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Pastorální konference 

* Pastorální konference pro-

běhne pod vedením M. Vymětala 
v úterý 14. května od 9.00 hod. 
v klimentském sboru. V první části 
programu se budeme s hosty vě-
novat tématu Romové a víra. Ká-
zat nám bude Zdenko Žiga. Druhý 
program: Co mě v poslední době 
zaujalo? Společná prezentace 
oblíbené knihy či dalších témat... 

Ze sborů a seniorátu 

* Berounský sbor zve na autorské 

čtení Parabible Saši Fleka: Jesus for 

President: Jak by mohl vypadat 

Ježíšův příběh, kdyby se odehrál 

dnes? v pátek 10. května od 18.00 

hod. a na dorostenecko – mládež-

nickou polovíkendovku z pátku 10. 

na sobotu 11. května (podrobnější 
informace u M. Vymětala). 

* Dejvický sbor (dr. Zimunda 
Wintra 15) srdečně zve na 
přednášku ekononoma, pedagoga 
a spisovatele Tomáše Sedláčka na 

téma Radikalita dobra aneb co 

může křesťanství nabídnout bu-

doucí společnosti. Akce se koná 

v předvečer Noci kostelů ve čtvrtek 
23. května od 19.00. 

* Rekreace seniorů v Chotěboři se 

uskuteční v termínu 15. - 23. června 
s mottem „Pán Bůh je přítomen...“ 
Přihlášky a další informace si lze 
vyžádat u faráře M. Strádala (603 
485 601, jaromir.stradal@atlas.cz). 

* Případné žádosti o příspěvky z Je-

ronýmovy jednoty a ze seniorát-

ního solidárního fondu mohou 

představitelé sboru poslat do pon-
dělí 20. května na adresu 

sammyhej@gmail.com (JJ), resp. 
roman.mazur@evangnet.cz (SSF). 

Mládež 

* V sobotu 11. května od 12.00 do 

16.00 hod. proběhne nejprve SOM 

CUP – turnaj v malé kopané (na 

ZŠ Plamínkové), večer pak od 
18.30 do 1.30 v studentském klubu 

Celetná SOM FEST, mj. s kapelou 

Svatopluk. 

* Podrobnější informace o akcích 

mládeže najdete na stránkách:  
http://prazska-mladez.evangnet.cz/ 
a na Facebookové stránce „Pražská 
evangelická mládež“. 

K zamyšlení 

O věcech minulých i budoucích... 

Mám ráda mnoho věcí, ale zde 
zmíním jen dvě. Mám ráda historii 
– přemýšlení nad věcmi minulými. 
Není mi ale cizí ani přemýšlení 
o věcech budoucích. A asi i proto 
mám ráda sci-fi. Nedá mi to 
a přečtu si tu a tam knížku nebo se 
podívám na film tohoto žánru. 
Není to dlouho, co mě v jednom z 
nich zaujala myšlenka na to, co je 
základem lidského společenství. 
„Pokud zapomeneme, kde jsme 
byli a co jsme dělali, už nejsme lidé. 
Zapomenout a být zapomenut. To 
je konec, to je smrt.“ Budoucnost je 
úzce spjata s minulostí. Odkud 
přicházíme je neoddělitelně prová-
záno s tím, kam budou směřovat 
naše kroky.  
   Znáte Post bellum? Je to spole-
čnost zabývající se zaznamená-
váním a archivací vzpomínek pa-
mětníků významných historických 
událostí. Realizuje několik pro-

jektů. Tím nejznámějším je Paměť 
národa - nejrozsáhlejší veřejně 
přístupná pamětnická databáze 
v Evropě. Vzdělávacím projektem 
pro žáky osmých a devátých tříd 
základních škol a tercií a kvart 
víceletých gymnázií jsou  Příběhy 
našich sousedů. Žáci mají za úkol 
pod vedením svého učitele vy-
zpovídat pamětníka, natočit jeho 
vzpomínky a vytvořit reportáž.  
   Byla jsem trochu rozpačitá, když 
se na mě obrátila koordinátorka 
Příběhů. Copak já mám čím přispět 
do tohoto projektu? Nakonec jsem 
pozvání přijala. A tak jsem se 
setkala s panem ředitelem jedné 
žižkovské základky a se čtyřmi 
osmáky. Přichystali si pro mě 
spoustu otázek a bylo vidět, že toho 
hodně znají. Ale během rozhovoru 
jsem začala vnímat, že moje 
vyprávění – konkrétní zážitky 
a vzpomínky – je pro ně víc, než 
fakta z učebnic. A ještě jedna věc. 
Jsem za ten rozhovor vděčná: 
Osvěžil mi paměť – málem jsem na 
pár věcí už zapomněla. 
   A tak se mi ona filmová myšlenka, 
že zapomenout a být zapomenut je 
nejhorší, co člověka - lidské spole-
čenství - může potkat, proměnila 
v rozhovoru s těmi mladými lidmi 
v zajímavou zkušenost.  
   Nakonec nemohu jinak, než zmínit 
ještě jednu věc, kterou mám ráda 
a která se mi vybavila v souvislosti 
s pamětí a pamatováním. Mám ráda 
Bibli a v ní třeba kazatelovo povzbu-
zení: „Pamatuj člověče na Stvořitele 
svého“, či žalmistovo užaslé ujištění 
o Boží lásce: „Co je člověk, že na 
něho, Bože, pamatuješ?“ 

 Eva Potměšilová 
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