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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v dejvickém sboru 
v úterý 9. května od 9:00 hod. 
Na programu bude kázání Evy 
Šormové a téma „Církev a její 
školy“ s Helenou Wernischo-
vou, Ondřejem Kolářem a Mi-
chalem Šourkem.  

* Červnová výletní pastorál-
ka bude setkáním s faráři a fa-
rářkami ústeckého seniorátu. 
Proběhne již v pátek 2. června, 
a to ve sboru v Litoměřicích od 
9:00 hod. Je možno přijet již ve 
čtvrtek večer a od 20:00 hod. se 
zúčastnit neformálního setkání. 

Ze sborů a seniorátu  
* Seniorátní výbor hledá 
dlouhodobý podnájem bytu 
s dobrou sjízdností do centra 
města pro nového seniorátního 
faráře pro mládež, a to od září 
2017. Případné nabídky směřujte, 
na R. Mazura (777 823 540). 

* Červnová rekreace seniorů 
s tématem „Pod ochranou Nej-
vyššího“ proběhne v Chotěboři 
od 10. do 18. června. Pozvánky 
s podrobnými informacemi jsou 
k dispozici ve sborech nebo 
u faráře J. Strádala (603 485 601). 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na 
úterý 9. května od 17:30 hod. do 
přízemí kláštera Emauzy (Vy-
šehradská 49), na besedu s et-
nologem a spisovatelem Ja-

nem Pohunkem, jejímž téma-
tem budou Pověsti z lesů, skal 
a jeskyní.  

* Materiály k Noci kostelů se 
budou balit a rozdávat 16. – 19.  
v pastoračním středisku praž-
ského arcibiskupství (Kolejní 4) 
Na tuto práci se hledají dobro-
volníci. Pokud můžete přijít 
a pomoci, ozvěte se na adrese: 
vaclav.sojka@apha.cz 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie ve spolu-
práci s dalšími subjekty zvou na 
již desátou ekumenickou 
bohoslužbu za krajinu 
v sobotu 27. května v 15:00 hod. 
na zahradě nad Sedleckými 
skalami. Bližší údaje jsou na 
pozvánce ve sborech.  

* Ve sborech se během měsíce 
května koná sbírka na 
Jeronýmovu jednotu. Žádosti 
o dar se odevzdávají senio-
rátnímu výboru do 15. května. 
Část sbírky rozdělí seniorátní 
sejití Jeronýmovy jednoty, které 
proběhne ve čtvrtek 15. června 
od 18:00 hod. ve sboru Žižkov I.  

Biblická úvaha 
   O Ježíši Kristu vyznáváme 
v Apoštolském vyznání víry, že 
vstoupil na nebesa.  Opomíjený 
svátek Nanebevstoupení Páně 
připadá letos na 25. května. 
Přemýšlím, co pro nás znamená.  
   Když bibličtí svědkové mluví 
o nebi, odkazuji tím k Tomu, 

který je nad námi. Nebeské je to, 
co je Boží a čím nás na této zemi 
Bůh obdarovává. Kdyby  ale 
všechno to, co Pán Ježíš  
probojoval svým životem a svou 
obětí  bylo  jen pro nebe, pak  by 
to  bylo sice krásné, ale nám má-
lo platné.  A asi proto  položí au-
tor knihy Skutků apoštolských  
takový důraz na 40 dnů, kdy 
Vzkříšený  na této zemi znovu 
vyučuje své učedníky. Ježíš byl 
vzkříšen pro nás, aby  tím, co je 
„nebeské“, co je od Boha, 
zásadně ovlivnil náš  pozemský 
život  
   A  tak se navzájem posilujme 
ve víře, že náš svět a my v něm 
nepatříme  silám, které by ho 
dovedly v několika okamžicích 
zničit, ale patříme Bohu, který se 
přiznal k celému životnímu 
příběhu Ježíše Krista a stále se 
k tomu přiznává.  Můžeme pak 
jako nejdůležitější objevovat 
a podporovat  všechno, co bez 
veliké reklamy ukazuje k tomu, 
co je  z Ducha Kristova a z Du-
cha Božího, co je „z nebe“. Co 
ukazuje k lásce, k radosti, 
k pokoji, trpělivosti,  laskavosti, 
dobrotě, věrnosti, tichosti a se-
beovládání. Evangelium  Ježíše 
Krista je silou a pomocí  už tady 
a teď.  Přichází od Boha, z nebe, 
ale je  reálnou nadějí pro naši 
zemi se všemi jejími ranami 
a bolestmi. Důvěřujme  tomu.  
   Petr Firbas 
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