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Sborový dopis 
 

Českobratrského evangelického sboru  
 

       v Praze 5 – Radotíně.                     
      

                                           BŘEZEN 2015 
 

U konce s dechem. 
 

Žijeme ve stále rychlejším světě. S přibývajícím zrychlením však ubývá trpělivosti. 
Čekání na cokoliv se zdá být nesnesitelné. Čekáme často jen tehdy, když je to 
víceméně nevyhnutelné. Špatně se utíká z čekárny u zubaře, když zub cítíme i dva 
metry za hlavou, obtížně se opouští ucpaná dálnice, když není v dohledu žádný 
sjezd...  

Žijeme ve stále pohodlnějším 
světě. Trend je jednoznačný. Až 
na výjimky se svého zaběhnutého 
pohodlí nevzdáváme a nepohodlí 
v jakékoliv podobě ze svého 
života vytěsňujeme. A když už 
zažijeme nějakou formu 
nepohodlí, vnímáme to 
podvědomě téměř vždycky jako 
nemilou nepatřičnost, jako nějaké 
nespravedlivé příkoří...  
Žijeme ve stále lépe fungujícím 
světě. Naše nároky na fungující 
svět rostou. Pokud se objeví věc, 
která nefunguje, rychle se jí 
zbavíme. Pokud přestává 
fungovat vztah,  bez dlouhého 
váhání jej opustíme...  

Ano. Žijeme v rychlejším, pohodlnějším a funkčnějším světě. Přesto se stane, že se 
něco totálně zadře, zpomalí, přestane fungovat, způsobí nepohodlí, srazí nás na 
kolena. Jsou chvíle, kdy zmrzne úsměv na rtech, kdy jsme u konce s dechem. 
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Je důležité si povšimnout a uvědomit, že bolest, utrpení a nezdar jsou v centru 
vyznání křesťanské víry: Trpěl. Byl ukřižován, byl pohřben, sestoupil do pekel.   
Nic z toho nebylo jen rychlou a účelnou epizodou a stínohrou. Kristus netrpěl 
zrychleně a pohodlně.  Tak ani my nemůžeme čekat, že se vyhneme utrpení. 
Nevyhneme. 
V postní době máme příležitost se na to připravit, ať už dobrovolně, nebo i ne 
zcela dobrovolně. Můžeme si odříci alespoň část svého pohodlí. Máme příležitost 
zpomalit. Máme příležitost zápasit o složitý vztah se složitým bližním. Postní doba 
je příležitost přiblížit se momentu, kdy na konci svého dechu začínáme dýchat 
jeho dechem. 

Petr Špirko 

 

Zpráva staršovstva za rok 2014 pro výroční shromáždění 

farního sboru ČCE v Radotíně. 
 

V roce 2014 se staršovstvo sešlo k 10 řádným schůzím. Průměrná účast 7  
z 11 členů staršovstva. V r. 2014 se konalo 1 sborové shromáždění - výroční. 
 

Bohoslužby se konaly 55x v Radotíně, 11x v Černošicích a 13x v Řevnicích. 
Průměrná účast: Radotín 28 (nejvíce 76, nejméně 15), Černošice 5, Řevnice 5. 
Na kazatelně se kromě našeho faráře br. P. Špirka vystřídalo 5 kazatelů (1x             
T. Adámek, 2x M. Nekvasil, 1x M. Hrubeš, 1x S. Hejzlar ml., 1x D. Hron). Dále se 3x 
konaly tzv. čtené bohoslužby, které připravila R. Musilová (3x Radotín). L. Studená 
ve spolupráci se ses. Musilovou a br. Musilem 1x připravila výklad pro děti v rámci 
rodinných bohoslužeb v Radotíně. 
 Sborová dopoledne s hostem se konala 2x – v květnu br. farář S. Hejzlar 
ml., v listopadu br, farář T. Bísek. 
 Ve sboru proběhla 3 smuteční rozloučení. O Velikonocích se konal 1 křest. 
 K 31. 12. 2014 je ve sborové kartotéce zapsáno 182 členů sboru.  
  
