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Pastorální konference 

* Pastorální konference se usku-

teční v úterý 9. října od  9:00 hod. 
ve vršovickém sboru (Tulská 
1/14). Hostem bude Pavel Černý 
z Církve bratrské, který pronese 
kázání, a bude s našimi faráři a fa-
rářkami diskutovat na téma: Co je 
evangelikální?  

Ze sborů a seniorátu 

* Pravidelné pololetní setkání 

kurátorů proběhne v sobotu 6. října 

od 9:30 hod. ve sboru Žižkov I. 

* Zdeněk Susa bude v kladenském 

sboru (Gen. Klapálka 1394/37) 
v neděli 7. října po bohoslužbách od 
10:18 hod. vyprávět o svých 
zážitcích z dětství i o zkušenostech 
s Evangelickou církví, na jejímž 
vedení se dlouho aktivně podílel: 
„Církev ani život neřídí manažeři“. 
Obdobně se bude tamtéž o týden 
později v neděli 14. října od 13:30 
hod. konat beseda s Andreou 

Hýblovou z kongregace Dcery sv. 

Pavla „Sestry on-line“ o životě na 
pomezí online světa a pokoje 
klášterních modliteb, o práci a ko-
munikaci s lidmi a péči o ně v době 
sociálních sítí, internetu a médií. 

* V neděli 7. října od 15:00 hod. 
(hodina je oproti oznámení v mi-
nulém Zpravodaji posunuta!) bude 
na slavnostních bohoslužbách do 
své funkce vinohradského faráře 
uveden Zdeněk Šorm. 

* „Neznámá toleranční modlitebna 
v Truhlářské ulici 8 v Praze“ – téma, 
na které v pondělí 15. 10. od 18:00 
hod. promluví Marta Procházková 

Vzhledem k omezeným prostoro-

vým možnostem v Juditině věži se 
uskuteční stejná přednáška ještě 
29. listopadu od 19:00 hod. v dej-
vickém sboru (Dr. Z. Wintra 15/ 
746). 

* Noví kazatelé naší církve – 

úspěšní absolventi povinné 
vikářské praxe – budou do svých 
funkcí uvedeni na slavnostních 
ordinačních bohoslužbách v Ústí 
nad Labem v neděli 21. října od 
15:00 hod. Budou mezi nimi 
i kazatelé, kteří vykonali svou roční 
vikariátní praxi v Praze: Alžběta 
Hanychová, Petr Haška a Tomáš 
Jun. 

* V kladenském obchodním domě 
Central (P. Bezruče 3388; druhé 
patro) bude náš tamější evan-
gelický sbor prezentovat výstavu 

a jiné zajímavosti o církvi. Rovněž 

tam bude prodávat výrobky 
z Diakonie a jiných neziskovek. Ak-
ce probíhá po celý listopad, vždy 
mezi 9:00 a 19:00 hod. 

* Instalace nového nuselského 
faráře Dana Páleníka se chystá na 

neděli 18. listopadu a nové druhé 
dejvické farářky Magdalény Trga-

lové na neděli 25. listopadu. Svou 

práci ve sborech ovšem již konají 
od září, resp. od října.  

Z církve 

* O prodlouženém víkendu 27. – 
30. září proběhly v Pardubicích 
oslavy 100 let naší Českobratrské 

církve evangelické. Záznam ze 

slavnostních bohoslužeb na Pern-
štýnském náměstí je ke zhlédnutí 
v archívu České televize.  

* Horácký seniorát prosí staršov-

stva a sbory našeho seniorátu o pří-

spěvky na auto pro svého senio-

rátního faráře Filipa Boháče. Do-
posud užívané vozidlo nečekaně 
dosloužilo.  

Z ekumény 

* Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve k účasti na eku-

menické bohoslužbě vděčnosti za 

stvoření, která se koná v úterý 9. 

října od 18:00 hod. ve sboru CČSH 
v Praze 2 (Resslova 300/6). Kázá-
ním poslouží Jiří Nečas z ČCE, 
dlouholetý ředitel Ekologické sek-
ce, zpěvem sbor Josef z Malostran-
ského gymnázia. Po bohoslužbě (asi 
od 19:00 hodin) bude následovat 
beseda o křesťanských enviro-

mentálních aktivitách s před-

sedou České křesťanské enviro-
mentální sítě Markem Drápalem. 

Biblická úvaha 

V Matoušově evangeliu, ve 24. 
kapitole, říká Ježíš: „Nebe a země 
pominou, ale má slova nepominou.“ 
Přemýšlím o těch slovech ve dnech 
všeobecného slavení stých naro-
zenin naší republiky. I ta první repu-
blika, která byla mnohým z nás od 
raného dětství doma dávána za vzor 
- jako příklad dokonalého či téměř 
dokonalého státu - pominula. A ani 
naše současná Česká republika není 
zřejmě státním útvarem, který bude 
trvat na věky věků. Uvažujme a roz-
važujme, co z toho, v čem žijeme, 
má šanci stát se součástí věčnosti. 
A co pomine a navěky zmizí v tzv. 
„propadlišti dějin“. A co z nás 
a z našich životů přetrvá a vejde do 
Jeho království. 

Daniel Heller 
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