovi 22. 11.
Magdalena Smělá věnovala sboru adventní svícen, který od této doby v Adventu zažehujeme
Vánoce: 4. Advent je vánoční slavnost a odpoledne pohádka. Vlašská má také vánoční program pro hosty; Senioři
mají vánoční odpoledne 23. 12.; 1. a 2. svátek vánoční s VP; v neděli po Vánocích si Vetter vyměnil kazatelnu s
Hudcem; 31. 12. bohoslužby v podvečer.
Statistika: křty: 3; sňatky: 1; pohřby 6; průměrná účast: 75 – 85; svátky 90 – 110; VP se slaví přibližně 1x v měsíci (podle
rozhodnutí staršovstva) a o všech svátcích; sbírky: 1000 – 1400; HDL: 2786Kč; JTD: 2189Kč; solidarita sborů: 2132Kč; JJ
8800Kč;, povodně: 12242Kč

Rok 1999 začal bohoslužbami s VP. V podvečer (18:00) se konala ekumenická slavnost v bazilice sv. Jiří na
Pražském hradě, přenášela ji televize.
Schůzky v týdnu: 1x měsíčně rodinná neděle (obvykle 3.); NŠ paralelně s bohoslužbami, děti na závěr vyřizují sboru
poslání; 1. St v měsíci staršovstvo (19:00); třicátníci se scházejí v úterky po rodinách, děti ve St odpoledne, pak
konfirmační příprava, senioři ve Čt v 15:00, sborová biblická ve Čt 17:00, Pá 1x v měsíci pátečníci, někdy i děti; 1x
měsíčně v So 14:00 Víra a světlo; při významných narozeninách se oslavencům přeje a zpívá narozeninová písnička;
časopisy Boublíková, knížky Kučera, pokladník M. Janáček.
Uplynulo 10 let od smrti 1. faráře dr. Bohuše Hrejsy a 100 let od narození Lydie Neradové, dlouholeté presbyterky.

Archová sbírka na postižené tajfunem a zemětřesením.
Pořizuje se zvuková izolace sborové místnosti (od kostela, aby NŠ nerušila bohoslužby).
Výroční sborové shromáždění 14. 3. - volební, volí se nový farář, jediným kandidátem je Pavel Pokorný z Turnova,
který byl naprostou většinou zvolen, a od 1. 8. se stal 1. farářem sboru
Velikonoce: VPá a NeV s VP, Po bohoslužby.
Sbírá se na Kosovo – 2. košíček, archová sbírka
Hudební nešpory v Ne 25. 4. (O. Roskovec, L. Peterková, A. Fendrychová vede příležitostný pěvecký sbor).
Návštěva v Oss – 29. 4. - 2. 5.; auty.
Diakonie ČCE a další charitativní ústavy jsou v potížích – dotace o 20% nižší. Sbírky!
Sestra L. Boublíková se stará o Toleranční hřbitůvek v Ruzyni, sbor se má přidat na brigádu
Vetterovi se přestěhovali z fary do bytu na Červeném Vrchu, fara se upravuje pro nového faráře a jeho rodinu.
Protože farář nebydlí na faře, zavádějí se pevné úřední hodiny (farář Vetter nebo farářka Zemánková): Po, St, Čt, Pá: 10
– 12.
Pokorní se mají stěhovat v So 24. 7. Pavel Pokorný odjíždí na roční pobyt do USA – v rámci školení nemocničních
kaplanů (jejich služba se má zavádět i u nás); sbor sbírá na pomoc při pořizování letenek. Farář Vetter v době
nepřítomnosti P. Pokorného bude sloužit ještě další rok jako penzista; takže musí být volen na další rok, mimořádné
volební sborové shromáždění 12. 9.: Volena také Marta Zemánková na úvazek 65% do července 2000.
Konfirmace 5. 9.; tři konfirmandi byli pokřtěni (celkem 5: Eva Nedvědová, Tomáš a Petr Kočnarovi, Václav Dvořák,
Šimon Veis). S konfirmandy byl také Jonáš Plíšek, s rodiči na vyslanectví v Rumunsku, J. Vetter jej připravoval
korespondenčně. Jeho konfirmace proběhla později, při zimní dovolené jeho rodičů.
Zájezd do Chotěboře 17. - 20. 9.
Na faře končí rekonstrukce; do konce května 2000 tam budou bydlet podnájemníci z Brna; (aby dům nebyl
prázdný).
Vybírá se na postižené zemětřesením v Turecku (celkem 10654Kč).
Začíná další konfirmační příprava.
Návštěva Holubic 15. 10.
.Synod ČCE 18. - 21. 11.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost, odpoledne pohádka; vánoční sejití seniorů 23. 12. odpoledne; 1. a 2. svátek
bohoslužby s VP; 31. 12. bohoslužby v podvečer
Statistika: křty: 8; sňatky: 0; pohřby. 6; průměrná účast: 70 – 90; svátky až 110; sbírky: 1500 – 2000Kč; JJ: 14250Kč;
HDL: 3441Kč; Turecko 10 654Kč

Rok 2000 – 1. 1. bylo v sobotu, bohoslužby se nekonaly. První VP v roce 8. 1., kdy také byla konfirmace Jonáše
Plíška.
Schůzky v týdnu: jedna Ne v měsíci rodinná (po bohoslužbách rozhovor ve sborové místnosti, občas i s hostem); NŠ
paralelně s bohoslužbami, na závěr bohoslužeb děti sboru vyřizují poslání; děti ve St odpoledne, konfirmační příprava
později odpoledne; 1 St v měsíci staršovstvo v 19:00; třicátníci se scházejí po rodinách v Út; Čt senioři v 15:00, sborová
biblická v 17:00, v 19:00 mládež; Pá 1x v měsíci pátečníci v 18:00
SR pořádá kurzy pro mládež v únoru v Křížlicích.
FS Nusle slavil 70. výročí vzniku sboru 16. 1.
Marta Zemánková nastoupila na mateřskou dovolenou (od února).
Letní kurzy, rodinné rekreace a mládežnické brigády se oznamují s velkým předstihem – je z čeho vybírat.
Výroční sborové shromáždění 5. 3.
Květná neděle (16. 4.) - křestní, konfirmandi se zapojili do průběhu bohoslužeb.
Velikonoce: VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV bohoslužby bez VP.
Návštěva z Oss 4. - 7. 5.; téma rozhovoru: Úloha církve v demokratické a měnící se společnosti; Pá podvečer; So
výlet, Ne hudební nešpory, pak rozhovor u kávy a čaje.
Zemřel bratr dr. Jan Cejp, dlouholetý člen staršovstva.

Staršovstvo shání dobrovolníka, který by se ujal distribuce knížek po br. Cejpovi.
Data konání synodů ČCE se přesunula na 1. polovinu roku – z listopadu na květen či červen
Začátkem června se vrátil farář Pavel Pokorný ze studijního pobytu v USA, poprvé kázal a vysluhoval VP na
Svatodušní neděli 11. 6. a ujal se funkce 1. faráře sboru.
Další snížení prostředků pro Diakonii (a jí podobných institucí) – o 17 – 20%. Pořádají se mimořádné sbírky.
Svatopluk Karásek pořádá evangelizační kurz v Želivském klášteře (18. - 20. 8.): Umění misie. Misie nebo duchovní
nátlak. Umění naslouchat a jiné
V létě vznikl z iniciativy několika členů střední generace projekt „KOPEC“ - koordinační centrum pomoci
nezaměstnaným. Jeho cílem je zprostředkovat bezplatně práci, nejen pro křesťany. Spočívá na spolupráci všech
evangelických církví, vytváří se databáze, do níž mají být zařazeni jak nezaměstnaní, tak podnikatelé, nabízející volná
místa. Ve Střešovicích pak každý měsíc vznikají dva seznamy s informací o nezaměstnaných a o volných místech, které
se rozesílají zájemcům. Ve Střešovicích se projektu věnují dvě presbyterky, Alena Fendrychová a Anna Hánová.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže v Chrudimi 6. - 8. 10.
Podzimní zájezd sboru 22. - 24. 9. je nikoli do Chotěboře (popletli náš sbor s Strašnickým), ale do Čímy na dobříšsku,
ubytovacího domu bratra faráře Samuela Hejzlara (blízko od Prahy).
Na Tolerančním hřbitůvku se začalo s opravnými pracemi a budováním zdi. (Spolek přátel Ruzyně se významně o to
zasadil.).
Shromáždění k 500. výročí narození Jana Augusty Litomyšli 10. 9.
Do pokladničky se sbírá na Diakonii v Krabčicích (dostala pouze 40% místo slíbených 70%), celkem sebráno 5142 Kč.
Sbor Praha – Kliment si připomněl 150 výročí založení 29. 10.
J. M. Lochman představil v Kalichu svou knihu pamětí: Oč mi v životě šlo 30. 10.
Instalace faráře Pavla Pokorného 26. 11. v 15:00 (konseniorka L. Mamulová).
Farář Pavel Pokorný se stal členem komise pro vikariát a podílí se na přípravě vikářů pro službu kazatelů v ČCE.
Na Tolerančním hřbitůvku v Ruzyni dokončeny práce na obvodové zdi. Nutno brigádně uklidit po řemeslnících. 2.
adventní neděli slavnostně předáno dílo v 11:15.
Prodávají se závěsné kalendáře, které namalovaly děti z Motolské nemocnice.
Vánoce: 3. adventní neděli odpoledne pohádka. Dárky pro děti obětavě obstarává Olga Brožová; Vánoční odpoledne
seniorů 23. 12. (So); Vánoční slavnost – dětské divadlo - na Štědrý den (4. Advent); 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s
VP, 31.12. neděle, bohoslužby.
Statistika: křty:10; sňatky: 0; pohřby: 6; průměrná účast: 80 – 90, svátky 90 – 110; VP: o církevních svátcích, v postě,
Adventu a jinak cca 1x měsíčně (obvykle 3. Ne v měsíci); sbírky: 1000 – 2000Kč; JJ: 16700Kč; HDL: 3567Kč; Diakonie:
9364Kč; Krabčice: 5142Kč; seniorátní adv.: 5284Kč; poradna pro uprchlíky: 4766Kč

Rok 2001 – první rok 3. tisíciletí – začal bohoslužbami v podvečer (17:00).
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: NŠ paralelně s bohoslužbami; děti vyřizují na závěr sboru poslání,které se po
měsíci mění; Staršovstvo 1. středu v měsíci v 19:00; děti St odpoledne, konfirmační příprava Po v 19:00; Čt 15:00
senioři; 17:00 sborová biblická hodina; 19:00 mládež; Pá 1x v měsíci pátečníci, někdy odpoledne děti; třicátníci se
scházejí v Út, v rodinách; So: 1x měsíčně Víra a světlo; ve Čt chodí sestry do Ústavu ve Vlašské; Výtvarná dílna pro děti
pod vedením Dáši Urbánkové bývá v Po odpoledne; časopisy: Boublíková; pokladník: M. Janáček
O jarních prázdninách zájezd na hory – děti s rodiči, i farář P. Pokorný s rodinou.
Tento rok sčítání lidu – instrukce, jak se má vyplnit rubrika o náboženském vyznání.
Sbírka na postižené zemětřesením v Indii, výsledek 9141 Kč.
Připravuje se zájezd do Oss 17. - 20. 5.; téma k rozhovoru: eutanazie a její zákonné povolení v Holandsku. Jede se
mikrobusem a auty.
Pokladna vydává potvrzení o darech za loňský rok kvůli daním.
Výroční sborové shromáždění 11. 3.
Velikonoce: Čt místo biblické příprava na Velikonoce; VPá a NeV bohoslužby s VP; Po bohoslužby.

Oznamují se prázdninové akce: nevýdělečná brigáda v Německu (praxe v němčině), ČCE pořádá evangelizační kurz
v Želivu, 12. - 18 8., téma: Poklad pro všechny; vede S. Karásek.
Při příležitosti 1. výročí úmrtí Jana Cejpa věnovala jeho rodina (Bezdíčkovi) 5000Kč sboru na práci s dětmi.
Staršovstvo navrhlo sboru, že by bylo možno věnovat píseň jako dar někomu k narozeninám (jeho oblíbená píseň
by se zpívala při bohoslužbách) – bylo by to třeba ohlásit týden předem.
Jarní brigáda – úklid a mytí oken – So 21. 4.
Celocírkevní shromáždění k výročí úmrtí Jana Rokycany a Jiříka z Poděbrad ve dnech 3. - 10. 6. v Poděbradech.
Manželům Pokorným se 21. 4. narodila dceruška Sára (ke třem synům).
Synod ČCE 17. - 20. 5. na Vinohradech.
Víkendové soustředění konfirmandů ve Hvozdnici 8. - 10. 6. (farář Pokorný).
Koncert skupiny Oboroh Slávka Klecandra v našem kostele ve St 13. 6.
Konfirmace 24. 6. se křtem a VP.
Chotěboř slaví 30. výročí založení, ČCE je oslavila bohoslužbami a odpolednem v táboře 15. 7.
Farář Pokorný jede v srpnu s mládeží na vodu.
V září se rozbíhá pravidelný sborový život – schůzky, biblické hodiny i příprava konfirmandů, ta bude ve dvou
ročnících.
Katolíci od Norberta pozvali na tichou meditativní mši 23. 9. v 20:30.
Všichni jsou šokováni teroristickým útokem na Obchodní centrum v NY; vyhlášeny sbírky na pomoc, SR ČCE
odeslala z fondu 250 000Kč.
Sborový zájezd do Chotěboře 18. - 30. 9. Na obědy se chodí do Geofondu v sousedství – méně příprav.
Sdružení Medáci ze starých Střešovic zvou na své akce.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže v Olomouci 5. - 7. 10.
Celocírkevní shromáždění k 220 výročí Tolerančního patentu 13. - 14. 10. na Vsetíně.
V roce 2002 bude sbor volit nové staršovstvo – stávající sbírá od členů sboru návrhy (anonymně) do krabičky v
chrámové předsíni.
Svůj vikariát ve Střešovicích začala (2001 – 2) Daniela Rothkegel (roz. Kendická).
Dotazník SR pro členy církve (k tématu příštího synodu): Co sbory očekávají od svých farářů a co faráři od sborů
Adam Popel a Alena Nedvědová budou prodávat knihy a kalendáře; možno koupit závěsný kalendář dětí z
Motolské nemocnice.
Vánoce: 4. Advent: vánoční slavnost, odpoledne pohádka; 1. a 2. svátek: bohoslužby s VP; poslední bohoslužby v
neděli po Vánocích.
Statistika: Křest: 7; sňatky: 1; pohřby: 6; průměrná účast: 85 – 95; velké množství sbírek mimo sbor; např.: JJ: 10 527;
HDL: 4932; Diakonie: 4295; Indie: 9141; solidarita sborů: 5931; Afganistan: 7000

Rok 2002 začal bohoslužbami (bez VP). Po bohoslužbách 6. 1. mládež předvedla loutkové představení podle
Karafiátových Broučků.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Důraz na NŠ, která je paralelně s bohoslužbami a na závěr se děti vracejí a vyřizují
sboru poslání, jež se po měsíci mění; Staršovstvo 1. St v měsíci v 19:00; konfirmační příprava Út v podvečer; Děti St
odpoledne; Čt senioři 15:00; sborová biblická 17:00; mládež 19:00; Pá: 1x měsíčně sborová beseda – pátečníci; 1x
měsíčně v Ne rodinná neděle, s besedou po bohoslužbách; návštěvy ve Vlašské – sestry se střídají ve Čt; Výtvarná dílna
pod vedením Dáši Urbánkové bývá v Po odpoledne; třicátníci se scházejí v Út v rodinách; 1xměsíčně v So odpoledne
Víra a světlo (jejich duchovní je jáhen Daniel Heller); časopisy: Boublíková; pokladník: Janáček; tiskoviny Nedvědová,
Popel
Ekumenické modlitební shromáždění u sv Vojtěcha v Dejvicích 21. 1.
K 70. výročí vzniku farního sboru ve Střešovicích (1932) staršovstvo chystá vydat sborník. Redakce – farář Jaroslav
Vetter. – Na jeho vydání se pořádá sbírka.
Ve sboru jsou přihlášky na různé rodinné rekreace, dětské tábory, kurzy, brigády.

