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 Pastorální konference 
* Pastorální konference 
proběhne (naposledy v této 
sérii) v kobyliském sboru v úte-
rý 14. února od 9:00 hod. Na 
programu bude kázání Tomáše 
Cejpa a rozhovor na téma „Co 
mě v poslední době oslovilo?“ 
o setkáních s inspirující litera-
turou, divadlem, filmem...  

Ze sborů a seniorátu  
* Tříletý kurz pro laiky „Základy 
evangelické teologie“ se 
rozběhl na konci ledna za 
velkého zájmu přibližně 50 osob.  

* Ekologická sekce České křes-
ťanské akademie zve na besedu 
v úterý 14. února od 17:30 hod. 
v přízemí kláštera Emauzy 
(Vyšehradská 49). O ekologické 
výchově mládeže bude pod 
názvem „Mladý člověk na cestě 
k vědomému uchopení kraji-
ny a k ekologickému myšlení“ 
přednášet Ondřej Ševčík. 

* Dejvický sbor (Dr. Z. Wintra 
15/746) srdečně zve na slavnostní 
bohoslužby, na kterých bude do 
funkce  uveden nový farář Pa-
vel Ruml. Konají se v neděli 
19. února od 15:00 hod. 

* Seniorátní konference s té-
matem oslovování našich součas-
níků křesťanskou zvěstí proběh-
ne 24. března od 17:30 hod. 
v nuselském sboru. 

* Seniorátní adventní sbírka 
(na podporu menších sborů 

seniorátu a práce seniorátních 
farářů) vynesla krásných 94.539 
Kč, rovněž díky vyššímu 
příspěvku druhého žižkovského 
sboru. Všem dárcům děkujeme! 

* Seniorátní výbor si dovoluje 
připomenout představitelům 
sborů, že na webových strán-
kách evangnet.cz již mohou 
vyplňovat sborové evidence 
a výkazy hospodaření.  

* Vizitace seniorátního výbo-
ru byly pro rok 2017 naplá-
novány v Kobylisích, Berouně, 
u Salvátora, v Nuslích a v Uhří-
něvsi. O šesté vizitaci bude 
rozhodnuto později. 

* Seniorátní revize hospoda-
ření by letos měly proběhnout 
ve sborech Zruč nad Sázavou, 
Radotín, Střešovice, Libeň 
a Horní Počernice. 

* Na popud faráře pro menšiny 
M. Vymětala probíhá dobro-
volná sbírka  na podporu 
mírového pochodu Berlín – 
Aleppo. Příspěvky je možno 
odeslat na seniorátní účet (s var. 
symbolem 7777) do 10. února.  

* Na výzvu „Mikroprojekty 
Pražského seniorátu“ se 
s žádostí o podporu přihlásilo 
osm sborů (Beroun, Dobříš, 
Kladno, Sedlec-Prčice, Smíchov, 
Soběhrdy, Uhříněves a Vršo-
vice), a také pražský seniorátní 
odbor mládeže. Celkový objem 
požadavků (128 tisíc korun) 

přesahuje asi o čtvrtinu přidě-
lené prostředky. Grantová ko-
mise dá o svém rozhodnutí vědět 
všem žadatelům do konce února. 

* V prosincové sborové zásilce 
z ústředí církve byl stručně 
představen vznikající strate-
gický plán ČCE. Jeho tvorbu je 
možné ovlivnit odpověďmi na 
související dotazy. 

Biblická úvaha 
Modlitba Páně se mi neříká 
vždy snadno. Myšlenky i srdce se 
mi při ní občas zatoulají různými 
směry. Zřejmě i proto, že ji často 
musím vyslovit z pozice „profe-
sionála“, který ji uvádí ve spole-
čenství. Text z překladu „Slovo 
na cestu“ mne ovšem nedávno 
tak zaujal, že se na její 
každodenní ranní vyslovení 
vyloženě těším. Zaujme i Vás? 

Roman Mazur 

Náš nebeský Otče,  
vzdáváme čest tvému  

svatému jménu.  
Ujmi se vlády, ať se děje 
všechno podle tvé vůle  

jak v nebi, tak na zemi. 
Dej nám chléb i dnes  
a odpusť nám naše provinění,  
tak jako my odpouštíme těm,  

kteří nám ublížili.  
Chraň nás před pokušením  
a vysvoboď nás z moci zlého. 
Vždyť tobě navždy patří  

vláda, moc i sláva. 
Amen. 
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