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 Pastorální konference 
* První pastorální konferen-
ce (= pravidelné setkání du-
chovních ze seniorátu) v no-
vém školním roce proběhne 
v úterý 12. září od 9:00 ve 
vinohradském sboru (Korunní 
1440/60). Na programu bude 
téma křestních kázání a roz-
hovor s Danielou Ženatou 
o historii, přípravě a vyhlídkách 
časopisu Český bratr. 

Ze sborů a církve 
* Seniorátní shromáždění 
církevního stavebního fondu 
Jeronýmova jednota rozhodlo 
v červnu o příspěvcích těmto 
sborům: Benešov (52.000 Kč na 
výměnu plynových kotlů), Hvoz-
dnice (50.000 Kč na splacení 
půjčky na výměnu  kotle 
a vyvložkování komína), Škvorec 
(80.000 Kč na první etapu re-
konstrukce fary a zázemí sboru). 
Žádost soběhrdského sboru byla 
postoupena do ústředí Jero-
nýmovy jednoty. 

* Salvátorský sbor (Salvátorská 1) 
zve na varhanní koncert ve 
středu 6. září od 18:30 hod. 
Varhaník Josef Krušina zahraje 
skladby známých autorů a rov-
něž 12 svých chorálních předeher 
k písním z evangelického zpěv-
níku. Vstupné je dobrovolné. 

* V neděli 10. září 2017 se koná 
v Ratiboři na Vsetínsku oslava 
500. výročí reformace. 

Podrobný program naleznete 
zde: http://bit.ly/2wwbrFI 

* Žádosti o finanční příspěvky 
z grantového systému ČCE 
pro rok 2018 lze podávat ve 
třech oblastech (Rozvoj sborů, 
výchova a vzdělávání / 
Diakonická práce / Evangelické 
tábory pro děti a mládež) do 
15. září. Výzvy k podávání 
žádosti a další podklady jsou 
zde: http://bit.ly/2gxD5Ov 

Ze společnosti 
* Dne 14. září bude pražský 
magistrát rozhodovat, zda 
povolí stavbu obnoveného 
mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí. Pokud 
s tímto záměrem nesouhlasíte, 
je možno se připojit k petici 
proti obnovení sloupu, a to 
např. zde: http://bit.ly/2gxEiW3 

K zamyšlení 
„Jak líbezné je, když po horách 
jdou nohy toho, jenž poselství 
nese a ohlašuje pokoj, jenž nese 
dobré poselství a ohlašuje 
spásu.“  

(Izajáš 52,7) 
 
Podle našich reformačních otců 
není pro církev nic důle-
žitějšího, než kázání evangelia 
– vždy nové, angažované a pou-
čené veřejné vyhlašování pří-
běhu Ježíše a prvních křesťanů. 
K tomu jsou potřeba kazatelé. 
Naši církev nyní zasahují dva 

výrazné, částečně protikladné 
trendy:  
   1. Z kazatelské práce na farách 
odešlo v posledních letech 
několik desítek osob. Vzhledem 
k tomu, jak je naše církev malá, 
jde o výraznou ztrátu. Důvodem 
je zřejmě vzrůstající všestranný 
tlak na osobní, duchovní, 
rodinný i pracovní život farářů 
a jejich rodin. Mladých studentů 
farářského oboru na Evangelické 
teologické fakultě UK je přitom 
v současnosti velmi málo.  
   2. V našich sborech výrazným 
způsobem roste zájem aktivních 
členů, dobrovolníků a činovníků 
o základní teologické vzdělání. 
Všechny senioráty (= církevní 
kraje) hlásí plné běhy tříletých 
kurzů pro přípravu výpo-
mocných (= neprofesionálních) 
kazatelů. V našem současném 
kurzu nyní studuje 45 účastníků. 
Zdaleka ne všichni kurz dokončí, 
a ještě méně z nich se stane 
výpomocnými kazateli, trend je 
ovšem jasný: Aktivní laici 
z našich sborů chtějí mít ve své 
víře intelektuálně, lidsky i du-
chovně jasněji. Mnozí z nich zva-
žují i možnost, že by se o svou 
víru sdíleli i na veřejnosti. 
   Tak co? Je naše církev v krizi, 
když ztrácí faráře? Nebo je 
rostoucí zájem neprofesionálů 
o teologii signálem živosti našich 
sborů a jejich aktivních členů?  

 Roman Mazur 
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