Výroční sborové shromáždění – volební – 24. 3. (Květná ); volilo se celé staršovstvo na období 2002 – 8; na první
schůzi 10. 4. byla kurátorkou zvolena Lydie Roskovcová a místokurátorem Tomáš Fendrych, předsedou farář P.
Pokorný. Předtím bylo rozloučení s dosavadními presbytery, kteří svou práci ve staršovstvu ukončili.
Velikonoce: VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV bohoslužby bez VP.
ČCE společně s Mě částí Praha 2, sborem v Jimramově a Krátkým filmem Praha pořádali výstavu o životě a díle Jana
Karafiáta v prostorách Novoměstské radnice, a odhalili pamětní desku na domě, kde Karafiát bydlel.
K 70. výročí sboru se uspořádá výstava – členové jsou žádáni, aby k tomu zapůjčili fotografie ze sborového života.
Oslavy sborového výročí zahájeny 5. 5. bohoslužbami se synodním seniorem Pavlem Smetanou, sborové
odpoledne.
Návštěva z Oss ve dnech 9. - 12. 5. (Mimořádná sbírka na výdaje spojené s návštěvou; vybralo se 11 673Kč). S hosty
z Holandska také oslaveno výročí sboru. Dohodnuto, že občas budou společné přímluvy při bohoslužbách v Praze i v
Oss, předem dohodnuté datum a zaslané přímluvy.
Konfirmace na Svatodušní neděli 19. 5. - s VP.
Synod ČCE 23. - 26. 5. na Vinohradech.
Vzpomínka na prof. J. B. Součka (100 let od narození) při páteční besedě 31. 5. Hostem Jan Sokol.
Setkání 4 národů v Görlitz (Zhořelci – Němců, Čechů, Poláků, Slováků) 31. 5. - 2. 6.
Večer hudby a poezie v kostele v So 22. 6.
Podepisuje se petice na podporu spolku Medáků.
Daniela Rothkegel úspěšně absolvovala závěrečný pohovor a dostala dekret volitelnosti za farářku.
Farář Pavel Pokorný v létě je na předkonfirmačním kurzu v Křížlicích, na kurzu pro vikáře a na vodě se střešovickou
mládeží.
Ničivé povodně v srpnu postihly velkou řadu míst v ČR, vybírá se na pomoc, sebráno 64 488Kč
Po prázdninách začínají všechny schůzky v týdnu.
Vyšel sborníček Na kopci k 70. výročí samostatného sboru Střešovice, právě na den tohoto výročí (1.9. 1932), cena
60 Kč.
Setkání s přáteli z Lipska v rekreačním středisku v Německu v Ebersdorfu 6. - 8. 9.
Mimořádné sborové shromáždění 15. 9. zvolilo 2. farářku Martu Zemánkovou (na 5 let).
Sborový zájezd do Chotěboře 27. - 29. 9.
Koncert Afflatus Quintetu v kostele, Po 30. 9.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže 4. - 6. října v Mladé Boleslavi.
K nedožitým 80. narozeninám Jana Cejpa věnovala rodina (Bezdíčkovi) sboru 10 000Kč na práci s mládeží a dětmi.
Na páteční besedě hostem korejský farář Jong-Sil LEE (11. 10.).
Koncert kvarteta rodiny Veisů ve St 30. 10.
Staršovstvo rozhodlo pořídit pianino, využít k pořádání koncertů.
Zemřel bratr Milan Bauman, člen staršovstva, 8. 11.
Závěsné kalendáře dětí z Motolské nemocnice jsou v prodeji.
18. 12. Zemřel MUDr. Jan Kozák, syn architekta Bohumíra Kozáka a dlouholetý člen sboru – působil však v Hradci
Králové, kde se s ním také církev rozloučila (30. 12.)
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost, odpoledne pohádka; 23. 12. vánoční odpoledne seniorů; 1. a 2. svátek vánoční s
VP, neděle mezi svátky 29. 12.; 31. 12. se bohoslužby nekonají
Statistika: křty: 3; sňatky: 0; pohřby: 5; průměrná účast 90 – 110; sbírky: HDL: 3540 Kč; JJ: 12830Kč; Diakonie: 3301Kč;
Solidarita sborů: 4048Kč; EA: 3071Kč; povodně 64 488Kč!

Rok 2003 začal bohoslužbami v podvečer (17:00). Třicátníci tráví konec roku společně s farářem Pokorným mimo
Prahu.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: NŠ paralelně s bohoslužbami, ale děti jsou při zahájení i na konci přítomny; vyřizují
sboru poslání, jež se po měsíci mění; Staršovstvo 1. St v měsíci v 19:00; konfirmační příprava Út podvečer; děti St
odpoledne; Čt senioři 15:00; sborová biblická 17:00; mládež (dorost) 18:30 – 19:00; Pá 1x měsíčně páteční sborové

besedy; návštěvy ve Vlašské střídavě sestry ve Čt odpoledne; Výtvarná dílna pro děti pod vedením Dáši Urbánkové bývá
v Po odpoledne; třicátníci se scházejí v Út v rodinách; 1x měsíčně So 14:00 Víra a světlo (Daniel Heller, později Marta
Zemánková); časopisy L. Boublíková; knížky: Popelovi; pokladník M. Janáček
Farářský kurz na téma Ježíš Kristus 13. - 17. ledna na ETF.
Společné přímluvy s Oss 19. 1.
Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne za jednotu křesťanů u sv. Vojtěcha v Dejvicích 20. 1.
8. února zemřel bratr farář Miroslav Heryán.
Daniela Rothkegel ordinována 9. 2. u Martina ve zdi. Je seniorátní farářkou Pražského seniorátu.
Mimořádná celocírkevní sbírka vypsaná synodem na hospic Citadela, který se buduje ve Valašském Meziříčí; u nás
příspěvky do pokladny a jedna nedělní sbírka, celkem 12942Kč.
Společná zimní dovolená členů sboru v době pololetek v Jánských Lázních 9. - 16. 2.
Výroční sborové shromáždění 23. 3.
30. 3. položen základní kámen nového sborového domu Praha – Jižní Město (někdejší Spořilovský sbor).
Delegace sboru navštívila sbor Kladno 6. 4.
Velikonoce: Ve čtvrtek poprvé v 17:00 Pašije v kostele – podle Marka; VPá, NeV bohoslužby s VP;; PoV se
bohoslužby nekonají.
Zájezd do Oss 8. - 12. 5.; téma diskuse: Budoucnost křesťanů/církve, děti vytvářejí dárky pro Holanďany ve výtvarné
dílně
Violoncellový koncert žáků hudební školy v Út 20.5. v kostele.
Synod ČCE na Vinohradech 22. - 25. 5.; zvolena nová synodní rada, která od 23. listopadu se ujme funkce. Synodní
senior Joel Ruml, synodní kurátorka Mahulena Čejková
Farář Pavel Pokorný na kurzu vikářů v Bělči 25. 5. - 6. 6.
Sborový výlet do Semtěše 22. 6., především pro rodiny s dětmi.
Rozloučení dětí před prázdninami u Zemánků na zahradě St 25. 6.
28. června zemřel farář Jiří Štorek z Kobylis.
13. července zemřel Zdeněk Čep, autor některých písní v EZ.
20. srpna zemřel prof. ThDr. Luděk Brož, emeritní profesor ETF.
Kostel v Rumburku vyhořel 2. 8. – patrně žhář – staršovstvo vyhlásilo sbírku, vynesla 8564Kč.
Sborový zájezd do Chotěboře 26. - 28. září.
Na vikariátu ve Střešovicích je David Šorm.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže na Vsetíně 3. - 5. 10.
Farář Pokorný je na kurzu pro vikáře v Bělči 13. - 19. 10.
Sborový zájezd do Holubic k Millerovým v Pá 17. 10.
Návštěva z Lipska 7. - 9. 11.
Konvent Pražského seniorátu 8. 11. na Smíchově.
13. 11. koncert v kostele – Radek Pavlis, Petra Kotková, Lada Soukupová, varhany a zpěv.
Mimořádné zasedání synodu 22. 11. – instalace nové synodní rady.
V Adventu je v prodeji závěsný kalendář dětí z Motolské nemocnice a další možné vánoční dárky.
Vánoce: 4. Advent vánoční slavnost (dárky O. Brožová) a odpoledne pohádka; vánoční odpoledne seniorů v Út 23.
12.; 1.a 2.svátek vánoční bohoslužby s VP, 31. 12. se bohoslužby nekonají.
Statistika: křty: 4; sňatky: 0; pohřby (členů) 4; účast 85 – 95, svátky až 120; VP: o všech svátcích, v postě, 1.Advent a
každou 3. neděli v měsíci; sbírky 1500 – 2000Kč; mimořádné: JJ: 12150Kč; HDL: 8166Kč; Hospic Citadela: 12942Kč;
solidarita sborů: 3859; EA: 3585Kč JTD: 2908Kč; Rumburk: 8564Kč; bohoslovci: 3443Kč

Rok 2004 začal bohoslužbami 1. 1. odpoledne v 17:00. Třícátníci spolu s farářem Pokorným tráví přelom roku
společně mimo Prahu.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Výtvarná dílna Dáši Urbánkové pro děti – Po odpoledne; Staršovstvo 1. středu v
měsíci v 19:00; Mládež Čt v 19:00; děti St odpoledne (většinou skupina mladší a starší, vedou oba faráři); NŠ paralelně s

bohoslužbami, děti vyřizují poslání na závěr bohoslužeb (mění se po měsíci) Po bohoslužbách se obvykle vaří káva,
občas někdo donese i nějaké pečivo; Senioři Čt 15:00, navazuje sborová biblická hodina v 17:00; Pá 1x v měsíci sborová
beseda – pátečníci v 18:00; Návštěvy ve Vlašské Čt 16:00; 1x měsíčně Víra a světlo v So 14:00; L. Boublíková časopisy,
manželé Popelovi prodej knížek; pokladník M. Janáček.
Sborová páteční beseda v lednu mimořádná – návštěva Kanaďana Jeana Vanniera, zakladatele hnutí „Víra a
Světlo“ ve světě, který budoval i pražskou odbočku.
Vybírá se na postižené zemětřesením v Iránu – výsledek 4225Kč.
21. ledna zemřel v Basileji prof. Jan Milíč Lochman, který byl se střešovickým sborem dlouhá léta spojen
přátelstvím.
Bohoslužba Slova u Norberta v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů 25. 1.
Ve sboru na návštěvě dvě dívky z Presbyterní církve Koreje – Ne 8. 2.
Staršovstvo vypsalo sbírku na rekonstrukci některých místností v suterénu fary, jež by bylo možno využívat.
Kurz varhaníků pod vedením církevního kantora L. Moravetze se koná ve Střešovicích 28. 2.
Jsou oznamovány prázdninové kurzy a rekreace.
Návštěva Vladimíra Ferenčíka, seniora Evangelické církve luterského vyznání v Liptovském Hrádku, který je v
přípravném výboru Křesťanského festivalu Praha 2005 – po bohoslužbách 7. 3. besedoval a odpovídal na dotazy.
Výroční sborové shromáždění 21. 3. Schvalovaly se plánované úpravy: bezbariérový vstup do kostela, úprava
sklepních místností fary, úprava vstupní cesty do fary.
Vycházka NŠ – s rodiči a dalšími členy sboru po bohoslužbách 4. 4.
Velikonoce: Zelený čtvrtek – pašije podle Lukáše; VPá a NeV bohoslužby s vysluhováním VP, PoV bohoslužby se
nekonají.
Varhanní a houslový koncert St 14. 4. - Radek Pavlis – varhany, Adéla Hlubučková, housle.
Střední generace – třicátníci – se se svými schůzkami vracejí na faru, 1x měsíčně ve St ve 20:00
Seniorátní dny mládeže na Hvozdnici 23. - 25. 4.
Pavel Kočnar složil zkoušku předepsanou pro ordinované presbytery 26. 4.
Návštěva z Oss 29. 4. - 2. 5.; téma rozhovoru: Individualizace – pozitivní vývoj?
28. dubna zemřel emeritní prof. ThDr. Miloš Bič, vynikající starozákonník.
Víkendový zájezd naší NŠ do Hvozdnice 21. - 23. 5.
Připravuje se zájezd sboru do partnerského sboru v Sibiu v Rumunsku.
Konfirmace s VP na Svatodušní neděli 30. 5.
Flétnový koncert žáků Daniely Pokorné v Po 14. 6. v 17:30 v kostele.
Koncert Amatérského orchestru studentů z Oxfordu Út 13. 6.
Sborový zájezd mládeže s P. Pokorným na vodu 17. - 22. 8.
Po prázdninách se rozjíždí pravidelný provoz v týdnu.
Brigáda na vypletí Tolerančního hřbitůvku 30. 8.
Ordinace faráře Davida Šorma a našeho presbytera Pavla Kočnara (syn. sen. Joel Ruml) v neděli 152. 9. v
15:00. David Šorm nastoupil jako farář ve sboru v Horní Krupé, kde měl instalaci 26. 9.;. Z Chotěboře tam zajela
delegace ze Střešovic.
Sborový zájezd do Chotěboře 24. - 28. 9.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže 1. - 3. 10. v Kutné Hoře.
Brigáda na úpravách sklepní místnosti 9. 10. (sobota).
Křest Františka Hippmana ve věznici Vinařice 10. 10. odpoledne. Křtil vězeňský kaplan Pavel Kočnar, s ním byla
přítomna delegace ze Střešovic.
Seniorátní dny mládeže 15. - 17. 10. v Soběhrdech, téma: Slyším, ale neposlouchám.
Farář z Oss, Ids Smedena odjíždí na 3 měsíce do Iráku.
Farářka Magdalena Štajfová nastoupila službu v Českém Brodě a byla ordinována u Klimenta 24. října; instalace v Č.
Brodě 7. 11.
Synodní rada zavádí pro sbory povinné podvojné účtování (kvůli vstupu ČR do EU), sbor shání profesionálního
účetního.