Život ve sboru 
 
Máme kostel, jehož prostor navzdory statistickým číslům, pomalu ožívá. A máme 
faráře, který nás přijal za své se všemi našimi „ale“. Nespokojuje se pouze s tradicí 
a postupně, trpělivě a vytrvale nás vede k novým pohledům na sborový život          
a spolupráci s veřejností. Svojí aktivitou, ruku v ruce se samozřejmostí podílet se     
i na nezbytných provozních starostech sboru, se proměňuje v malíře, lakýrníka, 
projektanta, topiče, pomocného dělníka, hudebníka, zpovědníka, rádce                    
a především zvěstovatele Božího slova nejen z kazatelny. Na venek vše působí jako 



by lehce a samozřejmě, což povzbuzuje a dodává odvahu přidat se a být součástí 
sborového dění, když už ne iniciátory tohoto dění. A to i ve chvílích nejasného 
hledání. Tuto zkušenost ovšem zažije těžko ten, kdo je spíše rezervovaným 
pozorovatelem skeptické řeči čísel a sborového života zvenčí.  
Ve staršovstvu si dobře uvědomujeme, že ona zdánlivá lehkost je výsledkem 
neustálého vnitřního napojení na „Boží linku“ a někdy je i vykoupena niternými 
zápasy s dlouhou dobou čekání na vhodné řešení. O to víc děkujeme našemu 
bratru faráři a jeho nejbližším za vše, co jsme společně prožili a skrze ně přijali. 
Vzájemně pak pamatujme na to, že naše radost a užitek z přijatého bývají 
umocněny schopností dávat dál. Zkusme i zde najít své místo. Boží láska není jen 
pro vyvolené, nabízí se všem!   
  
K tradičním setkáním ve sboru patří především nedělní a sváteční bohoslužby. 
K nim jsme se scházeli v Radotíně a Řevnicích po celý rok a v Černošicích pouze do 
podzimu. Účastníci černošických bohoslužeb již delší dobu projevovali touhu 
prožívat nedělní bohoslužby v širším sborovém společenství i navzdory dojíždění. 
Starší projevili pochopení pro jejich přání a po delším zvažování se rozhodli 
vyhovět jejich prosbě i se všemi pro a proti.   
Ze statistiky je patrné, že průměrná účast na nedělních bohoslužbách se nepatrně 
zvýšila. Z podkladů pro tuto řeč čísel je zřejmé, že zvýšenou účast mají velkou 
měrou na svědomí děti, které v hojnějším počtu přicházejí na rodinné bohoslužby 
a dětské slavnosti. Potěšitelné je, že po dohodě s rodiči dětí, se podařilo najít           
i termín pro schůzky dětí v týdnu, i když zatím jen občasný a nepravidelný.  
Biblické hodiny probíhaly během první poloviny roku na všech místech (Černošice 
– Modlitebna CB a v rodinách, Radotín – kostel) se skromnou návštěvností 
tradičních účastníků. Vzhledem k blížícímu se výročí smrti Mistra Jana Husa jsme 
se na podzim v Radotíně začali věnovat bližšímu poznání doby předreformační        
i husovské. A toto téma v kombinaci s neformálním výkladem br. faráře, jak se 
ukazuje, láká i netradiční účastníky a potvrzuje vhodnou volbu tématu. 
Zdá se, že rodinné neděle zakončené společným obědem, v našem sboru již 
zdomácněly. Důkazem může být, že červnovou neděli jsme si samostatně připravili 
(pod vedením sestry Studené) i v době dovolené br. faráře.  
Náš kostel jsme měli otevřený pro širokou veřejnost v rámci projektu „Noc 
kostelů“, navzdory jednoduchosti našeho kostela. Vsadili jsme na nabídku 
programu. Děti, které se účastnily výtvarné dílny pod vedením Evy Zykánové 
odcházely velmi spokojené. Tradiční účast měl koncert radotínské ZUŠ. Za naším 
očekáváním zůstala návštěvnost besedy s naší legendární olympioničkou paní 
Věrou Čáslavskou, která se mimo osobních a sportovních vzpomínek dotkla             
i pohledu na současnou společnost v kontextu s profesionalizací sportu. Nabídka 
otevřenosti pro širší veřejnost tak nenašla přílišné pochopení. Ale ti, kteří se 



