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Pastorální konference 

* Pastorální konference proběh-

ne v  úterý 14. dubna od 9:00 hod. 
on-line formou. Kazatelé budou 
včas informováni, kam a jak se 
mají ze svých počítačů či mobilů 
připojit. Úvodní pobožnost pove-
de Jaroslav Pechar. Štěpán Brod-
ský a Pavel Hanych pak s námi 
budou diskutovat na téma: Co 
Diakonie dělá, co od ní můžeme 
čekat a co ona čeká od nás? 

Ze sborů a církve 

* Přehledný rozcestník k nejrůz-

nějším aktivitám členů a sborů 

ČCE v nynějších výjimečných ča-
sech je k nalezení zde:  
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-
Cirkev-doma/index.htm 

* Farářům a kurátorům sborů je 
přístupný sdílený dokument, ve 
kterém napříč sbory seniorátu 

sbíráme nápady a inspirace, jak 

oslavit Velikonoce v časech celo-

státních karanténních opatření, kte-
rá znemožňují konání většiny aktivit 
včetně bohoslužeb. 

Z Diakonie 

* Diakonie ČCE – Středisko kře-

sťanské pomoci v Praze přijme ve-

doucího služby - sociálního praco-

vníka nebo psychologa pro sociální 

službu SOS centrum. Bližší infor-

mace zde:  
https://www.soscentrum.cz/hleda
me-posilu-do-tymu-sos-centra/ 

Z ekumény 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie plánuje na 
úterý 21. dubna 2020 od 18:00 

v pražském kostele Nejsvětějšího 
Salvátora (u Karlova mostu) 

ekumenickou bohoslužbu ke Dni 

Země s kázáním br. Michala 

Šourka a zpěvem pěveckého sboru 
Gabriel. Její uskutečnění ovšem 
závisí na aktuálních zdravotních 
opatřeních. Sledujte aktualizované 
informace na webu: 
https://www.facebook.com/Ekolo
gickaSekceCKA  

Mládež 

* Seniorátní farář pro mládež Karel 
Müller vysílá každou neděli mezi 
18:00 a 19:00 hod. z kostela Martin 

ve zdi on-line bohoslužby Karel ve 

zdi. Sledovat je můžete zde: 

https://www.youtube.com/channe
l/UCcAEom6iByNi_jG9V2x8KHA 

K zamyšlení 

Výjimečné Velikonoce  

Jsme na konci postního období 
a stojíme takřka na prahu 
velikonočních svátků. V době, kdy 
toto zamyšlení píšu, je již skoro 
jisté, že se i o největších křesťan-
ských svátcích v roce budeme mu-
set obejít bez společenství církve, 
bez bohoslužeb. Bez společného 
ponoření se do Písma při pašijním 
čtení o Zeleném čtvrtku, bez 
pesachových večeří, bez společně 
čteného a prožívaného velko-
pátečního příběhu, bez spole-
čenství stolu Páně, bez nádherné 
velikonoční hudby v kostelích, bez 
očekávání církve při vigilii i bez 
jásavé bohoslužby Velikonoční ne-
děle, kdy si navzájem zvěstujeme, 
že Kristus opravdu vstal z mrtvých.  
   Jsme v období velkých nejistot: 
nevíme, zda neonemocníme my 

nebo naši blízcí, jaké ekonomické 
důsledky bude současná epidemie 
mít, zda budeme i po ní mít práci 
a dostatek peněz na obživu, neví-
me, co vše budeme muset zvlád-
nout a zda se nám to podaří. Mnozí 
ve světě budou velikonoční období 
letos prožívat se smutkem ze smrti 
někoho ze svých nejbližších, a tak 
některé prastaré velkopáteční zpě-
vy či texty najednou zazní jakoby 
zblízka: Caligaverunt oculi mei - 
Ztemněly oči mé pláčem, neboť se 
vzdálil ode mě ten, který mě tišil. 
Pohleďte, vy všichni, je-li bolest 
podobná jako bolest moje... 
    Pro nás je tento čas i časem po-
kání. Jsme součástí bohaté a pyšné 
Evropy, ve které se přece takové věci 
nedějí. Ještě před nedávnem se 
zdálo, že jsme silní a zabezpečení, 
připravení a organizovaní, že si na 
nás jen tak někdo či něco nepřijde. 
Svou pomoc jiným jsme dávkovali 
tak, abychom nemuseli nijak sle-
vovat ze svého pohodlí. Teď vidíme, 
že jsme jen třtina ve větru se klátící. 
   Kdybychom skončili tady, po Vel-
kém pátku by nepřišla naděje Veli-
konoční neděle. Ale my o ní víme. 
Víme o tom, že Kristus skutečně 
vstal z mrtvých, že přemohl smrt 
a hřích. Že přes naši nedověru a ne-
poslušnost nás drží a vede laskavá 
Boží ruka, na niž se můžeme spo-
lehnout. A to v čemkoliv, čím musí-
me či budeme muset procházet. 
A tak smíme společně s celou církví, 
i když třeba každý ve svém obýváku, 
o Velikonoční neděli zpívat „Už 
svitlo jitro nedělní a už je bílý den, 
pojďme se na to podívat, je kámen 
odvalen…“ 

Jana Šarounová 
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