Koncert Radka Pavlise a jeho přátel ve Čt 11. 11.
Konvent Pražského seniorátu v Nuslích v So 13. 11.; zvolena seniorka Lýdie Mamulová, seniorátní kurátor Petr
Kraus.
Založena pobočka Křesťanské Akademie pro Prahu 6 u sv. Vojtěcha, zve nás pravidelně na měsíční přednášky v
pondělky večer.
Prodávají se diáře, kalendáře a ročenky ČCE, závěsný kalendář dětí z Motolské nemocnice.
Vánoce: 4. Advent vánoční sborová slavnost, kterou připravují děti s učiteli a faráři, (dárky dětem O. Brožová)
odpoledne pohádka; vánoční setkání seniorů 23. 12. odpoledne; , 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP; 31. pá –
bohoslužby se nekonají, ani na Nový rok (So)
O Vánocích zasáhlo zemětřesení a následná vlna tsunami jihovýchodní Asii.
Statistika: křty: 6; pohřby členů sboru: 2; průměrná účast: 90 (svátky až 120); VP svátky, post, advent, obvykle 3. Ne v
měsíci; sbírky 2000 – 2500Kč; JJ. 14 660Kč; HDL: 4921Kč; Solidarita sborů: 4943Kč; Diakonie: 2232Kč; EA: 3167Kč; charit.
pomoc: 4500Kč

Rok 2005 začal bohoslužbami v neděli 2. 1. Zahájena sbírka na oběti zemětřesení a tsunami
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Staršovstvo 1. St v měsíci v 19:00;, děti St odpoledne (ml. i st.), Třicátníci Út nebo
St večer; Út dopoledne klub maminek, vede Marta Zemánková Čt senioři v 15:00, sborová biblická hodina v 17:00;
mládež v 19:00; 1x v měsíci je ve St biblická hodina studijní v 19:30; diakonie 1. Po v měsíci večer; NŠ paralelně s
bohoslužbami, děti vyřizují poslání na závěr, mění se po měsíci; Víra a světlo 1x měsíčně v So odpoledne, Vlašská Čt
odpoledne, střídají se sestry; předplatné časopisů a distribuce tisku A. Popelová, pokladník M. Janáček, střídá L.
Pospíšilová
Ekumenické modlitební shromáždění u nás s farníky od Norberta Čt 20. 1.
Na postižené katastrofou sebráno celkem 51 181Kč.
Sestra D. Klingerová zhotovila do sborové místnosti nové závěsy – dík!
Koncert mladých flétnistů (žáků D. Pokorné) v Ne 6. 3. odpoledne.
Výroční sborové shromáždění na Květnou neděli 20. 3.
Koncerty Radka Pavlise a přátel v Út 22. 3. a Čt 21. 4.
Velikonoce: Pašije podle Matouše na Zelený čtvrtek, VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV se bohoslužby nekonají.
Zemřel Ing Jiří Bíca, který opravoval naše varhany. Rozloučení s ním 30. 4. na Vinohradech.
Zájezd do Oss – 28.4. - 1.5. Je to 20 výročí prvního setkání. Plánuje se cesta autobusem. Rozhovor má být o
minulých 20 letech a událostech, které nás zasáhly či ovlivnily. Z Oss přivezena výstava o vzájemném přátelství obou
sborů, instalována v kostele.
Víkendový zájezd dětí a mládeže do Hvozdnice s oběma faráři 6. - 8. 5.
Po biblické hodině ve Čt 19. 5. oslavil sbor významné jubileum Miloše Janáčka.
Výstava obrazů Krišana Petrescu ve sborové místnosti, vernisáž 22. 5.
Synod ČCE na Vinohradech 19. - 21. 5. (3. zasedání 31. synodu).
Pavel Pokorný končí svou službu v komisi pro vikariát.
Závěrečná biblická hodina dětí u Zemánků na zahradě 22. 6.
Sbírka na pomoc rodina ukrajinského vězně Terpaje (ve Vinařicích) – 3750Kč.
Setkání křesťanů 4 zemí – Polska, Německa, Slovenska a Česka v Praze 17. - 19. 6. Sbor se zavázal k poskytnutí 20
noclehů. Ve sboru v Pá modlitební ztišení, zpívá sbor ze Slovenska.
Sborový zájezd do Chotěboře 16. - 18. 9. Děti si mají vzít hudební nástroje. obědy v Geofondu. V neděli do Horní
Krupé na bohoslužby (David Šorm).
Brigáda na Tolerančním hřbitůvku v So 24. 9.
30. září zemřel v USA prof. Stanislav Segert, někdejší člen našeho sboru (Bratr S. Klimešové).
Staršovstvo vypisuje účelovou sbírku na studii dostavby severního křídla.
Zájezd do Rumunska – sboru v Sibiu – 23. 9. - 2. 10.
Koncert německého pěveckého sboru z Westfálska Út 4. 10.

4. 10. zemřela ve věku 93 let Růžena Terschová, dlouholetá presbyterka a kurátorka sboru.
Ordinace faráře Ondřeje Kováče v Táboře 16. 10. a instalace za faráře ve Mšeně 24. 10.
Konvent Pražského seniorátu (12. 11.) usnesl, že seniorátní výbor bude nadále mít 6 členů.
Koncert Radka Pavlise a jeho přátel ve St 23. 11.
Sborové odpoledne na 1. Advent (27. 11.) – slaví se 70. narozeniny faráře Jaroslava Vettera.
V prodeji jsou ročenky ČCE a kalendář dětí z Motolské nemocnice.
Vánoce: 4. Advent (18. 12.) vánoční slavnost (dárky dětem jako vždy obětavě O. Brožová), odpoledne pohádka;
vánoční sejití seniorů 22. 12.; 1. a 2. svátek bohoslužby s VP; 2. svátek (Po) začátek v 9:00, rozhlasový přenos.
Statistika: křty: 6; Sňatky: 3; pohřby (členů sboru): 6; průměrná účast 100 – 105, svátky 110 – 120; VP: svátky, půst,
advent, 3. Ne v měsíci; sbírky: 2000 – 3000Kč, mimořádné: JJ: 12800Kč; HDL: 4315Kč; tsunami: 51181Kč; Diakonie:
4667Kč; Trepajovi: 3750Kč; EA: 2507Kč; Charitativní pomoc: 2241Kč; JTD: 3359Kč; zemětřesení Pákistán: 8821Kč

Rok 2006

1. 1. připadl na neděli, při

bohoslužbách kázal farář Jaroslav Vetter.

Schůzky v týdnu: po bohoslužbách káva a rozhovory; Út 2x v měsíci maminky s malými dětmi dopoledne; 1x měsíčně
staršovstvo ve St v 19:00; 1x měsíčně střední generace ve St v 18:00; 1x měsíčně biblická hodina studijní ve 19:30;
senioři v 15:00 (pokud není příliš nepříznivé počasí), sborová biblická hodina ve Čt v 17:00; 1x měsíčně pátečníci v Pá
v18:00; Děti St odpoledne, konfirmační příprava St odpoledne v 17:00; VP se slaví každý měsíc, obvykle 3. Ne v měsíci,
nebo po dohodě staršovstva (např. 1. postní atd.); 1x měsíčně se schází na faře společnost pro děti s postižením „Víra a
světlo“, jako duchovní jim slouží sestra Marta Zemánková; v Po odpoledne vede Dagmar Urbánková kroužek výtvarné
výchovy pro děti O distribuce církevního tisku se starají manželé Popelovi, pokladníci M. Janáček a L. Pospíšilová.
V kostele se konají koncerty několikrát do roka, v Ne i v týdnu.
Sbírka na Hospic dobrého pastýře v Čerčanech (vzniká na ekumenickém základě) – 4515Kč.
Sborová beseda o zamýšlené dostavbě objektu a vůbec o budoucnosti sboru v Po 27. 2. v19:30.
Do sboru přišly přihlášky na rodinné rekreace, letní brigády mládeže a tábory.
Výroční sborové shromáždění na neděli Oculi, 19. 3. Kromě zpráv a rozpočtu se hovořilo o možné výstavbě
„severního křídla“ podle návrhu arch. Kozáka z roku 1947; zatím zůstává u rozhovoru, staršovstvo má připravit
podklady.
Sbírka na výstavbu sborového domu v Domažlicích vynesla 4000Kč.
Vypsána účelová sbírka na sanace vlhké zdi kostela (na severní straně); je potřeba asi 50000Kč;s do 2. Adventu se
sebralo 32 523Kč.
Velikonoce: na Zelený čtvrtek se čtou pašije (od 17:00); bohoslužby s VP v Pá a Ne, v Po se bohoslužby nekonají.
Jarní brigáda – v So 22. 4. - úklid a příprava na sanaci vlhké zdi; další brigády: 13. 5.; 16. 9.
Vernisáž výstavy obrazů Krišana Petrescu ve sborové místnosti 23. 4.
Návštěva z Oss 27. - 30. 4. Téma rozhovoru: „Předávání víry dalším generacím, vlastním dětem“.
Schůzky seniorů se nedaří svolat – odloženo na září, od října se obnovily.
Soustředění konfirmandů před konfirmací s faráři ve Hvozdnici 26. - 28. 5.
Konfirmace na Svatodušní neděli 4. 6. (s VP).
Vernisáž výstavy Dagmar Urbánkové 11. 6. ve sborové místnosti, večer autorské čtení D. Urbánkové v kostele od
20:00 z cyklu povídek Dědina a Praha je velké město
Sborový zájezd dětí do Soběhrd 16. - 18. 6.
Mimořádná sbírka na podporu manželky ukrajinského vězně z Vinařic, která jej chce navštívit, vynesla 3143 Kč
(organizoval vězeňský kaplan Pavel Kočnar).
Ukončena činnost projektu „Kopec“ - pomoci nezaměstnaným , zvláště křesťanům – nalézt práci. na projektu
pracovaly Alena Fendrychová a Anna Hánová.
Sborový zájezd do Chotěboře se nekonal pro velmi malý počet zájemců, souběh několika akcí.
Sbírka na vybudování kaple v areálu nemocnice Motol; je celocírkevní, vynesla 82 900 Kč.
Návštěva sboru z rumunského Sibiu (Herrmanstadt) 19. - 22. 10., společně slavena v neděli VP.

Před Vánoci v prodeji závěsný kalendář dětí z nemocnice Motol (s dětmi pracuje Alice Vetterová, kalendář vyrábí
Ivan Hozák).
Staršovstvo vypracovalo anketu, z ní by mělo vyplynout, zda sbor potřebuje pro svou činnost více prostor (jde o
dostavbu severního křídla).
V Praze se konal synod církví Leuenberského společenství 24. - 25. 10., při té příležitosti pozdravil při bohoslužbách
26. 10. náš sbor předseda švýcarského svazu evangelických církví dr. Thomas Wipf.
Staršovstvo naléhavě shání někoho na úklid sborových prostor.
Vánoce: 3. Advent vánoční slavnost (dárky dětem O. Brožová) a odpoledne tradiční Pohádka; 21. 12. (Čt) vánoční
odpoledne seniorů; 1. Štědrý den je v Neděli – bohoslužby v 9:30; 1. a 2. svátek bohoslužby s VP; 31. 12. je Ne,
bohoslužby v 9:30.
Statistika: křty:5; sňatky: 1; pohřby (členů sboru): 5; průměrná účast: 100; (o svátcích 120) VP se slaví 1x měsíčně a o
svátcích; sbírky: v průměru 2000Kč, účelové vyšší: Hospic v Čerčanech: 4515Kč; HDL: 4077Kč; JJ: 12900Kč;
povodně:3886Kč; Diakonie: 5390Kč; Terpajovi: 3143Kč; Křesťanská služba: 3019Kč; JTD: 2964Kč; sanace zdi kostela:
32523Kč

Rok 2007 začal v pondělí, bohoslužby se nekonaly. 1. bohoslužby až 7.1. Vzpomínka na 1. faráře dr. Bohuše
Hrejsu, na jeho 100. výročí narození (4. 1. 1907).
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Ne po bohoslužbách rozhovor u kávy (čaje); Út dopoledne maminky s malými
dětmi 2x v měsíci; staršovstvo: 1. St v měsíci v 19:00; Sborová Diakonie 1x v měsíci v Po 20:00; Děti St odpoledne, St st.
a ml současně, pak konfirmandi; 1x měsíčně třicátníci v 20:00 3. čtvrtek v měsíci setkání seniorů s hostem v 15:00, je k
dispozici dovoz auty; Čt: sborová biblická hodina v 17:00; Út 1x měsíčně studijní biblická hod. 19:30; mládež 19:00; Pá:
1x v měsíci pátečníci;, návštěvy ve Vlašské Čt 16:00, střídají se sestry; 1x měsíčně Víra a světlo v So odpoledne; Výtvarný
kroužek pro děti pod vedením D. Urbánkové v Po odpoledne; Alena Popelová časopisy a knížky; pokladník: M. Janáček a
L. Pospíšilová.
Staršovstvo prodloužilo termín závěru ankety o tom, zda sbor potřebuje další prostory a jaké
Víkendový zájezd dětí na hory (Pokorný, Plischke) 19. - 21. 1.
Ekumenická biblická hodina 24. 1. v 17:00 u nás na faře – spolu s katolíky od Norberta a husitským sborem z
Břevnova.
30. 1. zemřel prof. Milan Opočenský, někdejší tajemník Svět. reformovaného svazu v Ženevě.
Mimořádná sbírka vypsaná SR ČCE na pomoc indiánským sborům v Mexiku.
Výroční sborové shromáždění 18. 3.; Na programu volba 2. sborové farářky Marty Zemánkové na ½ úvazku, od září
2007 na dva roky; byla zvolena naprostou většinou.
Vernisáž výstavy obrazů Pavla Rejchrta ve sborové místnosti, Ne 25.3. po bohoslužbách.
Velikonoce: Čt pašije podle Marka; VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV se bohoslužby nekonají.
Úklidová brigáda po zimě v So 21. 4.
Sborová vycházka – v Ne 22. 4. po bohoslužbách.
Cesta do Oss 27. 4. - 1. 5. Téma rozhovoru: Služba a péče – co tím rozumíme jazykově, výkladově, prakticky. Z Oss
byla přivezena výstav obrázků, která byla instalována v kostele.
1. zasedání 32. synodu 10. - 13. 5. na Vinohradech. Synod usnesl zvýšit PF za 1. kazatele pro rok 2008 na 65 000Kč.
Brigáda na opravách kostela a fary v So 19. 5.
Vernisáž obrazů Krišana Petrescu na neděli Svatodušní (27. 5.) ve sborové místnosti.
Violoncellový koncert v kostele v Út 29. 5.
Soustředění konfirmandů na Hvozdnici 1. - 3. 6.
Konfirmace s VP a křtem 10. 6.
Brigáda na opravě zdi v So 16. 6.
9. 9. slaví sbor v Libčicích 140 let od založení sboru, odpolední program zakončil koncert Sváti Karáska.
Sborový zájezd do Čími 14. - 16. 9.
Cesta do spřáteleného sboru v rumunském Sibiu 21. - 28. 9.