zúčastnili, vděčně vzpomínají na naprosto neformální atmosféru zejména při 
besedě paní Čáslavské umocněnou spoluúčinkováním skupiny PRANIC,  
Druhý adventní nedělní podvečer v Radotíně opět patřil koncertu sopranistky 
Markéty Mátlové. Ta si oblíbila prostor našeho kostela a tuto dobu si každoročně 
rezervuje pro své věrné posluchače. A stejně jako adventní koncert pořádaný ve 
spolupráci s radotínským kulturním střediskem, jsou od podzimu loňského roku 
další společnou akcí podvečery přednášek o duchovní hudbě včetně hudebních 
ukázek, pod vedením br. P. Vebera. Každou třetí neděli v měsíci se v těchto 
podvečerech návštěvníci mohou dotknout nejen hudebních dějin, ale díky 
profesionalitě a podání br. Vebera se dozvídají i velice zajímavé souvislosti mezi 
dobovým uspořádáním společnosti a životem a dílem jednotlivých skladatelů.  
Prostory našeho kostela v loňsku využívala i radotínská ZUŠ k pořádání svých 
koncertů během celého školního roku. A vzájemně dobré vztahy pokračují i letos, 
kdy v kostele kromě koncertů, jedenkrát týdně probíhá i výuka žáků ZUŠ. 
 
Při přípravě vánoční slavnosti se ukázalo, že ve sboru máme poměrně hodně 
malých dětí. Máme i několik školáků. Ale na nácvik vánoční hry to byl dosti 
nesourodý soubor, aby společně zvládl delší text. Školáci již necítí potřebu někde 
se „předvádět“ a malí jsou většinou ještě „individualisté“. Nápaditým řešením se 
proto ukázala forma předem namluvené vánoční rozhlasové hry, v den premiéry 
doplněné pohybovými kreacemi těch nejmenších a zpěvem těch vyspělejších, 
podle scénáře a režie bratra faráře. Radostné je i vystoupení našeho mini 
pěveckého kroužku, které umocňuje slavnostní bohoslužby o svátcích. 
 
Ke sborovým akcím patří i pěší sborové výlety. Účastníci výletů (2) letos dali jasně 
najevo, že upřednostňují možnost být spolu před ušlými kilometry. Kratší trasa 
umožňuje účast i méně zdatným turistům a dětem. Takto chceme pokračovat 
nadále. 
 
V rámci seniorátu se účastníme na přípravě polévek pro bezdomovce a náš kostel 
se také stal místem sběru potravin pro potravinovou banku. V čase adventu byl 
radotínský kostel shromažďovacím místem vánočních dárků pro děti ze sociálně 
slabších rodin. V rámci této akce nazvané „Krabice od bot“, mohl zabaleným 
dárkem udělat radost kdokoliv ze širší veřejnosti, ale především děti, které by si 
měly uvědomovat, že někteří jejich kamarádi neprožívají bezstarostné a šťastné 
dětství. 
 
Závěr roku v Praze patřil Evropskému setkání mladých křesťanů pod patronací 
bratří z Taize. Dílčí program, ubytování a občerstvení skupině asi 70 poutníků 
poskytlo i několik rodin ze sboru a náš kostel se na celou dobu setkání stal 
prostorem pro ranní a večerní ztišení. Hlavním koordinátorem radotínské skupiny 



byl náš br. farář, který společně s br. farářem z radotínské Husitské církve a za 
přispění ochotných bratří a sester, perfektně zvládli hostitelskou úlohu se vším, co 
k tomu patří. 
 
Ani v roce 2014 jsme se nevzdávali hledání možnosti jak upravit prostory galerie 
kostela pro setkávání nejen dospělých, ale i dětských skupin. Bylo jasné, že úpravu 
nelze uskutečnit svépomocí. Díky vstřícnosti sestry architektky Ing. Hany Seho byla 
vypracována studie, která se stala podkladem pro spolupráci s ústředím naší 
církve a jejich prostřednictvím i pro další kroky k získání finančního zajištění. Naší 
snaze bylo v závěru roku požehnáno a díky štědrosti Evangelické církve 
v Hesensku, která nám poskytla finanční dar, jsme mohli naplánovat zahájení 
úprav na začátek letošního roku (úpravy již probíhají od února).  
Součástí plánovaných úprav byla i oprava a natření oken z čelní strany kostela, na 
kterou si svépomocně troufli 3 bratři a 2 sestry již během léta. Nad naše síly ale 
byla vyhnilá okna u schodů do sklepa a na WC. I tady se díky zvláštnímu 
finančnímu daru jedné rodiny podařilo problém vyřešit kompletní výměnou oken. 
Tím se nám podařilo ušetřit prostředky pro jiné odborné práce na projektu. 
Obdobně, jako v předešlém roce, se ukazuje, že účast na nesení provozních 
nákladů sboru nemusí být nutně jen finanční. Velice si vážíme každého, kdo 
pomáhá svými dovednostmi a časem. 
 
