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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
začne 8. listopadu v 9:00 hod. 
ve sboru na Jižním Městě. 
Kázání pronese Petr Turecký. 
Druhý program připraví Michal 
Šourek: Dogmatika hrou. 

Ze sborů a seniorátu 
* Na benefičním koncertu ve 
prospěch Milíčovy kaple vy-
stoupí ve čtvrtek 3. listopadu od 
19:00 hod. v kostele u Martina ve 
Zdi evangelický pěvecký sbor 
De profundis.  
* Konvent (seniorátní shromáž-
dění zástupců sborů) proběhne 
12. listopadu v dejvickém sboru.  
* Žádosti o příspěvek ze 
seniorátního solidárního fon-
du je možno podat u senio-
rátního výboru do 14. listopadu. 
* Nový salvátorský farář Dalibor 
Antalík bude slavnostně uve-
den do své funkce na boho-
službách v neděli 20. listopadu 
od 15:00 hodin.  
* Vinohradský sbor zve na 
Adventní trh, konaný v neděli 
4. prosince od 11:00 do 15:30 hod. 
Je na něm možno zakoupit 
drobné zajímavé dárky, koupí 
podpoříte chráněné dílny. 
* I letos je možno zapojit se do 
akce „Krabice od bot“ – děti 
darují dětem k Vánocům. 
Podrobnosti na webu: http:// 
www.krabiceodbot.cz 
* Nový cyklus tříletého teolo-
gického kurzu pro laiky 

„Základy evangelické teolo-
gie“ se bude konat od ledna 
2017 do prosince 2019. V případě 
zájmu se hlaste na adrese:  
prazsky-seniorat@evangnet.cz 

Mládež 
* O víkendu 4. – 6. listopadu se 
v Kutné Hoře uskuteční 
Seniorátní dny mládeže, ten-
tokráte na téma „Obrazy a víra“. 
Více informací o programu na 
Facebooku „Mládež pražského 
seniorátu ČCE“.  

K zamyšlení 
Den reformace 
31. října 1517. Martin Luther 
přibil 95 tezí proti zlořádu 
církve na dveře kostela ve 
Wittenberku. Tak praví tradice. 
Zároveň tyto teze rozeslal svým 
učitelům. Tak začalo vznikat 
mohutné reformní hnutí za 
nápravu církve. I my, čeští 
evangelíci se k reformaci hlásí-
me, jedním z kořenů naší 
tradice je právě také luterství.  
   Luther svými tezemi napadl 
obchod s odpustky. Papež 
Lev X. tehdy potřeboval zaplatit 
stavbu Svatopeterské baziliky 
v Římě. Vydal bulu, která 
vyhlásila odpustkovou kampaň. 
Celé odpustkové podnikání bylo 
vysvětleno péčí o duše 
zemřelých. Vycházelo z tehdejší 
představy, že duše zemřelých 
čekají v očistci na poslední 
soud. Aby mohly předstoupit 

před soudce očištěny, zbaveny 
špíny hříchu. V očistci není 
příjemná, vlažná lázeň, ale čistí 
se ohněm. Bolestivá procedura. 
Církev má ale pravomoci, má 
patřičné zásluhy a dobré 
kontakty na nejvyšší místa. 
Papež má přeci klíč a může 
otevřít a přímo odpustit. Ale, bez 
poplatku to nejde. Takže: máte-li 
rádi své zesnulé, jistě chcete, aby 
se po smrti netrápili a tak jim 
kupte odpustek.  To byla lidová 
verze pojetí odpustků a církev ji 
nevymlouvala, peníze za zpro-
středkování ochotně přijímala. 
Odpustek stál řemeslníka zhruba 
týdenní mzdu.  
   V této situaci zazněl Lutherův 
hlas: „Pouhé lidské výmysly 
hlásají ti, kdo říkají, že jak 
stříbrňák zazvoní v pokladnici, 
vylétne duše z očistce. Jisté je, 
jakmile stříbrňák v pokladnici 
zazvoní, jen se zvedne zisk 
a naroste hamižnost: přímluvná 
pomoc církve však závisí jen na 
Boží milostivé vůli“. To bylo 
osvobodivé slovo. Nedá se 
všechno koupit. Vykupuje milost 
našeho Pána Ježíše Krista a ta 
není na prodej. Lutherovo slovo 
se setkalo s ohlasem a přispělo 
k tomu, že část křesťanstva se 
rozešla s představou očistce 
a nezabývá se odpustky. Církve, 
hlásící se k luterské tradici, slaví 
tento den jako Den reformace. 

Pavel Kalus 
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