Brigáda: rekonstrukce vchodu fary, So, 22. 9.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže se koná 28. - 30. 9.
Po těžké nemoci 30. 9. zemřela Helena Olmerová, členka sboru a dlouholetá presbyterka. Sbor se s ní rozloučil v
kostele 8. října a bolestně ji postrádá dodnes.
Staršovstvo připravuje volby do staršovstva v roce 2008, do krabice v chrámové předsíni může každý vložit lístek se
svými návrhy.
Koncert pěveckého sboru GESHEM v úterý 6. 11., zpívali černošské spirituály.
53. konvent Pražského seniorátu zvolil předsedkyní farářku Abigail Hudcovou z Dejvic
Koncert varhany a trubka v úterý 20.11.
Ve sboru proběhl nácvik zpěvu a hry na hudební nástroje, vedený Jiřím Schneidrem, po dvě soboty: 24. 11. a 1. 12.
Na 1. Advent pak uspořádali účastníci krátkého kurzu pro sbor ukázku toho, co se naučili. Po bohoslužbách vyprávěli
členové návštěvy v Sibiu o své cestě do Rumunska a promítali obrázky.
Ke koupi jsou ročenky ČCE, Hesla JB a kalendář dětí z Motolské nemocnice.
Koncert souboru „Ensamble guillame“ v úterý 4. 12. v kostele.
Vánoce: 3. Advent vánoční slavnost (hra dětí Prsten panny), dárky dětem O. Brožová; odpoledne pohádka pro malé i
velké; adventní program pro seniory ve Čt 20. 12.; 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP, „příležitostný pěvecký sbor“,
vedený J. Schneidrem, zpíval na Boží Hod; bohoslužby mezi svátky 30. 12.; 31. 12. se bohoslužby nekonaly.
Statistika: křty: 8; pohřby členů sboru: 4; Průměrná účast: 100 (svátky až 125); VP: všechny svátky, půst, Advent,
obvykle 3. neděle v měsíci; sbírky: 2000 – 2500; mimořádné: Zeď kostela (i 2006): 40173Kč; HDL: 4315Kč; JJ: 15630Kč;
Tisk: 3157Kč; Mexiko: 2730Kč; Čečenská rodina: 4499Kč; Diakonie: 4989Kč; Solidarita sborů: 5032Kč; EA: 3329Kč;
Bohoslovci: 5043Kč

Rok 2008 začal v úterý, bohoslužby se nekonaly. Střední generace trávila závěr roku a nástup nového společně
mimo domov.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: po bohoslužbách káva a rozhovory; Út dopoledne 2x v měsíci maminky s malými
dětmi; Staršovstvo 1. středu v měsíci v 19:00; senioři 3. Čt v měsíci v 15:00; jinak možnost každý Čt; sborová biblická
hodina Čt 17:00; studijní biblická 1x v měsíci Út v 19:30; Mládež Čt 19:00; třicátníci: 1x v měsíci St 20:00; pátečníci – Pá
18:00 1x v měsíci; Vlašská – návštěvy sester Čt 16:00; 1x v měsíci Víra a světlo v So 14:00 (duchovní podpora Marta
Zemánková); Časopisy: Popelovi; pokladníci: M. Janáček, L. Pospíšilová.
Sborová diakonie působí již dva roky, je to sdružení sester středního věku, navštěvují staré a nemocné, starají se o
přání k narozeninám, dovoz na bohoslužby a na setkání seniorů atd. Pravidelné schůzky 1x měsíčně v Po 20:00.
V Motolské nemocnici začalo již v roce 2006 pracovat ekumenické centrum duchovní péče, za ČCE jeden den v
týdnu (úterý) slouží farář Pavel Pokorný; ze sbírek pražských sborů vybudována kaple „Prostor ticha“, kde se každou
neděli koná katolická mše a po ní nekatolické bohoslužby, střídají se duchovní ostatních církví. 1. neděli v měsíci koná P.
Pokorný; někteří členové sboru jej doprovázejí. 1. bohoslužby se konaly 6. 1. 2008.
15. ledna zemřel prof. ThDr. Jan Heller, se sborem dlouhodobě spojený od svých studií ve válečném kurzu synodní
rady a vedoucí několikaletého semináře ze Starého zákona a religionistiky, který se konal v 80. letech ve sborové
místnosti.
Ekumenická biblická hodina ve čtvrtek 14. 2. ve sborové místnosti – společně s členy katolické farnosti u Norberta a
husitské farnosti v Břevnově.
Sobotní brigády (16. 2. a 23. 2.) při příležitosti sanace vlhké zdi kostela a úklidu po konci prací.
Víkendový zájezd dětí s farářem Pokorným na hory 7. - 9. 3.
Do provozu dána nově vybavená sborová kuchyňka, velikou péčí Ivana Hozáka.
Výroční sborové shromáždění 16. 3. (Květná neděle) s volbou celého staršovstva na dalších 6 let
Velikonoce: Čtvrtek: velikonoční setkání seniorů v 15:00, v 17:00 pašije podle Matouše (připravila mládež); VPá a
NeV bohoslužby s VP, PoV se bohoslužby nekonaly.
Koncert v kostele 25. 3. - varhaník a skladatel Miloš Bok a pěvec Miloslav Pelikán.

První schůze nového staršovstva, současně vizitace seniorky L. Mamulové 2. 4. Při schůzi zvolena kurátorkou Lydie
Roskovcová a místokurátorem Tomáš Fendrych.
Sbor má již své webové stránky: www.evangelik.cvz
Slib nového staršovstva i náhradníků (kteří ve sboru tradičně pracují společně s řádnými členy) se konal v neděli 20.
4. současně Vernisáž výstavy plastik Magdaleny Smělé.
Plánuje se zásadní přestavba farního bytu (vybudování podkrovního místa na spaní), plánovaná cena 300 000Kč;
vypsána mimořádná sbírka.
Společná návštěva ,z Oss a Sibiu 1. - 4. 5. Výlet do Janských Lázní (Pá odpoledne – So); společné posezení v Ne po
bohoslužbách.
Konfirmace na neděli Svatodušní, s VP 11. května.
Brigáda v sobotu 17. 5.
Koncert Slávka Klecandra 22. 5. (Út).
Nemocniční praxe pro kaplany 1. - 7. 6.– účastnili se jí oba faráři.
Brigáda na Tolerančním hřbitůvku v Ruzyni (vypletí) 14. 6.
Hudební dílna v sobotu 14. 6. odpoledne pro všechny – vedl církevní kantor Ladislav Moravetz; následující neděli
při bohoslužbách hrál na varhany, předvedl ukázky včerejší práce.
Obecně prospěšná společnost „Kmotrovství“ umožňuje z pravidelných příspěvků dětem asylantů a žadatelů o trvalý
pobyt navštěvovat zájmové kroužky (Alena Fendrychová).
Poslední setkání dětí v zahradě na faře 18. 6. v tomto školním roce.
Po prázdninách časté sobotní brigády spojené se stavebními pracemi; první 30. 8.
Loučení s farářkou Martou Zemánkovou; od 1. 9. nastupuje jako statutární farářka v Nuslích.
Magdalena Smetanová nastoupila na vikariát ve Střešovicích.
Farář Filip Keller s rodinou odjíždí na roční stáž do Anglie a pak nastupuje ve Svitavách. Dosud sloužil jako tajemník
SR a byl členem sboru.
Kvůli nedokončeným pracím s rekonstrukcí bytu rozhodlo staršovstvo odložit začátek týdenních schůzek na
pozdější dobu.
Sborový zájezd do Chotěboře 26. - 28. září.
Sjezd „nejen“ evangelické mládeže 3. - 5. 10.
Petr Grendl, který vyšel z našeho sboru, absolvoval vikariát a byl ordinován (společně s ostatními absolventy) v
Čáslavi 12. 10., poté nastoupil jako farář v Domažlicích.
Úklidová brigáda v sobotu 11. 10. - položeny také nové sedáky v lavicích kostela.
19. 10. instalace farářky Marty Zemánkové v Nuslích (seniorka L. Mamulová).
Jazzově laděný koncert v kostele v úterý 4. 11. (Noční optika).
Konvent Pražského seniorátu 8. 11. v Libni; seniorátním farářem mládeže zvolen Mikuláš Vymětal. Byla zřízena dvě
seniorátní konta – na pomoc chudým sborům seniorátu s placení PF, kam přijdou seniorátní adventní sbírky a konto na
bydlení seniorátního faráře.
Prodává se kalendář dětí z Motolské nemocnice.
90. výročí vzniku ČCE se slavilo 21. - 23. listopadu. V neděli 23. listopadu se hosté ze zahraničí rozešli do různých
pražských sborů. Ve Střešovicích host z Reformované církve Francie – Guy Balestier, z Německa ze Saské luterské
zemské církve Frideman Oehme a z Evangelické církve v Hesensku a Nassau Walter Schneider.
Rozhlasový přenos bohoslužeb ze Střešovic na 1. adventní neděli 30. 11.
Koncert v úterý 9. 12. v 19:30, vystoupili Agnes Kutas a Tomáš Žižka s autorskými skladbami.
Vánoce: Senioři měli vánoční setkání ve čtvrtek 18. 12., dětská vánoční slavnost na 4. Advent 21. 12. (dárky pro děti
Olga Brožová) odpoledne pohádka pro malé i velké; na 1. a 2. svátek bohoslužby s VP, 31. 12. se bohoslužby nekonaly.
Statistika: Křty: 4; pohřby: (členů sboru) 3; Průměrná účast: 100 (při zvl. příl. 120); VP: o církevních svátcích, půst,
Advent, Díkčinění, obvykle 3. ne v měsíci; Sbírky: 2500 – 3000Kč, mimořádné: sborová diak.:4568Kč; HDL: 3426Kč; JJ:
9700Kč; Diakonie: 6321Kč; Solidarita sborů: 3159Kč; char. fond: 3705Kč; EA: 2521Kč JTD: 3762Kč; Seniorátní sb.:3331Kč;
Darfur: 3009Kč; Kuba: 2955Kč; Dostavba farního bytu: 220 000Kč

Rok 2009 začal až bohoslužbami 4. 1. Střední generace trávila společně konec roku a začátek nového.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: V Ne po bohoslužbách káva a rozhovory; 1. Ne v měsíci se konají evangelické
bohoslužby v kapli nemocnice Motol; sborová Diakonie 1x v měsíci Po 20:00; Třicátníci (střední generace): Út 1x v
měsíci ve 20:00; Maminky s malými dětmi 1. a 3. úterý v měsíci dopoledne (mívají společný oběd); Staršovstvo 1. St v
měsíci v 19:00; Děti ml. + st. St odpoledne; Konfirmační příprava St později odpoledne; Čt senioři 3. čtvrtek v týdnu v
15:00 (jinak už se nescházejí); Čt: sborová biblická hodina 17:00; mládež 19:00; 1x v měsíci biblická hodina studijní v
19:30; Pá 1x v měsíci pátečníci v 18:00; 1x v měsíci Víra a světlo v sobotu (Marta Zemánková); časopisy D. Klingerová;
pokladníci M. Janáček, L. Pospíšilová
Ekumenické setkání ve Střešovicích ve čtvrtek 18. 1. v 18:00 (s katolíky od Norberta a čechoslováky z Břevnova).
Informace o velké zpronevěře v ČCE: Vedoucí ekonom ÚCK Vladimír Prokop během prosince 2008 převedl 10
milionů korun z účtů ústředí církve na své konto a zmizel. Podařilo se jej dopadnout a obžalovat.
4. února zemřel profesor ETF UK Josef Smolík.
Ve sboru se od ledna do května 2009 konají pastorálky Pražského seniorátu; organizaci pohoštění si vzala na
starost Libuše Kohoutová.
Víkend na horách s dětmi 13. - 15. 2. trávil i farář P. Pokorný.
Výroční sborové shromáždění 15. 2. - opakovaná volba faráře P. Pokorného na dalších 10 let. Volbu řídil člen
seniorátního výboru Dalibor Titěra; P. Pokorný byl zvolen 91 hlasy (z 94) na dalších 10 let.
Koncert „Židovské housle Alexandra Shonerta“. se konal v úterý 31. 3. v 19:30.
Velikonoce: Čt 18:00 Pašije – výběr 4. evangelií, připravila mládež; VPá, NeV: bohoslužby s VP; PoV se bohoslužby
nekonají.
Zkušební kázání vikářky Lenky Ridzoňové 26. 4. (Vikariát v Kobylisích); uchází se o místo 2. farářky sboru Střešovice
na ½ úvazku.
Sborový zájezd do Oss 29. 4. - 3. 5.
Synod ČCE 14. - 18. 5. Tématem synodu je misie, vyhrazen páteční večer. Volba celé synodní rady na další šestileté
období: synodní senior (podruhé) Joel Ruml, synodní kurátorka Lia Valková z Českého Brodu.
Koncert v kostele 19. 5. Pěvecký sbor „Ensemble Guillaume“ v 19:30
Vernisáž obrazů Krišana Petrescu po bohoslužbách 24. 5.
V sobotu 6. 6. setkání pozounového souboru CONSONARE, od 16:00 vystoupení souboru.
80. výročí evangelického tábora v Bělči (LTK) oslaveno v neděli 14. 6.
Zlatá svatba manželů Magdaleny a Václava Smělých oslavena bohoslužbami v pátek 19. 6.
Závěrečné pohovory vikářů úspěšně absolvovaly i naše adeptky: vikářky Magdalena Smetanová a Lenka Ridzoňová
a jáhenka Pavla Jandečková. Lenka Ridzoňová se uchází o místo 2. farářky ve sboru, volební mimořádné sborové
shromáždění svoláno na začátek září.
V létě na faře ve sborové místnosti přespávají skupiny mládeže: v noci na 19. 7. delegace mládeže ze spřáteleného
sboru v Sibiu (Hermanstadt) v Rumunsku, na své cestě do Berlína, v tomtéž týdnu mládež z FS Heršpice se svou farářkou
Jarmilou Řezníčkovou.
Sbor se loučí v neděli 30. 8. s farářkou Magdalenou Smetanovou, která odchází do Německa, kde má rodinu, a kde
bude farářkou.
Volební shromáždění 6. 9. zvolilo 2. farářkou sboru Lenku Ridzoňovou na ½ úvazku, která se hned ujala práce.
Sborový zájezd do Chotěboře 18. - 20. září
Sbor se rozloučil i s jáhenkou Pavlou Jandečkovou, která bude volena na kazatelské místo do sboru Sedlec-Prčice,
po 40 let neobsazený. Měla poslední kázání ve Střešovicích 20. 9., kdy byla část sboru na zájezdu do Chotěboře.
Sbor po řadu sobot vykonával úklidové brigády, aby se při stavebních úpravách mohl v neděli požívat při
bohoslužbách kostel. Stavební práce se zdržely, a bylo potřeba je několikrát zrevidovat. Potíže byly i s malováním
vnitřního prostoru. Staršovstvo vypsalo účelovou sbírku, která by měla pokrýt zvýšené náklady na rekonstrukci.
Společná ordinace absolventů vikariátu na Smíchově 15. 10. v 15:00.
Zemřela Libuše Boublíková roz. Dušková po těžké nemoci 12. 10., dlouholetá presbyterka sboru. Sbor se s ní
rozloučil v sobotu 17. října.