Hospodaření sboru je samostatně zachyceno v hospodářské zprávě a v komentáři 
k této zprávě. Jestliže jsme r. 2013 ukončili s vyrovnaným hospodářským 
výsledkem, pak r. 2014 je řečí čísel úspěšnější, protože jsme dosáhli kladného 
hospodářského výsledku. K tomu nám pomohla pokračující úsporná opatření 
provozních nákladů, zvýšená obětavost několika členů sboru a také doplatek daru 
z pomocného díla Jeronýmovy jednoty z r. 2013. Kladný hospodářský výsledek by 
byl příjemný, kdybychom měli kompletně splacené i půjčky z r. 2013 a nezvyšoval 
se každoroční odvod do Personálního fondu v důsledku odluky státu od církve. 
V následujícím období proto budeme vděčni za každou vaši podporu. 
Závěrem  
Naše sborové společenství se každoročně umenšuje. Ubývá tradičních a věrných 
členů sboru, kteří si neuměli představit svůj život bez každotýdenního kontaktu se 
svým farářem při nedělních bohoslužbách. Místa těchto „tradičních evangelíků“ 
v kartotéce sice přebírají mladí a hodně mladí, ale bude ještě delší dobu trvat, než 
si sami ujasní, zda a jakou formou nechají zaznít hlas víry ve svém životě. 
Všeobecně je nám vlastní přijímat, ale přijímat k užitku, to se v dnešním převisu 
nabídky neobejde bez vnitřních zápasů a pomoci při výběru. Děkuji proto všem 
věrným v centru sboru i kazatelských stanicích za jejich víru, s kterou zde každý 
podle svých možností a umu trpělivě podávají svědectví o živém Ježíši Kristu a 
trpělivě nesou i svá očekávání na své následovníky.  



Poděkování patří všem, kteří ve sboru zcela samozřejmě vykonávají veškeré 
nezbytné služby spojené s konáním bohoslužeb i dalších sborových aktivit. 
Poděkování patří všem, kteří se vydávají pro druhé. Prosím, pamatujme na sebe 
navzájem, prosme za posilu a požehnání pro svého faráře a jeho rodinu. 

 
B. Ulmanová 

 

Komentář k hospodářské zprávě za rok 2014 
 
Účetnictví našeho sboru za rok 2014 skončilo se ziskem ve výši 26 711 Kč.  
Sbor dosáhl výnosů ve výši 325 438 Kč, náklady byly ve výši 298 726 Kč.  
Plán byl koncipován jako vyrovnaný na obou stranách částkou 305 950 Kč. 
 
V porovnání s plánem na rok 2014 jsme dosáhli poněkud většího výnosu a trochu 
jsme ušetřili.  
Dále je patrné, že se nám podařilo proti plánu mírně snížit náklady a mírně zvýšit 
výnosy. Je však třeba uvědomit si, že k tomu nám pomohl doplatek daru z 
pomocného díla Jeronýmovy jednoty ve výši 80 000 Kč, který nám byl přislíben v 
roce 2013.  
 
Rok 2014 na nás nekladl mimořádné finanční nároky. Mimo nátěru a opravy oken, 
obětavě financovaných i řemeslně zpracovaných ochotnými členy sboru, jsme 
neměli žádné neočekávané výdaje.  
Loni jsme splatili část půjčky z fondu JTD ve výši 64 000 Kč. Sboru tak zůstávají 
nesplacené půjčky v celkové výši 186 000Kč. 
  
  Pro zajímavost připojujeme malý přehled struktury členské základny a výše 
obětavosti: 

            Kč  počet plátců 
 

   500 až   1 000         11 
1 000 až   2 000         16 
2 000 až   5 000         13 
5 000 až 10 000          4 
nad 10 000          5 

 
Celkem          49 

 
19 plátců saláru je v důchodovém věku. 
  



