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Pastorální konference 

* Pastorální konference proběh-

ne v úterý 14. září v druhém 
žižkovském sboru (Čajkovského 
1639/10) od 9:00 hod. Jejími 
hosty budou ekolog David Pithart 
a novozákoník Jiří Mrázek. Pod-
robnosti uvedeme v zářijovém čís-
le seniorátního zpravodaje. 

Z církve a ekumény 

* Sváťa.fest – setkání, kde se 

budeme moci bez omezení rozloučit 
se Sváťou Karáskem, zavzpomínat 
a společně se radovat u jeho 
písniček, se bude konat v sobotu 
31. července. V 13:30 hod. začnou 
děkovné bohoslužby v kostele u Sal-
vátora (Salvátorská 1). Od 16:00 
hod. bude následovat koncert v La-
hovičkách. Podrobnosti na pozván-
kách ve sborech. 

* Seniorátní den v Dobříši připra-

vujeme na neděli 12. září. Hlavním 
bodem dopoledního programu bu-
dou rodinné bohoslužby od 10:30 
hod. Po obědě bude následovat ně-
kolik menších programů k výběru 
podle zájmu, vč. pobožnosti s po-
děkováním za život a službu Sa-
muela Hejzlara ml., se kterým se 
seniorátní společenství kvůli proti-
pandemickým opatřením o Veliko-
nocích nemohlo rozloučit.  

* Na podzim letošního roku, 
konkrétně v sobotu 16. října, se 
v Olomouci na půdě naší Konzer-

vatoře budou konat oslavy 

30. výročí trvání škol Evangelické 

akademie. Podrobnější informace 

naleznete zde: 
https://1url.cz/@oslavyea 

* Společnosti Christian Refugee 

Service hledá pomoc pro čínské 

křesťany v ČR. Podrobnosti zde:  

https://1url.cz/oKp78 

Mládež 

* Aktuality o činnosti mládeže 

můžete sledovat na jejím webu 
nebo na jejím profilu na Facebooku 
Pražská evangelická mládež.  

K zamyšlení 

Vánoční divadlo a sborová 

dovolená jako ilustrace živé 

církve? 

Jsou dva dny v roce, kdy mám nej-
hlubší radost ze společenství naše-

ho sboru: po provedení vánočního 

divadla (nejen dětí a mládeže) a při 

návratu z týdenní letní rodinné 

rekreace členů a přátel sboru. 

V sobotu jsme se vrátili z té letošní, 
a proto si dovolím několik úvah nad 
oběma akcemi.  

    Jde o nejpestřejší a nej-

barevnější setkání v celém roce. 

Jejich formáty činí z faráře / členů 
týmu vedoucích naprosto zřetelně 
jen koordinátory celé skupiny. 
Každý zúčastněný přispívá něčím 
specificky svým: hlasem, recitací, 
hrou na hudební nástroj... Hudbu 
neprovozuje jen varhaník, ale celé 
kapely. Na dovolené pořádáním 
rukodílen, výletů, prezentací 
o různých tématech... I když se 
někdo „jen“ účastní, společně 
sdílený čas a místo při rekreaci dá 
i jemu jedinečnou příležitost ovliv-
nit atmosféru a dění celého spo-
lečenství.  

   V centru obou akcí stojí biblická 

zvěst a praktikovaná křesťanská 

víra. Vánoční divadlo je  zarámová-

no bohoslužebným děním, analo-
gicky jako o jiných nedělích či 
svátcích. Při rodinné rekreaci je 
ohniskem programu série ranních 
pobožností s výrazným biblickým / 
církevním tématem, které pak 
ovlivňuje i ostatní části programu. 
V hodnotících dotaznících se pobož-
nosti opakovaně umísťují na před-
ních příčkách pozitivních ohlasů.  
   Obě akce otevírají zcela přirozený 

prostor pro společně strávený čas 

a spolupráci na svěřených úko-

lech. Podaří-li se naplnit pozitivní 

atmosférou, lidé se samovolně sbli-
žují, navzájem poznávají, stávají 
přáteli.  
   Po výše napsaném už nás 
nepřekvapí, že obě akce mají s ničím 

jiným nesrovnatelný misijní pře-

sah. Na žádných jiných akcích mezi 

sebou nepřivítáme tolik přátel a pří-
buzných z nečlenů církve.  

   Největší únava, kterou jako 

kazatel po obou akcích prožívám, je 
cena, kterou velmi rád platím. Navíc 
se dá umenšit, pokud je člověk 
otevřen ohlasům a poučením 
z vlastních chyb. 

   Neměli bychom i mnohé další 

ativity a služby v našich sborech 

naplnit více týmovou spoluprací? 
Zřetelným zaměřením k jádru naší 
víry v přitažlivém a srozumitelném 
formátu? Sbližováním u společných 
úkolů? Nemůže se pak i evange-
lizace a misie stát vlastně lákavým 
a vzrušujícím dobrodružstvím, které 
obohatí i nás samotné? 

Roman Mazur 
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