Koncert v kostele v úterý 3. 11. Irskou a skotskou barokní hudbu interpretovali Kateřina Doležalová a Michal
Hromek.
Konvent Pražského seniorátu v sobotu 7. 11. ve Strašnicích, volil celý seniorátní výbor. Seniorem se stal Roman
Mazur z Libně, seniorátní kurátorkou Zdena Skuhrová z Hvozdnice.
Instalace farářky Lenky Ridzoňové 8. 11. v 15:00 konseniorem Petrem Hudcem.
21. 11. uvedena v úřad na synodu v květnu zvolená synodní rada.
V prodeji závěsné kalendáře dětí z Motolské nemocnice a ročenky ČCE. děti vyrábějí dárečky pod vedením Alice
Vetterové.
Koncert vokálního souboru Polyphonion pod vedením Igora Angelova v kostele 8. 12. v 19:30
Vánoce: vánoční sejití seniorů 17. 12.; 4. Advent vánoční hra dětí, dárky pro děti O. Brožová; odpoledne pohádka;
Štědrý den nešpory v 14:30; Hod Boží bohoslužby s VP; na Štěpána (sobota) se nekonají bohoslužby, 27. 12. bohoslužby
s VP, 31. 12. ani 1.1. se bohoslužby nekonají.
Statistika: křty: 7; pohřby členů sboru v kostele: 2; průměrná účast: 101; (svátky 125); VP: svátky, půst, advent,
díkčinění, 3. Ne v měsíci; sbírky: 2000 – 2600Kč, mimořádné: HDL: 3723Kč; Diakonie: 5559Kč; JJ: 18300Kč; Solidarita
sborů: 2849Kč; Křesťanská sl.: 4070Kč; char. konto: 2585Kč; pomoc cizincům: 2640Kč; JTDF: 2366Kč; bohoslovci: 6671Kč

Rok 2010 První setkání sboru bylo při bohoslužbách 3. 1. Střední generace trávila závěr roku a počátek nového
společně.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Ne po bohoslužbách káva a rozhovor; 1. Ne v měsíci bohoslužby v kapli v Motolské
nemocnici; Po 1x v měsíci schůzky sborové diakonie 20:00; Út 1. a 3. v měsíci dopoledne maminky s malými dětmi; 1x v
měsíci biblická hodina studijní v 19:30, později v tutéž hodinu ve Čt; St.: děti st. + ml.; později konfirmační příprava; 1.
St. v měsíci staršovstvo v 19:00; třicátníci 1x v měsíci; 3. Čt. v měsíci senioři s hostem 15:00; sborová biblická hodina Čt
17:00;, mládež Čt 19:00; Pá 1x v měsíci pátečníci v 17:00; 1x v měsíci Víra a světlo v So 14:00 (farářka Marta
Zemánková); časopisy D. Klingerová; pokladníci: M. Janáček, L. Pospíšilová.
Sbor dostal příspěvek na opravu varhan od Prahy 6 – přesto však se sbírá na opravy účelovou sbírkou (přímo do
pokladny, nebo převodem na konto)
Sbírka 17. 1. věnována na pomoc postiženým zemětřesením na Haiti (10 405Kč).
Ekumenická bohoslužba na závěr modlitebního týdne „Za jednotu křesťanů“, a to v modlitebně CČH Na Petynce 24.
1. v 18:00.
V konírně Pražského Hradu probíhá výstava „Umění České reformace“ na kterou pro sbor připravil komentovanou
prohlídku dr. Vladimír Urbánek v úterý 9. 2.
28. 2. zemřel emeritní farář a senior Západočeského seniorátu Pavel Pellar, který vyšel ze střešovického sboru.
Úklidová brigáda v sobotu 20. 3. Kromě běžného úklidu nutno vyklidit prostor u varhan kvůli jejich rekonstrukci.
Výroční sborové shromáždění 28. 3. (Květná neděle).
Velikonoce: Čt v 18:00 pašije podle Lukáše, připravila mládež; VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV bohoslužby se
nekonají.
10. výročí úmrtí dr. Jana Cejpa (14. 4.) vzpomněla jeho rodina (Bezdíčkovi) darem 10000Kč na sborovou práci s
dětmi.
Prvorozený synáček Kováčových Timoteus vážně onemocněl – staršovstvo ihned poslalo dar 10 000Kč na pomoc a
vypsalo mimořádnou sbírku sebralo se: 25750Kč.
Návštěva z Oss 29. 4. - 3. 5. Téma rozhovoru příběh o Josefovi. Rozhovor a společná večeře v jídelně školy
Norbertov v neděli 2. 5.
1. 5. zemřel Zdeněk Kučera (bratr Milana Kučery), který vyšel ze Střešovického sboru.
9. 5. v kostele pěvecký koncert sboru Rainbow Gospel Choir.
Víkendový pobyt dětí ve Hvozdnici s farářkou Ridzoňovou 25. 5. - Svatodušní neděle.
Synod ČCE 27. - 30. 5. na Vinohradech; PF 71000Kč na jedno kazatelské místo v r. 2011.

Rekonstrukce rozvodu elektřiny v přízemí fary – omezena činnost (nejde být ve sborové místnosti. je zapotřebí na
rekonstrukce a opravy sbírat na konto oprav. Kromě toho se musí opravit schody do kostela a pod schody na kruchtu
vybudovat další WC.
Pátečníci se v červnu (25. 6.) sešli u Roskovců na zahradě, k rozhovoru u ohníčku.
Staršovstvo přistoupilo k obnově webových stránek, pracuje se na nové podobě (Štěpán nadrchal, Ivan Hozák).
Během prázdnin se konaly úklidové brigády na faře a v kostele, i v září, stavební práce pokračují, WC v kostele je již
funkční. Stavební komise přes prázdniny pilně zasedala a dohlížela na stavbu.
Provoz v týdnu se opožďuje, začne naplno až po ukončení oprav.
Sborový zájezd do Chotěboře 10. - 12. září.
13. - 20. 9. P. Pokorný na konferenci nemocničních kaplanů v Londýně.
Generální úklid po stavbě v sobotu 2. 10.
Oslava 50. narozenin faráře Pavla Pokorného v neděli 3. října v 15:00 (opožděně, měl je 20.8.) (Sbor daroval jízdní
kolo), odpoledne v kostele a
přilehlých prostorech, zpěvy a řeči přítomných, pohoštění.
Slavnost díkčinění 17. 10. byla zároveň rodinnou nedělí.
Byly předány opravené a vyčištěné varhany k užívání.
Sborový zájezd do Sibiu v říjnu. Při schůzce seniorů 21. 10. vyprávěli účastníci zájezdu o svých zážitcích.
Vernisáž výstavy Krišana Petrescu U Kaštanu 27. 10. „Barvy podzimu“.
9. 11. koncert pro varhany a trubku k uvedení opravených varhan.
13. 11. Konvent Pražského seniorátu na Smíchově schválil navýšení repartic (pro náš sbor asi o 2500Kč), volby
synodálů na 4. roky.
Životní jubileum faráře Jaroslava Vettera (75 let) oslavil sbor na sborovém odpoledni v neděli 21. listopadu v 15:00.
Ke koupi ročenky ČCE, závěsné kalendáře dětí z Motolské nemocnice a Pexeso.
Konfirmace na 1. Advent, křest a VP.
Koncert Tria Rosti Tvrdíka v úterý 7. 12.
Adventní setkání seniorů 16. 12. (čtvrtek) v 15:00.
Vánoce: 4. Advent vánoční dětská slavnost (dárky pro děti O. Brožová, sbor vybral ve sbírce 7359Kč; Štědrý den –
nešpory; Hod Boží a Štěpána bohoslužby s VP, 31. 12. se bohoslužby nekonaly
Statistika: křty: 11; pohřby: 3; průměrná účast: 100; (svátky až 180 – 200); VP svátky, Půst, Advent, díkčinění a 3. Ne v
měsíci; sbírky: průměrné 2500 – 3500Kč, mimořádné: HDL: 4785; Diakonie: 5455Kč; JJ: 22300Kč; Haiti: 18605Kč; Timík
Kováč: 25750Kč; solidarita sborů: 2982Kč; Charita: 4133Kč; EA: 3329Kč; JTD: 3530Kč; seniorátní: 7739Kč; bohoslovci:
6632Kč

Rok 2011 začal bohoslužbami v neděli 2. 1.
Schůzky v týdnu a jiné pravidelnosti: Ne po bohoslužbách káva a rozhovory; Po 1x v měsíci schůzka sborové diakonie v
20:00; Út 1. a 3. v měsíci dopoledne maminky s malými dětmi; 1x v měsíci střední věk (třicátníci) v 20:00; St děti
odpoledne (obě skupiny), konfirmační příprava později; 1. St v měsíci staršovstvo v 19:00; Čt 3. v měsíci senioři s hostem
v 17:00 sborová biblická hodina; 1x v měsíci místo ní v 19:30 studijní biblická hodina; mládež v 19:00; ; Pá 1x v měsíci
pátečníci; 1x v měsíci Víra a světlo v So 14:00; časopisy D. Klingerová, pokladníci M. Janáček, L. Pospíšilová.
Fungují nové sborové stránky: www.evangelik.cz
Pátečníci se scházejí již v 17:00 (kvůli vzdálenějším účastníkům).
Plánovaná výměna katedrálního okna se zdržela. Na okno se má umístit nápis v původním, Kralickém znění.
Ekumenické bohoslužebné shromáždění v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů na Vinohradech s kázáním
arcibiskupa Dominika Duky.
30. 1. Vernisáž obrazů Krišana Petrescu ve sborové místnosti po bohoslužbách.
Sbor podporuje dlouhodobě středisko Diakonie ČCE Ratolest, vstupné na koncertech bude pro toto středisko
(pracuje v něm presbyterka Martina Hájková).
Rodina Hartových, přistěhovaná do Čech z Bohémky, přišla při požáru domu o všechno. Poděbradský seniorát
organizuje pomoc, sbor věnuje jednu sbírku při shromáždění: 8687Kč.

V pátek 25. února se poprvé rozzářila lucerna věže našeho kostela – a bude svítit každého večera mezi 20:00 –
22:00. Bylo to již záměrem arch. Bohumila Kozáka a mohli jsme tento záměr uskutečnit i díky daru Městské části Praha
6.
O víkendu 11. - 13. 3. se koná běžkařský zájezd sboru do Křížlic (organizuje farářka L. Ridzoňová).
Japonsko postihlo katastrofické zemětřesení následované vlnou tsunami; organizuje se peněžní sbírky, benefiční
koncerty.
Výroční sborové shromáždění 27. 3.
Benefiční koncert v kostele – ve čtvrtek 30. 3. Štěpán Rak se synem, Píseň pro sakuru; vybralo se přes 31 000Kč.
Jarní seniorátní setkání kurátorů v sobotu 16. 4. ve Střešovicích.
Rozhlasový přenos bohoslužeb na Květnou neděli 17. 4. (začátek posunut na 9:00).
Koncert - Chorea Bohemica – v úterý 19. 4. - výtěžek pro středisko Ratolest: 9170Kč.
Velikonoce: Čt. Pašije, podle Jana; VPá a NeV bohoslužby s VP, PoV se bohoslužby nekonaly.
Úterý 27. 4. koncert německého pěveckého sboru Neuwied – výtěžek na Ratolest.
Zájezd do Oss 5. - 8. 5. jako dárek se vezou dva obrázky z Prahy, které namalovaly dívky z Vlašské.
Koncert v úterý 17. 5. je poněkud neobvyklého uskupení – Smyčce a saxofony. Hrají studenti konzervatoře a
hudebních škol. Výtěžek na středisko Ratolest.
1. zasedání 33. synodu je 19. - 22. 5., koná se poprvé v areálu Emauz. Synod usnesl navýšení PF za jedno kazatelské
místo na 77000Kč.
Letní hudební tábor organizují manželé Rostislav a Drahomíra Tvrdíkovi.
Noc kostelů v pátek 27. 5. - Střešovice se účastnily.
Na fondu oprav se peníze shromažďují velmi pomalu – 10% předpokládané částky! (12000Kč).
Pátečníci končí své měsíční pravidelné schůzky – budou se scházet jen občas. Rozloučení na zahradě u Roskovců v
pátek 10. 6.
Středisko Ratolest pořádá zahradní slavnost v úterý 21. 6. odpoledne, všichni jsou zváni. Ředitelka střediska děkuje
sboru za peněžní dary.
Závěrečné setkání dětí před prázdninami spolu s oběma faráři a rodiči ve středu 22. 6.
17. 7. si církev připomněla 40. výročí otevření Chotěboře, která je nyní opravená a slouží rodinám k rekreacím a
členům církve ke kurzům. Při slavnosti v Chotěboři dostal farář Jaroslav Vetter, zakladatel tohoto zařízení, pamětní
medaili od synodní rady. K tomuto výročí vyšel sborník, který redigoval J. Vetter.
28. července zahynul tragicky při havárii auta presbyter Ivan Hozák v nedožitých 50 letech. Sbor se s ním rozloučil v
kostele 6. srpna. Vzácný, nadaný, laskavý a obětavý muž bude velice chybět rodině i sboru.
Od září se každou třetí středu schází skupina k modlitbám a zpívání zpěvů z Taizé.
Na biblických hodinách se probírá text budoucího kázání, od září kontinuálně evangelium podle Marka.
Sborový zájezd do Chotěboře ve dnech 16. - 18. září.
V sobotu 15. října děti zažily „noc v kostele“ s farářkou L. Ridzoňovou.
Úklidová brigáda v sobotu 22. 10.
Koncert bývalé skupiny EJHLE se konal ve čtvrtek 3. 11., na Ratolest se vybralo 6373Kč.
Pěvecký recitál Johanky Kočnarové ve čtvrtek 10. 11.
Konvent Pražského seniorátu se konal v sobotu 12. 11. ve Střešovicích.
V prodeji jsou ročenky ČCE i závěsný kalendář dětí z Motolské nemocnice – na dokončení dohlížela Doris Hozáková.
25. 11. se v Nuslích sešlo mimořádné zasedání synodu ČCE, aby jednalo o navrhovaném zákonu o vyrovnání státu s
církvemi (restituce).
Kurátorka Lydie Roskovcová se rozhodla (po dosažení 75 let) vzdát se funkce kurátorky i členství ve staršovstvu k
1. 1. 2012. Na prosincové schůzi staršovstva byl kurátorem zvolen Tomáš Fendrych a místokurátorem Petr Jankovský.
Pátečníci se sešli v pátek, 9. 12. k adventnímu posezení.
Vánoce: Senioři 15. 12. k adventnímu programu; na 4. Advent vánoční hra dětí (dárky pro děti tradičně obstarala
O. Brožová); odpoledne pohádka; na Štědrý den nešpory; 1. a 2. svátek vánoční bohoslužby s VP.

Statistika: křty: 5; sňatky:1; pohřby čl. sboru: 2; průměrná účast 100; (svátky 120 – 145, výjimečně 200) sbírky: 2000 –
3500; mimořádné: HDL: 2486Kč; JJ: 8900Kč; Diakonie: 4371Kč; solidarita sborů: 4943Kč; Křest. služby: 4624Kč; Soc a
char. činnost 3632Kč; JTD: 4173Kč; Bohoslovci: 6506Kč

NÁPISY NA A VE STŘEŠOVICKÉM KOSTELE
Jsou tři: starozákonní, evangelijní a epištolní. Všechny podle Kralického překladu.
Uvádíme vždy nápis v souvislosti biblického citátu, vlastní nápis je uveden velkými
písmeny. Staršovstvo se jejich výběrem velmi důkladně zabývalo, rozhodovalo o
konečné jejich podobě po dosti dlouhé rozpravě.