Do roku 2015 jsme nevstoupili s žádným dluhem ani pohledávkou vzniklou              
z běžného provozu. 
Půjčka z fondu JTD byla synodní radě ČCE splácena v řádných termínech dle 
splátkového kalendáře. 
Plán hospodaření pro rok 2015 vychází ze skutečnosti roku 2014, tedy je                  
v obdobné výši. V rozpočtu je ale ve výnosech i nákladech zahrnut dar 289 000 Kč, 
který jsme obdrželi ze zahraničí na stavební úpravu galerie v kostele. Žádné další 
mimořádné výdaje neplánujeme.  
 
Děkujeme všem, kteří pamatujete na potřeby našeho sboru. 
 
Detailní rozpisy jednotlivých položek jsou uvedeny ve výroční zprávě, která je         
k nahlédnutí na nástěnce kostela. 
 

Michaela Straková 
 

Koutek poezie pro humoristy: 
 

      1. Krumpáč a kladivo. 
 
 Oslavy vítězného února nebyly    
 letos vůbec nostalgické.   
 Úderníci se znovu objevují na  
 překvapivých místech a plán 
 plní na 106,72%! 
 
 
 
 

 
        2. Bourání stěny. 
 
Všeliká věc má jistý čas a každé 
předsevzetí pod nebem svou 
chvíli... 
... jest čas rozmítání kamení a 
čas shromažďování kamení... 



 
            3. Póza nad sutí. 
 
   Méně cíhel, více prostoru! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         4. Laser. 
 
Rekonstrukce 21. století. Za nás dnes 
pracují lasery (v černobílém tisku   
nevynikne rudá záře laserového 
paprsku)  
 
Pro dokonalý prožitek navštivte WWW 
http://radotin.evangnet.cz 
 
 
 
 
 
 

 
 
  5. Instalace elektrické krabičky. 
 
  Instalace nového elektrického 
   rozvodu se dožije 22. století! 
 
 
 
 
 
 



Waldimir Makak Makakovskij 
 
Práce jako na kostele 
                 Poznámka redakce:    

Práce na kostele je stále dost,                      Foto autora, ještě než se z něj stal …………….. 
je to však zábava, samá radost. 
Okna se jakoby zázrakem, 
lesknou zcela novým lakem. 
 

Dělící stěny se dolů boří, 
srdce úderným zápalem hoří. 
Rozvody, přívody, odpady, kabely 
vše jak architektka odborně zavelí 
 

Netřeba volat do zbraně brance, 
u nás to nechodí jako v Blance. 
Podlaha pod linem odhalí poklad, 
dřevěná prkna maj jen samý klad. 
 

Ve vzduchu vznáší se jemňounký prach, 
kdo se ho nadechne, dál nemá strach. 
Dílo se daří a blíží se cíl,                                            Kdo odhalí totožnost autora, vyhrává sborovou cihlu. 
Budujme, zpívejme ze všech svých sil!              

    
A teď ale už fakt vážně. 
 

Golf 
 

Není to v okruhu mého zájmu, 

jen nosič holí mě zajímá. 

V pozadí slávy 

se stéblem trávy 

pečlivě zbraně vybírá. 

        Lenka Studená 

Výběr partnera 
 

rychle za šera    Před ní neutečeš.   Výběr partnera 

než přijde důvěra.   Bez víry    povedl se, 

tupě se vlečeš.   když si tě uloví 

večer v lese. 

Lenka Studená 

 



Z našeho sboru a církve ČCE 
 
• V únoru 2015,  po více než roční přípravě, byla zahájena úprava prostor 
galerie kostela podle návrhu ses. architektky  Doc. Ing. Hany Seho. 
• Svépomocně byly provedeny vyklízecí a bourací práce, nyní se 
dodavatelsky dokončuje rekonstrukce stávajících rozvodů. 
• Rok 2015 je posledním rokem, kdy stát plně přispívá církvím na platy jejich 
kazatelů a zaměstnanců. 
• Tarifní zařazení kazatelů bylo a dosud je neadekvátní jejich vzdělání             
a společenskému postavení. Proto církev každoročně svým kazatelům přispívá též 
z tzv. Personálního fondu. 
• Předepsaný odvod našeho sboru do ústředí církve letos činí 85 200 Kč do 
Personálního fondu, 13 254 Kč na celocírkevní repartice, 6 566 Kč na seniorátní 
repartice a celkem 8 nedělních sbírek na synodem stanovené celocírkevních účely. 
• V r. 2014 synod rozhodl, že kompenzace za škody způsobené 
komunistickým režimem bude sloužit jako doplňkový zdroj financování naší církve 
až za 30 let, kdy církev bude hospodařit již zcela bez státních dotací. Do té doby na 
ni jednotlivé sbory nedosáhnou. 
• Počínaje rokem 2016, dojde každoročně k pětiprocentnímu  poklesu 
financování kazatelských míst státem.  
• V květnu 2015 bude na synodu ČCE rozhodnuto o definitivní výši 
prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty naší církve a dále              
o navýšení odvodu do Personálního fondu v důsledku snižování státního příspěvku 
na platy kazatelů.  
 

