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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
proběhne v dejvickém sboru 
v úterý 14. března od 9:00 hod. 
Na programu bude kázání 
Martina Sabo a program Luká-
še Klímy o Písni písní. 

Ze sborů a seniorátu  
* Grantová komise Pražského 
seniorátu provedla vyhodnocení 
devíti podaných mikro-
projektů. Vzhledem k finanční-
mu limitu rozhodla podpořit 
osm z nich ve výši 95% 
požadované částky. Podrobněji 
viz: mikroprojekty-ps.sweb.cz 

* Ochranovský sbor nás zve na 
benefiční koncert ve prospěch 
oživení Milíčovy kaple, na 
kterém v pátek 10. března od 
20:00 hod. vystoupí dívčí pěvec-
ký soubor Lada a alternativní 
popová kapela Mayen. Koncert 
se koná v prostorách vino-
hradského pivovaru (Korunní 
2506/106). 

* Strašnický sbor (Kralická 
1001/4) nás zve na bohoslužby 
se slavnostním uvedením 
Martina Sabo do funkce 
faráře. Uskuteční se v neděli 12. 
března od 15:00 hod. 

* Ekologická sekce České 
křesťanské akademie zve na 
besedu s tématem „Tvému 
divíce se dílu“ v úterý 14. března 
od 17:30 hod. do přízemí kláštera 
Emauzy (Vyšehradská 49). Jiří 

Nečas, matematik, ekolog 
a kazatel, vycházeje z pohledu 
vědy a z pohledu víry se bude 
zamýšlet nad vytvářením vztahu 
ke světu, přírodě a lidem. 

* Seniorátní konference s té-
matem „Evangelium pro sou-
seda z ulice a kolegyni v prá-
ci“ proběhne 24. března od 
17:00 hod. v nuselském sboru. 
Hlavním řečníkem bude 
religionista Zdeněk Vojtíšek, 
představeny budou také 
konkrétní praktické impulsy 
z různých sborů. 

* Seniorátní výbor si dovoluje 
připomenout představitelům 
sborů, že na webových strán-
kách evangnet.cz mají vyplnit 
statistické evidence a výkazy 
hospodaření, a to do konce 
března.  

Mládež 
* V úterý 7. března se ve sboru 
v Kobylisích od 18:45 hod. koná 
VŠeliká mládež, kde o man-
želství a o roli Boha v něm bude 
mluvit Zdeněk Susa. Na prog-
ramu jsou dále hry, občerstvení 
a pobožnost.  

* Ve čtvrtek 16. března od 19:30 
hod. pořádá skupina studentů 
ETF UK modlitební setkání ve 
strašnickém sboru s názvem 
„Pane, nauč nás modlit se“. 

 

 

Biblická úvaha 
„Židé žádají zázračná zname-
ní, Řekové vyhledávají mou-
drost, ale my kážeme Krista 
ukřižovaného.“   

1. Korintským 1,22-23 
 

Klíčový křesťanský velikonoční 
příběh a vztah s Bohem, který 
vyrůstá jako odpověď na něj, 
nejsou dány prostým selským 
rozumem či přirozenou intuicí. 
Naopak. Evangelium o obětu-
jícím se Božím Vyvoleném se na 
první pohled a poslech běžnému 
lidskému porozumění protiví. 
Dokonce se jeví jako bláznivé!  
   Vrcholný okamžik dějin vztahu 
mezi Bohem a jeho světem je 
přece lokalizován do chvíle, kdy 
nespravedlivě odsouzený naza-
retský prorok Ježíš umírá v osa-
mělých bolestech po několika-
hodinovém mučení. Cestu k Bo-
hu tak neotevírá nějaký kolosální 
projev božské moci a síly (jak to 
očekávali Židé) ani hloubání 
a mudrování (jak to očekávali 
Řekové), nýbrž jen úžas a pokání 
tváří v tvář ukřižovanému. 
   Ježíšův kříž je zcela nečekaným 
a dramatickým Božím tahem, 
který odpověděl na skutečnost 
lidského hříchu. Tahem, kterým 
Bůh zjevil neuvěřitelnou hloub-
ku své náklonnosti k člověku 
a zároveň pokořil lidská srdce, 
lidský rozum, moc i intuici. 

Roman Mazur 
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