Nad vchodem – starozákonní:

HLEDEJTE HOSPODINA, pokudž může nalezen býti, vzývejte ho, pokudž blízko
jest.
(Iz 55, 6)
Na katedrálním okně – evangelijní:
Vy nebývejte nazýváni mistři, nebo

JEDEN JEST MISTR VÁŠ, KRISTUS, VY PAK VŠICKNI BRATŘÍ JSTE.
(Mt 23, 8)
Na kazatelně – epištolní:
Myť pak KÁŽEME KRISTA ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení a Řekům
bláznovství, ale povolaným i Židům i Řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost.
(1Kor 1,23 – 24)

STARŠOVSTVA – 1930 – 2011
Jména starších jsou uváděna v abecedním pořádku, bez titulů. Ve sboru po dlouhou dobu bylo
zvykem volit polovinu presbyterů po třech letech, nikoli celé staršovstvo po šestiletém funkčním
období, jako je tomu dnes.

1930 – STARŠOVSTVO FILIÁLNÍHO SBORU
Božena Adalbertmannová
Marie Dukátová
Alois Hajn
Otakar Hoffmann
Alois Kopička – pokladník
Emil Lány – kurátor
František Machotka – místokurátor
Josef Růžička
František Tichý
Aloisie Tučková
Jan Váňa
František Zedník
Náhradníci: František Nerad, Václav Chadima, Marta Tardyová, Vlasta Neumannová

1932 – 1. STARŠOVSTVO FARNÍHO SDBORU
Božena Adalbertmannová st.
Marie Dukátová
Otakar Hoffmann
Ferdinand Hrejsa
Václav Kadečka
Alois Kopička, pokladník
Václav Kváš
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor
František Nerad
Josef Růžička
Aloisie Tučková
Jan Váňa
František Zedník
Náhradníci: František Pergl, Vlasta Neumannová, Marie Teichová, Jan Zemánek, Václav Chadima

1935 – VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA – následující složení celého (bylo požádáno o zvýšení
počtu členů na 18):
Božena Adalbertmannová
Marie Dukátová
Otakar Hoffmann
Ferdinand Hrejsa
Václav Kadečka
Alois Kopička, pokladník
Václav Kváš
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor a jednatel
František Nerad
Vlasta Neumannová
František Paroulek
Josef Růžička
Božena Samolovská
Josef B. Souček
Aloisie Tučková
Jan Váňa
Jan Zemánek

Náhradníci: František Pergl, Marie Tardyová,Václav Chadima, František Bohuslav, Oldřich Chmelař.
František Zedník

1938 – VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1941):
Ferdinand Hrejsa
Alois Kopička, pokladník
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor a jednatel
Vlasta Neumannová
Josef Růžička
Božena Samolovská
Jan Zemánek
Náhradníci: František Bohuslav. Oldřich Chmelař, František Pergl, Marie Tardyová
Nově zvolení (s mandátem do roku 1944):
Božena Adalbertmannová
Otakar Hoffmann
Rafaela Kadlecová
Josef Knepsl
Václav Kváš
František Nerad
Josef B. Souček
Aloisie Tučková
František Zedník
Náhradníci: Václav Paroubek, Bohumil Šust, Bohumil Švarc

1941 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Roku 1941 se své funkce ve staršovstvu vzdal JUDr. Emil Lány bez udání důvodu, dnes víme, že pro
své zapojení do protinacistického odboje. Byl staršovstvem jmenován doživotním čestným členem.
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1944):
Božena Adalbertmannová st.
Otakar Hoffmann
Rafaela Kadlecová
Josef Knepsl
Václav Kváš
Josef B. Souček
Bohumil Šust, účetní
Aloisie Tučková
Nově zvolení (mandát do roku 1947):
Ferdinand Hrejsa
Oldřich Chmelař, kurátor
Alois Kopička, pokladník
František Machotka, místokurátor
Vlasta Neumannová
Božena Samolovská
Jan Staněk
Bohumil Švarc
Jan Zemánek
Náhradníci (nově zvolení):
Josef Růžička, Jaroslav Kavina, Karel Pellar, Božena Bulíčková

1944 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA (mandát do roku 1950)
Božena Adalbertmannvá st.
Václav Bláha (odstěhoval se v r. 1945)
Otakar Hoffmann (rezignoval 1948)
Rafaela Kadlecová
Bohumír Kozák

František Nerad
Karel Pellar
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci (mandát do roku 1950):
Jaroslav Dušek, Jan Rathay, Emil Thomes, Aloisie Tučková

1947 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA (mandát do roku 1953):
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1950):
Božena Adalbertmannová st.
Jaroslav Dušek
Otakar Hoffmann (rezignoval v roce 1948)
Rafaela Kadlecová
Bohumír Kozák
Jan Rathay
Karel Pellar
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Rezignoval na další volbu kurátor MUDr. Oldřich Chmelař
Nově zvoleni (mandát do roku 1953):
Josef Gregor
Ferdinand Hrejsa
Jaroslav Kavina
Alois Kopička – kurátor
František Machotka, místokurátor
Božena Samolovská
Bohumil Švarc
Emil Thomes, pokladník
Ladialav Urbánek
Náhradníci (všichni):
Božena Adalbertmannová ml. (účetní), František Čejka, Vilém Kučera, Božena Raitmajerová,
Emanuel Svoboda, Aloisie Tučková, Pavel Váša

1950 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1953)
Josef Gregor
Ferdinand Hrejsa
Jaroslav Kavina
Alois Kopička – kurátor (zemřel 1953)
František Machotka, místokurátor (zemřel 1951)
Božena Samolovská
Bohumil Švarc
Emil Thomes, pokladník
Ladialav Urbánek
Nově zvolení (mandát do roku 1956):
Božena Adalbertmannová ml., účetní
František Čejka
Jaroslav Dušek
Rafaela Kadlecová
Vilém Kučera
Karel Pellar, místokurátor (náhle umírá 1952)
Jan Rathay (rezignoval 1952)
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci:
Bohumil Berkhardt, Jeroným Lány, Josef Machač, Josef Marek, Josef Soukup, Marta Třísková, Anna
Vohnoutová

1953 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Nově zvolení starší (mandát do roku 1959):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Alois Kopička (zemřel v roce volby, 1953)
Ludvík Straka (rezignoval v roce 1954)

Emanuel Svoboda (rezignoval v roce 1954)
Ladislav Šístek
Marta Třísková, místokurátoka
Ladislav Urbánek, kurátor
Pavel Váša (rezignoval v roce 1955)
Náhradníci:
Anna Holíková, Marie Rouleová, Stanislav Souček, Stanislav Segert, Bohuslav Stuchlý

1956 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (s mandátem do roku 1959):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Ladislav Šístek
Marta Třísková, místokurátoka
Ladislav Urbánek, kurátor
Nově zvolení starší (mandát do roku 1962):
Božena Adalbertmannová, účetní
Miroslav Bouček
Jaroslav Dušek,
Jaroslav Janáček
Rafaela Kadlecová
Vilém Kučera,
Josef Machač
Marie Rouleová
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Anna Holíková, Helena Olmerová, Stanislav Segert, Václav Smělý, Stanislav
Souček, Anna Vohnoutová

1959 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
(V těchto letech chybí řada údajů – hlavně o rezignacích.)
Nově zvolení (mandát do roku 1965):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Bohuslav Stuchlý
Ladislav Urbánek, kurátor

Náhradníci: nově zvolení neuvedeni

1962 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Uvedeno celé staršovstvo, tak, jak předáno na církevní odbor úřadu městské části:
Božena Adalbertmannová ml.
Miroslav Bouček, místokurátor
Jaroslav Dušek
Jiří Holý
Jaroslav Janáček
Rafaela Kadlecová
Viktor Kincl
Josef Machač
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý
Bohuslav Stuchlý
Bohumil Šust
František Světlík, kurátor
Růžena Terschová
Marta Třísková
Ladislav Urbánek
Vlasta Veverková
Kooptován Josef B. Souček (jako učitel teologické fakulty)
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Pavel Gregora, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie Procházková,
Miloslava Vohnoutová

1965 VOLBA POLOVINY STAŠOVSTVA
Nově zvoleni (mandát do roku 1968):
Miroslav Bouček, místokurátor
Jiří Holý
Viktor Kincl
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Bohuslav Stuchlý
František Světlík, kurátor
Ladislav Urbánek

kooptování:

Josef B. Souček
Rudolf Říčan

Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Michal Flégl, Miloš Janáček, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie
Procházková, Miloslava Vohnoutová

1968 STARŠOVSTVO po volbě poloviny:
Božena Adalbertmannová
Miroslav Bouček, místokurátor
Jaroslav Dušek st.
Jiří Holý
Rafaela Kadlecová
Viktor Kincl
Vilém Kučera
Josef Machač
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý
Bohuslav Stuchlý
František Světlík, kurátor
Bohumil Šust
Růžena Terschová
Ladislav Urbánek
Vlasta Veverková
Kooptován: Josef B. Souček, učitel teologické fakulty
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie Procházková, Miloslava Vohnoutová

1971 STARŠOVSTVO po volbě poloviny, celé:
Božena Adalbertmannová
Jan Cejp
Karel Daněk
Jiří Holý
Miloš Janáček
Josef Krčmář, místokurátor
Stanislav Kureš
Jitka Malotínová
Jan Mareš
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý, kurátor

Bohumil Stuchlý
Rudolf Šimek
Vladimír Šust
Růžena Terschová
Miloslava Vohnoutová
Kooptován: Josef B. Souček, učitel teologické fakulty (zemřel 1972)
Náhradníci: Rozálie Bažantová, Dušan Čapek, Drahomíra Jůvová, Zdeňka Kadaňková, Rafaela
Kadlecová, Jan Kyncl, Jiří Nechvátal Jan Procházka, Pavel Svatuška, František Světlík

1974 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 4 roky (změna Církevního zřízení):
Božena Adalbertmannová (zemřela 1977)
Rozálie Bažantová
Jan Cejp
Karel Daněk
Jiří Holý, rezignoval 1975
Bohuš Hrejsa
Miloš Janáček, pokladník
Drahomíra Jůvová
Josef Krčmář
Lydie Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý, místokurátor
Bohuslav Stuchlý
Rudolf Šimek
Vladimír Šust
Růžena Terschová, kurátorka
Miloslava Vohnoutová
Náhradníci:
Lydie Roskovcová, Eva Fendrychová, Šárka Vítková, Zdeňka Snopová, Daria Soukupová, Eva Sedliská,
Vlasta Hlávková, Jiří Nechvátal, Pavel Svatuška, Jaroslava Vítková

1978 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (další změna církevního zřízení):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Karel Daněk
Eva Fendrychová
Bohuš Hrejsa
Miloš Janáček
Helena Koželuhová
Josef Krčmář
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová
Eva Sedliská
Václav Smělý, místokurátor

Zdeňka Snopová
František Schilla
Rudolf Šimek
Růžena Terschová, kurátorka
Šárka Vítková
Miloslava Vohnoutová
Náhradníci: Vlasta Hlávková, Antonín Gallis, Daria Soukupová, Dagmar Klingerová, Věra Novotná,
Doris Spirkovová

1984 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 1990):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Karel Daněk
Eva Fendrychová
Vlasta Hlávková
Jiří Holý
Miloš Janáček, pokladník
Helena Koželuhová, (zemřela 13. 7. 1988)
Josef Krčmář, místokurátor; (zemřel 1989)
Milan Kučera
Milena Lichocká
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, místokurátorka od 1989
Eva Sedliská, kurátorka
Zdeňka Snopová
Václav Smělý
Růžena Terschová
Daniel Veis
Náhradníci:
Jaromír Plíšek, Jan Kyncl, Věra Novotná, Dana Haaseová; Vladimír Váša, Jaroslava Klimešová,
Stanislav Fajkus, Pavel Hlavsa, Jaroslava Větvičková

1990 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 1996):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Stanislav Fajkus
Tomáš Fendrych, místokurátor
Eva Hálková
Vlasta Hlávková
Miloš Janáček, pokladník
Pavel Keprta
Karel Koželuh
Milan Kučera
Milena Lichocká
Jaromír Neumann
Jaromír Plíšek
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Eva Sedliská
Václav Smělý
Daniel Veis
Náhradníci:
Petr Jankovský, Rostislav Tvrdík, Dagmar Donátová, Dana Haaseová, Jana Krčmářová, Ludmila
Nechvátalová, Ota Štajf, Marek Vajchr, Vladimír Váša

1996 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (snížen počet na 14; mandát do roku 2002):
Libuše Boublíková
Stanislav Fajkus; rezignoval 1997
Tomáš Fendrych, místokurátor
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Jana Krčmářová, rezignovala od 1. 1. 2001
Milan Kučera, rezignoval od 1. 1. 2001
Ludmila Nechvátalová
Helena Olmerová
Jaromír Plíšek (rezignoval v r. 1997, velvyslancem v Rumunsku)
Lydie Roskovcová, kurátorka
Václav Smělý, rezignoval od 1. 1. 2001
Ota Štajf
Hana Štamberská
Náhradníci:
Alena Fendrychová, Miloslav Klimeš, Tereza Pavlíková, provdaná Bouřilová, Romana Plischkeová,
Olga Brožová, Milan Kolínský, Milan Bauman

Od 1.1.2001:
Olga Brožová
Libuše Boublíková
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Ludmila Nechvátalová
Romana Plischkeová
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Ota Štajf
Hana Štamberská
Náhradníci: Milan Kolínský, Milan Bauman

2002 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA NA 6 let (mandát do roku 2008):
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Pavel Kočnar
Milan Kolínský
Jaromír Plíšek
Alena Popelová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Jiří Schneider
Filip Vetter
Náhradníci:
Anna Hánová, Ivan Hozák, Hana Štamberská, Ludmila Pospíšilová, Dalibor Dračka, Jiří Jarkovský

2008 VOLBA CLÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 2014):
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Anna Hánová
Ivan Hozák (zemřel 2011)
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Pavel Kočnar
Radek Matulík
Jana Plíšková
Lydie Roskovcová, kurátorka, rezignovala od 1. 1. 2012
Jiří Schneider
Náhradníci:

Irena Kovaříková, Monika Žárská, Lenka Ridzoňová (od 6. 9. 2009 2. farářkou sboru), Ludmila
Pospíšilová, David Kupilík, Lukáš Kuboň, Libuše Kohoutová

2012 STARŠOVSTVO s mandátem do roku 2014:
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, kurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Anna Hánová
Petr Jankovský, místokurátor
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Irena Kovaříková
Pavel Kočnar
Radek Matulík
Jana Plíšková
Jiří Schneider
Monika Žárská
Náhradníci:

Kazatelé/ky a kurátoři/ky FS Praha – Střešovice
Faráři (vikáři) sboru
______________________________
Antonín Venc, vikář, 1925-28
Bedřich Henych, vikář, 1928-29
PhDr. Bohuš Hrejsa vikář, 1930 -32
______________________________
PhDr Bohuš Hrejsa, farář
1932 - 1973
1957 - 1969
senior Pražského seniorátu
(2 funkční obobí)

Vikáři, 2. faráři, sboroví, seniorátní
______________________________

Pomocní diákoni, vikáři
______________________________

Kurátoři, kurátorky
______________________________

Josef Svatoň (1939 – 1945)

Vladimír Doule (1943 – 1944)
Jan Milíč Lochman (1944 – 1945)
Zdeněk Navrátil (1944 – 1945)

JUDr. Emil Lány (1932 – 1940)
MUDr. Oldřich Chmelař
(1940 – 1947)
Alois Kopička (1947 – 1953)
Dr. Ladislav Urbánek (1953 – 1962)
František Světlík (1962 – 1971)
Ing. Václav Smělý (1971 – 1973)

Jaroslav Ryšavý (1952 – 1954)
Eva Kučerová (1953 – 1955)
Renatus Schiller (1956-1957)
František Potměšil 1957 – 1959)
Milena Tůmová (1957 – 1959)
Pavel Filipi (1959 – 1963)
Jaroslav Ondra (1959 -1962)
Blahoslav Hájek (1959 – 1964)
Miloslav Plecháček (1964 – 1965)
Vilém Jelínek (1965 – 1973)

______________________________

______________________________

Mgr. Jaroslav Vetter, farář
1973 – 2000
1989 - 1998
konsenior Pražského seniorátu

Vilém Jelínek (1973 – 1978)

______________________________
Mgr. Pavel Pokorný, farář
od roku 2000

Mgr. Marta Zemánková
vikářka (1992-97)
farářka (1997 – 2000)
______________________________
Mgr. Marta Zemánková, farářka
(2000 – 2008)
Mgr. Lenka Ridzoňová, farářka
od roku 2009

Jindřich Schiller 1945 – 1950)
(emeritní kazatel Jednoty bratrské)

______________________________

______________________________

______________________________

Ing. Václav Smělý (1973 – 1974)
Růžena Terschová (1974 – 1984)
Eva Sedliská (1984 – 1990)
RNDr. Lydie Roskovcová
(1990 – 2000)
______________________________

Daniela Rothkegel (2002-2003)
David Šorm (2003 – 2004)
Magdalena Smetanová (2008 – 2009)

RNDr. Lydie Roskovcová
(2000 - 2012)
Ing. Tomáš Fendrych
od roku 2012

STARŠOVSTVA – 1930 – 2011
Jména starších jsou uváděna v abecedním pořádku, bez titulů. Ve sboru po dlouhou dobu bylo zvykem volit polovinu
presbyterů po třech letech, nikoli celé staršovstvo po šestiletém funkčním období, jako je tomu dnes.

