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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne v úterý 15. května od 9:00 
hod. v branickém sboru. Hlavním 
hostem bude farářka Hana Ducho 
a společným tématem k diskusi 
otázka žehnání registrovaných 
partnerství. 

* Seniorátní výbor hledá pracovní 

skupinu pro přípravu programů 

pastorálek ve školním roce 

2018/19. Zájemci se mohou hlásit 
u Romana Mazura. 

Ze sborů 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na besedu 

s  Filipem Vosáhlem, o promě-

nách krajiny a zmizelých ves-

nicích v Podkrušnohoří. Beseda se 

bude konat v úterý 15. května od 
17:30 hod. v přízemí pražského 
kláštera Emauzy (Vyšehradská 49).   

* Sbory na Jižním Městě 
a v Dejvicích srdečně zvou na 
koncerty syrského klasického 

kytaristy Aymana Jarjoura 

v sobotu 19. května od 19:00 hod. 
v kostele Milíče z Kroměříže (Dono-
valská 53) a v neděli 20. května od 
19:00 hod. v dejvické modlitebně 
(Dr. Z. Wintra 15). Vstupné je 
dobrovolné, celý výtěžek koncertů 
bude předán Středisku humanitární 
a rozvojové spolupráce Diakonie 
ČCE a bude použit pro práci se 
syrskými uprchlíky v táboře Za'atarí 
na severu Jordánska. 

* Ekologická sekce České křes-
ťanské akademie ve spolupráci 
s občanskými sdruženími a s měst-
skou částí Praha Suchdol zvou na 

Ekumenickou bohoslužbu za 

krajinu v sobotu 26. května v 15:00 

hod. na levém břehu Vltavy, 
v zahradě nad Sedleckými skalami 
(50°08'22.1"N 14°23'32.4"E). Ká-
záním poslouží Tomáš Cejp, evan-
gelický farář z Libčic nad Vltavou. 
Po bohoslužbě následuje beseda 

na téma "Divoká příroda kul-

tura", kterou uvede zástupce ředi-

tele Národního parku České Švý-
carsko Handrij Härtel. 

* Mikroprojekty Pražského se-

niorátu byly letos, s malým krá-

cením, poskytnuty všem šesti žada-
telům, tedy sborům v Benešově, 
Dobříši, Praze-Jarovu, Kladnu, na 
Smíchově a ve Vršovicích. Připo-
mínáme těm, kteří získali odklad 
na vyúčtování a zprávu za loňský 
rok, že konečným termínem je 31. 
květen. 

* Německý pěvecký sbor Stutt-

garter Hymnus-Chorknaben hle-

dá místo, kde by mohl vystoupit 

v úterý 11. 6. příštího roku 2019. 
V případě zájmu kontaktujte Ema-
nuele Scobela: scobel@hymnus.de 

Mládež 

* V sobotu 12. května se koná od 
12:00 hod. SOMCUP – turnaj ve 

futsale (ZŠ Plamínkové, Praha 4) 
a od 19:00 hod. SOMFEST – 

vystoupení několika hudebních 
skupin (ve studentském klubu 
Celetná, Celetná 20). 

 * Další mládežnické Deskohraní 

proběhne v sobotu 19. května od 
15:00 hod. v libeňském sboru 
(U Pošty 6). 

  

Biblická úvaha 

Pane, už v tomto čase chceš 

obnovit království pro Izrael? 

Skutky 1,6 
Tuto otázku položili učedníci 
Ježíšovi ve chvíli loučení, těsně před 
jeho návratem k Bohu. Jan Kalvín 
žertuje, že má tolik chyb, kolik má 
slov. Přehání. Přinejmenším oslo-
vení je správně.  
   „Už v tomto čase?“ Ne, v tomto 

čase se Ježíšovo a Boží království  
ještě plně neustaví. Přichází totiž 
podivuhodný mezičas příběhu vzta-
hu mezi Bohem a lidmi. Epocha, ve 
které budou ve spolupráci s Božím 
Duchem roznášet semínka Božího 
království (lásku, radost, pokoj...) 
do světa právě Ježíšovi následovníci. 
Jak dlouho bude tato epocha trvat, 
zůstane prvním i následujícím gene-
racím křesťanů ukryto. 
   „Obnovit království?“ V tomto 

období nepůjde o radikální politický 
či dokonce kosmický převrat. Na-
místo velké revoluce přichází čas 
postupného a pomalého prokvašo-
vání všeho lidského vyprávěním 
fascinujícího Ježíšova příběhu a při-
jímáním jeho důsledků do lidských 
srdcí i společenství.  
   „Pro Izrael?“ Kristův vliv se neo-

mezí jen na území Izraele. Evange-
lium se sice začne šířit v Jeruzalémě 
a Judsku, ale pak vyrazí společně 
s učedníky nejprve do pohrdaného 
Samařska, a pak ještě mnohem dál, 
k dalším národům celého světa! 
Křesťanství se až dodnes dokáže 
vtělit do jakékoli kultury, šíří se jak 
demograficky tak cestou oslovení 
úplně nových lidí a skupin...  

Roman Mazur 
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