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Pastorální konference 

* Pastorální konference se 

uskuteční v úterý 11. září od  9:00 
hod. ve vršovickém sboru (Tulská 
1/14). Na programu budou 
bohoslužby s večeří Páně (při-
pravují R. Mazur a T. Trusina) 
a rozhovor o klíčových kompeten-
cích pro kazatelskou práci.  

Ze sborů a seniorátu 

* V neděli 16. září od 14:30 hod. 
bude na slavnostních bohoslužbách 
do své funkce salvátorského faráře 
uveden Tomáš Trusina. Obdobně 

bude Zdeněk Šorm v neděli 7. října 

od 14:00 hod. uveden do své nové 
funkce vinohradského faráře. 

* Dalšími novými kazateli 
v seniorátu se stanou od září Dan 

Páleník (v Nuslích) a od října Mag-

daléna Trgalová (druhou farářkou 

v Dejvicích). V Horních Počernicích 
se chystá volba Alžběty Hanycho-

vé, která v případě zvolení nastoupí 

od listopadu.  

* Pravidelné pololetní setkání 

kurátorů proběhne v sobotu 6. října 

od 9:30 hod. ve sboru Žižkov I. 

* Noví kazatelé naší církve – 

úspěšní absolventi povinné vikářské 
praxe – budou do svých funkcí 
uvedeni na slavnostních ordi-
načních bohoslužbách v Ústí nad 
Labem v neděli 21. října odpoledne. 
Budou mezi nimi i kazatelé, kteří 
vykonali svou roční vikariátní praxi 
v Praze: Alžběta Hanychová, Petr 
Haška a Tomáš Jun. 

* Sborům, které plánují žádat 
o „velký“ církevní grant z Dia-

konických a rozvojových projektů 

(a potřebují k tomu vyjádření 
seniorátního výboru), si dovolu-
jeme připomenout že schůze výbo-
ru se koná 18. září. Bude-li Váš 
projekt dodán později, nemůžeme 
garantovat, že výbor své vyjádření 
stihne poskytnout do konce září.  

Z církve 

* O prodlouženém víkendu 27. – 
30. září proběhnou v Pardubicích 
oslavy 100 let naší Českobratrské 

církve evangelické. Podrobný 

program oslav je k dispozici ve 
sborech. Všichni jsme srdečně 
zváni. 

* Za Pražský seniorát se chystáme 
na této slavnosti podpořit svou 

výpomocí „Pražskou kavárnu“, 

kterou bude pro všechny účastníky 
setkání provozovat naše mládež. 
Jste-li ochotni vyrobit nějaké slané 
nebo sladké občerstvení a pos-
kytnout ho pro tuto příležitost, 
kontaktujte do 25. září Míšu 
Maznou (mysakmazplus@gmail. 
com, 736 789 454) a dohodněte 
s ní předání či přivezení vašeho 
příspěvku. 

Z ekumény 

* Brněnské Centrum naděje 
a pomoci pořádá „Kurz sympto-

termální metody přirozeného 

plánování rodičovství“. Nabízí jak 

odpolední formu ve čtvrtek (od 13.  
září), tak kurzy v sobotu (od 15. 
září). Kurzy probíhají v prostorách 
Centra naděje a pomoci na Vodní 
13 v Brně. Informace a přihlášky: 
http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr 

 

Biblická úvaha 

Blaze člověku, který se neřídí radami 
svévolníků, (...) nýbrž si oblíbil Hos-
podinův zákon (...). Je jako strom 
zasazený u tekoucí vody, který dává 
své ovoce v pravý čas, jemuž listí 
neuvadá.  (Žalm 1,1-3a) 
   Každý z nás, kdo se nechá povolat 
biblickým Bohem, má trojí úkol:   
   Nejprve najít své životní místo 

a poslání v blízkosti řeky Božího 

požehnání. Říci v modlitbě, vyz-

nání, písni a v přijetí svátosti křtu 
své zásadní životní „ano“ Hospo-
dinu, jeho darům i úkolům. 
   Potom se máme vědomě a napo-

řád vystavovat realitě Božího pů-

sobení. Nechat své životy ovliv-

ňovat moudrostí a silou jeho slova. 
Komunikovat s ním v upřímné mod-
litbě. Své původní velké „ano“ vůči 
Pánu Bohu stvrzovat v zápasech se 
zlem v nás i kolem nás. 
   A do třetice přinášet životodárný 

stín a dobré ovoce jeho působení. 

Ve svých postojích, slovech i činech 
nechat lidi a svět kolem sebe 
ochutnat plody Božího působení 
v nás: lásku, radost, pokoj... 
   Mimochodem: Víte o tom, že 
i stromy (!) si navzájem vypomáha-

jí? Existuje podivuhodná kořeno-

vo–houbová symbióza, kterou si 
vytvářejí stromy stojící ve vzájemné 
blízkosti. I stromy jsou silnější, když 
stojí společně v oáze, háji či lese.   
   Úkol pro jednotlivé křesťany i pro 
jejich společenství je tento: Díky 
blízkosti a napojení na prameny Bo-
žího požehnání dát světu ochutnat 

sladké plody i osvěžující stín Boží 

moci i dobroty.        

Roman Mazur 
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