1930 – STARŠOVSTVO FILIÁLNÍHO SBORU
Božena Adalbertmannová
Marie Dukátová
Alois Hajn
Otakar Hoffmann
Alois Kopička – pokladník
Emil Lány – kurátor
František Machotka – místokurátor
Josef Růžička
František Tichý
Aloisie Tučková
Jan Váňa
František Zedník
Náhradníci: František Nerad, Václav Chadima, Marta Tardyová, Vlasta Neumannová

1932 – 1. STARŠOVSTVO FARNÍHO SDBORU
Božena Adalbertmannová st.
Marie Dukátová
Otakar Hoffmann
Ferdinand Hrejsa
Václav Kadečka
Alois Kopička, pokladník
Václav Kváš
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor
František Nerad
Josef Růžička
Aloisie Tučková
Jan Váňa
František Zedník
Náhradníci: František Pergl, Vlasta Neumannová, Marie Teichová, Jan Zemánek, Václav Chadima

1935 – VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA – následující složení celého (bylo požádáno o zvýšení počtu členů na 18):
Božena Adalbertmannová
Marie Dukátová
Otakar Hoffmann
Ferdinand Hrejsa
Václav Kadečka
Alois Kopička, pokladník
Václav Kváš
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor a jednatel
František Nerad
Vlasta Neumannová
František Paroulek
Josef Růžička
Božena Samolovská
Josef B. Souček
Aloisie Tučková
Jan Váňa
Jan Zemánek
Náhradníci: František Pergl, Marie Tardyová,Václav Chadima, František Bohuslav, Oldřich Chmelař. František Zedník

1938 – VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1941):
Ferdinand Hrejsa
Alois Kopička, pokladník
Emil Lány, kurátor
František Machotka, místokurátor a jednatel
Vlasta Neumannová
Josef Růžička
Božena Samolovská
Jan Zemánek
Náhradníci: František Bohuslav. Oldřich Chmelař, František Pergl, Marie Tardyová
Nově zvolení (s mandátem do roku 1944):
Božena Adalbertmannová
Otakar Hoffmann
Rafaela Kadlecová
Josef Knepsl
Václav Kváš
František Nerad
Josef B. Souček
Aloisie Tučková
František Zedník
Náhradníci: Václav Paroubek, Bohumil Šust, Bohumil Švarc

1941 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Roku 1941 se své funkce ve staršovstvu vzdal JUDr. Emil Lány bez udání důvodu, dnes víme, že pro své zapojení do
protinacistického odboje. Byl staršovstvem jmenován doživotním čestným členem.
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1944):
Božena Adalbertmannová st.
Otakar Hoffmann
Rafaela Kadlecová
Josef Knepsl
Václav Kváš
Josef B. Souček
Bohumil Šust, účetní
Aloisie Tučková
Nově zvolení (mandát do roku 1947):
Ferdinand Hrejsa
Oldřich Chmelař, kurátor
Alois Kopička, pokladník
František Machotka, místokurátor
Vlasta Neumannová
Božena Samolovská
Jan Staněk
Bohumil Švarc
Jan Zemánek
Náhradníci (nově zvolení):
Josef Růžička, Jaroslav Kavina, Karel Pellar, Božena Bulíčková

1944 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA (mandát do roku 1950)
Božena Adalbertmannvá st.
Václav Bláha (odstěhoval se v r. 1945)
Otakar Hoffmann (rezignoval 1948)
Rafaela Kadlecová
Bohumír Kozák
František Nerad
Karel Pellar
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci (mandát do roku 1950):

Jaroslav Dušek, Jan Rathay, Emil Thomes, Aloisie Tučková

1947 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA (mandát do roku 1953):
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1950):
Božena Adalbertmannová st.
Jaroslav Dušek
Otakar Hoffmann (rezignoval v roce 1948)
Rafaela Kadlecová
Bohumír Kozák
Jan Rathay
Karel Pellar
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Rezignoval na další volbu kurátor MUDr. Oldřich Chmelař
Nově zvoleni (mandát do roku 1953):
Josef Gregor
Ferdinand Hrejsa
Jaroslav Kavina
Alois Kopička – kurátor
František Machotka, místokurátor
Božena Samolovská
Bohumil Švarc
Emil Thomes, pokladník
Ladialav Urbánek
Náhradníci (všichni):
Božena Adalbertmannová ml. (účetní), František Čejka, Vilém Kučera, Božena Raitmajerová, Emanuel Svoboda, Aloisie
Tučková, Pavel Váša

1950 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (mandát do roku 1953)
Josef Gregor
Ferdinand Hrejsa
Jaroslav Kavina
Alois Kopička – kurátor (zemřel 1953)
František Machotka, místokurátor (zemřel 1951)
Božena Samolovská
Bohumil Švarc
Emil Thomes, pokladník
Ladialav Urbánek
Nově zvolení (mandát do roku 1956):
Božena Adalbertmannová ml., účetní
František Čejka
Jaroslav Dušek
Rafaela Kadlecová
Vilém Kučera
Karel Pellar, místokurátor (náhle umírá 1952)
Jan Rathay (rezignoval 1952)
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci:
Bohumil Berkhardt, Jeroným Lány, Josef Machač, Josef Marek, Josef Soukup, Marta Třísková, Anna Vohnoutová

1953 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Nově zvolení starší (mandát do roku 1959):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Alois Kopička (zemřel v roce volby, 1953)
Ludvík Straka (rezignoval v roce 1954)
Emanuel Svoboda (rezignoval v roce 1954)
Ladislav Šístek
Marta Třísková, místokurátoka
Ladislav Urbánek, kurátor
Pavel Váša (rezignoval v roce 1955)
Náhradníci:

Anna Holíková, Marie Rouleová, Stanislav Souček, Stanislav Segert, Bohuslav Stuchlý

1956 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Ve funkci zůstávají (s mandátem do roku 1959):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Ladislav Šístek
Marta Třísková, místokurátoka
Ladislav Urbánek, kurátor
Nově zvolení starší (mandát do roku 1962):
Božena Adalbertmannová, účetní
Miroslav Bouček
Jaroslav Dušek,
Jaroslav Janáček
Rafaela Kadlecová
Vilém Kučera,
Josef Machač
Marie Rouleová
Josef B. Souček
Bohumil Šust
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Anna Holíková, Helena Olmerová, Stanislav Segert, Václav Smělý, Stanislav Souček, Anna
Vohnoutová

1959 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
(V těchto letech chybí řada údajů – hlavně o rezignacích.)
Nově zvolení (mandát do roku 1965):
Jiří Holý
Viktor Kincl
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Bohuslav Stuchlý
Ladislav Urbánek, kurátor
Náhradníci: nově zvolení neuvedeni

1962 VOLBA POLOVINY STARŠOVSTVA
Uvedeno celé staršovstvo, tak, jak předáno na církevní odbor úřadu městské části:
Božena Adalbertmannová ml.
Miroslav Bouček, místokurátor
Jaroslav Dušek
Jiří Holý
Jaroslav Janáček
Rafaela Kadlecová
Viktor Kincl
Josef Machač
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý
Bohuslav Stuchlý
Bohumil Šust
František Světlík, kurátor
Růžena Terschová
Marta Třísková
Ladislav Urbánek
Vlasta Veverková
Kooptován Josef B. Souček (jako učitel teologické fakulty)
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Pavel Gregora, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie Procházková, Miloslava Vohnoutová

1965 VOLBA POLOVINY STAŠOVSTVA
Nově zvoleni (mandát do roku 1968):
Miroslav Bouček, místokurátor
Jiří Holý
Viktor Kincl
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Bohuslav Stuchlý
František Světlík, kurátor
Ladislav Urbánek
kooptování:
Josef B. Souček
Rudolf Říčan
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Michal Flégl, Miloš Janáček, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie Procházková, Miloslava
Vohnoutová

1968 STARŠOVSTVO po volbě poloviny:
Božena Adalbertmannová
Miroslav Bouček, místokurátor
Jaroslav Dušek st.
Jiří Holý
Rafaela Kadlecová
Viktor Kincl
Vilém Kučera
Josef Machač
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý
Bohuslav Stuchlý
František Světlík, kurátor
Bohumil Šust
Růžena Terschová
Ladislav Urbánek
Vlasta Veverková
Kooptován: Josef B. Souček, učitel teologické fakulty
Náhradníci:
Rozálie Bažantová, Věra Čechová, Jan Kyncl, Jan Mareš, Marie Procházková, Miloslava Vohnoutová

1971 STARŠOVSTVO po volbě poloviny, celé:
Božena Adalbertmannová
Jan Cejp
Karel Daněk
Jiří Holý
Miloš Janáček
Josef Krčmář, místokurátor
Stanislav Kureš
Jitka Malotínová
Jan Mareš
Lydia Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý, kurátor
Bohumil Stuchlý
Rudolf Šimek
Vladimír Šust
Růžena Terschová
Miloslava Vohnoutová
Kooptován: Josef B. Souček, učitel teologické fakulty (zemřel 1972)

Náhradníci: Rozálie Bažantová, Dušan Čapek, Drahomíra Jůvová, Zdeňka Kadaňková, Rafaela Kadlecová, Jan Kyncl, Jiří
Nechvátal Jan Procházka, Pavel Svatuška, František Světlík

1974 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 4 roky (změna Církevního zřízení):
Božena Adalbertmannová (zemřela 1977)
Rozálie Bažantová
Jan Cejp
Karel Daněk
Jiří Holý, rezignoval 1975
Bohuš Hrejsa
Miloš Janáček, pokladník
Drahomíra Jůvová
Josef Krčmář
Lydie Neradová
Helena Olmerová
Marie Rouleová
Václav Smělý, místokurátor
Bohuslav Stuchlý
Rudolf Šimek
Vladimír Šust
Růžena Terschová, kurátorka
Miloslava Vohnoutová
Náhradníci:
Lydie Roskovcová, Eva Fendrychová, Šárka Vítková, Zdeňka Snopová, Daria Soukupová, Eva Sedliská, Vlasta Hlávková,
Jiří Nechvátal, Pavel Svatuška, Jaroslava Vítková

1978 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (další změna církevního zřízení):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Karel Daněk
Eva Fendrychová
Bohuš Hrejsa
Miloš Janáček
Helena Koželuhová
Josef Krčmář
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová
Eva Sedliská
Václav Smělý, místokurátor
Zdeňka Snopová
František Schilla
Rudolf Šimek
Růžena Terschová, kurátorka
Šárka Vítková
Miloslava Vohnoutová

Náhradníci: Vlasta Hlávková, Antonín Gallis, Daria Soukupová, Dagmar Klingerová, Věra Novotná, Doris Spirkovová

1984 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 1990):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Karel Daněk
Eva Fendrychová
Vlasta Hlávková
Jiří Holý
Miloš Janáček, pokladník
Helena Koželuhová, (zemřela 13. 7. 1988)
Josef Krčmář, místokurátor; (zemřel 1989)
Milan Kučera
Milena Lichocká
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, místokurátorka od 1989
Eva Sedliská, kurátorka
Zdeňka Snopová
Václav Smělý
Růžena Terschová
Daniel Veis
Náhradníci:
Jaromír Plíšek, Jan Kyncl, Věra Novotná, Dana Haaseová; Vladimír Váša, Jaroslava Klimešová, Stanislav Fajkus, Pavel
Hlavsa, Jaroslava Větvičková

1990 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 1996):
Libuše Boublíková
Jan Cejp
Stanislav Fajkus
Tomáš Fendrych, místokurátor
Eva Hálková
Vlasta Hlávková
Miloš Janáček, pokladník
Pavel Keprta
Karel Koželuh
Milan Kučera
Milena Lichocká
Jaromír Neumann
Jaromír Plíšek
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Eva Sedliská
Václav Smělý
Daniel Veis
Náhradníci:
Petr Jankovský, Rostislav Tvrdík, Dagmar Donátová, Dana Haaseová, Jana Krčmářová, Ludmila Nechvátalová, Ota Štajf,
Marek Vajchr, Vladimír Váša

1996 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (snížen počet na 14; mandát do roku 2002):
Libuše Boublíková
Stanislav Fajkus; rezignoval 1997
Tomáš Fendrych, místokurátor
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Jana Krčmářová, rezignovala od 1. 1. 2001
Milan Kučera, rezignoval od 1. 1. 2001
Ludmila Nechvátalová
Helena Olmerová
Jaromír Plíšek (rezignoval v r. 1997, velvyslancem v Rumunsku)
Lydie Roskovcová, kurátorka
Václav Smělý, rezignoval od 1. 1. 2001
Ota Štajf
Hana Štamberská
Náhradníci:
Alena Fendrychová, Miloslav Klimeš, Tereza Pavlíková, provdaná Bouřilová, Romana Plischkeová, Olga Brožová, Milan
Kolínský, Milan Bauman

Od 1.1.2001:
Olga Brožová
Libuše Boublíková
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Ludmila Nechvátalová
Romana Plischkeová
Helena Olmerová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Ota Štajf
Hana Štamberská
Náhradníci: Milan Kolínský, Milan Bauman

