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Pastorální konference 

* Pastorální konference probě-

hne v  úterý 12. května od 9:00 
hod. on-line formou. Kromě fará-
řů jsou srdečně zváni i všichni 
další obvyklí účastníci porady: 
spolupracující (ex)členové senio-
rátního výboru, farářští kolegové 
v důchodu, kaplani... 

   Přístupová adresa bude poskyt-

nuta několik dní předem, v pří-
padě potřeby je možno si o ni po-
žádat u seniora R. Mazura (kon-
takt v tiráži dole). 
   Po úvodní pobožnosti a sdílení 
zkušeností ze současné krize se 
v druhé části budeme s farářem 
Marošem Klačkem věnovat téma-
tu soutěže na interiér kostela 
a komunitní centrum.  

Ze sborů a církve 

* Seniorátní výbor vstoupil do 
jednání s vedením hlavního města 

Prahy o případné spolupráci v sou-

časné krizi. Společně jsme vyti-

povali tři oblasti možné spolupráce:  
► Posílení či případné započetí 
duchovenské činnosti v pobytových 
zařízeních pro seniory (pastorace, 
pobožnosti různou formou...) 

► Zapojení členů našich sborů do 

různých telefonických služeb, od-

borných i laických 

► Posílení podpory a péče o lidi 

bez domova v místech, kde se běž-

ně pohybují 

   Podrobnější informace si můžete 

vyžádat u svých duchovních či 

kurátorů z e-mailu, který obdrželi 

23. dubna. 

* O případném náhradním termínu 

zatím odloženého jarního setkání 

kurátorů a seniorátní konference 

budete informováni v dalším čísle 
zpravodaje.  

* Přehledný rozcestník k nejrůz-

nějším aktivitám členů a sborů 

ČCE v nynějších výjimečných ča-
sech je k nalezení zde.  

* Aktualizované informace o pra-

vidlech církevní činnosti v době 

postupného uvolňování karan-
ténních opatření najdete rovněž na 
stránkách ústředí naší církve.  

Mládež 

* Aktuality o činnosti pražské 
evangelické mládeže můžete sle-
dovat na jejím webu nebo na jejím 
profilu na Facebooku.  

K zamyšlení 

Misericordias Domini a Jubilate 

Nikdy jsem se nenechávala zcela 
svazovat liturgií. Agendu (bohoslu-
žebnou knihu) naší církve chápu 
spíš jako doporučení. Nicméně  
starocírkevní perikopy nebo texty 
vstupních slov, k nimž odkazují 
latinské názvy jednotlivých nedělí 
postního a velikonočního období, 
jsou důkazem hloubky a  oprav-
dovosti víry těch, kteří je  vybírali. A 
mně jsou zdrojem povzbuzení.  
    Letošní velikonoční svátky měly 
zvláštní formu, nicméně to nic neu-
bralo na jejich obsahu a významu. 
Od Velikonoc se odvíjí všechno, 
a proto i „povelikonoční neděle jsou 
neseny společným rysem, jímž je 
událost vzkříšení a radostná odpo-
věď církve na ni“ (Agenda ČCE II). 
   A tak je za námi povelikonoční ne-

děle nesoucí název Misericordias 

Domini – podle Žalmu 33,5b – 
„Milosrdenství Hospodinova je plná 

země“. Milosrdenství. Misericor-

dia. Srdce v tom latinském názvu 
rozklíčujeme velice rychle, ale co to 
milo, co ta milost? Miseri – zní spíš 
jako něco nepříjemného. Však taky 
latinské miseria znamená bídu, 
utrpení, úzkost. Tedy nic milého. A 
přesto – jaká je ve spojení těch slov 
pravda a hloubka. Znáte ten pocit, 
když se vás něco hluboce dotkne, 
když vás zasáhne něčí neštěstí – to 
sevření u srdce, ta lítost! Bolí to. To 
je miserie – bolest srdce – když 
člověk trpí s druhým, když mu ho je 
líto. Božího slitování je plná země - 
Boha bolí lidské trápení, proto do 
něj vstupuje, trpí s člověkem, pro 
člověka. Na Boží milosrdenství, na 
Boží slitování má člověk odpovídat 
svým. Těším se z toho, že v poslední 
době kolem sebe vidím tolik zájmu 
o druhého, tolik obětavosti, tolik 
milosrdenství. 
    Před námi je neděle nesoucí název 

Jubilate – podle Žalmu 66,1b – 
„Hlahol (plésej, jásej) Bohu celá 
země“. To je jediná správná odpo-
věď na zprávu o plnosti Božího 
milosrdenství. Navzdory všemu, co 
nás omezuje či ohrožuje, patří Bohu 
naše chvála. Mám pevnou naději, že 
ve zvěsti o Božím smilování – ve 
zvěsti o kříži a zmrtvýchvstání – 
vždycky najdeme radost, která 
přemůže bezradnosti, nejistoty 
a obavy, všechny ty temné stránky 
našich životů. Tuto radost nám 
nikdo a nic nevezme. Proto nejen 
o nadcházející neděli: Jubilate! 

Jásejte! 
Eva Potměšilová 
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