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Pastorální konference 

* Říjnová pastorální konference 

proběhne on-line formou v úterý 
13. října od 9:00 do 11:00 hod. Na 
programu budou obvyklé orga-
nizační záležitosti a především 
diskuze na téma „Farář na hraně 
rodinného a pracovního života,“ 
kterou otevře Zvonimír Šorm. 
Internetovou adresu potřebnou 
k připojení účastníci již obdrželi, 
v případě potřeby nebo zájmu je 
možno o ni stále požádat do pon-
dělí 12. října u R. Mazura. 

 

Z církve a ekumény 

* O konání a formátu konventu, 

který se má konat v sobotu 14. 
listopadu ve smíchovském sboru, 
bude na začátku října jednat jeho 
předsednictvo. Sbory i konventuálo-
vé budou o výsledcích včas infor-
mováni. 

* Slavnostní uvedení Lenky Ridzo-

ňové do funkce jarovské farářky, 

které bylo plánováno na odpoledne 
v neděli 4. října, se kvůli aktuální 
druhé vlně koronaviru odkládá na 
neurčito. 

* Svých nových farářských funkcí se 
od září v modřanském sboru ujali 

manželé Magdaléna a Lukáš 

Ondrovi (každý na úvazek 0,5) a od 

října v berounském sboru Jordan 

Tomeš (prozatím na úvazek 0,5; od 

listopadu pak 1,0). Srdečně vítáme 
a těšíme se na spolupráci. 

 

 

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 
můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 

Pražská evangelická mládež. 

Tam budou aktualizovány rovněž 
informace o připravovaném SOM-
cupu a SOMfestu, které se mají 
uskutečnit 24. října. 

 

Biblická úvaha 

* „A hle, když rozlomil šestou pečeť, 

nastalo velké zemětřesení, slunce 

zčernalo jako smuteční šat, měsíc 

úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy 

začaly padat na zem…“  

(Zjevení 6,12) 
 
Slunce černá, měsíc se zakrvavuje, 
hvězdy padají, nebe je srolované. 
Obrazy o tom, jak se hroutí základ-
ní jistoty světa. To by člověka nikdy 
ani ve snu nenapadlo, že by snad 
mohly nebýt nebo být jinak. Že by 
se nemusel střídat den a noc, že by 
se pomíchaly světové strany, roční 
období. Bude nekonečná noc nebo 
nekončící den? To je hrozná před-
stava, že to by něco nemělo mít 
konec. (Člověčí nadějí i v těch nej-
horších situacích utrpení a strádání 
bývá fakt, že to bude mít konec, že 
každá propast má své dno, byť 
hrozivé.) Nemá to konec? V takové 
nejistotě se snad nedá žít.  
   Milí přátelé, myslím, že v této 
době může na někoho podobný 
pocit sednout. Když nemůžu vidět 
své bližní tváří v tvář a v kostele se 
nesmí zpívat. Pocit, že se hroutí 
svět, tak jak jsme na něj byli zvyklí. 
    

   Ten text od Jana chce být po-
vzbuzením - že se o tom ví, a že je to 
součástí příběhu, ve kterém je 
nakonec vítězem ne Strach, ale 
Beránek. Je osvobozující a radost-
né slyšet to od Jana, i když se nám 
hroutí náš osobní svět. Že máma 
s tátou spolu nemluví a už ani 
nebydlí, že nefunguje kus mého těla, 
že nám voda odplavila dům, že mne 
po letech lásky nechala holka, že mě 
vyhodili ze školy, že mi zemřel můj 
nejbližší.... O tom jsem přece zatím 
jen četl, viděl ve filmech, to by mne 
nikdy nenapadlo..., v tom snad ani 
nelze být.   
   Milí přátelé, to, co by nás nikdy ani 
ve snu napadlo, Jan ve snu viděl. A 
napadlo ho to říct dalším, aby jim 
tím vzkázal: Neboj se, můžeš být, 
i když se děje něco, co by tě nikdy 
ani ve snu nenapadlo. Neboj se, 
protože jsi i s tím vším součástí 
příběhu, ve kterém vítězí Beránek. 
A od něj dostaneš sílu být.   

David Balcar 
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