2002 VOLBA CELÉHO STARŠOVSTVA NA 6 let (mandát do roku 2008):
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Pavel Kočnar
Milan Kolínský
Jaromír Plíšek
Alena Popelová
Lydie Roskovcová, kurátorka
Jiří Schneider
Filip Vetter
Náhradníci:
Anna Hánová, Ivan Hozák, Hana Štamberská, Ludmila Pospíšilová, Dalibor Dračka, Jiří Jarkovský

2008 VOLBA CLÉHO STARŠOVSTVA na 6 let (mandát do roku 2014):
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, místokurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Anna Hánová
Ivan Hozák (zemřel 2011)
Petr Jankovský
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Pavel Kočnar
Radek Matulík
Jana Plíšková
Lydie Roskovcová, kurátorka, rezignovala od 1. 1. 2012
Jiří Schneider
Náhradníci:
Irena Kovaříková, Monika Žárská, Lenka Ridzoňová (od 6. 9. 2009 2. farářkou sboru), Ludmila Pospíšilová, David Kupilík,
Lukáš Kuboň, Libuše Kohoutová

2012 STARŠOVSTVO s mandátem do roku 2014:
Tereza Bouřilová
Tomáš Fendrych, kurátor
Alena Fendrychová
Martina Hájková
Anna Hánová
Petr Jankovský, místokurátor
Pavel Keprta
Miloslav Klimeš
Irena Kovaříková
Pavel Kočnar
Radek Matulík
Jana Plíšková
Jiří Schneider
Monika Žárská
Náhradníci:
Ludmila Pospíšilová, David Kupilík, Lukáš Kuboň, Libuše Kohoutová

Střešovičtí pátečníci
Když Lydie Roskovcová psala „Kroniku farního sboru Praha – Střešovice podle ohlášek“, nezařadila kapitolu o jednom
fenoménu sboru, který existoval o něco víc než půlstoletí – totiž o skupině tzv. pátečníků, která se scházela každý měsíc
(kromě dvou prázdninových, července a srpna) od padesátých let minulého století až do konce roku 2011. Důvodem byl
především fakt, že v totalitních dobách, zvláště na počátku padesátých let, bylo nepříliš vhodné upozorňovat státní
správu na sborové aktivity, a proto schůzky „pátečníků“ nebyly zmiňovány v ohláškách – a proto se na tuto aktivitu
střešováků při psaní kroniky zapomnělo. Následující stať by tedy měla prázdné místo aspoň trochu zaplnit, i když nyní,
kdy řada zakladatelů skupiny již není mezi námi, nebude patrně informace úplná.
Mám zato, že úplný počátek skupiny pátečníků ve Střešovicích je třeba hledat už v letech 2. světové války. V té době
totiž do střešovického sboru docházeli občas – i pravidelně – účastníci tak zvaných kurzů pro diákony, pořádaných
synodní radou ČCE pro studenty po maturitě, kteří by se rádi věnovali duchovenské službě, ale nemohli studovat
teologii, neboť české vysoké školy byly nařízením německých protektorů uzavřeny. To se stalo po protestu studentů 28.
října 1939, následném zastřelení studenta Opletala a jeho manifestačního pohřbu. Následovalo masivní zatýkání a tvrdé
represe, při nichž byla řada studentů popravena či odvlečena do koncentračních táborů a všechny české vysoké školy
uzavřeny.
Tehdy synodní rada ČCE pověřila tajemníka pro výchovu, docenta J. B. Součka, aby vypracoval osnovy náhradního
vzdělání pro budoucí kazatele – diákony a aby tyto kurzy vedl. Souček se této úlohy ujal, vypracoval osnovy
teologického vzdělání po maturitě a s pomocí řady dalších vzdělaných teologů vedl kurzy po celou dobu války a
okupace. Frekventanti kurzů pracovali na některých větších sborech, studovali ze skript, vypracovávali zadané úlohy a
do Prahy se sjížděli v závěru týdne na konzultace i přednášky. Po válce frekventanti a absolventi kurzů velice rychle
mohli dokončit teologické studium a ujmout se samostatné práce na sborech. Účast na bohosloveckých kurzech také
ochránila maturanty od totálního nasazení. Skupina vedoucích diákonských kurzů po celou dobu trvání (což bylo během
okupace až do konce 2. světové války) riskovala, že je někdo udá gestapu za provozování ilegální univerzity. Naštěstí k
takovému udání nedošlo.
Řada frekventantů diákonských kurzů čas od času přicházela do střešovického farního sboru – tam byl totiž členem J.
B. Souček, vedoucí semináře. Seznámili se samozřejmě i s členy střešovické mládeže a tak vznikaly přátelské vazby, jež
přetrvaly i do let mírových. Mezi frekventanty kurzu vynikal Jan Milíč Lochman. Ten po válce rychle dostudoval
obnovenou teologickou fakultu a po krátkém působení na sborech ČCE se v červnu 1950 stal správcem Husova
bohosloveckého semináře v Jirchářích i docentem na evangelické bohoslovecké fakultě. Rovněž působil v obnovené
Akademické Ymce, kde se setkával i se svými přáteli ze střešovického sboru, většinou studenty vysokých škol, které
zahájily činnost po sedmileté přestávce války a německé okupace. Netrvalo dlouho, a komunistický režim, tvrdě
nastolený po únoru 1948, Akademickou Ymcu zrušil, podobně i ostatní spolky. Mladí lidé ze Střešovic se rozhodli
scházet se dál a pokusit se o jakési „soukromé“ pokračování debat na závažná témata, jako tomu bylo v AY.
Mladí lidé se rozhodli pro schůzky v soukromých bytech, termíny si dohodli obvykle při bohoslužbách ve
Střešovicích. Původně vysokoškoláci se scházeli i po ukončení studií a protože ne všichni nalezli místo v Praze, bývala
pro schůzky vybírána sobotní pozdní odpoledne a večery. V té době byly soboty pracovními dny. Do skupiny přibývali i
partneři původních členů – manželé a manželky. Tím se stalo, že skupina byla ekumenická – někteří partneři byli římští
katolíci, i když evangelíci, členové střešovického sboru, převažovali.

Nevím, zda se mi podaří uvést všechny, kdo do skupiny patřili. Rozhodně hybnou silou a organizátorem byl JUDr.
Vladimír Šust – jehož všichni znali pod přezdívkou „Aik“. Ten, s manželkou Věrou, volil dobu a místo schůzky – a ovšem
také téma. Na to se všichni připravovali – někdo si vzal úvodní slovo a pak se rozvinula diskuse. Členové skupiny se po
řadě scházeli v bytech členů, i v jakkoli malých prostorech. Hostitel měl na starosti připravit skromnou večeři pro
všechny účastníky, kterých bylo okolo dvaceti – někdy byl problém nalézt dostatek míst k sezení... Schůzky byly jednou
měsíčně, kromě prázdninových července a srpna, na každého z pravidelných účastníků tedy přišlo hostitelství asi jednou
do roka. Pro některá témata byl vybrán referent mimo skupinu, host. Aikovi Šustovi vydatně pomáhal Jiří Holý, lékař,
který první roky své profese trávil v Karlových Varech, kam dostal „umístěnku“, a proto se nemohl účastnit tak
intenzivně přípravy a občas se stávalo, že lékařská služba mu znemožnila být i na dohodnuté schůzce. Celá řada
účastníků schůzek byla velice aktivní i jiných oborech sborové práce a stala se členy střešovického staršovstva: V. Šust, J.
Holý, V. Smělý (po jedno období kurátor), M. Kučera, M. Bouček, J. Krčmář, H. Olmerová, E. Fendrychová.
Později, když se zkrátil pracovní týden a bývaly volné soboty, se přesunul termín schůzek na páteční pozdní
odpoledne a večer – aby se tím nenarušil „víkend“. A skupina si začala říkat „Pátečníci“ - patrně pod silným vlivem
„Pátečníků“ scházejících se v dobách 1. republiky ve vile bratří Čapků. Nevím, zda se mi podaří uvést všechny členy
skupiny, snad to bude alespoň většina:
JUDr. Vladimír Šust s chotí Věrou, MUDr. Jiří Holý s chotí Danou, Ing. Milan Kučera s chotí Evou (roz. Bolzeovou,
vystudovala teologii, vikářka ve Střešovicích), Ing. Zdeněk Kučera, Ing Václav Smělý s chotí Magdalenou, Miroslav
Bouček s chotí Věrou, Věra Čechová s chotěm Jiřím, PhDr. Helena Olmerová s chotěm Miroslavem (Kali), Milena
Tůmová s chotěm, Libuše Boublíková s chotěm, PhDr. Eva Fendrychová s chotěm Rudolfem, Ing. Josef Krčmář s chotí
Janou. Mezi členy byl ovšem také brán i Jan Milíč Lochman s chotí, a to i v dobách, kdy se – po roce 1968 – rozhodl
nevrátit z pobytu ve Švýcarsku. Zůstal jako profesor na Univerzitě v Basileji – a byl – zcela výjimečně – dvakrát rektorem
této významné univerzity. Později, kdy se mohl J. M. Lochman vracet na návštěvy do Čech, nikdy se neopomenul sejít se
svými přáteli ve Střešovicích.
Omlouvám se všem, na koho jsem zapomněla. Do okruhu sobotních – pátečních střešováků během let přišli další –
mladší ročníky, kteří jsou v době, kdy o tom píši (červen 2017) také osmdesátníci, pokud jsou naživu. Lydie Roskovcová
V roce 1973 odešel do výslužby střešovický farář, PhDr. Bohuš Hrejsa. Byl to první a do tohoto roku jediný farář
střešovické farnosti. Po něm nastoupil Jaroslav Vetter – který ve sboru vyrůstal a také byl sborem vyslán na studium
teologie. Na sbor přišel po několikaleté práci na synodní radě jako tajemník pro výchovu. Během té doby se mu podařilo
vybudovat středisko v Chotěboři, jež dodnes církvi slouží. Sdružení pátečníků zvalo k účasti na schůzkách faráře Vettera i
jeho ženu Pavlu, která také pochází ze střešovického sboru. Jaroslav Vetter pozvání rád přijal, ale zároveň vyzval
organizátory, aby k účasti pozvali i další členy sboru, kteří by byli blízcí skupině věkem. Tím jsme byli pozváni i my –
Lydie Roskovcová s manželem Vladimírem.
Farář Vetter měl problém s účastí na schůzkách velkého počtu hostí v soukromých bytech. On sám věděl, že je v
hledáčku tajné policie už od své služby na synodní radě, zvlášť v souvislosti se zápasem o Chotěboř. Nechtěl proto
dostat do potíží členy sboru, v němž sloužil, a ani ohrozit střešovický sbor. Navrhl proto, aby se skupina začala scházet
na faře, a to pod hlavičkou „Biblické hodiny pro střední generaci“. Biblické hodiny pro různé věkové skupiny byly
odjakživa součástí aktivit sborů ČCE. Bylo obvyklé mít dvě části schůzek– biblickou úvahu a „druhý program“. Farář
Vetter byl ochoten nést riziko a obhájit schůzky střední generace před církevním tajemníkem. Naprostá většina
účastníků schůzek byla pro tuto změnu – někteří velice ochotně, jiní s jistými výhradami, ale s pochopením pro
Vetterovy důvody. Nikdy se však s touto verzí nesmířili manželé Šustovi. Dr. Šust i dr. Holý měli periodické neshody s
farářem Vetterem. Vladimír Šust ukončil svou práci ve staršovstvu a oba, on i jeho manželka Věra se přestali účastnit
sborového života, včetně přítomnosti na bohoslužbách. I Jiří Holý staršovstvo opustil předčasně, před skončením
volebního období 1984 – 1990.
Mezi členy „pátečníků“ byli pozváni další členové sboru v příslušném věku – 40 – 60 let. Rozhodli jsme se scházet se
jedenkrát měsíčně na faře ve sborové místnosti. Schůzky začínaly krátkou biblickou úvahou s písněmi a modlitbou, v
jejím vedení se farář Vetter střídal s těmi, kdo byli ochotni úvodní pobožnost připravit. Většinou se probíral nějaký
celistvý biblický úsek, k němuž byl dostupný srozumitelný komentář v češtině (např. Jakubova epištola podle výkladu J.
Mrázka). Na druhý – vlastně hlavní program jsme si zvali hosty, odborníky nejrůznějšího odvětví, často učitele

teologické fakulty, ale odborníky jiných odvětví. Schůzky se konaly v pátek od 17 hod. a patřila k tomu i večeře, kterou
připravovali kmenoví členové skupiny. Většinou to byl velký hrnec čaje, namazané chleby a zákusek. Většina z účastníků
měla v té době děti ve školním a předškolním věku a proto jsme museli končit tak, aby bylo možno potomky včas uložit.
Schůzky se začaly ohlašovat při sborových ohláškách v neděli v kostele, a zváni k nim byli všichni, kdo měli o probírané
téma zájem. Skutečně také občas na schůzku přišli ti, kdo nepatřili k jejich zcela pravidelným účastníkům, z čehož měl
radost nejen farář Vetter, ale i pravidelní účastníci – potvrzovalo to naše přesvědčení, že život sboru se může sdílet
napříč generacím.
O schůzkách pátečníků se zachovaly stručné zápisy do sešitů. V nich bylo vždy uvedeno datum schůzky, jméno hosta
a téma jeho příspěvku a podpisy všech účastníků. Takových sešitů je ve sborovém archivu několik.
Scházelo se nás mezi 20 – 30, pravidelné měsíční schůzky trvaly až do konce roku 2011. V té době byl farář Jaroslav
Vetter již přes 10 let na odpočinku a sbor vedl od roku 1999 farář Pavel Pokorný. Pravda je, že farář Vetter se – po
dohodě s členy kroužku i s farářem Pokorným – věnoval vedení a přípravě pátečnických setkávání. Dělal to ve spolupráci
s kurátorkou L. Roskovcovou. Do kruhu pátečníků byli zváni i další duchovní pracovníci sboru: vikářka (později druhá
farářka) Marta Zemánková s manželem, později pak Lenka Ridzoňová s manželem Petrem.
Po roce 2011 se většina členů kruhu pátečníků připojila ke schůzkám seniorů (jedenkrát měsíčně ve čtvrtek
odpoledne v 15:00) a bývalý kruh pátečníků se scházel jen příležitostně – například v Adventu (do roku 2015) a u
Roskovců na zahradě koncem června. Skupina je otevřená pro všechny, kdo se chtějí připojit. K červnové zahradní
schůzce jsou zváni ti ze sboru, kdo mají čas a chtějí si s ostatními popovídat i zavzpomínat.
Seznam kmenových Pátečníků v letech 2000-2011
Kazatelé: Pavel Pokorný, Marta Zemánková, Lenka Ridzoňová
Stálí členové jsou uváděni bez titulů a v abecedním pořádku:
Libuše Boublíková, Věra Čechová, Miloš Janáček, Jaroslava Klimešová, Dagmar Klingerová, Bohumil Koželuh, Jana
Krčmářová, Milan Kučera, Věra Macháčková, Ludmila Nechvátalová, Helena a Miroslav (Kali) Olmerovi, Isolda Řezáčová,
Lydie a Vladimír Roskovcovi, Magdalena a Václav Smělých, Hana Štamberská, Pavla a Jaroslav Vetterovi. O něco později
se připojili Ludmila Janská a Eva a Jaroslav Nadrchalovi

