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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhla kvůli jarním prázdninám 
výjimečně již o prvním úterý v mě-
síci, tedy 5. února. Březnové set-
kání se vrátí k obvyklému termínu 
a proběhne tedy v úterý 12. od 
9.00 hod. v klimentském sboru.  

Ze sborů a seniorátu 

* Při martinských večerních 
bohoslužbách v neděli 24. února od 
19.30 hod. budou do svých funkcí 
uvedeni nově zvolení členové a ná-

hradníci seniorátního výboru 

David Balcar, Lenka Ridzoňová 
a Matěj Opočenský.  

* Seniorátní adventní sbírka (na 

auto pro horácký seniorát a na fond 
bydlení pražských seniorátních fa-
rářů) vynesla doposud 93.093 Kč. 
Očekáváme příspěvky ještě z něko-
lika dalších sborů. Děkujeme! 

* Farářem aktuálně neobsazené 

sbory si dovolujeme upozornit, že 

synod ustanovil novou povinnost 
odvodu do Personálního fondu pro 
neobsazené sbory, a to ještě nad 
rámec dosavadního příspěvku sboru 
administrátora. Pro rok 2019 je 
stanovena částka 17.700 Kč nebo 
její příslušný podíl, pokud neobsa-
zenost netrvá celý rok.  

Z ekumény 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na besedu 

o ochraně přírody v Krkonošském 

národním parku. Hostem bude 

Jakub Kašpar, náměstek ředitele 
Krkonošského národního parku. 
Beseda se bude konat v úterý 12. 

února od 17.30 hod. v přízemí 
pražského kláštera Emauzy 
(Vyšehradská 49). 

Mládež 

* Ve dnech 12. února od 18:00 hod. 
a 13. února od 18:00 hod. pro-
běhnou ve sboru Kobylisích set-

kání s mladými křesťany z Jižní 

Koreje.  

* Od 14. do 17. února pořádá praž-
ská mládež spolu s Oddělením 
mládeže zimní zájezd do Křížlic 
„Běžky nebo pěšky“. Přihlašujte 

se do 8. 2. na našem webu. 

* V pondělí 4. března od 18.00 hod. 
proběhne v Café Kampus 
(Náprstkova 10) diskuzní večer 

na téma „Církev ve společnosti“ 

s Martinem Prudkým, Mikulášem 
Minářem a Janem Škrobem. 

* Ve dnech 29. - 30. března bude 
Polovíkendovka konfirmandů. 

Aktuální informace o akcích mlá-

deže najdete na stránkách: 
www.prazska-mladez.evagnet.cz 
a na Facebookové stránce Pražská 
evangelická mládež. 

K zamyšlení 

Jak to je s odpíráním zlému? 

Společnost je dnes rozdělená. Roz-

hodně to trvá už řadu let. Všichni 

si to uvědomujeme, rozštěpení 

často vede i napříč našimi sbory. 

Viníka neutěšené situace logicky 

hledáme na druhé straně. Je pro to 

mnoho důvodů, které sdílíme se 

svým okolím. Tedy s tím okolím, 

se kterým jsme ve styku, které 

nám je z těch nebo oněch důvodů 

blízké. A tak se stále utvrzujeme ve 

své pravdě a konzervujeme daný 

stav.  

    Je to právě to, jak se máme cho-

vat? Písmo nás vyzývá (např. v Ř 

12,17-21) k tomu, abychom neodpí-

rali zlému zlým. Samozřejmě, říká-

me si, to ale jistě neznamená, že 

bychom zlo neměli  odhalit a poj-

menovat. To je naopak naší povin-

ností. Kdo jiný, než my křesťané by 

to měl udělat, rozpoznat, co je a co 

není správné a dobré? Neupadáme 

však tímto postojem do pošetilosti? 

Máme k takovému jednoznačnému 

klasifikování dobra a zla právo? 

(Gen. 3,5) Nepřeháníme to se svým 

stále opakovaným označováním 

a odpíráním toho, co se nám – byť 

třeba oprávněně – nelíbí? 

   Jsme v pozici menšiny, stejně, 

jako byl rodící se křesťanský sbor 

v Římě, kterému byla slova o ne-

odpírání zlému adresována. Na 

rozdíl od prvních křesťanů (a také 

křesťanů doby ještě ne tak dávné) 

se můžeme ke své víře svobodně 

hlásit, bez obav z nějaké formy 

postihu, naopak, někdy i s uznáním. 

Dává nám to možnost jednat a mlu-

vit s určitou autoritou a odpověd-

ností. O to více bychom měli roz-

mýšlet svoje postoje a vážit svoje 

slova, místo toho, abychom jen jed-

noduše přejímali výroky zvenčí, 

nadto zafixované mnohým opako-

váním. Pokusme se od toho oprostit 

a držet se zásady, že křesťan pře-

máhá své nepřátele láskou, ne silou 

argumentů. Hlásíme se přece mj. 

k odkazu P. Chelčického. Nebo ne? 

Jan Mašek 
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