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Pastorální konference 

* Pastorální konference proběh-

ne v červnu ve výjimečném ter-
mínu a formátu. Faráři a farářky 
jsou zváni i se svými partnerkami 
a partnery k posezení u grilu na 
dvorku a v klubovně libeňského 
sboru v úterý 22. června od 17:30 
hod. Podrobnosti o programu 
a organizaci budou sděleny při-
bližně týden před akcí e-mailem. 

Z církve a ekumény 

* Seniorátní shromáždění Jero-

nýmovy jednoty se sejde ve středu 

9. června od 18:00 hod. v koby-
liském sboru (U Školské zahrady 1). 
Delegáty těch sborů, které letos 
podaly své žádosti o dar či půjčku 
elektronicky, žádáme, aby na zase-
dání přinesli originály žádostí, a to 
včetně příloh. V případě dobrého 
počasí se setkání možná bude konat 
na zahradě.  Respirátory s sebou. 

Prosíme představitelé všech sborů, 
aby ověřili... 
...že se jejich delegát zúčastní 
...že z jejich sboru byl nahlášen vý-
nos Sbírky darů Jeronýmovy jednoty 
seniorátní účetní Olze Polákové:  
olga.polakova@centrum.cz / 777 
032 707. 

* Seniorátní den v Dobříši připra-

vujeme na neděli 12. září. Hlavním 
bodem dopoledního programu bu-
dou rodinné bohoslužby od 10:30 
hod. Po obědě bude následovat ně-
kolik menších programů k výběru 
podle zájmu, vč. pobožnosti s po-
děkováním za život a službu Sa-
muela Hejzlara ml., se kterým se 
seniorátní společenství kvůli proti-

pandemickým opatřením o Veliko-
nocích nemohlo rozloučit.  

* Na podzim letošního roku, 
konkrétně v sobotu 16. října, se 
v Olomouci na půdě naší Konzer-

vatoře budou konat oslavy 30. 

výročí trvání škol Evangelické 

akademie. Podrobnější informace 

naleznete zde: 
https://1url.cz/@oslavyea 

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 

můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 
Pražská evangelická mládež.  

K zamyšlení 

Za Ježíšem přišla jeho matka 

a jeho příbuzní. Zůstali stát 

venku a dali si ho zavolat. Kolem 

něho sedělo plno lidí. Řekli mu: 

„Tvoje matka a tvoji příbuzní se 

venku po tobě ptají.“ Odpověděl 

jim: „Kdo je má matka a moji 

příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, 

kteří seděli dokola kolem něho, 

a řekl: „To je má matka a to jsou 

moji příbuzní! Každý, kdo plní 

vůli Boží, to je můj bratr i sestra 

i matka.“  
Marek 3,31-35 

 
Epidemiologická situace vykazuje 
známky zlepšení, nastává roz-
volňování svazujících a omezují-
cích opatření. Můžeme se po dlou-
hé době volněji nadchnout, těšit se 
na odkládaná setkání. Ovšem 
někteří zlí jazykové kolem mě už 
přišli s tím, že se to zase 
s podzimem zhorší, že jsme jen 
mezi dvěma vlnami a přijde x-tá… 

   A tak mi vytanulo na mysli slovo 
MEZIDOBÍ. Prožili jsme Veliko-
noce, oslavili svatodušní svátky 
a neděli sv. Trojice. Teď je před námi 
půl roku v liturgické terminologii 
označovaného jako tzv. mezidobí – 
až do adventu. První červnová 
neděle, kterou toto období začíná, je 
nesena slovy z Markova evangelia: 
„Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj 
bratr i sestra i matka.“ 
   Opravdu žijeme v takovém velkém 
mezidobí. Žijeme v čase očekávání 
druhého Kristova příchodu – 
příchodu království Božího. A Ježíš 
jasně formuluje, na čem v našem 
životě nejvíc záleží, chceme-li být 
tohoto království součástí: „A roz-
hlédl se po těch, kteří seděli dokola 
kolem něho, a řekl: …Každý, kdo plní 
vůli Boží, to je můj bratr i sestra 
i matka.“ Ať s děje, co se děje, ať 
přijde, co přijde, záleží jedině na 
tom, jestli patříme k těm, kteří sedí 
v kruhu kolem Ježíše, k těm, co mu 
naslouchají, k těm, co zápasí o po-
znání Boží vůle a o její naplňování. 

 
Eva Potměšilová 
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