O Z N Á M E N Í 
 

Staršovstvo FS ČCE v Praze Radotíně  

 

svolává  

 

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

 

na neděli 15. března 2015 ihned po bohoslužbách, které 

začínají v 9.30 hod. 

 

Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu 

přítomných 



 

Pozvánka na podvečery o historii duchovní 
hudby s hudebními ukázkami 

 

v kostele farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Radotíně, 

ul. Na Betonce 14 

vždy každou třetí neděli v měsíci od 17.30 hod. 

15.3., 19.4., 17.5. a  21.6. 2015  

 

Večerem provází  PhDr. Petr Veber, šéfredaktor sekce vážné 

hudby rozhlasové stanice Vltava. 

 
Akce je pořádána v rámci cyklu „Desetkrát o duchovní hudbě“, kdy uslyšíte 

díla málo hraná a v rozdílnosti tradic katolických, pravoslavných a 
protestantských. 

 
* * * 

 

Srdečně vás zveme 

 na dubnovou rodinnou neděli  

na Boží hod velikonoční 5. 4. 2015 
 
 

Po ukončení svátečních bohoslužeb s vysluhováním sv. Večeře 

Páně zveme (a nejen rodiče s dětmi) na krátkou procházku 

spojenou s přípravou na velikonoční lidové tradice. 

 

 

Procházka údolím Radotínského potoka (ul. U  učiliště), kde si 

můžeme nařezat proutky na pomlázky. Ke společnému pletení 

pomlázky, případně i k malování kraslic a k občerstvení jsme 

zváni ke Studeným. 
 



POZVÁNKA NA SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY  
 

29. březen  Květná neděle   9.30 hod. Radotín 

       

3. duben Velký pátek   18.30 hod. Radotín, VP 

5. duben Boží hod velikonoční    9.30 hod.  Radotín, VP 

      14.30 hod.  Řevnice, VP 

 

 

PRAVIDELNÁ SBOROVÁ SETKÁNÍ: 

 

BOHOSLUŽBY 

 

RADOTÍN - každou neděli v 9.30 hod. 

• 1. neděle v měsíci společně s dětmi  

• 3. neděli v měsíci je vysluhována svatá Večeře Páně  

•  

V kazatelské stanici ČERNOŠICE  se bohoslužby  až do odvolání nekonají. 

 

ŘEVNICE - 14.30 hod. na římskokatolické faře na náměstí každou druhou 

neděli v měsíci  

 

BIBLICKÉ HODINY  

  

RADOTÍN - Čtvrtek od 18.30 hod. v kostele Na Betonce 14 

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ v kazatelské stanici v Černošicích –  

                               vždy třetí středu v měsíci od 19.00 hod. po rodinách   

EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA v Modlitebně Církve bratrské v Černošicích              

                                                  každou druhou středu v měsíci od 19.00 hod.  

 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY FARÁŘE  

vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. v kanceláři v kostele  Na Betonce 14.  

Návštěvu faráře mimo úřední hodiny, případně v rodině, je možno domluvit 

předem na telefonu  603 971 227. 
 

Farář Petr Špirko: 603 971 227, e-mail: petr.spirko@evangnet.cz  

Kurátorka Běla Ulmanová: 732 521 801 e-mail: bulm@seznam.cz  

Místokurátor Václav Musil: 731 745 413 e-mail: vcl.musil@email.cz  

  
 
 

Pro vnitřní potřebu vydal Farní sbor ČCE, 153 00 Praha 5 Radotín, Na Betonce 14 
bankovní spojení na náš sbor: číslo sborového účtu - 164744591/0300 

e-mail: radotin@evangnet.cz, http://radotin.evangnet.cz  
 
 


