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 Pastorální konference 
* Červnová výletní pastorál-
ka již proběhla, a to 2. června 
v Litoměřicích v součinnosti 
s ústeckým seniorátem naší 
církve. Po prázdninové pauze 
se kazatelé sejdou znovu až 
v úterý 12. září.  

Ze sborů a seniorátu  
* Noc kostelů proběhne v pátek 
9. června. Mnohé sbory chystají 
své programy. Pokud nechystáte, 
zveme Vás k podpoře a návštěvě 
programů v jiných sborech 
a kostelích, a to i v ekuméně. 
Programy jsou dostupné na 
webu: http://nockostelu.cz 

* Seniorátní setkání delegátů 
Jeronýmovy jednoty proběhne 
ve čtvrtek 15. června od 18:00 
hod. ve sboru Žižkov I. 

* V neděli 10. září 2017 se koná 
v Ratiboři na Vsetínsku oslava 
500. výročí reformace. Na 
programu budou slavnostní 
bohoslužby, přednášky, divadlo, 
koncert, připraven bude program 
pro děti. Pražský seniorát 
nabízí do Ratiboře společnou 
cestu autobusem: Odjezd v ne-
děli brzy ráno (kolem 5:00 hod.), 
bude možno přistoupit ještě 
v Benešově; návrat v neděli poz-
dě večer. Cena za dopravu bude 
asi 500 Kč. Protože potřebujeme 
znát přibližný počet zájemců, 
prosíme, abyste se přihlašovali 
do konce června u farářky 

L. Ridzoňové: 605 081 279,  
lenka. ridzonova@email.cz 

Z církve  
* Evangelická rodina (děti 4, 5 
a 9 let) z jižních Čech hledá 
dlouhodobý pronájem bytu 
v Praze od letních prázdnin 
v dojezdové vzdálenosti do 30 
min. na Vyšehrad, kam bude 
každý den vozit syna do 
speciální školy v Jedličkově 
ústavu. Velikost částečně zaříze-
ného bytu by měla být mini-
málně 48m2, maximální cena 
včetně poplatků kolem 15.000 
Kč. Rodina potřebuje svému 
synovi poskytnout odpovídající 
vzdělání a chce zůstat spolu. 
Kontakt: 724 364 888, stana. 
houskova@centrum.cz 

Biblická úvaha 
Letnice 
Letos jsme oslavili Letnice čili 
Svatodušní svátky čili Boží hod 
svatodušní první červnovou 
neděli. Je to proto, že se slaví 50 
dnů po Velikonocích a nebýt 
Velikonoc a velikonočních udá-
lostí, nikdo by nikdy žádné 
Letnice neslavil. Nemělo by to 
smysl. Křesťanská církev začala 
tento svátek slavit relativně 
brzy, a protože Letnicemi vlast-
ně vrcholí padesátidenní oslava 
Velikonoc, patří Letnice – i když 
současná česká společnost toho 
o nich moc neví – k nejvýznam-
nějším křesťanským svátkům. 

Často jsou také – díky tehdejším 
událostem v Jeruzalémě – pova-
žovány za „narozeniny“ křesťan-
ské církve. Liturgická barva Let-
nic byla vždy červená – 
připomíná barvu ohnivých 
jazyků při seslání Ducha svatého 
na apoštoly.  
   Do českých zemí přišlo slavení 
Letnic společně s křesťanstvím, 
ale ještě dlouho u nás přetrvávaly 
pohanské obyčeje. Děkan praž-
ské kapituly při svatém Vítu, 
známý kronikář Kosmas, napsal 
roku 1092 o knížeti Břetislavovi 
II., že „vyháněl ze země 
čarodějníky, věštce a pohanské 
hadače“. Kníže se také snažil 
vykořenit „obyčeje pověrečné, 
které vesničané, posud polo-
pohané, o Letnicích v outerý 
nebo ve středu zachovávali, 
přinášejíce dárky ke studánkám, 
oběti zabíjeli a zlým duchům 
obětovali“. Jsme na tom dnes 
lépe? Co dnešní „čarodějníci, 
věštci a hadači“ - v tištěných 
i elektronických médiích? Kdo 
všechno jim věří? A i když snad 
dnes už nikdo v úterý nebo ve 
středu po Letnicích „nezabíjí 
oběti“, nejrůznějším „zlým 
duchům“ (pojmenujte si je sami) 
obětuje leckdo leccos. Především 
jeden z nejvzácnějších darů, 
který jsme dostali a zatím ještě 
pořád z Boží milosti denně 
dostáváme – čas.  

  Daniel Heller 
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